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I. Értekezések, jelentések, beszédek, in-
dítványok. a) Névvel. 

Adorján Ferenc. A csudák jelentősége 2 0 7 , 219 . 
Bancsó Antal. Jelentés a kőszegi leányiskoláról 3 4 5 . 
Bándy Endre. Jelentés az egyet, lelkészi értekezlet 

működéséről. 594 . 0 0 2 . 
Bereczky Sándor. A középiskolai egységes vallások-

- tatásról. 427 . 
Bierbrunner Gusztáv. Karácsonyi óhaj. 6 1 1 . 
Csermeszky Béla, A lassa i két evang, egyház egye-

sítése ügyében. M 9 . 532 . 
Csékus László. A dunántuü egyházi É r e k t á r l I . pró-

bafüzete. 5 8 8 . 
Czinkoc:,ky Márton. Felekezeti türelmesség. 229 . 
Famler. Néhány észrevétel Mohácsi L. „Züllött vi-

szonyok" c. cikkéhez. 109 . 
Farkas. Ev kezdetén. 1. 
Fischer Sándor dr. Székfoglaló beszéd. 157. 
Flórián Károly dr. A jótékonyság. 126 

,, 5J . Vallásfelekezetünk iskolai szükséglete 
és a , Vélemény ' . 169 . 

Frenyó Lajos. Egységes vallásoktatás a középisko-
lában. 271 , 2SO, 293 . 

Gál Mihály. Javaslat a theol. tanügyi szervezetről. 4 4 2 . 
Geduly Henrik A vallástanárok jógi helyzetének kér-

déséhez. 4 6 8 . 4 7 9 . 
Gömöri János. Az 1 604 . X X I I . t . c. tárténete. 3 0 5 , 

31 7. 327 . 
Ha j t s Bálint. Kant Immanuel. 61 . 
Hetvényi Lajos. Egységes vallásoktatás a középisko-

lában. 2 3 0 , 244 . 256 . 
„ „ Mutatvánv ..Korunk és az evangeli-

unr ' -bó l , 171 . 183 . 
Hornyánszky Aladír . Pukánszky Béla. 13, 25 . 
Hörk József. Az ú j népiskolai törvényjavaslat az ev. 

/egyház szempontjából. 527 . 
„ Értesítés és kérelem. 558 . 

Jólészv Géza, Az 1848 X X . t.-c. 111. 
Keviczky László. A kondorosi templomépítés, 546 . 
Kirchner FJek. Észrevételek a i ovo magyar cneices-

könyv dallami iészéhez. 577 . 
Korén Pál . A Koren-féle alapítvány. 529 . 
Kot t ' e r Ottó. Az egyházi reformtörvények 10-ik éve. 2 4 1 
Krahulecz Aladár. Buzgó úttörők, 123 . 

,, ,, Mi a nevünk. 193 . 
Kiamár Béla Sz. L. Zs. úrnak. 4 9 5 . 
Kresz János. A kassai két evang. egyház egyesítése 505 . 
Lauko. Rossz időket élünk. 120 . 
Liszkay János. A vallást unit ás kérdéséhez. 87 , 98; 
Matth°.eidesz György. „Megjegyzések az ú j iskolai tör-

vényjavaslat ág. Iiitv. ev, egyházunk szem-
pont jából" c. cikkre. 6 2 3 . 

Mayer Pál . Néhány szó a belmissió kérdésébe/. 135 . 
Mayer Endre. A theol. tanügyi szervezetről. 3 7 9 , 391 . 
Maszi.yik E m h e dr. A ,.Theol. tanügyi szervezet" 

kérdéséhez. 3 4 0 . 
,, „ Eövid válasz a ,.Kihívott Védelem-"re. 3 9 5 . 

Miki er Károly dr. Zsinat. 4 3 9 . 
Mohácsy Lajos. Ziillött viszonyok 73 . 

Mohácsy Lajos Ujabb sérelem. 3 3 9 . 
,, ,, Az új népoktatási törvényjavaslat hibái Ô87 
,, „ A mi vend testvéreinkről. 6 0 1 , 6 1 3 . 

O k á h i Adolf. Lelkészfiak egylete, (jkv.) 5 0 9 . 
Okályi Viktor. Multunk — szenvedés, jelenünk — 

nyomor, jövőnk — kétségbeesés, 2 1 7 . 
P'-ónay Dezső báró. Megnyitó beszéd. 5 5 1 . 
Pröhle Vilmos dr. A ker. szeretet az igazi erkölcsi-

ségnek egyedüli alapja. 147 . 159. 
Baffay Sándor. Theologiáink új szervezete. 4 0 3 . 
Sass János. Költői művek tanúlmányozása theol. in-

tézetein kJ en. 37 . 
„ Önismeret. 205 . 

Schneller István. A közoktatásügyi bizottságban el 
nem mondott megjegyzések. 375 . 

Schrödí József. Nyílt levél. 329. 
,, Nyilt levél a szerkesztőhöz. 4'>6. 

Sinkó Endre. A népoktatás reformja. 5 3 9 . 
Stetíner Gyula. Néhány szó a brit és külföldi biblia-

társulat munkájáról 100 éves jubileuma al-
kalmából. 97. 

,, ,, A liturgiára vonatkozó ujabb ,,negyven-
nyolc". 5 4 3 , 5 5 2 , 5 6 7 . 

Stromp László. Luther római ú t ja . 5 1 5 . 
Szabó Viktor. Az elemi iskolai oktatás és nevelés 

reformjához 4 5 8 . 
Szlávik Mátyás dr. a Szirmav-réle ösztöndíj a greifs-

waldi egyetemen. 4 7 1 . 
Vadánzy stb. Felhívás . . (felső borsodi) 181 . 
Vargha Gyuláné. Felhívás a magyar nőkhöz. 100 . 
Veres József. Az 1 8 4 8 . X X . t.-c. végrehajtása. 

., Meguyitó beszéd. 3 1 5 . 
Wágner Géza stb. Bizottsági jelentés a szarvasi t a -

képző ügy eben. 4 9 1 , 5 0 3 . 
Weber Samu. A keresztség és a téiitvéuyek. S'<. 
ZeleuKa Pál. Beszéde a tanügyi ankéten. 279 . 
Zsilinszky Mihály. Megnyitó beszéd. 4 5 5 . 
Zvarinyi Emil. Válasz . . 3 4 4 . 

b) Név nélkül vagy álnév alatt. 

A kormány jelentéséből : 3 5 6 . 3 5 8 , 3S1 , 3 9 4 , 4 0 8 , 
4 1 9 , 4 4 1 , 4 6 1 , 4 7 0 , 4 8 2 . 

A pozsonyi ev. lyceum kézirattár lendezése. 3 5 5 . 
Az alapítványok ösczevoi't kezeléséről. 2 6 7 . 
Az egyedül magyarosító egyház. 2 5 5 . 
Alföldi. Züllött viszonyok. Í 3 4 . 
Bureas. A züllött viszonyok okairól. 2<1 , 3 0 3 . 
Eüj magyar protestáns. Az új iskolai törvényjavas-

lat és az ev. iskola, 599 . 
Egyet , nyugdijintézeti jelentés. 5 6 9 . 
E n d e r ^ e g i . Még egy szó az „Egyezség" hez. 195 . 
F e l i i v a s d r . Luther Márion művei tárgyáhan. 3 0 , 8 9 . 
H e » y a j a i . Egy kis adalék az 1S4S. X X . végrehaj-

tásához. 133 . 
M. M. M. Az új iskolai törvényjavaslat ág. hitv. ev. 

egyházunk szempont ából. 5 6 3 . 
m — I. Néhány szó a theol. tanügyi szervezetről. 4 1 5 . 

B . F . Kicsinynek láls.ó dolgok, de jellemzők. 6 2 5 . 
Eli amontáij dogmatika: 49 . 
Szentgyörgyvölgyi A konvent asupplikátió ellen. 3 9 7 . 



c) Az 1848. XX. végrehajtására vonatkozó nyilatkozatok; véleményak és mozzanatok. 
„Vélemény" — (vegyes biíottsáffé) Marjai Pét-T. 114 . 

— 3, 18, 29 3 S , 59 . 65 , 74 . Apponyi A'bert . 127 . 
Debr. prot. lap. 9. Dunántúl i prot. lap. 1 4 2 . 
Cirkevné Lis ty . 10 . Prot , egyház és iskolai lap. 142 . 
Dr. Pályi Ede. 3 4 . Sárospataki lapok. 143 . 

Dr. Tüdős István. 1 9 1 . 
Ref. kon ven . 2 7 4 . 
Eötvös Károly. 3 9 5 . 3 9 7 . 
Veres Jó sef. 3 7 1 . 
Bánffv Dtjz>ő báró o 5 7 . 

Gr. Tisza István. 4 2 , 3 3 2 , 3 9 5 , 5 3 4 . K<".zös küldöttség a miniszterelnöknél Ref . zsinat. 5 7 0 . 
U j pár t . 90 , 149 

II. Versek. 
. ,Magyar A l l a n " 5 7 2 . 

Csengey Gusztáv. Nagy idők városában. 2 
Gajdács Pál . Hymnus. 1 6 1 . 
Honiyánszky Aiadár. A 2-ik zsoltár. lv<S. 
Király Mátyás. Tied a dicsőség. 1S6. 

3. 

Dr. Oravec/. odön. Okióber 31 . 53-». 
Pékár Károly. Kisdedek halálára. 6 2 7 . 
Petrovics Pál. É ek (böjt 4 . vasárnapjára) 1 1 3 . 

., (Nagypénteken) 1 1:9. 

III. Gyűlések, ünnepélyek. 

Petrovics Pál . (AMozócsiitörtököi). 1 4 9 . 
„ ,, Fohász. 2 3 4 . 
,, Ének (Szentháromság utáni 26 . vasár-

napra) . 6 2. 
Sántha Károly. Ének a Biblia-ünnepen, 79 . 

„ ^ Húsvét . 149 . 
Én k. 2 2 0 . 

,, Karácsony ünnepen. 6 1 5 . 

Bámake-.ület . 4 2 0 , 4 7 4 . 
Bánsági egyházmegye. 4 6 2 . 
Bars 3 0 9 . * 
Békési «gyhm. 3 1 9 . 
B ké-csaba. 69 , 139 . 
Bodóhegy. 89 . ' 
Biassó. 3S3 . 
Debieczen. 3 3 0 . 
Dui.ániúii ker. tőisk. nagybizotts. 53 . Kassa. 5 8 3 . 

„ .. gyű és. 25S, . 60 . Kemenesaljái egyhm. 
Dunántúl i ker. gyámintézet. 3 6 2 . 
Dunáninneni kerület. 3 9 8 . 
Egyetemes g űles. 3 4 8 , 5 5 5 , 6 6. 

,, gyámii tézet . 3 6 2 . 4 3 4 . 
,, lelke-zi ériek. jkve. 5 5 7 . 

H;vt szab kir. városi esp. 3 9 6 , 6 2 8 . Nagyszombat. 2 4 9 , 5 6 9 , 6 1 5 . 
Hegyal ja i esp. 4 4 5 . 
Hétfalu. 5 2 2 . 
Holó lomr icz . 5 5 8 . 
Honi. 3-16. 
Horvát-S/ lavon esp. 2S4 . 
Ipolyság. 2 9 5 . 
Job ' áyy. 6 0 3 . 

Nemeskor. -52. 
Nemet-Gurab. 4 2 0 . 
Nógrád. 3 8 4 . 

5 4 3 5 8 1 , 5 9 3 . 
Kis somlyó. 6 
Kondoros. 6 0 4 . 
Körme.id. 4 2 0 . 

3 0 8 . 
Ev. főésközépi>k. lanár i 'kgyűlé e. 171 . Lajoskomarom. 5 2 1 . 

Eper jes . 2 l ' 1 , 2 4 5 , 2 4 9 , 5 7 0 , 
F ' l k a . 199 . 
Fehér-Komárom, 3 7 1 . 4 4 6 . 
Gamauf Gy. jubi leuma. 2 3 5 . 
Garamvölgy 4 3 3 . 
Gömör. 345 . 
Gyámintézet. oOS. 
Győ.. 1 6 1 . 
Györszemere. 3 9 8 . 

Arad. 162 . 
Balassagyarmat. 162 . 
Beszterczebánya, 4 8 4 . 
DunáDtúli ének és zenep. egyes. 6 1 6 . Nyíregyháza. 
Eperjes i I . egyház. 138 . 

Lelkeszűak Eir \ le te , 5 5 7 . 
Luther-T.irsaság. 91 . 5 0 8 . 
M. P. I . T., 4 3 , 127 , 3 4 7 , 4S4 . 

Oio>háza. 62S . 
Oroszvár. 4 8 3 . 
Pesti német egyház. 2 2 1 . 2 4 3 . 
P^stmegyei lelkészi értekezlet. 3 S 5 . 

Pozsony. 1 3 9 , 2 5 8 . 2 5 9 , 5 3 5 , 5 8 3 6 0 5 
4 2 0 , 5 1 0 , Ruszkin. 4 9 9 . 5 3 5 . 

Sárvár. 1 0 2 . 13S 4 2 j . 
Sátoi alja U j hely. 4 3 2 . 
Som yóvidéki lelkészegylut. 5 2 3 . 
Sopron. 139 . 
Szepesbéla. 53 . 
Szepesin egyei lelkészi egyesület 5 2 3 . 
Szombathely. 6. 
Tabilha. 4 9 5 . 
Tiszai kerület. 4 95 . 

Magyarorsz. prot. theologusok. 23k. Tizenhárom városi egyhm. 3 3 3 . 
Matheócz. 19S. 
Modor. 53 . 
Misérd 6S . 
Nagyszalók. 67 . 

IV. Értesítők. 
• 

Eperjesi belniissiói egyesület. 
Kassai I. egyház. 113 . 
Leva. 175 . . 

5 2 2 , 

Vasi közép egyhm. 2 8 5 . 
Veszprémi euyhin. 3 2 1 , 
Zalaegerszeg. S j . -
Zalai egyházmegye 2 9 4 . 
Zólyomi olvasókör. 5 7 0 . 

-m. 

V. Könyvek, folyóiratok stb. ismertetése. 

Pesti magyar egyház. 
Pusztavám. 4 4 6 . 
Selmecbánya. 2 1 0 . 
Szen+gyí'ryy. 127 . 
Szepesbéla. 1 2 7 . 

199 . 

Adorján stb. Bibliai olvasókönyv. 6 3 
B i ro s György dr. S ivemet hozzád emelem. 6 0 S . 
Buriók Gyö gy dr. A ref. egyházak presbyteralis szer-

vezete. 165 . 
Bersier-Szalócy. E yházi b-szedek. 6 9 . 
Biatnyitcxky Pái . Egyha; tor iéne t . 4 2 1 . 
Deiinert. Glauben und Wissen. 4 4. 
Endreffi J . Reformációi beszed. 5 1 2 . 

EndrŐdy Bela. Viráglakadás. 5 S 4 . 
Érdekes könyvtár. 55 . 
Flórián Károly dr. Adománygyűjtés ügye a magy. 

ködgazga tas i jogban. 1 4 1 . 
Geduly Henrick. Evang. homilelikai folyóirat, 1 2 9 , 4 6 6 . 
Harsanyi Is tván. Az apostolok cselekedeteiről irott 

könyv. 6 1 9 . 



56, 94. 

500 

Herzog-Hauck. Realencyklopaedie. 81 . 
Homola István. Egyházi beszéd. 572 . 
Horner Jakab. Melyik volt előbb . . . ? 23 
Horváth József dr. Bölcsészettörténet. 11 
Hörck József. Cnra-p ajtóra'is. 151. 
Jánosy Zoltán. Isten könyve. 143 . 
Jelentés. Dr. Luther Márton müveirő1 

Kálvin-N air y K. A ker. va'ias alapvonalai. 45 
Kérés?,y Zoltán dr. jus exclusivae. 
Kirchner Elek. Hat előjáték. 128 . 
Kii ál y Pál . Dácia története. 44 . 
Kovács Albert. Homiletika. 154. 
Ko7árs Sándor, jó pásztor. 46 . 
Kcszoru. 34. 55. 
Luther Társ-ság kiadványai. 81 . 
Magyar könyvtár. 46 , 70 . 141. 

311 , 512 . 584 . 
Marcali Henrick. Nagy Képes Világtörténet. 45, 56, 

262 . 322 , 350 . 
Márk Ke'jskemáthy. Örömhir. 214, 
Nagy L iszló. A lelkiéle* ismertetése . . . 334 . 
Nógrádi László. Homokban Irt versek. 45 . 
Paiüik J . Passió. 164. 
Pank. Was jedermann von dem Gustáv-Adolf Terein 

wissen sollte. 451 , 465 . 
Peres Sándoü Neveléstan. 224 , 
Pokoly József. Erdélyi réf. eg)ház törtéLete. 29S. 

VI. Adományok. 
Bors Erzsébet. Vadas Imréné 235 . 
Dérczy Péterné 558. 

154, 225 , 275. 

Raffay stb. Theol. szaklap. 143 , 4&6, 631 . 
Raffay Ferencz dr. Magyar masqinjog. 45 . 
Réd>i Károly. Hasonlatok a Kátéhoz. 23S, 261 , 571 . 
Rohácsek Simon. -,,Verny pritel na cestách a v cirine". 

500 . 
Sz;mtó Jenő. A beszédhibák leszoktalár?,. 3 2 2 . 
Szenes Adolf. Gyakorlati gyor^száinpló. 4 2 1 . 
Stern Hermann. Báránybőrbe buj t farkasok. 129. 
Szigeihy Lajos dr. A magyar nemzet története. 2 7 5 
Szolnoky Gerson. Vasárnapi, ünnepnapi és alkalmi 

imádságok 225 . 
Székely Árpád. Beszéd és éretelem gyakorlatok . . . 

2Sk. 
Sliolcz Ödön, Külmissió. 41 . 
Scheldon M. K.-Csizmadia L. Mit tenne Jézus ?. 34. 
Szlávik M. dr. Zurneuesten Litteratur der Philosophie 

in Ungarn. 55 . 
Vaday 1. Prot, erkölcsi olvasókönyv. S2, 23S, 
Venetianer Lajos dr. A zsidóság eszméi és tanai. 547 . 
Vécsey Géza. A felekezetek pénzügyi és közigazgatási 

kézikönyve. 190. 
Vörös Béla,. A magyar liturgia története. 487 . 
Wollmar-Szabadi. A ki Istenben bizik 23. 
Weszely < dön dr. A socialpeuagógia fogalma. 3 2 2 . 
Zoványi I . Egyet, főgondnok és főkor üstorium a 

m agy. ref. egyházban. 34. 

Edeskuty Jenő. 570. 
Emke. 535 . 
Fe'ségadományok. 68. 
Glózik Jáncsné. 558. 
Györgyi Józsefné 210 . 

Ipolysági ev. templomra. 248 . 
K g tár D^nesné öz/. f 210. 
Kondacs Jánosné, 558 . 
Lelbach Péter. 20. 80. 
id. Majryari István 320, 
Makó 331 . 365 . 

Purgly Sándor dr. 334 . 
Solymossy László b. 310 
Szenes Mihály. 558. 
Szepesbélai nőegyesület. 
S/miárzsik János 273 . 
Takács Imre f 210 . 

53. 

YII. Rendeletek, körlevelek, tudnivalók. 
Curiai határozat temetők használata tárgyában. 23. 
Elvi jelentőségű határozat, a lelkészi jövedelem ki-

egészítésére utóbb szerzett igényeinek beje-
lentése tárgyában. 11. 

Egy napos ünnepek iskolai szünete tárgyában. 165. 
Lelkészek nem lehetnek anyakönyvvezetők, 187. 
Trágár és illetlen beszédek fokonkinti kiküszöbölése 

tárgyában. 25y. 
Kántortanítók javadalmazásának községi pótadóval 

terhelése ügyében. 3 0 0 . 

Káplántartás összegének az adókötetes jövedelemből 
levonása tárgyában. 513 . 

Nazarénus vallásfelekezet ingatlant neu. szerezhet. 595 . 
A felekezeti tanítók fizetésének kieg^szitésere stb. a 

vonatkozó nyugták portómeutes beküldése tár-
gyában. 609 . 

Tanárok és tanilók községi adó alóli felmentése tár-
gyában. 

Italmérési üzletek vasár- és ünnepnapokon zárva tar-
tása tárgyában. 619 . 

Amminger János. 422 . 
Bekk Henrik. 276. 
Biszkup Lajos. 225 . 
Bot ka Józsnf. 226 . 
Bu/ágh I-tván. 376 . 
Chabada József. 23. 
Csiskó János. 559 . 
Dérer Jáors . 422 . 

YIIL Temető. 
Dubovszky Nándor. 288 . Krahulez Samuné. 28S. 
Fuszek Tivadar. 105. 
Gi'ldperger János. 70. 
Hajász L íj- s. 24. 
Héring Lajos. 250 . 
Kemény János. 4 2 2 . 
Kicker Illés. 57 . 

Krarnár Pál dr. 250. 
Kuzma Adolf. 299 , 
i f j . Kui-csek Ede. 4 2 1 . 
Melczer Gyula dr. 4S7. 
Moravcsik Mihály. 489 . 
Oravec M.hály. 300. 

IX. Kérdések, válaszok. 

Pál Endre. 375 . 
Paulin)i Sámuel. 47 . 
Perlaky Elek. 363 . 
Poszvék Gusztáv. 238 . 
Raab Lajos. 120. 
iglói Szontagh Pál . 350 . 
Terray Gyuláné. I I S . 

vagy díjtalan kiállítása tárgyában. 115 . Zsidó vallású anya gyermekének megkeresztelése, ki 
egyezséget nem kötött. 91. 114. 188. Választástól va^y beiktatástól kezdve veendő-e a ren-

A r. k. — ag. h. ev. és ev. ref. — születési, házas- des lelkészi minősítés. 176 187 . 211 . 
sági s halotti anyakönyvi kivonatok díjazott Csatlakozottak vagy szórványban élők? 2 2 2 . 

X. Belföld, külföld, lapszemle majd minden számban. 



Huszonkettedik évfolyam. 1. szám. Orosháza, 1904. j a n u á r 7-én. 

Előfizetési dija: 

Egész évre . . 12 kor. 

Félévre . • 6 v 
Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 2 4 üli. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
-.0.-

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
Felelős szerkesztő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetési dij a : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 „ 
Nyolczad oldal 2 „ 

Év kezdeten. 
Hömpölyögnek az idő végtelen tenge-

rének hullámai szünet nélkül. Az örrökké-
valóságban nincsen semmi állandó — csu-
pán a változás örök. — De mint a tenger 
hol szelídebben rengeti a sa jkát hullá-
main, hol magasra tornyosuló habokkal kör-
nyékezi azt — úgy egyházunk hajója is 
az idők hullámain, a társadalmi mozgalmak, 
alakulások, szellemi irányzatok vizein, hol 
simán siklik tova — hol meg megragadta tva 
azok ár já tól heves lökéseket kénytelen kiál-
lani, imlyek a kormányzók és legénység 
legnagyobb éberségét és erőmegfeszitését ve-
szik igénybe. 

Ugy látszik oly időponthoz értünk a 
midőn egyházunk hajója kievezett a csendes 
kikötőből, melyben annyi balszerencse után 
az 1868. L i l i . t. c. oltalma ala t t meghúzó-
dott — kievezett a nagy vizekre. 

S mind liangosabban hallatszik a kiál-
tás ,,fedélre legénység, a munkához !" 

Egyházi ügyeink iránt lelkesedő úgy-
novezet világi uraink mind sűrűbben han-
gozta t ják . hogy a lelkészek kettőzött erővel 
őrködjenek Siónunk érdekei felett. Alig van 
egy-Gg)' kerületi vagy más egyébb gyűlésünk 
a hol ezt a szózatot ne hallanók. H á t hisz 
meghiszem, hogy a felhívás teljes jóhiszemű 
és azt az ügy iránti önzetlen érdeklődés su-
gallja. Azt is megengedem, hogy a lelkész-
társak között akad itt-ott egy-egy lanyhább 
lélek a kinek kell, hogy olykor kötelessége 
teljesítésére ösztöuöztessék. De á t lag véve 
— Istennek hála — evang. egyházunk lel-
készi karát ugy ösmerem, mint a mely kö-
telességei teljesitósúbea megállja helyét, ü 

ha f o l t o n csak a megket tőzte te t t kötelesség-
teljesítésre figyelmeztetnek minket — ez 
higyjék meg depr imálólaghat egy hivatását át-
érző lelkészre — és lényegében sértő az 
egész tisztes testületre. Ideje, hogy e tekin-
tetben feleszméljünk s e bár jószándékú és 
lelkes felszóllitások ellen ti l takozzunk. 

A kettőzött munka — ez egyszerűen frá-
zis, s mint ilyenre súlyt fektetni nem lehet. 
Egy ember — mindig csak egy ember — 
s ha a munkás erejét ideig meg is lehet fe-
szíteni, de az actióra ókvetlen bekövetkezik 
a reactió — s ezt ismét a munkaadó bán ja 
meg. 

Vannak nekünk arra hivatot t s h iva ta l 
szerint ar ra kötelezett elöljáróink: az espere-
sek, a püspökök, a kik esetről-esetre hivat-
vák elbirálni hol van baj — kit és mily mér-
tékben terhel mulasztás — a kik e t ek in te t -
ben — kell — hogy félretegyenek minden 
kedvezést, de a világiak fel-felhangzó sza-
vának van bizonyos mellékize — mintha az 
evang. papság e felhívásra rászolgálna. 

Azonban, hogy a hajó s igy egyházunk 
ha jó ja is nagyobb megrázkódta tások nélkül 
evezzen, ahhoz a legénységen kivül még sok 
eygébb szükséges. Lehet a legénység bár-
mily elszánt, erős és edzett , ha az a sok 
egyébb a mit felszerelésnek szoktunk mon-
dani hiányzik, akkor az erő kimerül — el-
lankad a kedv s a já rmű vagy megfeneklik 
vagy elsülyed vagy a t ámadó ellenség mar-
ta lékává válik. 

Szeretjük példaként felemlegetni az ül-
dözések korából hitvalló 'evkfagyéliiuni Atyá-
• 1 • • * 'T r A * S 
inkát — a kik hitőkért^ Vmá'rtyroűíságot, gá-
lyarabságot szenveitek. Da' hát nem épp ők 
vesztették-e el a csatát V! Pedig ha çsak a 



buzgoságon, lelkesedésen, tudományon s ékes-
szóláson mull ott volna, hát ma evangélikus 
egyházunkkal nem mérkőzhetnék hazánkban 
egy felekezet sem ! Avagy hős kuruc hadjá-
rataink miért vallottak kudarcot , mikor azok 
szakadat lan láncolata volt a hősi önfeláldo-
zásnak. Miért ? Mert lovasságunk könnyű 
szabivái ugyan szikrát csaltak a császári ha-
dak vasas vértjeiből, de nagyobb kár t nem 
nem tudtak bennők okozni. 

Hogy mily sok függ a felszereléstől azt 
napnál világosabban példázza a r. kath. egy-
ház. Tiz papnak sincs ott együttvéve ann}'i 
esze, tudománya mint a mi tudósaink egyi-
kének, mégis mily óriási külömbség tekintély 
és befolyásban. 

Sokszor meg volt már beszélve e lapok 
hasábjain is, lelkészeink, egyházaink anyagi 
helyzete ; de még sok szó fog esni e tárgy-
ról. Mi azt hisszük, hogy a vegyes bizottság 
jó uton jár, midőn fel tár ja bár szerény ke-
retekben az egyház bajait , szegénységét és 
szükségét. 

S bár tisztelettel hajlok meg az egyet, 
felügyelőnek az egyetemes gyűlés meg-
nyitó beszédében foglalt — és általános he-
lyesléssel fogadott fejtegetése előtt, hogy ne 
forditsuk gondunkat az anyagiakra, de küz-
delmünk — az ellenséges áramlatok ellen — 
az anyagiak, a felszerelések nélkül nem 
lehet. 

Nem azt akarom ezzel mondani mintha 
az anyagiakban lá tnám egyházunk felvirá-
gozásának egyedüli feltételeit. 

Az hiszem, ilyet senki sem fog velem 
szemben imputálni, de itt is azt az elvet tar tom 
irányadónak, hogy ,,az egyiket tenni kell, a 
másikat nem hagyni". 

Tenni igen, tenni szeretnénk valamit ! 
Repülni fel a magasba mint a madár, de-
mi haszna ha szárnyaszegett ! 

Szükségünk van — elvitázhatlan szük-
ségünk tanitóképző intézetekre — ha egy-
előre a tanitónőképző intézetektől el is tekin-
tünk — szükségünk van diaconissa házakra 
s intézményre, a missió minél szélesebb körű 
gyakorlására . . . s mind ez erőnket, tehet-
ségünket messze túlhaladja. 

Fel kell tehát mmden alkalmat és minden 

tisztességes eszközt használnunk anyagi m e g 
erősödésünk érdekében. 

S minthogy e tétel bizonyitására azt hi-
szem immár fölösleges érveket felhozni, sza-
bad legyen ez alkalommal két dologra — 
mint a melyek e cél szolgálatára felhasznál-
hatók — a figyelmet felhivnom. 

Egyik a tőke — vagy alap — gyűjtés. Igye-
kezzék minden gyülekezet háztar tását akkép-
berendezni, hogy minden évben egy-egv vi-
szonyaihoz mért összeget félretegyen, mely 
esetleg egy-egy offertoriummal s lelkes egy-
házi tagok adományaival évről-évre szapo-
rítandó. Féltjük az államsegélytől autonómi-
ánkat — ez lenne legjobb módja annak, 
hogy idővel — az államsegélyt nélkülezhet-
nők, esetleg egyházi életünk élesztésére más 
intézményeket létesítenénk. 

I t t mellékesen a vagyán kezeléséről is 
eshetik szó. Az egyetemen — a gyám intéze-
teknél tőkék halmozódnak fel, melyek sok-
kal jobban ki lennének aknázhatók és ak-
názandók. Nem vagyunk abban a helyzetben, 
hogy mint a nagy tőkepénzes — a kinek 
már elege van ugyan, egyszerűbben kezel-
hető, de kevesebbet is jövedelmező érték-
papírokba fekteti tőkéjét. És az ér tékpapír 
minden látszólagos bisztossága mellet t csak 
papir marad. A róm. kath. lat ifundiumok út-
mutatásul szolgálhatnának e részben. Birto-
kot kell e pénzen szerezni, mert a birtok 
egy az, hogy biztos, más, hogy többet hoz 
s a mi fő : sok érdekszál fűződik hozzá. Hány 
evang. család virágozhatnék az ily birtokok 
kezelése körül. Avagy ott vannak esperes-, 
papi-, özvegy-, árva-intézeteink, a melyek 
csekély körültekintéssel sokkal szebb ered-
ményeket képesek felmutatni, s a mellett hi-
veinknek igen jó szolgálatot tesznek az ál-
talok nyújtot t hitelek által. így lehetne a 
nagyobb tőkékbe is életet lehelni, mert ugy 
a hogy vannak alig tekinhetők másnak mint 
holt tőkének. 

A másik — az egyházi épületek tűzkár 
elleni biztositása. E réven igen szép összeg 
lenne évente megtakarí tható — a mely most 
a biztositó társulatok osztalékát gyarapí t ja . 

Mondjuk ki az egyetemleges tüzkár-
biztositást ! 



Egyház i épületeink csaknem kizárólag 
lehető tűzmentes anyagból készültek — sok, 
t a l án legtöbb helyen elkülőnitve á l lanak — 
a bosszúból való gyu j toga tá snak is legke-
vésbbé vannak kitéve. 

Még ha egyelőre m a g a s a b b dí j té telek 
mel le t t is tö r ténnék a biztositás — rövid 
néhány év a la t t megte remné ez gyümölcseit . 
Mentsünk meg i t t is minden t a mi ment-
hető ! 

A részletekről beszélni időelötti volna, 
ezúttal csak az eszmét a k a r t a m felvetni ; ha 
egyszer elvben megál lapodunk a kivitel nem 
fog nehézségbe ütközni . 

S még csak egyet ! Elgondolkozva azon 
pé ldá t lan buzgóság és á ldozatkészség felett , 
melyet egyházunk az iskolák fen ta r t ása kö-
rűi tanusi t , felmerül előttem a kérdés, hogy 
el tekintvea néhány theolog. intézettől — mér t 
á ldozunk mi csaknem kizárólag a lat in is-
kolákra . mér t gondoskodunk mi csak az úgy-
nevezet t honorat iorok neveltetéséről s egy-
házunk azon tagja ival , a kik pedig egyhá-
zunk zömét képezik — a kiknél sokkal élén-
kebb az egyházi szellem — hi tbuzgóság — 
a földmives, az iparos, kereskedő képzését 
tel jesen ügyeimen kivül hagy juk . 

Tanul t , iskolázott emberünk van mái-
fölös számban, a kik, mer t a la t in iskolá-
ka t végig j á r t ák s az a lapí tványok kü-
lömböző jótéteményei t végig élvezték — igen 
sok esetben mél ta t l anoknak bizonyul tak a 
buzgó evang. névre. E tek in te tben azt hiszem 
egyszer meg kell ál lnunk s figyelmünket a 
polgár i rend s egyházunk zömét képező föld-
mives hi tsorsosainkra kell fo rd i tanunk s ezek 
kiképzéséről gondoskodnunk. Az intel l igentia 
képzése — kétségtelenül szükséges — de a 
t anu l t ember a t á r sada lomnak csak v i rága 
— a törzs az, az i s tenadta nép — ez az 
anya, a melynek emlőin egyházunk táplál-
kozik. 

A nemze tgazdaság első pr incipiuma 
erős törzset — erős anyák ú t j án nevelni. — 

Mi erre ez ideig nem gondoltunk — 
mer t az a kevés a mit a tanonc-iskolák heti 
egy órai val lásoktatással nyu j tunk alig egy 
fokkal több a semminél. 

Keltsük fel az érdeklődést ezen elhagya-
to t t mező i ránt . Ta lán akad egy-egy maece-

nás a ki egy gazdaság i vagy ipar iskolába 
járó gyermeknek kész ju t t a tn i egy kis se-
gélyt egy-egy s t ipendium képében, s lia kez-
detben többet el sem érnénk ez is va lami ! 

Tegyük erőssé a népe t — s ne hagy juk 
magára , mer t ez a mi erőnknek forrása. 

I t t kinálkozik működésűnknek egyik leg-
há lásabb mezeje. 

Ehhez ad jon Isten erőt ez új eszten-
dőben. 

Farkas Gejza. 

A 
Magyarországi, evangelium szerint reformált 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é 1 e ni é il y e 
az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról. 

Összeállította : az ev. ref. egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gyűlésének, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

190H. november lí)-én tartott közös gyűlésében.* 

A m a g y a r nemzet és koronás királya, az 
1848. évi XX-ik törvénycikkben foglalt intéz-
kedések által , azon nyomasztó, mél tány ta lan 
és visszás helyzete t k iván ta orvosolni, melybe 
e h a z á n a k ev. pro tes táns vallást követő, a 
többiekkel egyenlően mindig hü, mindig ha-
zafias és a hazáér t áldozatkész fiai, békeköté-
sekben. ál lami törvén3 rekben sokszor biztosí tot t 
egyenjogúságuk dacára , ugv közéleti, mint sok-
szor magánjog i viszonyukra nézve az á l lammal , 
más egyházakka l és azok hiveivel szemben 
jutot tak. 

Az igazságot, a haza közérdekét s a haza 
minden mél tányosan gondolkozó fiának köz-
óha já t fejezi ki az 1848. évi XX-ik törvény-
cikk, midőn 2-ik szakaszában biztosí t ja az 
,,e hazában törvényesen bevett minden vallásfele-
kezetekre nézve, különbség nélkül a tökéletes egyenlő-
séget és viszonosságot'1, s 3-ik szakaszában min-
den bevett vallásfelekezetek eyyházi és iskolai szük-
ségeinek közálladalmi költségek általi fedeztetés"-ét. 

A magyar nemzetnek és koronás királyá-
nak igazságérzetéről tanúskodó ezen törvény 
végreha j tásá ra meg te t t e az akkori , első ma-
gyar felelős minisztér ium a szükséges lépése-

* Jegyzet. T. olvasóink ügyeimét már felhívtuk a vegyes 
bizottság ezen — a mi egyházunknak is egyik legfontosabb 
létkérdésében hozott „Yéleményé''-re. Most a mikor egész ter-
jedelmében való közlését megkezdjük, ismételve felkérjük az 
illetékes tényezőket, hogy úgy a „Véleményére vonatkozó 
nézeteiket e lap szerkesztőségével közölni, valamint a róm. 
kath. részről történt és történő törvénybe ütköző minden-
nemű visszaéléseket velünk tudatni szíveskedjenek. Lapunkat 
bárkinek szívesen bocsátjuk e célra rendelkezésére. — (Szerk.) 



ket. Egyházunk törvényes képviseletét 1848. 
szeptember 1. nap já ra összehívta tanácsko-
zás végett, hogy megállapi t tassanak azon 
kívánalmak, melyek a törvényben foglalt elvi 
kijelentés alapján, ugy a felekezetek közötti 
teljes egyenlőséget, mint az anyagi igények 
kielégítését biztosítanák. 

A bekövetkezett, édes magyar hazánkat 
s nemzetünket végveszélylyel fenyegető bo-
nyodalmak miatt , a megfelelő megállapodá-
sok nem jöhettek létre. Egyházaink megbí-
zottai hazafias érzéssel kijelentették, hogy 
miután a nehéz bonyodalmak s napról-napra 
komolyabbakká fejlődő körülmények között, a 
nemzeti kormány gondjait s a közálladalom 
anyagi erejét, minden más külön érdekek 
mellőzésével, a haza megmentésére kell for-
dítani : jogaik egész terjedelmében elintézé-
séről egyidőre lemondanak s csak halasztást 
nem szenvedhető egyházi és iskolai szüksé-
geik fedeztetésére terjesztik ki igényeiket. 

Fájdalom, az így, a legszükségesebbekre 
kiterjesztett igények sem nyerhettek akkor 
teljesülést, mert a későbbi uralom semmis-
nek tekintet te magát azon törvényt is, mely-
ben a nemzet és a király7, a bevett vallásfe-
lekezetek közötti jogegyenlőséget és viszo-
nosságot s az egyházi és iskolai szükségletek-
nek az állam közjövedelmeiből való fedezését 
elvileg kimondotta. 

Hogy a mult század ötvenes éveiben, az 
abszolút kormány azon kísérletét, melylyel 
protestáns egyházaink irányában, a méltá-
nyosság és igazság követelményeinek eleget 
teendő, az anyagi segélynyújtást kilátásba 
helyezte, nem fogadtuk el, érthető azért, mert 
ezen segély, semmiféle anyagi előnyökért fel 
nem áldozható önkormányzati jogaink meg-
semmisítését vonta volna maga után. S mi-
dőn 1867-ben, édes hazánk és nemzetünk 
visszanyerte alkotmányát és önrendelkezési 
jogát, midőn a jogfolytonosság elméletére tá-
maszkodva, visszaáll i t tatott az 1848. évi 
XX-ik t.-c. érvénye is : tekintettel az előbbi 
uralomból fentmaradt sok más bajok orvos-
lására, e miat t az állami erőnek, az állam-
kormány és országgyűlés tevékenységének 
nagy lekötöttségére, a mi egyházaink sem 
követelték ama törvény azonnali teljes vég-
rehajtását , hanem megelégedtek a jobb jövő 
reményiében azzal, hogy az 1868. évi LUI. 
törvénycikkben ,,addig mig a vallásfelekeze-
tek egyenjogúsága törvény útján szabályoz-
tatnék", a bevett keresztyén vallásfelekeze-
tek közötti viszonosság szabályoztatott, az 
állami költségvetésbe pedig egyházaink ré-
szére igen szerény évi segély felvétetett. 

Készséggel elismerik egyházaink, hogy 

1867 óta nemzet és koronás király, az or-
szágos törvényhozás utján, több oly törvényt 
alkotott s szentesitett, melyek az 1848. évi 
XX. törvénycikk részbeni végrehaj tásának 
tekintendők. Gondoskodott a népiskolai ta-
ni! ók nyugdijáról s fizetésök kiegészítéséről 
(1875. évi XXXII . t.-c., az 1891. évi XLI I I 
és az 1893. évi XXVI- t.-c), gondoskodott a 
középiskolák s ezek tanára inak dotációjáról, 
nyugdíjazásáról, mely utóbbi törvény hatályát 
a jogakadémiák tanárai ra is kiterjesztette 
(1883. XXX. t.-c., 1894. XXVII. t.-c.). Gon-
doskodott, hogy habár csak szerény 1600 ko-
ronáig, a lelkészi fizetések kiegészíttessenek 
(1898. XIV.) s az 1885. évi, a főrendiház ren-
dezésére vonatkozó VII. t.-c. folytán, részben 
legalább helyet adott egyházi dignitáriusaink-
nak a törvényhozásban. 

Ezen elismerés és méltánylás mellett 
azonban nem mondott le egyházunk azon jo-
gáról, hogy az 1848. évi XX. törvénycikkben 
lefektetett elvek megvalósítását sürgesse, kö-
vetelje. Magában az idézett törvényben gyö-
kerező jog alapján és az 1868. évi LIII. t.-
czikk bevezetésének az egyenjogúság általá-
nos szabályozását kilátásba helyezése, de 
mindezideig elodázása folytán kötelessége a 
magyarországi ágostai hitvallású egyház egye-
temének és az ev. szerint reformált egyház 
egyetemes konventjének, hogy most már a 
magas kormányhoz és törvényhozáshoz for-
duljon, ez országos törvényben minden félre-
magyarázást kizáróan biztosított egyenlőség 
és viszonosság elvének keresztülvitele s az 
anyagi téren felmerült s a viszonosság szerint is 
teljes jogalappal bíró igényeinek kielégítése 
végett. 

Mint eleink megkezdették az 1848. évi 
szeptember 1-ső napjára összehívott értekez-
letükön, mi is igyekeztünk szerves munkála-
tot állítani össze, hogy megállapíthatók le-
gyenek azon kívánalmak, melyek a. törvény-
ben foglalt elvi kijelentés alapján, ugy az 
egyenlőséget és viszonosságot, mint az anyagi 
igények kielégítését biztosithatnák. 

Feltárjuk és kimutat juk azért : 
I., azon sérelmeinket, melyeket az egyen-

lőség és viszonosság elveinek megvalósítása 
alapján kívánunk or vosoltatni. (1848. XX. 
törv. cikk 2. §.) 

II., megállapítjuk azon elvet, melyet az 
egyházunk anyagi dotációjára nézve kívánunk 
megvalósítani, számokban is kifejezve azon 
dotáció összegét, melyet a viszonosság alap-
ján várunk és követelünk. (1848. XX. t.-c. 
3. §.) 



KLSO RÉSZ. 

Jogegyenlőség és viszonosság. 
1848. XX, t.-c. 2. §. 

Az 1848. évi XX. t.-c. 2. $-a szerint, e 
hazában bevett minden vallásfelekezetnek tel-
jes egyenlőség és viszonosság biztosíttatott. 

Követeljük, hogy ez elv teljes egészében, 
minden vonatkf zásaiban végrehajtassák ; sem 
vallásos erkölcsi, sem anyagi téren, som az 
államhoz, sem más felekezetekhez való viszo-
nyunkban nem valósult meg e kijelentés, sőt 
az ide vonatkozó tételes törvények, mint az 
1790 1. évi XXVI. t.-c., az 1868. évi LIII. 
t.-cz., az 1895. évi XLl l t . t.-c. több szakasza, 
ugy közigazgatási, mint igazságszolgáltatási 

• téren, végrehaj tatlan, vagy tartalmából egé-
szen kiforgatva van. 

Minden oly törekvés, az államhatalom-
nak vagy egyes hatóságainak minden 
ténye, mely egy felekezetnek, a többi mel-
lőzésével, kedvez, annak vagy azoknak elő-
nyöket, előjogokat biztosit; visszaéléseit el-
nézi, meg nem akadályozza ; minden oly tö-
rekvés, mely a tételes törvények el magya rá-
zása, helytelen alkalmazása folytán, a haza 
állampolgárainak egyeseit, vagy egész töme-
gét, igaztalan követelések támasztásának szol-
gál ta t ja ki s oly terhek viselésére kötelezi, 
melyekkel azok, épen a törvény értelmében 
nem tar toznak: az 1848. évi XX. t,-c. 2. 
§-ában kimondott egyenlőségi elvekkel áll 
ellentétben. 

Tudjuk mi azt, hogy a történeti múlt 
hazánkban a római katholikus egyháznak és 
főpapjainak kiváló közjogi állást biztosított. 
De midőn számolunk a történeti múltban ki-
fejlődött közjogi viszonyokkal, ugyanakkor, 
a jogosság és viszonosság, valamint a foko-
zatos fejlődés törvénye értelmében kívánjuk, 
hogy a mi egyházaink is részesüljenek a tör-
vényhozásban, kormányzatban, közigazgatás 
és igazságszolgáltatás t. rén megtelelő elbá-
násban. Kívánjuk, hogy egyházi életünkben, 
vallásunk gyakorlatában, iskoláink és egyéb 
intézményeink használatában és fejlesztésé-
ben ne legyünk háttérbe szorítva. Egyenlő 
és részrehajlatlan bánásmódot kérünk és vá-
runk, a jelenre és jövőre, a jogállamtól és 
annak minden hatóságaitól. 

Hogy ez ma nincs igv, mutatja : 
Folyt. köv. 

Kérelem. 
Lapunk ez új esztendővel huszonkettedik 

évfolyamába lép. A mint annak idején ma-
gyarhoni evangelikus egyházunk szolgála-

tá ra alapít tatot t — úgy ma is kizárólag 
evang. egyházunkat szolgálja és akar ja szol-
gálni a jövőben is. Ez egyedüli célja. Es ez 
a cél — közös ! Ugy véljük tehát, jogosult 
a kívánság, hogy lapunknak szellemi és anyagi 
téren való támogatása, pártolása, fejlesztése, 
terjesztése is közös munkánk legyen — mind 
fokozottabb mértékben. Egyházunk életében 
az elmúlt év is nehéz év volt, talán nem 
minden valószínűség nélkül állithatjuk, hogy 
a mostani még nehezebb és fontosabb lesz. 
Megfeszített munkára és kötelességteljesitésre 
van szükségünk. Ezt ugyan azoktól is — és 
azoktól talán első sorban — várhatnók, kik-
nek Isten a módot is. az állást is, tehetsé-
get is megadta. De ha ott gyakran csalód-
nunk igen rosszul esett, — jó és biztató szónál 
egyebet nem nyervén — annál nag}'obb ön-
bizalommal álljunk sorompóba magunk, hogy 
a sok szó helyett egyszer már eredményt is 
láthasson k. 

Evang. egyházunk bel- és küléletében a 
szó legszorosabb értelmében vett egyházi 
munkásságra van szükségünk. Ennek nem 
legutolsó tényezője a sajtó. Ezen a téren 
dolgozunk, küzdünk, fáradunk és — áldo-
zunk mi is lapunkkal. 

A midőn az új év küszöbén bizalommal 
köszöntjük olvasóinkat, egyúttal hálásan kö-
szönjük mind munkatársainknak, mind elő-
íizetőinknek a támogatást , kérve azt — az 
ügy érdekében a jövő évre is. 

Hogy7 lapunk — többek között — hü 
tükre lehessen evang. egyházközségeink életé-
nek, kívánatos és szükséges, hogy az egyház 
életében előforduló minden eseményről lehe-
tőleg gyors tudósítást kapjunk. Kérjük erre 
első sorban a lelkész és tanító urakat , de 
mindazokat is, a kik az egyházi élet terén 
akár tevőleges részt vesznek, akár iránta ér-
deklődéssel viseltetnek. A száraz tényt is 
— a legrövidebben jelezve — köszönettel 
vesszük. 

Midőn végre még megjegyezzük azt, 
hogy lapunk bel életében változás állott be, 
a mennyiben nyomdát kellett változtatnunk, 
a mire szükség azért volt, mert csak ' igy 
voltunk képesek gondoskodni arról, hogy la-
punk előállításában és szétküldésében ne me-
rüljenek fel olyan akadályok, a melyek kö-
vetkeztében beállott há t rá l ta tás és késede-
delem úgy olvasóinkra valamint reánk nézve 
is kellemetlenséggel járt, — vagyunk ismé-
telt kérelemmel: 

Orosházán, 1904. január 7-én 
A szerkesztőség. 



Belföld. 
Kiss János jubileuma Szombathelyen. Lé lek-

emelő ünnepélyt rendezett a szombathelyi „protes-
táns gyülekezet" Kiss János lelkész tiszteletére dec. 
30-án d. ix. abból az alkalomból, hogy nevezett 
lelkész itteni lelkipásztorkodásának 25 évét töltötte 
be. A zsúfolásig megtelt templomban, melybe a 
harangok hivták az ünneplő közönséget, vette kez-
detét az ünnepély. A diszgyülés előtt hálaadó is-
teni tisztelet tartatott Mesterházy László sárvári 
lelkész szolgálatával. Majdan Kassay József, kir. ta-
nácsos, mint a presbyterek seniora nyitotta meg 
a közgyűlést, lelkes szavakkal emlékezvén meg 
Kiss János negyedszázados lelkészi áldásos műkö-
déséről, indítványozva, hogy az ünnepelt az ünnepi 
közgyűlésre meghivassék. Midőn a küldöttség az 
ünnepelttel együtt a templomban megjelent, dr. 
Mezihraszky Kálmán egyháztanácsos őt szép be-
széddel köszönté és a hála szavainak kíséretében 
értékes emléktárgyat adott át a gyülekezet nevé-
ben. Aztán Pálmay Ödön községi tanító és gyüle-
kezeti hitoktató üdvözölve a lelkészt és becses 
emléktárgyat adott át neki a volt tanítványok ne-
vében. Mindkét beszédre az ünnepelt lelkész meg-
hatottan feleit, megköszönvén a kegyeletes ragasz-
gaszkodást és szeretetet, melynek számtalan jelé-
vel találkozott 25 éves lelkészkedésének ideje alatt 
és a mostani lélekemelő ünnepen, ^iz ünnepélyt a 
templomban Mesterházy lelkész szép imával fe-
jezte be. Este 8 órakor 80 terítékű bankett volt, 
melyen Szombathely városának értelmisége szép 
számmal vett részt és melyen lelkes felköszöntők 
mondattak el. Táviratilag s levélben üdvözülték a 
jubilánst Gyurátz püspök, dr. Károlyi Antal, Éhen 
Gyula országgy. képviselők, Kund, Somogyi espe-
resek, Kupprecht Tasziló egyházmegyei felügyelő 
és még sokan. r. 1. 

,,Tévesen bevallott kath. főpapi jövedelmek" c. 
alatt a „M. Sz." arról ad hírt, hogy a kath. főpa-
pok a katholikus kongrua-kiegészités céljából tör-
tént évi tiszta jövedelem — bevallása — hamis. 
Tudvalevő u. L, hogy a kath. főpapság is adózni 
fog a fenti célra. Ezen adózás mértékének megál-
lapításához ismerni kell a főpapok jövedelmét. A 
többféle érsekségek, püspökségek stb. már be is 
küldték a szükséges bevallásokat, melyek közül 
17-et a kongurabizottság is átvizsgált már a minis-
teriumban. Az eredmény a ,,M. Sz." szerint „mu-
latságos'". Kiderült ugyanis, hogy „a dúsgazdag kath-
főpapok . , . jövedelmeik jelentékeny részét elta-
gadták." 

P. o. Az esztergomi érsek 500.000 K. tiszta 
jövedelmet vallott be ; a kongura-bizottság azon-
ban (a beszerzett adatok alapján) évi 620.000 K.-ban 
állapította meg jövedelmét. így járt a kalocsai ér-
sek is, a ki 280.000 K. tiszta jövedelmet vallott be 
(nagy szerénységgel !) de a bizottság ezt is keve-

selte és 522.000 koronát állapított meg. A kongrua-
bizottság elnöke (!) — az egri érsek 60.000 koro-
nát vallott be, a bizottság azonban ezt is megkét-
szerezte és 108.000 koronára kerekítette ki. — A 
nagyváradi püspök 500.000-nyi bevallását a bizott-
ság helybenhagyta. 

Ha mindehhez hozzávesszük azt, hogy a bi-
zottság részéről történt ,,kikerekités'- is csak a ka-
taszteri becslés alapján történt (mert más alapján 
nem történhetett) és hogy ez a kataszteri becslés 
sehol nem felel meg a tényleges értéknek, annyira, 
hogy mikor Wekerle Sándor pénzügyminiszter ko-
rában az egyenes adóról szóló jövedelinet-behozta, 
maga is hivatalosan megállapította azt, hogy a ka-
taszteri becslés a jövedelemnek általában csak 3/5 
részét mutatja (a többi 2/5-ről pedig nem tud) — 
el fogjuk képzelhetni azt, hogy mily nagy mérték-
ben hamis a ,,keresztyén" (é. római) főpapok be-
vallása (ebben is jó példát adván híveiknek.) Te-
kintetbe veendő ezenfelül még az is, hogy az a 
„hivatalos'' kataszteri becslés is — hibás, mert ha 
az átlag a legkedvezőbb számítás szerint 3/5, akkor 
kell lenni olyan számításnak is, a hol ajövedelmek 
csak 2/5, V5, sőt V10 része van felvéve (a minthogy 
úgy is van). 

A nagyváradi püspök 500.000 koronányi be-
vallását elfogadta a kongrua-bizottság. Az összeg 
ugyan eléggé ,,kereken" van felvéve, de a többiek-
hez hasonló „kikerekités1' itt is aligha helyén ne 
lett volna. A püspök úr 180.000 jobb és legjobb 
minőségű katasztrális hold földnek ura. Ha holdját 
csak 10 koronáért is bérbe adja, jövedelme már is 
több a bevallottnál. Hol marad még az államtól 
megváltott regale-jüvedelem stb. stb. ? 

— Hát a mi protestáns püspökeink jövedelme 
— mennyi ? ! Ügy hisszük, — a mi a jövedelmet 
illeti — püspökeink is, papjaink is a fenti összege-
kért szívesen bérbe vennék a kath. főpapság va-
gyonát — ha adná ! De akkor mivel kenyerezné 
le azokat az in akat, a kik most egyházi és nemzeti 
téren oly roppant buzgósággal tolják a szekerét? 
Jogegyenlőség és viszonosság, 1848.XX. — hol vagy ?! 

Értesítés. A tiszai ág. hí tv. evang. egyházke-
rület eperjesi Collegiumának jogakadémiáján az 
1903—1901. tanév 11-ik felére a behatások 1901. 
január 8-tól 19-ig eszközlendők ; az előadások pe-
dig január 23-án veszik kezdetüket. Utólagos fel-
vételnek jan. 20—22-ik napjain dékáni-, azután pe-
dig tanári-kari engedélyivel lehet helye. A kik az 
egyetemekről vagy más akadémiákról a második 
félévre jogakadémiánkra kívánnak átlépni, azoktól 
csupán leckekönyvük előmutatása kívántatik. A 
vizsgálatok határideje január 6—15-ig terjed: A 
jogakadémiai hallgatók általában részesülhetnek a 
Collegium kebelében fennálló tápintézet kedvez-
ményeiben (az erre nézve megállapított dijak a 
következők : ebéd- és vacsoráért a II. félévben — 
január 1-től június végéig — 74 K. ; csak ebédért 



a II. félévijén 40 K.) Az ere érdemesek igényt 
tarthatnak a Collegium által évenkint kiosztatni szo-
kott ösztöndijakra ; valamint a szegénysorsuak tan-
díjmentességre, tápintézeti díj elengedésre s a je-
lentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász segély-
egylet'" támogatására számithatnak. A jogakadémiai 
ifjúsági-, valamint a collegiumi nagy könyvtár a 
hallgatóság rendelkezésére áll. Mindennemű felvi-
lágosításokkal szívesen szolgál a jogakadémia igaz-
gatósága. 

Az eperjesi ősi Collegiumának jogakadémiáján, 
— a hazai ág. liitv. ev. vallásfelekezet ez egyetlen 
ily nemű tanintézetén, — az 1903—1904. tanév 
második felében a következő tanárok működnek: 
dr. Miklcr Károly dékán, dr. Flórián Károly, dr. 
Horovit\ Simon, dr. Maurit\ Gyula, dr. E. Nagy 
Olivér, dr. Obetko Dezső, dr. Raffay Ferenc, dr. 
Silávik -Mátyás (rendes tanárok); dr. Horovify 
hnre, dr. Máriássv Béla, dr. Stfchló János (magán-
tanárok.) A Il-ik félévben 33 tantárgy adatik elő. 
Az 1903 4. tanév első felében a jogakadémián 224 
hallgató volt beirva, ligy, hogy a hallgatóság lét-
száma tekintetében ez a tanintézet a hazai tiz jog-
akadémia között a legelsők közé emelkedett. A 
hallgatók között volt: I-ső éves 75; ll-od éves 74; 
Ill-ad éves 37 ; IV-ed éves 31 ; tanfolyam hallga-
tása nélkül miniszteri engedélvlyel vizsgázó 7. Az 
1903 4. tanév első felének bevégeztével 15 joghall-
gató nyert végbizonyítványt. Az akadémiai ifjúság 
egyesületei: a jogász-testület, segélyegylet, túris-
taegylet és vivó-egylet, élénk működést fejtet-
tek ki. 

Bel missió. A szepesbélai ev. ifjúsági egyesü-
let dec. 28-án tartotta meg karácsonyfa-ünnepélyét, 
a melynek szép sikerét nagyközönség biztosította. 

A „Sárospataki Lapok" felelős szerkesztője, 
dr. Tüdős István az 1904. évre szerkesztő társul 
Zoványi Jenő sárospataki theol. tanárt nyerte meg. 

Külföld. 
A német sociálpolitikának egyik leggeniálisabb 

és legmaradandóbb alkotása „a munkásoknak bal-
l e t , betegség és teljes munkaképtelenség elleni 
tömeges állami biztosítása, s annak betetőzéseként 
a „polgári törvénykönyv." Nem kevesebbről, mint 
a tömeg nyomorának enyhítéséről s az iránta való 
részvétnek kodifikálásáról van itt szó. Sőt Biilow 
a német birodalmi kancellár csak nem rég kijelen-
tette, hogy Németország soeiálpolitikai törvényho-
zása a jövőben sem fog megnyugodni, s megfogja 
teremteni „a munka aristokratiáját." Azt olvasom 

h o g y a biztosítást élvező m u n k a k é p t e l e n e k száma 
994774, az elaggottak száma 412096, meghalt vagy 
k i v á n d o r o l t 258455. Biztosítás címén kiadott az ín_ 
tézet 1230769 márkát, A munkásoknak tömeges 
állami biztosítása egyik legjobb eszköze azok 

anyagi, erkölcsi és sociális emelésének. E tekintet-
ben Németország soeiálpolitikai törvényhozása 
mellé még csak Anglia helyezhető a kontingensen. 
Nálunk is Darányi minisztersége alatt igen szép 
fejlődésnek indult a sociálpolitika. A mi meggyő-
ződésűnk is az, hogy a sociálismus túlzásai csakis 
erős és céltudatos sociálpolitikával győzhetők le 
most és mindenkoron. így találja meg az evangé-
lium a szegényekhez is a maga útját. 

.4 stras^burgi Vilmos császár-egyetemen a f. 
téli félévben a hallgatók száma 1322. Az előző 
nyári félévben volt 1133, s a télin 1201. Ebből 176 
a kath. theol. fakultás és 57 a prot. theol. fakultás 
hallgatója. A prot. theológusok száma az utolsó 3 
félévben állandóan apadóban van. A legutolsó nép-
számlálás szerint Straszburg városa lakosainak évi 
szaporodása 3000 lélek, ugy hogy az 1895—1900. 
években a katholikus lakosság 9385 s a protestáns 
6294 lélekkel szaporodott.. Összehasonlítás okáért 
megemlítjük, hogy a dorpati (Jurjew Oroszország-
ban) tudományegyetem jelen félévi hallgatóinak a 
száma 1850, az előző évben volt 1738. Ebből ben-
szülött orosz 1396, s csak 447 a 3 keleti tartomány-
ból való. Vallásfelekezetiség szerint a hallgatóságnak 
1157 tagja az orosz-orthodox, 182 az evang., 72 a róm. 
katli., 6 a gregoriánus, 1 a baptista s 132 az izraelita 
hitvallást követi. Forrásunk felpanaszolja, hogy az 
egyetemet legújabban az orosz papi szemináriumok 
elégtelen előképzettséggel bíró tagjai árasztják el 
igen nagy számmal. Az ev. theológusok száma 
145, az előző félévben 133. Az előadási nyelv ki-
zárólag a theol. fakultáson a német, a többieken 
az orosz. Egyháztörténettanára Kvacsala és egyetemi 
könyvtárosa Zabler magyarhoni illetőségűek. Az 
egyetem teljes russifikálása az orosz propaganda 
szellemében most már csak idő kérdése. 

Brandenburgban, a potsdami államkormány 
kezdeményezésére több városban, a hol a munkás-
osztály tömörebb alakban lakozik, kísérletet tettek 
nyilvános népkönyvtárak és olvasók létesítésére 
s az eredmény kielégítőnek bizonyult. Az ifjabb és 
idősebb munkásosztály számos tagja azóta az al-
kohol szolgálata helyett e könyvtárak és olvasók 
helyiségében tölti az idejét, miveli a lelkét és nem 
rontja meg egészségét. Ily népkönyvtár és olvasó 
van többi közöti Teltowban, Eberswaldéban, Bran-
denburgban és másutt, s legújabban létesült ilyen 
Spandauban is. a hol a várositanács rendelkezé-
sére bocsátott a népkönyvtári bizottságnak ilyen 
helyiséget, segédkező személyzet ingyenes szol-
gálatot teljesít s a tehetősebbek könyv-adomá-
nyokkal gyarapítják a dicséretes mozgalmat. Né-
pűnk miveiése egyik elsőrangú feladatunk, s a 
munkás anstokratia megvalósulása a közel jövőnek 
megoldandó feladata. Jelenkorunk sociális történeti 
állapota hangos szóval követeli a munkás osztály-
nak Anglia és Németország mintájára való erköl-
csi, értelmi és vagyoni emelését. Az iskolák és 



egyházak a munkások erkölcsi és értelmi, s a 
sociális törvényhozás azok gazdasági állásának 
emelésére vannak hivatva, mely processusban azon-
ban nagyrésze van a társadalomnak is. A munkás 
osztály sociál-politikai állása Angliában és Német-
országban, a mint Nostit\ meggyőzően kimutatta, 
máris emelkedőben van. Művéből megtudjuk, hogy 
az összes proletárok egy negyedrésze a felsőbb réte-
gekből való a mi más szóval kifejezve hatalmas 
tiltakozás a Marx-Engels-féle u. n. „Verslendungs-
theória" ellen. 

A hassiai bei-missziói egyesület múlt év nov. 
10. és 11, napján ülte meg nagy ünnepségek kö-
zött fennállása 25 éves jubiJleumát, a melyen az 
állami, egyházi és városi hatóságok képviselői is 
szép számmal megjelentek. Az ünneplések Röschen 
freisuseei lelkész előadásával vették kezdetüket a 
nevelő egyesületek áldásos munkásságáról. Nehe-
zebben megyen a munka a tanulóknak a falvakon 
való elhelyezésével, inig a városokban könnyebben 
oldható meg e kérdés az egyes családok buzgosá-
gából. -Majd Diekmann rodheimi lelkész a belmissió 
művéről tartott nagyérdekü és tanulsiígos előadást 
a vallás és kon firmát iói oktatásnál és hangsúlyozta 
a belmissiónak a gyermekekkel való megkedvel-
tetése szükségességét és ev. fontosságát. A jubilá-
ris gyűlés az ev. munkás egyletek szövetségének 
nagyobb segélyt szavazott meg munkás sociális 
tanfolyamok szervezésére. Az ünnepi istentisztele-
ten Drews giesseni tanár Máté 9, 12. lo v. felett 
prédikált. Az esti gyűlésen Stamm és Schlosser 
lelkészek a bel missiói egyesület 25 éves történeté-
ből ragadtak ki érdekes, tanulságos és lélekemelő 
mozzanatokat. A következő napon wjfoer gladbaebi 
lelkész, az az ismeretes belmissiói missionárius a 
tekintélynek és kegyeletnek a népélet körében 
való fejlesztéséről tartott nagyobb liatásű előadási, 
Azt fejtegette közelebbről, hogy egy keresztyén 
nép közösségi életére nézve az egyetlen változat-
lan tekintély a Jézus Krisztus. Krisztus tekintélyére 
alapúi a ház és iskola, az állani és egyház, s a 
társadalom s a népélet tekintélye is. A nagyér-
dekű előadást élénken megvitatták, s több ponton 
üdvösen kiegészítették, A tekintély tényleg minden 
egészséges kultúrállak természetes előfeltétele, s 
a népek művelődésének emelkedésével a tekintély 
formája is megtinoniul. Főbb fokozatai a félelem, a 
hit és az értelein. A tekintélynek határai a népek 
és nemzetek vallásos erkölcsi, értelmi, állami és 
gazdasági fejlődésében vannak egészen természet-
szerűleg megadva. 

A rejfirmkaiholici^mus ügyében az ismert 
nevű Mi'tller kath. lelkész, a „Renaissance" (vallási 
értelemben véve) c. folyóirat szerkesztő-kiadója 
egy érdekes és felette tanulságos magánb3SZélgé-
tésről értesít, a melyet Nicotera müncheni pápás 
nuncíussal folytatott a reforincatholicizmus ügyé-
ben. Nevezett nuncius a reformkathülicizmus tár-

gyi fejtegetéseibe vele nein is bocsátkozott, s 
már eleve elitélte „a reformerek (Krauss, Ehrhard, 
Schell és mások) erőszakos s meggondolatlan fel-
lépését. „IIa volnának is bajok az egyházban, azok 
orvoslása vagy eloszlatása a nuncius szerint kizá-
rólag a hierarchia tiszte és feladata. Az egyes tu-
dósok védelmezzék meg az egyházat s ne kriti-
zálják azt, mert azzal csak aláássák a híveknél az 
irántavaló tekintélyt s kiszolgáltatják azt az ő el-
lenségeinek. S nem is rosszúl áll az egyház dolga. 
Az osztrák és francia kitéréseket ellensúlyozza a 
sok konversió Angliában. A klérusnak az egyházi 
hatósággal egyezőleg kell éreznie és .írnia, a mi 
más szóval annyit jelent, hogy (Jansen ultramon-
tán történetírása szerint) a hierarchia és a dogma 
korrigálja, s lia kell pótolja a történetet. Ha van-
nak reformáló javaslatai, úgy azok nem a nyilvá-
nosság elé valók (Rónia mindig félt tőle!), hanem 
csak zárt beadványokban az illetékes egyházi ha-
tóságokhoz intézendők. (S ez volna a valódi tudo-
mányos kutatás!). Hallgatni és várni arra, a mi 
felülről jön (majd, hogy az ismeretes katonai for-
mulát nem használta a bíboros főpap!) ez minden 
bölcsességnek veleje a kath. egyházban I Nicotera 
azonban még tovább is ment. Azt mondotta : „maga 
a pápa a\ egyhdki ex cathedra csalhatatlanul 
beszél s ki tudományos vitatkozásokba nem bo-
csátkozhatik." Mert hát ,,igy volt az mindig, ig y 
kell annak lenni, s ez a fődolog !" Szomorúan ér-
dekes az a körülmény is, hogy a liberális „XX-ik 
század" szerkesztőségétől Dr. Bumüller.; a lelkész 
egészségi okokból visszalépett., s helyét Möndel, 
egy müncheni művelt laikus foglalja el. Íme igy vé-
geznek Romában a XX-ik század hajnalán a né-
met reformkath, tudományos törekvésekkel! Mi 
azt megjósoltuk, s ennyiben a hierarchiai rendszer 
megítélésében nekünk fényes elégtételül szolgál. 

A vatikáni levéltár köréből érdekes dolgot kö-
zöl a „Chr. der Chr. AV.-' legutóbbi száma. Azt ol-
vasom többi között, hogy a német tört. intézetnek 
eddigi igazgatója, Schulte tanár Rómában, a vati-
káni levéltárban érdekes okiratra akadt a X VI. szá-
zad bűnbocsánati vitáihoz, a melyek közzététele 
azonban kellemetlenül érintette a canossai egyház-
házpolitikai utón lévő német politikát. E közben 
Schulte tanár helyét Kehr tanárral töltötték be, a 
minek megtörténtét a milánói jól értesült Carrière 
ultramontáu machinátiókra vezeti vissza. Miután a 
centrumpárt ezidő szerint a legerősebb politikai 
párt a német birodalomban, kormányának a legna-
gyobb figyelemmel, kell lennie a kath. egyház s 
annak papságával szemben. Különben Comére ab-
ban a nézetben vau, hogy az újonnan felfedezett 
okiratok nem sok uj adatot tartalmaznak a refor-
máció egyengetése külső történetéhez, s maga a 
vatikáni folevéltáros Elirk páter sem volt ellene 
azok publikációjának. Mint lialjjux, ezek az okira-
tok a Fugger-féle ágostai bankház szerepet tárgyat-



ják az ind tilgen ti ák pénzért való árulgatásában, a 
minek tudvalevőleg az e bankháznál erősen el-
adósodott Albrech mainzi érsek voll a „főbizomá-
nvosa/' Ezek a vatikáni ügyiratok, levelezések a 
Euggerek háza és a vatikán között az indulgentiák 
tárgyában, a melyből teliát világosan íog kitűnni 
az, hogy Róma a XV. és XVI. század Rothschild-
jait is szívesen látta, mihelyt az ő érdekeinek elő-
mozdításáról volt szó. Az okiratok ennyiben az in-
dulgentiák vitájához rendkívül érdekes chronoló-
giai adatokat tartalmaznak. Azt is olvasom továbbá, 
hogy a szent szék allevéltárosa, Denijfe páter a 
dömések rendjéből ,,Luther és a lutheránusok" c. 
alatt legközelebb olasz nyelven kiadott művét X. 
Pius pápának személyesen nyújtotta át, a mely az 
olasz lapok kritikai ismertetése szerint a konver-
lita moesshez hasonlóan szenvedélyesen tör ki 
a ret'ormátió német megindítója, a népszerű Luther 
ellen. Német fordításában Luther születésnapja óta 
ismeretes a német birodalomban. Behatóan ismer-
tette Harnach a „Theol. Lit. Ztg."- - Seebèrg a „Kreuz. 
Ztg" és Bauer .1. a ,,Chr. W," s pápás színezettel 
szóllott róla a német „Germania" is nov. 10. szá-
mában. Úgy látszik tehát, hogy Luther Janssen hír-
hedett művének megjelenése óta egyik legkedvel-
tebb alakja az ultrarnontán történetírásnak és pe-
dig abban a szellemben, a melyről kora pápás tör-
ténetgyártóira való célzással (Lek, Cochläus, 
Wimpina és mások) már maga Luther azt mon-
dotta, illetve azt így jellemezte : „Was an uns böse 
ist, das nützen sie auf, des andern guten aber ge-
schweigen sie.u A dologban csak az a csodálatos, hogy 
épen X.. Pius pápa fogadta el e müvet, a ki magát 
legelső nov. 9. allocutiójában „a népek által várva 
várt vallásos pápának mondotta az eddigi politizáló 
pápákkal szemben". Úgy látszik nekünk, hogy az 
ő békepolitikája is csak atléle paxos Leo-ftle po-
litika, amelylyel ámítják magukat és másokat most 
és mindenkoron. 

Néhány schweic\i leikés\ és különösen az 
egyháztörténelem tanárának (Egli) kezdeményezé-
sére. a lelkészek elhatározták, hogy a XX. szá-
zadtól kezdve megírják egyházközségeik történetét 
és ennek egy kéziratát a kantonok közkönyvtárá-
nak adják át. A munka tárgyai lesznek : az egy-
házközség életének legfontosabb eseményei, nép-
szokások, hagyományok, babona maradványai, szó-
val minden a mi említésre méltó, helyet talál ezen 
évkönyvekben. (Ilyformán minden lelkész nemcsak 
utódjának, hanem a művelődésnek, történelemnek 
is nagyszolgálatot tehet. Egyesek — tudomásunk 
szerint kevesen — nálunk is működtek és 
dolgoznak ma is ily irányban. Kívánatos volna 
azonban, hogy ez a munka általánosittassék.) 

A németalföldi református egyház legutolsó 
egyetemes synodusa egy odavágó folyamodvány 
alapján tárgyalta azt a kérdést, vájjon nők bocsát-
hatók-e a lelkészi pályára. A folyamodványt I)r. Gre-

mer kisasszony adta be. Az előadók (a leydeni és 
ulrechti fakultások theol. tanárai) mindketten pár-
tolták a folyamodványt. A szavazásnál azonban 10 
szóval 9 ellenében megtagadtatott a kérés telje-
sítése. (A kérdés elég érdekes és fontos. Hogy a 
lelkészi pályának a nők számára való megnyitása 
végeredményben kárára vagy hasznára volna-e egy-
házunknak, arra nézve — mint e fenti példa is 
mutatja — nagyon elágazók a vélemények. A 
thema nagy horderejűvé lehet a szocziális kérdés 
szempontjából is és nincs kizárva, hogy előbb-
utóbb a mi hatóságainknak is kell vele foglalkoz-
niok.) 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás, 

I roda lom. 
„Debreceni Protestáns Lap". A m a g y a r 

református egyház egyetemes konventje a magyar 
országgyűlés képviselőházához fölterjesztést inté-
zett az állami tisztviselők fizetésének rendezése 
alkalmából a református felekezeti tanárok és taní-
tók íizetésének állami kiegészítése tárgyában. 

Ebből közöljük a következőket. 
„Mély tisztelettel kérjük a nagyméltóságú 

kormányt és a törvényhozás mélyen tisztelt házait, 
méltóztassék az állami tisztviselők illetményeinek 
ujabb szabályozása tárgyában hozandó törvénynyel 
kapcsolatban szintén törvényhozásilag intézkedni 
az iránt, hogy iskolai önkormányzati jogaink épség-
ben tartása mellett 

a) az 1893. évi XXVI. t.-c. akként módosittas-
séR, hogy népiskolai tanítóink íizetésének állami 
kiegészítése mindenkor az állami tanítók fizetésé-
nek mértékéig történjék ; 

b) az 1883. évi XXX. t.-c. alapján középiskolá-
inknak olyan államsegély biztosittassék, a melylyel 
gymnasiumi tanáraink fizetése az állami tanárok 
illetményeivel egyenlő mértékben és azonos elvek 
szerint rendezhető legyen, vagy amennyiben az 
államsegélynek az 1883. évi XXX. törvénycikkben 
megszabott feltételei az államsegély emelése foly-
tán gymnasiumaink autonomikus jellegét veszélyez-
tetnék, a tanári fizetés rendezésére szükségessé 
vált ujabb államsegély egyenesen az 1848. évi XX. 
t.-c. alapján s esetleg a lelkészi fizetés kiegészíté-
sére vonatkozó 1898. évi XIV. t.-c. analógiájára 
biztosittassék. 

Az a feltétel ugyanis, amely mellett az ál-
lam anyagi támogatását kérjük és elfogadhatjuk, 
iskolai önkormányzati jogaink épségben tartása. 
Ez autonomia volt iskoláinknak a viharos időkben 
védő bástyája, a békés korszakokban pedig tejlődé-
sök alapja, ez biztosította erős nemzeti jellegü-
ket s ez nyitotta meg számukra az áldozatkészség 



tápláló forrásait. Áz önkormányzati jogok néil I 
nem volna értelme egyházunk tanügyi célokra 
hozott nagy áldozatainak s iskoláink lassanként 
leszakadnának az egyház testéről, a melyhez most 
mindenestől hozzá tartoznak, üe meg is vagyunk 
győződve, hogy a magyar államnak semmi érdeke 
sem kívánja iskolai önkormányzatunk csorbítását 
s nem hisszük, hogy az állami törvényhozás mi-
dőn református iskoláink negyedfél százados 
kulturális szolgálatait méltányolva, ez iskolákat 
anyagilag erősíteni akarná, ugyanakkor legnagyobb 
erősségüktől, önkormányzati jogaiktól megfosztva, 
gyengitésökre törekednék. Ugyanezért egyházunk 
jogos kérelmét,mint nemzeti ügyet a nagyméltóságú 
kormány és mélyen tiszteit törvényhozás jóindula-
tába bizalommal ajánlva, mély tisztelettel vagyunk a 
Budapesten 1903. évi junius 3—tí. napjain ülése-
zett ev. ref. egyetemes konvent 21. jegyzőkönyvi 
számú határozatából a magyarországi ev. ref. 
egyetemes konvent elnöksége. 

„Magyar Szó". ,,H.osszu esztendőkön keresztül 
abban az állásban, a.íiáLyet Zsilinszky betölt, már 
régen v. b. t. t. lenne, — ha történetesen nem 
lenne protestáns. Mert protestáns, azért mellőzik 
és mellőzték eddig, _ 

Bármily különösen hangzik, ez nem mondva-
csinált sérelem. Nem a felekezeti türelmetlenség 
megnyilatkozása. A katholikiis püspökök, ha kér-
ték, ha nem, mind valóságos belső titkos tanácso-
sok lettek. Protestáns püspök eddig ínég egy sem 
lett v. b. t. t. Tiszteletreméltó egyéniségük, elő-
kelő rangjuk és hazafias, nagy érdemük méltóvá 
teszik őket a királyi kituntetésre. Es még sem 
lettek v. b. t. t.-ok. Miért ? Nem pusztán a tények 
megállapítása tehát, ha azt mondjuk, hogy a 
protestánsokat mellőzik ?" (Mi ismételten felpana-
szoltuk már ezt.) 

A „Cirkevné Listy" 1903. Nov. s D e c e m b e r b e n 
megjelent két számában következő cikkeket talá-
lunk : „Milyen szellemben igazgatják a magyarhoni 
ev. egyházat' a cime a novemberi szám vezér-
cikkének, melyben szerző kifogásolja az 1891—91-iki 
zsinat által megszabott engedelmességet az egy-
házi felsőbbség (egyet, felügyelő, püspök, kerül, 
felügyelő, esperes, esp. felügyelő, pap, helyi fel-
ügyelő s konvent) irányában. A zsinati törvények 
az egyház szolgáit — úgymond — az egyház uraivá 
tették. Krisztus Urunk nem kormányozott parag-
raphusokkalMagyarországon azonban csupa szabály-
rendelet, utasitás, meghagyás, személyes felelős-
ségre vonásból áll az ev. egyházi igazgatás, s 
aztán még fegyelmi eljárás, ítélet s elítélésből. A 
cikket Hlavács Milán irta, kinek eszmejárását a 
szerkesztő megcsiilagozza azzal a helyes észrevétel-
lel, hogy azok az utasítások, eljárások, Ítélések 
stb. helyén valók, ha Krisztus szellemében s Isten 
országa érdekében történnek. 

A decemberi szám vezércikke : 7rof 1848. XX. 

t.-3-c.-rol beszél még pedig a „Magyar Szó" azon 
szellőmében, hogy az állam segélyese méltányosan 
és igazságosan az ev. egyházat is, de a protestáns 
autonómiának legkisebb csorbítása nélkül s fájlalja 
cikkiró különösen az ev. iskolák államosításának 
hitéleti karát s sürgeti az egyházi adó reformját. 
— Mindkét számban Hviezdoslav „Racheljé"-nek 
jellemzése folytatódik s befejeződik (irta .• Maliak 
József), nemkülönben bevégzi Kovalevszky és 
Werbőczy Tripartituma alapján „Az egyházi s 
világi Ítélkezés főbb elvei" cimü ismertetését. — 
Mockó János is ir„Tranoscius egy énekéről, Bella 
Method pedig az elhalt Bella András tábori papról 
emlékezik meg melegen. Bújna Mártonnak, a hon ti 
ev. papi értekezlet alkalmakor mondott lelkes 
gyónási ^beszédét is hozza a lap. Az egyetemes 
gyűlésről, az országgyűlésről (a feJekezetiség jogai 
mellett áltást foglalt iiszáról), az amerikai totókról 
(kiknek itthonn — úgymond — kiüldözött vezérei 
Amerikában áldásosán működnek), turóci s tren-
cséni ev. egyházi sérelmekről, a Kuttkán — a tót 
mellett —magyar istentiszteletet is — kétségkívül 
helyénvalóan — nem gátló egyházi elnökségnek a 
Cirk. L. szerint helytelen eljárásáról és még sok 
egyébről olvas mik elmélkedést, s tudósitást a Cirk. 
Listy e két számában. A sok között két dologról 
szólunk még. Egyik a Tranoscius-egylet működése, 
mely lankadatlan. A Trannscius egylet uj naptára 
(14-000 pédányban) már elfogyott ; nagy kelendő-
ség követkézteüen liaiarozatOa ment, üogy jövő-
ben lö'OOO peldanyban nyomattassék a naptár s 
az egylet 50—50 koronaval fog díjazni 1—1 jó 
elbeszelést (vagyis 1JJ koronával ketcoty; kiadja 
ivadiecsik bnaiat alalt lévő ep. textusu beszédjeit, 
s még előbb Leszka együazi beszedjeit, bzlavik 
János koníinn. könyvet, Banyl Mátyás : „Tnstiss 
ima facies"-ét tótul s tervbe vette az együázilag 
érdemeket szerzett tót lérliak arcképcsarnokának 
összeállítását s az egylet munkálkodására alkalmas 
tágas Helyiségnek megszerzését. - Szóval Tranos-
ciuaéknal nem henyélnék, de serénykednek. 

A másik dolog, mit említeni akkunk : a 
& cseh evangélikusok összejövetele, melyet szükségessé 
tett azon r. katn. csen vad, hogy a cseh evangéli-
kusok csatlakozván a ,,Los von Rom" mozgalom-
hoz a porosz király" erdekében dolgoznak. A 
váddal szemben a cseh evangélikusok kifejtik 
álláspontjukat, mely is abban alt, hogy ők, t. i. a 
cseh evangélikusok semmiféle politikai pártot nem 
képeznek, képezni nem akarnak . . . de azért 
valiasilag s egesz liussita dicső cseh multjukhoz 
is híven . . . a papismussal szemben . . . élő 
megtestesítői akarnak lenni az „El Rómától" szóló 
igenek, . . . főtörekvésök volt s lesz továbbá a 
cseh nemzet szabadságát, miveltségét, boldogságát 
és dicsőségét telles eroool elősegíteni, . . . a mellett 
azonban a jő viszonyt a többi nemzetekkel, szomszé-
dokkai, í^y alnémetekkel is — épen a cseh nép 



javára ápolni s fenntartani''. Önérzetes s okv;-s 
beszéd ! Krupec István. 

„Előfizetési felhivás". Az 1904-ik év é l é é v e l 
Két kötetből álló Bülcsészettörténet kiadását kez-
dem meg s arra a jövő hó 15-ig előfizetést nyitok. 
Az első kötet a filozófia ókorát, a második az új-
kort öleli fel s a könyebb kezelhetőség végett 
mindkét kötet két részből áll, amelyek mindegyike 
15—20 iv terjedemü leend, úgy hogy az egész 
munka köriilbelöl 70 ivet tesz ki. 

Az I. kötet első része, melyet január máso-
dik felében fogok az előfizetőknek szétküldeni, a 
Bevezetésen kivül a ókori Bölcsészettörténetnek 
Thalestől a Sokratikusokig terjedő időszakát 
targyalja. 16 iv terjedelemben. A munka szellemét 
s tárgyalásmódját illetőleg magára a könyvre uta-
lok : itt csak annyit tartok helyén valónak jelezni, 
hogy igyekeztem közérthetően, tehát úgy irni, 
hogy mindenki, a ki e tárgy iránt érdeklődik, a 
legspeciálisabb részleteket is nehézség nélkül 
olvashassa. De e mellett nem ke vésbé törekedtem 
arra is, hogy lehető hü részletes képet nyújtsak a 
filozófiai elméletekről s azoknak a későbbi és 
jelenkori elméletekkel összefüggéséről. E két szem-
pont figyelembe vételével azt akartam elérni, hogy 
a megjelenendő munka a bölcsészettörténeti elő-
adások kézikönyvéül szolgálhason, de alkalmas 
legyen arra is, hogy a filozófiába bevezesse s a 
funtosabb kérdések iránt történeti alapon tájékoz-
tassa mindazokat, a kik a tudományok tudománya : 
a bölcsészet iránt érdeklődnek s azzal kissé be-
hatóbban akarnak foglalkozni. 

Az első rész előfizetési ára 3 korona s 
ugyanannyiért rendelüető meg egyenként a többi 
három rész is, amelyek 6—8 hónapi időközökben 
jelennek meg, amennyiben t. i. ezt a közönség 
támogatása lehetővé teszi. 

Az előfizetési összeget 1904. január hó 15-éig 
hozzám, vagy a főiskolai nyomda cimére kérem 
küldeni s egyúttal jelezni, hogy a megrendelő a 
másik háromrészre is kivánja-e magát előjegyez-
tetni. Az expediálást a 3 K. előzetes beküldése 
mellett január hó második felében keresztkötés 
alatt bérnientesen eszközlöm; azonban a megje-
lent részeket, tehát az elsőt is, kivánatra utánvét-
tel is készségesen küldöm. Megjegyzem még, hogy 
egy-egy rész bolti ára 4 korona leend s az előfi-
zetési idő lejártával a hozzám küldött megrende-
léseknek is csak ez ár mellett tehetek eleget. 

Pápán, 1903. dec. 18. 
Dr. Horváth József, 

apápai ev. rei. theologia akadémián 
a filozófia ny. r. tanára, 

„Sárospataki Lapok." (XXlil. 1.) „Uj év régi 
nyomorral." Dr. Tudós István. „Levél a szerkesz-
tőhöz,', Uray Imre. „A ref. theol. akadémiák múlt 
évi működése," Sz, B. J. „Emlékezés Árvái Jó-
zsefre." Kadacsi György. „Az apostolok cselekede-
teiről írott könyv," Harsányi István, stb. 

„Debr. Protestáns L a p * (XXIV. I.) „Í9Ö4. já-
rnál" 1." ürőss Lajos. ,,A magyarországi evange-
üum szerint reformált és ágostai hitvallású evan-
gélikus egyházak véleménye az 1848. évi XX. t.-c-
végrehajtásáról' (folyt.) ,.Jegyzetek," Ny. L. „A 
törvénytervezet adóreformja," Dr. Balhazár De-
zső. stb. 

„Protestáns Egyh. és Isk. Lap." „Az a m e r i k a i 
református magyarokról." Pokoly József. „Nemes 
sziv és erös jellem," Ravasz Árpád. „Újesztendei 
ének," „A konvent és a prot. egyházak dotációja," 
Sz.—i. stb. 

„Dunántuli Protestáns Lap." ,,Felhivás előfize-
tésre," A szerkesztőség. „A banai ev. ref. egyház 
rövid története," Sebestyén Dávid. „Önálló életre 
vezetés," Fülöp Gyula. „Ujhodásunk," Kiss An-
tal. stb. 

T u d n i v a l ó k . 
Elvi jelentőségű határozat 

a lelkészi jövedelem kiegészítésére utóbb szerzett 
igénynek bejelentése tárgyában. 

(Közzététetik a m, kir, vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1903. évi 48546. sz. rendeletével,) 

Az 1898 évi XIV. törvénycikk 2 - 3 §á-ból 
folyólag megengedem, hogy az oly 1898 évi előtt 
rendszeresített lelkészségek, melyeknek jövedelme 
az 1898. évi XIV. t. c. hatályba léptekor az 1600 
koronát meghaladta s így az idézett törvény 3. 
§-ában foglalt bejelentési kötelezettség alá nem es-
tek, az esetre, ha ezen jövedelmük az idők folya-
mán akár a népesedési, akár a gazdasági viszo-
nyokkal összefüggő és a törvény 15. §-a értelmé-
ben el hem hárítható állandó természetű okokból 
annyira csökkenne, hogy a törvény 2. §-a értel-
mében jövedelmük kiegészítésére immár igényt for-
málhatnak, hozzám bejelentessenek s az illető 
egyházközségek az adott viszonyok szerint kiállr 
tandó uj dijlevélhez (hiványhoz) az 1898. évi XIV. 
t. c. 14. §-a értelmében hozzájárulásomat kérel-
mezzék. Fentartom azonban magamnak a jogot, 
az előforduló eseteknek egymástól független bírá-
latára, oly annyira, hogy egyik eset a másikra 
praecedensül nem szolgálhat. 

Eleve kijelenteni egyúttal, hogy az ily lel-
készségeknek jövedelmi kiegészítésére való igénye 
tekintet nélkül a jövedelem csökkenés időpontjára, 
csak a bejelentést követő utalványozási időszak-
kal veheti kezdetét. Az említett lelkészségek beje-
lentése körül követendő eljárás tekintetében meg-
jegyzem : 

1. A lelkészség keletkezésének ideje az egy-
házi hatóság által igazolandó. 

2. A lelkészség jövedelem bevallási (B) ivbe 
az 1898. évben érvényben volt dijlevéllel (hivány-
nyal) és egyéb alapokmánnyal biztosítod és az 
1898. évben tényleg befolyt jövedelmek veendők fo 



A jövedelmek bevallására és igazolására néz-
ve a törvény végrehajtása tárgyában 189S. évi 4433. 
ein. sz. a. kelt körrendeletben foglaltak irányadók. 

3. A levonható kiadások ugyancsak az 1898. 
évi alapon vallandók be és az imént hivatkozott 
végrehajtási körrendelet határozmányai szerint 
igazolandók. 

Megjegyzem, hogy a segédlelkésztartási költ-
ség az 1900. évi 95722. sz. a. kelt leiratomban fog-
laltak alapján levonás tárgyát nem képezheti. 

4. A lelkészi dijlevél (hivány) és egyéb alapok-
mány eredetben vagy hiteles másolatban a bevallási 
ivhez csatolandó. 

5. Az 1896. évtől kezdve beállott jövedelem 
növekedésről és csökkenésről egy szabályszerű 
módon igazolt és megfelelő bizonyítékokkal felsze-
relt részletes kimutatás szerkeztendő. Ehhez mel-
lékelve bemutatandó az egyházközségnek 1898. 
évre, nemkülönben a bejelentés évére szóló költ-
ségvetésé is. 

6. A levonható kiadásokban beállott változás, 
illetőleg a bejelentés évében fennálló tényleges 
állapot a 3. pontban mondottak szerint és az ot-
tani bizonyítékon egyúttal igazolandó. 

Budapest, 1903. november hó 28-án 
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Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiàllitâ-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
: = első délmagyarországi = 

orgona-épitő műintézet 
. , (villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 
rendszer szerint készí te t t 

= pneumatikus := 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi 
^ mel kitüntetve. 
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Országh Antal 
orgona-készitö Nagyváradon. 

Elvállal és készit a legújabb viv-
= = = = = mányu = = = = = 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezetes orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Öreg orgonákat átalakít és javit jutányos 
árban 

= Sa já t gyá r tmányú = = 

i s k o l a h a r m ó n i u m o k a t 
raktáron tart 

s elad mérsékelt árért. 
1 2 - 1 

¥r-

>5-

X-

I*-
¥r-

H O N I G F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szívattyugyára 

Arad, Rákóczy-ütcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40°/o 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő jó hang és tartóssá-
gáért 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés f e l -
! 

érem-
3 - 2 7 * 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereíésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély /elülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes árlapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
1 2 - 1 

Nyomatott Pless N. könyvnyomdájában Orosházán. 
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Előfizetés di ja: 
I 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 2 4 fi 11. 

« 

M E G J E L E N I K M I N D E N C SÜ TÖ R TÖ K Ö N . 
-r-.Q.-r-

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e ' e l ö s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Pukánszky Béla. 
Felolvastatott 1003. dec. 8-án a Pukánszky-siremlék 

leleplezésének ünnepén Pozsonyban. 
Pukánszky kevés liijján húsz esz tendeig 

t a r t ozo t t a lma ma te rünk kötelékeibe. H á r o m 
éven át hal lgatója , t izenöt éven á t t a n á r a 
volt az intézetnek. Mindkét minőségben büsz-
kén val lot ta öt m a g á é n a k az a közösség, 
amely kebelébe fogadta . Nemcsak tudomá-
nyáva l excellált, de jellemével és emelkedet t 
gondolkozásával is. Munká lkodásának arány-
lag rövid ideje a l a t t a legszorosabb kapcso-
latban t u d t a m a g á t in tézetünkkel . Ele te az 
a k a d é m i á n a k szentel t élet volt. A mi t te t t , 
dolgozott , a lkotot t az t mondha tn i k izáró lag 
ennek szolgá la tában tet te , végezte, a lkot ta . 
Midőn ezelőtt négy esztendővel vá ra t l anú l 
e lhunyt , mindenki érezte, hogy a pozsonyi 
theologia egyik legbecsesebb és legbuzgóbb 
t a g j á t veszitet te el benne. Akadémiánk idáig 
nem volt abba a helyzetbe, hogy nyi lváno-
san fe lú j í t sa az ő emlékét . Kétszeres öröm-
mel r a g a d j a meg t ehá t a mai a lka lmat , hogy 
szélesebb körök előtt bizonyságot t egyen ar-
ról, ki volt Pukánszky minekünk, ki volt ö 
a magyar lutheránus thcológiai tudománynak ? 

Midőn P u k á n s z k y 1878-ban Pozsonyba 
jöt t theológiát tanulni , a lma ma te rünk még 
mindig egyszerű lelkészképző tan in téze t volt. 
Egy a másik ke t tő mellet t . A fentar tó tes-
tület , a pozsonyi egyház, bármily nehezére 
eset t is, kénytelen volt e l tűrni a theológián 
a z o k a t az ósdi á l lapotokat , amelyek messze 
időkből szá rmaz tak reá ja . Lyceum és theo-
lógia szerves egészet képezett. Utóbbi min t 
főiskola kiegészítette az előbbit, anélkül azon-
ban, hogy meg lett volna egy főiskolának 

szabadsága, önállósága és tudományos szer-
vezete. A cursus há rom évre te r jed t , de ki 
t anu lmánya inak végére k ivánt járni , a negye-
dik esztendőben a külföldön kereste azt , ami t 
idehaza nem ta lá l t meg. A há rom theológiai 
t a n á r a gimnaziál is osztályokban is t a r tozo t t 
segédkezni , viszont lyceumi t anárok a theo-
lógián is doceál tak. A t an rendben e lsőrangú 
fontosságú diseiplinák ép úgy h iányoztak , 
min t a tudományos előkészítéshez nélkiilöz-
het len seminár iumok. De az á ta laku lás ideje 
nem volt m á r messze. Székács még 1869-ben 
az egyetemes gyűlései*** egy önálló, tel jesen 
felbzerelt theológiai akadémiának felá l l í tását 
indí tványozta és az összes jelenlevők ki törő 
lelkesedéssel fogad ták azt . Az 1810-ben ki-
mondot t szó most végre alakot is ölthetett .1) 
Minthogy egy egészen új főiskolának szer-
vezése a pénz h i á n y a folytán egyelőre kilá-
tás nélküli volt, be: -kellett érni egy meglevő 
intézetnek fölkarolásával és á ta lak í tásáva l . 
Szóba csak Pozsony jöhete t t . Sem Sopron, 
sem Eper j e s nem n y ú j t h a t t a azoka t a segéd-
eszközöket, amelyekkel Pozsony7 rendelkeze t t . 
Es sűrűn folyt a t anácskozás és a lkudozás 
az egyetemes egyház és Pozsony között , hogy 
a theológiai főiskola minél hamarább- és mi-
nél tökéletesebb fo rmában életbe lépjen.2) 

Az akadémia ügyének mások mel le t t 
egyik leglelkesebb munkása Schneller volt. 
Mint tudós és min t t a n á r a legkiválóbbak 
közül való, kik egyházunka t va laha szolgál-
ták . Látóköre messze fölülmúlta a megszo-

') „Az 1810-ben augusztus hó 20-án tartott egyetemes 
gyűlésen a négy superintendentia elhatározta, hogy Pozsony-
ban egy theológiai akadémiát, illetőleg theológiai facultást 
állit fel és az egyetemes felügyelőt megbízza, hogy e megál-
lapodást tudassa a nádorral és ennek révén igyekezzék erre 
nézve az enpedélyt a királytól kieszközölni." Markusovszky. 
A pozsonyi lyceum története 1896. p. 549. 

*) Markusovszky, 537 s köv. 546, 549 s köv. old. 



kot t mértéket.1) Valódi fanatikusa a tudo-
mánynak, ihletett apostola az önállóságnak 
és szabadságnak különös erővel érezte elma-
marad t viszonyaink nyomasztó hatását . Eve-
ken át a hallei egyetemnek tagja . Tholuck-
nak tani tványa és intimusa. tudta mit jelent 
egy valóban tudományos intézet, tudósoknak 
és az igazságot szomjúhozó ifjúságnak gyül-
helye. A tudós ne kenyérkeresetet lásson fog-
lalkozásában, hanem egy benső, ol thatat lan 
vágynak kielégitését, mely vágv a] szakadat-
lanul az igaznak és csakis az igaznak für-
készésére és terjesztésére kényszeriti. A fő-
iskolai hallgatóság emelkedjék túl a gimná-
ziális légkörön, Ne legyen szolgai elsajátitó, 
hanem fáradsággal és szabadsággal kutatója 
a valónak, mert csak az birhat minden em-
ber számára értékkel, amit kitartó munka 
árán önmaga szerzett meg magának. Ép ezért 
a t aná r és tani tvány viszonya ne legyen az 
alárendeltség, hanem az egy közös cél felé 
törekvő munkásoknak viszonya. így gondol-
kozott és ennek megfelelőleg jár t el Schnel-
ler. Ahol csak alkalom nyilt, maga kereste 
a tanítványaival való barát i érintkezést. Cso-
dálatos tehetségével, mely mindenütt életet 
tudot t kelteni, a közömbösöket munkára ser-
kentette, a kezdőket előhaladásra buzditotta. 
Emelkedet t gondolatait, vágyait , széles látó-
körét belevitte abba a mozgalomba, amely 
ép ekkor egy tudományos főiskola létesitése 
körül forgott. Midőn a keresztülvitel stádiu-
mába jutott a kérdés, Schneller abban fára-
dozott, hogy a kellő munkaerők rendelke-
zésre álljanak. A megalakitandó főiskola 
szakintézet kivánt lenni, melyet természete-
sen csak szakemberek vezethettek. Ha t ren-
des t anár ra volt szükség és oly egyéneket 
kellett sorba állitani, kik e hivatásra alkal-
masok és az intézetnek szinvonalat minden 
i rányban biztositják. Az ó-testamentomi tan-
széket még az 50-es évek óta Kámosi lá t ta 

') Alig van theológiai disciplina, amelyben Schneller ne 
birt volna kellő járatossággal. A philosophikumok legkülönbö-
zőbb ágaiban szakember volt és mint a művészeteknek finom 
értője és interpretatora költészettel, zenével, festészettel, szob-
rászattal, építészettel különös előszeretettel foglalkozott. Nagy 
érdeklődést tanusitott az összehasonlító vallástörténet iránt. 
E téren úttörő volt Magyarországon. Minthogy e Studium a 
németeknél éppenséggel nem cultiváltatik, az angoloknál ós 
hollandoknál járt iskolába. Buzgó tisztelője volt Max Müller-
nek és Kuenennek. Ezektől megtanulta, hogy a keresztyén 
theológus theológiai tanulmányának egyik elengedhetetlen kö-
vetelménye, hogy az általános vallástörténet eredményeivel 
tisztában legyen. 

el. Geniális nyelvtehetséggel megáldott e m -
ber, Ewaldnak kitűnő tanitványa, de ki mint 
t anár és előadó éppenséggel nem vált be. 
maga is nyugalomra vágyott, hogy egyes-
egyedül irodalmi munkásságának szentelhes-
se erejét és idejét. Sürgősen kellett intéz-
kedni, hogy egy megfelelő egyén vegye á t 
a nyugalomba készülőnek terhét . 

Schneller választása Pukáns^kyra esett . 
Az akkori hallgatóság körében eg}Tetlen~egy 
se volt, aki oly komolysággal és szolidsággal 
telj esitette volna munkáját , mint éppen ő. 
Beteges szervezete kezdettől fogva megtaní-
to t ta arra, hogy az életet ne a könnyű olda-
láról fogja fel. Már if júkorában meglepő ri-
gorositás mutatkozot t gondolkozásában és 
cselekvésében. Lassú munkás volt; de amit 
elvégzett, abban meg lehetett bizni. Teljes 
energiával nyúlt a dolgokhoz és semmit se 
vett csak úgy félvállról. Képessége is aján-
lotta őt e pályára. Nyelveket elég könnyedén-
tanult . A gimnáziális években nagy buzga-
lommal foglalkozott a classicus studiomok-
kal. Mielőtt a theológiai pályára lépett vol-
na, egy esztendőt a budapesti egyetemnek 
bölcsészeti facultásán töltött elmélyedve gö-
rög és latin Íróknak müveibe. Schneller fel-
ismerte benne az ő tervei számára alkalmas 
egyént. Sűrű érintkezésbe lépett Pukánszky-
val és a viszony közöttük vajmi hamar b a -
rát i viszonynyá fejlődött. Pukánszky megér-
te t te Schneller ideális törekvéseit, gondolko-
zásuk találkozott egymással. Ez időre min-
denkor nagy hálával gondolt vissza. Schnei-
lert szellemi atyjának tekintette, akinek a ma-
ga fejlődésében legtöbbet köszönt. A buzdí-
tásra a theológiai cursus utolsó évében lel-
kesedéssel feküdt neki az O-Testamentom 
tanulmányozásának, sőt ugyanekkor a későbbi 
zsidó irodalom termékeivel is foglalkozott. 
Egy itteni zsidó tanítótól órákat vett a his-
na, hidras és Talmud olvasásából. Schneller 
eközben megtet te a kellő lépéseket, hogy az 
egyetemes egyház a létesítendő theológiai 
akadémia ó-testamentomi tanszékére Pukánsz-
kyt designálja. Fáradozása sikerrel járt. Theo-
lógiai studiumának harmadik esztendejét is 
befejezve Pukánszky, az egyetemes egyház 
külön ő számára nagyobb ösztöndijat szava-
zott meg azon meghagyással, hogy töltsön 



két esztendőt a külföldön és képezze ki ma-
gá t teljesen a neki fentar to t t tanszékre.1) Mi-
dőn Pukánszky 1882. júniusában elhagyta az 
intézetet , te t te ezt azon tudat ta l , hogy két 
esztendő múlva Kámorinak örökébe lép. 

Külföldi tanulmányai t Göt t ingában La-
gardenál és Dalimnál végezte.2) Pukánszky 
i t t kitűnő iskolán ment keresztül. A sa já t 
speciális s tádiumához tartozó ismeretek mel-
let megkapta azt a széles alapot, amelyet a 
modern tudományos igények parancsolólag 
követelnek az ó-testamentomi kutatótól. Kellő 
jár tasságra te t t szert a héberrel rokon nyel-
vekben. Mint Lagarde ő sem kivánt szak-
szerű orientálista lenni. Tbeologus ma-
radt , ki számára az arab és syr csak a se-
gédeszköz, de a nélkülözhetetlen segédesz-
köz jellegével birt. Emellet t e lsaját í tot ta a 
biztos kezelését az ó-testamentomi tudós 
egyik legszükségesebb kellékének, a metho-
dusnak, hogyan kell szövegekkel elbánni. Az 
O-Testamentom vizsgálatának felet te bonyo-
lult és nehéz részlete a szent iratok szöve-
gének t isztázása. Ma mindenüt t bevallott té-
tel, hogy a héber szöveg telve v a n hibákkal 
és corrupt helyekkel. Az is nyilvánvaló, hogy 
a tudománynak elengedhetlen fe ladata a ren-
delkezésére állő segédeszközökkel a hibákat 
felismerni, azután ta lán nem elérni, de leg-
alább megközelíteni azt az eredetit, amely a 
szerző keze alul kikerült. így gyakorlot t és 
biztosszemü szövegkritikusnak kell lennie a 
theologusnak, mielőtt az exegesishez hozzá-
foghatna. 

Pukánszkynak e munkára különös haj-
lama volt és Göt t ingában megtalá l ta azt, a 
ki neki ép ez i rányban a legmegbízhatóbb 
útmutatással tudot t szolgálni. Lagarde mint 
szövegkritikus kimagaslott kortásai közül. 
Még a classica-philologusoknál is alig akad t 
versenytársa. A Septuaginta recoustuálására 
irányuló munkálataival megbecsülhetlen szol-
gálatot tet t a ó-testámentomi tudománynak 
feltárva azt a szövegkritikai utat , amelyet meg 
kell futni , hogy valaki a liéber szöveg sok-
szor kétségbeejtő ba ja inak rendszeres gyó-

') A pozsonyi akadémia 188<>—87-iki évkönyve 47 old. 
J) Pukánszky Göttingában 3 semestert töltött. (1S82, 

szeptembertől 1884. márciusig) Lagardenál hébert, chàldot-
syrt és arabot, Dalimnál bibliai theolo^iát, az ó-test-i exege-
sist és bevezetést hallgatott. Azután néhány héten át Berlin, 
"ben Dillmann, Strack és Schräder előadásain hospitált. 

gyi tását megkezdhesse. Pukánszky a ná la 
megszokott ki tartással és energiával szegő-
dött Lagarde mellé. Készséggel te t t eleget 
azoknak a kíméletlen követelményeknek, a 
melyeket Laga rde taní tványaival szemben tá-
masztot t . Maga beszélte, hogy sokszor fél-
éjszakákat töltött a másnap tárgyalandó szö-
vegek felett. Utólag betegségének elhatalma-
sodását is e megfeszítet t munkának tulajdo-
ní tot ta . 

Midőn Pukánszky visszatért Németország-
ból, az akadémia ügye fedél alá volt hozva. 
Még 1881. október 19-én megkötöt te az egye-
temes egyház és a pozsonyi gyülekezet a 
szerződést. A nagy templom udvarán álló 
egy emeletes épületben folytak az előadások. 
Az alapelvek, melyeken az intézet felépült, 
azok voltak, a melyeket Schneller óhaj to t t . 
Egyetemi niveau, bár a facultás cime és jo-
gai nélkül. Pukánszky 1884. szeptemberben 
foglalta el tanszéket mint rendkívüli, 1886-ban 
mint rendes tanár . Most r a j t a volt a sor, 
hogy beigazolja az előlegezett bizalmat. És 
ő a hozzáfűzött várakozásoknak mindenkép-
pen meg is felelt. Schneller megkap ta benne 
a kívánsága szerinti munkatársa t . Pukánszky 
nemcsak a külföld színvonalán álló, teljesen 
kiképzett ismerője az ó-testamentomi problé-
máknak, de valóban tudós lélek. Gazdagon 
rendelkezik azon tálentomokkal, a melyek 
nélkül nem ajánlatos a tudomán57ban sáfár-
kodni. Van hite. Hisz az igazságban, annak 
mindenek felett való bensőértékében, szentségé-
ben és sérhetetlenségében. Hiszi, hogy az 
igazságot elnyerve a föld legfőbb javát nyeri 
el. Bizik az igazság rendeltetésében, meghó-
dítani az egész világot, á ta laki tni a sötétben 
tévelygő emberiséget. Bizik annak elérhető-
ségében és hogy szellemi munkánk végcélja 
nem a meddő civakodás és szószátyár skep-
ticismus. Az igazságot mindenki megtalál-
hat ja , csak igazán komolyan kell keresnie 
azt.1) Hitének és bizodalmának megfelel a 

') Héber nyelvtan, Elősző XI, „Azért a szent iratok szé-
leskörű és mélyreható tauulmánjozása hivatott első sorban 
nemcsak arra, hogy theologiai olvasásunkat alapossá s gyü-
mölcsözővé tegye ; hanem egyszermind arra is, hogy a theo-
logiai tudomány legfontosabb kérdéseiben, a melyek külöm-
ben csak végnelküli, de meddő sőt káros és romboló viták-
nak tárgyául szolgálhatnak, világosságot hozzon. Az ó- ós uj-
testámentomi kánon másfél ezer évre szótoszló iratainak 
mélyreható és széleskörű tanulmányozása meghozza a kibé-
kitö világosságot mindazok számára, akik ezen valóban p o-
s i t i v alapon az igazság szentsége iránt tartozó tisztelettel 



mód, a melylyel az igazságot megszerezni 
törekszik. A legfőbb, jó hogy elérhesse valaki, 
a legerősebb fáradságot .követeli. A legönzet-
lenebb odaadást, a legszívósabb kitartást , a 
a legfinomabb lelkiismeretességet. Pukánsz-
kynál-mind e qualitásokban nincs hiány. Von-
zalma csak egy tá rgya t ismer. , ,Élete érté-
két és legfőbb örömét," „élethivatását és 
boldogságát" azon szak művelésében látja, 
a melyre ,,Isten kegyelméből és egyházunk 
megtisztelő választása alapján'" kirendelte-
tett1) Ez az a „magasztos feladat1 ' , amelynek 
kizárólag élni kiván. A világ nem gyakorol 
rá csábító hatást , titkos vágy nem vonzza 
jobbra és balra, idegen körökbe, ma pénzért, 
holnap hírnévért vagy kétes értékű dicséret-
ért. Szigorúan concentrálja minden erejét 
oly földnek megmunkálására, mely telve ka-
vicsosai, bozóttal és bogáncskóróval és csak 
kevés gabonával, a verejték méltó jutalmá-
val. Semminemű hivatalt nem akar viselni 
és nem akar vállalni, az ő hivatala egyes 
egyedül ka thedrá ja és csendes dolgozó szo-
bája. I t t munkálkodik visszavonultan. A fá-
radság, amit muiikamezejébe fektet, egyfor-
mán kitartó és egyformán intensiv. Egyenle-
tes, mint a sikság folyamának tova hömpöly-
gése. Nincs benne semmi ötletszerű, kapkodó, 
kiszámíthatat lan, hirtelen gyorsulás és ép oly 
hirtelen ellankadás. Az igazság kuta tójának 
nyugodtsága és higgadtsága uralkodik ra j t a 
és nem az aranyásók izgatott és kapzsi tü-
relmetlensége. Amit kezébe vesz, azt száz-
szor is megforgat ja . Minden apró részlet ér-
dekli, mint az egésznek egyik darabja. Fe-
lületesség ép oly kevéssé létezik számára, 
mint sietség és elhamarkodás. Az anyag lassú 
digestio út ján válik húsává és vérévé.2) A 
minutiosus akribia, a szigorú pontosság szinte 
a túlzásig megy nála. A becsület és tisz-
tesség kérdésének tekinti azt, a mit pedig 
nem lehet elég szigorúan venni. Az élet sok 
mindenféle botlása megbocsátható, de ki sa-
já t könnyelműsége által vét az igazság él-

és vallásos alázattal keresik azt." Pakánszky irataiban ritkán 

találhatók ilyen tartalmú excursiók. 0 nem predicálta elveit, 

hanem átélte azokat. 
') Az ó-testámentomi exegesis feladatáról 10 ós 11. oldal. 
2) Egyik könyvének (Kirel, The Books of Chronicles 7 

eldal) margójára a következőket jegvzi fel : Ne menj tovább 
a világért sem, mig az egyes szakaszokkal minden tekintet-
ben tisztába nem jöttél. A fél munka mitsem ér, új és ujabb 
i smét lés t és idő vesztegetést vou maga után. 

len, az ne számitson kiméletre és elnézésre. 
Munkájában különös segitségére jő világos-
és erős gondolkozása és rendszerető képes-
sége, Nem tűri a homályt és bizonytalansá-
got. Soha sem tud addig megnyugodni, mig 
az anyagot teljesen nem systhematizálja és 
annak kellő fermât és ismeretei körében tel-
jes összefüggést nem tud adni.1) Amit ir r 

amit mond, abban senki se fog egy zavaros 
mondatot, egy kétes értelmű kijelentést t a -
lálni. A gondolatmenet ép oly átlátszó, 
mint a milyen szabatosak az egyes kifejezé-
sek. Mondhatni egyoldalúan a gondolkozás 
embere. Ez az ő központi szerve, a sziv, a 
melyből a vér szétárad és a melybe a vér is-
mét visszafut, mely az egész organismust 
összetartja és folj 'tonosan táplálékkal lá t ja 
el. Csak azt nevezi a magáénak, a mit eszé-
vel feldolgozott, megemésztett , lelki világá-
nak egy részévé tet t . Érteni kivánja a dol-
gokat és cselekedeteket, jelenségeket és ér-
zelmeket a hideg okoskodással a számitó ér-
telemmel. Az érzésnek vizsgálódásai közben 
semmi vag)- nagyon is kevés szerepe van . 
A mód, amelylyel a megértéshez jut. felet te 
egyszerű és világos. Eljárása tiszta számo-
lási müvelet, összeadás és kivonás. Leméri 
az argumentumokat, szembehelyezi velők az 
ellenargumentumokat, levonja a consequen-
t iá t és kész az eredmén}T. A ruha, amely-
ben gondolatait útra bocsátja, ugj^anily egy-
szerű és keresetlen. Hiányzik ra j t a minden 
ékités, sallang, disz, felesleges pipere, mi 
sokszor csak ar ra szolgál, hogy el takar ja a 
benső ürességet. Nála hiába keres vaalki ügyes 
fordulatokat , meglepő képeket, rhe tor ika í 
flosculusokat, poétikus ömlengéseket. 0 gon-
dolkozik és nem érzeleg és nem tetszeleg. 
A hit komolysága, a hivatás iuánti lelkese-
dés, a nagy felelősség tudat, az őszinte 
és nyilt gondolkozás szükségszerűen aláza-
tosakká teszi az embereket. Érzik, hogy ők 
magok semmik, csak az igazság bir érték-
kel, amelynek ők hordozói. Pukánszky vég-

') Hátrahagyott. kéziratai,között van egy töredék. „Jegy-
zetek, reflexiók, élmények, tapasztalatok'* címmel. Itt ezek 
olvashatók : A sok olvasás következtében nem ér reá az em-
ber az olvasottat megemészteni, sajátosan feldolgozni es ma-
gát saját gondolatainak kifejezésében gyakorolni. Viszont a 
ki sokat ir, könnyen üressé, selejtessé, felületessé válik. A 
tudásnak lényeges része mindkettő : az előző kutatások ered-
ményének ismerete és azoknak önálló, sajátos feldolgozása, 
megitélése s ezen feldolgozás és Ítélet világos és szabatos 
kifejezése. 



•telen szerény és igénytelen. Távol áll tőle 
minden nagyképüsködés és hiúság. Hogy ő 
mit ér arról fogalma sincs. Ha megkérdezné 
valaki tőle, bizton azt felelné, hogy sem-
mit. Egyszerű munkás, ki hálás azért, hogy 
a gondviselés öt e fe ladatra méltónak tar-
tot ta . Lelkének ezen alapvonásait Pukánszky 
mint szaktudós értékesiti. Bármennyire érdek-
lődik is a legkülömbözőbb disciplinák iránt, 
tudja , hogy munkaképességének ha tá ra i meg 
vannak szabva és hogy behatóan csakis egy 
szűkebb körrel foglalkozhatik. I t t azonban a 
gyökérig kiván lehatolni. A szaktudóst a dilet-
tánstól az eredeti forrásoknak pontos isme-
rete és methodikus feldolgozása külömbözteti 
meg. Pukánszky ez i rányban olyat producál, 
ami ő előtte lutheránus egyházunkban isme-
retlen volt. Senki oly solidan rendszeresen 
és methodikusan nem készült elő az O-Tes-
támentom tanulmányozására mint ő. Külö-
nös serencséj hogy Schneller utasi tására 
elejétől fogva készül e s tudiumra. O nem is-
meri azt a visszás állapotot, midőn valaki éle-
tének előrehaladottabb éveiben kénytelen 0I37 

disciplinák előadására vállalkozni, melyekről 
előzőleg csak hirből tudott . Ami szellemi 
munká jának különös mélységet és t a r t a lma t 
kölcsönöz, az a körülmény, hogy a szakstu-
dium és lelki alkotot tság nála találkoznak, 
fedik egymást, rokonok, megegyezők, conge-
niálisak. Vannak emberek, kik bölcsészettel 
foglalkoznak és magok távolról sem bölcsek, 
aesthet ikát fejtegetnek és magok közönséges 
barbárok, ethikát hirdetnek szóval és Írás-
ban és magok erkölcstelenek és hitványok. 
Az ilyenek számára a s tudium valami exo-
terikus, idegen lakás, amelybe bejáratosak, 
de amelyben sohasem érezhetik otthon ma-
gokat . Pukánszky vallásos i rodalmat tanul-
mányoz, vizsgál, analyzál és maga is vallá-
sos eszmétől teljesen á tha to t t egyén. Gondo-
san őrzi a „kincset," az egy Istenben vetet t 
hitet, amely zsenge gyermekségünk korában 
szivünkbe csepegtetve a szülői házból hozott 
egyik legrégibb és legdrágább örökségünket 
képezi, mindenesetre olyan örökséget, amely 
az élet minden megpróbáltatásai, viszontag-
ságai, kétségei és könnyei között is meg-
marad" és amelyről „elmondhatjuk, hogy a 
mi jót az emberiség a testvériség indulatá-

tól vezettetve alkotott, az végelemzésben mind 
ezen hitből fakadt. ' '1) Szemei folyton oda 
vannak irányítva „minden létnek, sa já t lé-
tünknek is örök vál tozat lan alapja felé, aki t 
Istennek nevezünk s a ki u tán földi létünk 
vergődései között szünetlenül vágyódik lel-
künk, mer t békét csak nála talál.'"2) 

Pukánszky nemcsak kutató tudós, hanem 
keresztyén theológus.3) Mint minden, ami lel-
kének egy részét alkotj a, a vallás is első 
sorban az ő számára a gondolkozásnak tá rgya . 
Meg kell értenie a vallásos igazságokat, hogy 
azokat magáévá tehesse. Fel kell bontania a 
szent i ra tokban foglalt vallást „örök lénye-
gére és idő: ként változó formájára ," meg 
kell figyelnie ,,a kijelentés haladását és fo-
kozatos vol tá t , u meg kell ismernie „a vég-
telen örök isteni mellett a véges korlátolt 
emberi tényezőt."4) Csak La e fárasztó mun-
kát elvégezte, csak akkor ju that el a ^kibé-
kítő v i l ágos ság ihoz . E „kibékítő vi lágosság" 
az ő s túdiumának végső czélja. 

Pukánszky működése csakugyan szép aus-
piciumok mellett indult. Mégis már kezdet-
től fogva l á tha tó volt, hogy munkálkodását 
számtalan akadály fogja hátrál ta tni . Több 
mint a mennyi t még az ő SZÍVÓS energiá ja 
is képes volna legyőzni. Hogy az, amit a 
világ számára fog produkálni, nem lesz arány-
ban azzal, amit magában rejteget . Csak tö-
redéket fog nyúj tani ott, ahol kívánatos volna' 
hogy egészet nyújtson. Hazai viszonyaink ép 
nem alkalmasak a tudományos kuta tás ra . Az 
érdeklődésnek teljes hiánya, a fogékonyság-
nak min imuma bénitólag hat az ambiciózus 
lélekre, melynek terhes feladata közben foly-
tonos buzdí tásra \ a n szüksége. A forrásokba 
elmélyedni kivánó tudós vajmi hamar észre-
veszi, hogy a legegyszerűbb segédészközök 
sem ál lanak rendelkezésére. Könyvtáraink 
fogyatékosságát csak hihetetlen szegénysé-
günk exkuzál ja némileg. Ki színvonalon ki-

') A monothismus görögöknél és izraelieknél. Prot. Es -
ték II. füzet 1899. 4. oldal. 

7) u. o. 22. odal : Valóban ez az egész történet vérrel-
könnyel van tele s nagyon alkalmas árrá, hogy a benne szen-
vedőleg szereplők lelkét a világ ítiúöágátór elterelje s befelé 
irányitsa a lelket saját mélységei felé, ahol a vallás igazságai 
megfogamzanak: ho^y odairányitéa őt minden létnek, saját 
létünknek is örök valtozatlaA aliapja' felé .' * . Izráelről be-
szélve önmagáról beszél. •, .< . . . . 

3) Lása még :Vázlatok Izráel történetéből I. Evang Egyh . 
és Iskola 1892. 449. 450.. oldal, . ( , 

') Héber nyelvtan, Ëlôszô X. • fi:' fn ;!. . 



ván maradni , lépést t a r t an i a külföld tudo-
mányos haladásával , az sa já t m a g á r a van 
u ta lva és sa já t á ldozatkészségével kénytelen 
megszerezni mindazt , amit a közösség meg-
adni képtelen. De ehhez vagyon kell, sok 
fölösleg, melynek elvonása nem jár a család 
há t rányáva l . Pukánszky szegény volt, t a l án 
legszegényebb va lamennyi collegája kőzött.1) 
Amel le t t beteg is- Bármennyi re kivánta volna 
a napnak minden órá já t a ku ta t á snak szen-
telni, gyenge tüdeje az erőknek nagyon is 
mérsékelt használa tá t irfca neki elő. Magába 
zárkózott , contemplat iv , végtelen óvatos és 
.minden propagat iv vonást nélkülöző termé-
szete se kedvezett a produkáló tevékenység-
nek. Inkább szeretet t elmélkedni, önmagában 
tépelődni, mint a lkotni és teremteni . 

(folyt, köv.) 

A 
Magyarországi evangelium szerint re formál t 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é l e m é n y e 
az 1848. évi X X . t.-c. végrehaj tásáról . 

Összeállította : az ev. ref, egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gytiléséuek, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

1903. november 19-én tartott közös gyűlésében.* 
(Folytatás.) 

Hogy ez ma nincs igy, mutatja : 

I. A jogtalan hittérítés. 
A róni. katholikus egyház felfogása szerint a 

hittérités Istennek tetsző dolog. A róm. katholikus 
egyház papjainak kötelességük ez alapon mindazo-
k at, kik egyházukon kivül állanak, mint ügyneve-
zett eretnekeket megtéríteni. Az ellen azonban 

'már tiltakoznunk kell, hegy ezen hittérítés, kisko-
uakkal s\cmbcn, jogtalan kényszer, fenyegetés vagy 

csábítás alkalmazása mellett történik. 
IIa az állam védi a megszorult adósokat, a 

könynyelmüeket, kiskorúakat ravasz fondorlat, 
vagy uzsora által okozott vagyoni károsítás ellen 
•és büntetéssel sújtja azt, aki másnak tapasztalat-
lanságát anak vagyoni megkárosítására kihasználja: 
annál inkább büntetni kell azokat, akik a bizonyos 
kényszer alatl állókat jogtalan üzelmekkel csábít-
ják, akik a legkényesebb természetű viszonyokat: 
a szegénységet és nyomort kihasználják arra, hogy 
•egyházuknak mennél több híveket szerezzenek. 

') Szegénysége daczára is igen becses könyvtárat ha-
gyott hátra, mely akadémiánk birtokába ment át. 

E tekintetben következő esetek jutottak tu-
domásunkra : 

A teljesen papi befolyás alatt álló budai IL 
kerületi királyi katholikus főgimnáziumban létesült 
„Mária Gongregació"-ja czimü ifjúsági egyesületnek 
czélja a katholikus tanulók ascetikus irányban 
való vallásos nevelése. 

Ezen egyletbe a katholikus vallástanár Pokorny 
Emánuel, a más vallású — különösen evangélikus 
tanulókat is belépésre édesgeti azzal, hogy ,.a tu-
dományos, irodalmi, ének és szavalati gyakorlatok 
céljából" az egyletben résztvegyenek. Ezt egyes 
tanulók, részben a nyájas csábitásnak engedve, 
részben pájtásaik kedvéért megtették, az evangé-
likus vallástanár tilalma dacára. Az eredmény az 
volt, hogy az 1902. évben két nyolcad osztálybeli, 
a 18-ik életévet betöltött ág. liitv. evang. tanuló, 
névszerint Potornyay László és Tomaskó Rajmond, 
forma szerint is a katholikus vallásra tért át. Az 
áttérés tanúi maguk a térítő r. katholikus gimná-
ziumi tanárok voltak. 

Hogy ez az iskolai befolyás ez idén is folyik, 
bizonyítja egy VI. osztályú fiú panasza, aki nem 
akarván a Mária Gongregacióba belépni, Pokorny 
tanárt magára haragította, ami miatt más iskolába 
kellett elmennie. 

Mindennapi dolog, hogy a katholikus vallás-
tanitók a protestáns gyermekeket az ő hittani óráik 
látogatására, szentképek ajándékozásával csábítják. 
E mellett a hittani órákon gyalázzák, rágalmazzák 
a protestánsokat, kigúnyolják a reformátorokat, iz-
gatják a gyermekeket a más felekezetűek ellen, úgy 
hogy gyűlöltséget támasztanak már a gyermek 
szivében, magyar testvéreik iránt. A gyermekek 
iskolán kivül ismétlik az iskolában hallott gúnysza-
vakat, protestáns iskolatársaikkal szemben, sőt va-
lóságos harc fejlődik ki a- két felekezet gyermekei 
között. 

Budapesten a főváros által segélyezett és nyil-
vánossági joggal felruházott llanolder leánynevelő 
és a Sacre Coeur intézet több esetből tudjuk, csak 
azon feltétel alatt fogadják be a protestáns szülök 
gyermekeit, ha megígérik, hogy katholizálni fognak. 
Megígérik a szülőknek azt is, hogy állást biztosíta-
nak a leánynak, lia nem ellenkeznek abban, hogy 
vele megkedveltessék a katholikus vallást. 

Hasonlö visszaélésekkel találkozunk közjöve-
delmekből tentartott kórházakban, árvaliázakban és 
más közintézetekben, melyekben apácák vannak 
alkalmazva. Ugyancsak apácák gondozására van 
bízva Budapesten a vakok országos intézete, egv 
tisztán állami intézet, még pedig egy külföldi apá-
carend tagjaira, amely Grácból kapja utasításait és 
amelynek tagjai nem is magyar honosok. 

A törvény határozottan rendelkezik az iránt 
(186. Lili- 21J hogy a polgári kórházakban minden 
vallásfelekezet tagjai saját egyházuk lelkészei által 
részesitendők minden lelkészi szolgálatban. 



De hogyan véli a hatóság megtarthatónak a 
törvény ezen rendelkezését, ha megengedi, hogy 
állami, vármegyei és városi intézmények, egy hitte-
lekezet szolgálatában álló, a térítésre a szenvedést, 
a nyomort, az öntudatlan, mindenre fogékony gyer-
mekkort felhasználni mindig kész, oly szervezett 
testület kezébe adassanak, mely testület esküvel 
van kötelezve arra, hogy befolyását érvényesítse, 
hogy mindent elkövessen a római egyház hitelvei-
nek terjesztése végett? 

E napokban történt, hogy a budapesti Szent-
István kórházban egy református beteg az úrva-
csorát kivánta. Midőn őt a ref. segédlelkész felke-
reste, elpanaszolta neki. hogy már több napja, hogy 
kérte az úrvacsorát, de az apácák nem akartak re-
formátus ; lelkészért küldeni és azt akarták, hogy 
katholikus papnak gyónjon meg. 

A klinikán pedig ugyanazon apácák, ha a be-
teg református egyén kivánja az úrvacsorát, jobb 
tudomásuk ellenére azt mondják, hogy az 4 Írtba 
kerül és amig ezt meg nem fizeti, nem hivnak re-
formátus papot. 

Nagyszombatban a városi kórházban Taló Pál 
evang. ifjút nehéz szenvedésében rávették, hogy 
lóm. kath. papnak gyónjon, azzal hitetve, hogy ha 
ezt megteszi, meggyógyul. Az ifjú másodnapra meg-
halt és kath. temetőben temették el. 

Ugyanott történt, hogy a jezsuiták egy Macek 
Erzsébet nevű nagy beteg nőhöz erővel tolakodtak 
be, hogy neki az utolsó kenetet feladják, amit az 
erélyesen visszautasított. 

Ugyanott a megyei kórházból minden evan-
gélikus halottat azonnal kivitetnek s nem várják, 
illetőleg nem engedik meg. hogy az egyházi szer-
tartás a kórházban végeztessék. így temették 1903 
március 21-én Kocsko Júliát, holott a katholikus 
halottakat a kórházból temetik. 

A dolog természetéből folyik, hogy az ily visz-
s/aélés a legritkább esetben jut nyilvánosságra. A 
szegény hakluklónak lelki sanyargatása miatti pa-
nasza lezáródik ajkainak elnémulásával és senki 
sem kérheti számon : miért fosztotta meg a vak-
búzgóság a szegény embert vallása utolsó vigaszá-
tól, vagy miért rémitette őt túlvilági büntetésekkel 
oly magatartásáért, amelyek Krisztus evangéliumán 
alapuló saját vallása szerint nem bűnök. 

Nemcsak a jogosság, hanem a humanitás ér-
dekében is követeljük tehát, hogy a közpénzen 
vagy állami segélylyel fentartott kórházak vé-
tessenek ki az apácák kezéből és a jezsuiták be-
folyása alól s hasonló okokból kérjük a menházak 
és árvaházakból eltávolításukat is, valamint a fel-
állítandó lelencházakból kizáratásukat. — Ott és itt 
ellenőrizhetlenül, erőszakos térítésnek vannak ki-
téve hitfeleink. 

És követeljük, hogy a törvény azokat, akik 
mások kiskorúságát vagy kényszerhelyzetét fel-
használva, jogtalanul hittéritést űznek, büntetéssel 

sújtsa és hogy a közintézetek a felekezeti térítés-
től mentesittessenek. 

Tekintettel pedig arra, hogy az 1895: XL1II. 
t.-c. 5. §-a azon rendelkezésének, hogy valamely 
vallásfelekezetből kilépni és valamely vallásfeleke-
zetbe belépni csak a törvényben megállapított fel-
tételek alatt szabad ; tekintettel arra, hogy ezen 
törvény áthágása esetén nincs bűntetőjogi sanctio, 
kívánjuk, hogy erről törvényileg történjék gondos-
kodás. 

II. A prosestáns hitoktatás megaka-
dályozása. 

Az országos törvények megengedik, hogy a 
különböző hitfelekezetek iskolái elöljárói a külön-
böző hitfelekezetbeli növendékeket felvehessék. És 
midőn kötelezővé teszik, egyenesen a különböző 
hitfelekezetek hatáskörébe utalva a vallásoktatást, 
ugyanakkor kötelezőleg mondják azt is, hogy a ta-
nuló csak a saját hitfelekezetebeli hitoktatótól nyert 
osztály-jegv alapján léphet telső osztályba. (1848. 
XX. 4. §. 1867. XXXY111. 6. és 11. §. stb.) 

E törvényekkel szemben azt látjuk, hogy hit-
feleink növendékei felvétetnek ugyan a róni. kath., 
az állami, községi és egyesek által állított iskolába, 
de egyszersmind el is záratnak a hitelveik szerinti 
vallásoktatástól, 

A róm. kath. és gór, kath. tanintézetek — 
még az állam közvetlen felügyelete alatt álló kir. 
kath. gimnáziumok és középiskolák is — el vannak 
zárva hitoktatóink, lelkészeink előtt; sem elegendő 
vallástanitási órát, sem tantermet nem kaphatnak 
ott s nem ritkaság, hogy a beiratkozott növendé-
keket is eltitkolják ; az internátusban lakókat pedig 
ki sem bocsátják, sem vallásos kötelmeik teljesí-
tésére, sem a vallástanitó felkereshetése végett. 

Székesfehérvárról panaszolják, hogy az ottani 
katholikus főgymnasium és kereskedelmi közép-
iskola igazgatósága soha sem adja ki az evangé-
likns tanulók névsorát és az evang. lelkészek e 
tárgyban irt hivatalos megkeresésére nem is vá-
laszolnak. 

" A nagyszebeni, udvarhelyi, szatmári, nagyvá-
radi, törökszentmiklósi, kassai, pécsi stb. zárdai is-
kolák ellen csaknem évről-évre merül fel panasz 
s ujabban — hogy növendékeiket kibocsátani ne 
kelljen, több zárda a nyilvános tanulót is magán-
tanulónak jegyzi be, vagy ha azt bejáró növendé-
kekkel nem teheti : a bizonyítványba illetékes hit-
oktatás nélkül irat be — a promontio érdekéből 
— vallástani osztályjegyet. 

Így történik többek közt Nagyváradon a zár-
dában, ahol az illetékes lelkész tudta nélkül, az 
evangélikus növendékeKnek hittani jegyet adott a 
róm. kath. hitoktató. 

A soproni róm. kath. apácák éppen így jár-
nak el ; a bennlakó növendékek jegyzékét egyál-



talán nem közlik az illető evang! vallástanárral és 
az evangélikus gyermekek a zárdában róni. kath. 
vallásban neveltetnék és annak szertartásait köte. 
lesek 'elsajátítani. ' ' ; : 

Hasonlóan jár :él a kőszegi apáca-zárda, ahol 
az internátusban lakó evangélikus növendékeket 
vallásos tanításban részesíteni nem engedik. 

Ujabb időben a felvételért szorongó szülők 
gyengeségét is felhasználják. Törvényellenes nyi-
latkozatokat csikarnak ki tőlük a vallástanitásra 
nézve, melyben vagy arról adnak a szülők bele-
egyezvényt, hogy gyermekeiket a kath. vallásban 
óhajtják neveltetni, vagy an ól, hogy gyermekeiknek 
saját hitelveik szerinti vallásos oktatását nem kí-
vánják. Megállapítható ez a vallás- és közokt. mi-
niszternek 1900. évi október 12-én 75,091. szám 
alatt az erdélyi evang. reform, egyházkerület igaz-
gató tanácsához intézett leiratából, melynek azon-
ban a rom. kath- püspöknél semmi eredményé 
nem lett. 

A budapesti IV. kerületi zöldfa-utcai „angol 
kisasszonyok" zárdájában fennálló „tanítóképezde" 
az állami 4 évfolyam ellenében 3 évfolyam alatt 
képesít, és azonkívül a szorgalmas avang. vallású 
leányokat tandijelengedés és élelmezésben része-
siti, azért oda szegényebb sorsú ev. leányok jár-
nak Budáról és Pestről is. 

A tanév elején az illetékes ev. egyház bekö-
veteli vallástanítás céljából ezeknek jegyzékét, de 
a zárdafőnöknő a vallástanitást nem engedi meg. 

zárda falai közé — mondja a főnöknő — nem 
katholikus tanár lábát be nem teheti ; — a lányo-
kat más helyre küldjük ugyan tanórára, ha erre 
kényszerítenek, de ezzel egyidejűleg az intézetből 
•el is bocsátottuk'-. Ennek eredménye Budán az 
utolsó 3 év alatt a zárdába bejárt 4 evangélikus 
leánynak az áttérése. 

.Ezen visszaélések megszüntetése céljából kö-
veteljük, hogy a törvény azt, ha valamely iskola 
,vagy tanintézet főnöke vagy igazgatója, a más val-
lású növendékeknek saját vallásukban való okta-
tását megakadályozza, vagy azt közvetve vagy köz-
vetlenül megnehezíti, kihágásnak minősítse, anmly 
első.ízben pénzbüntetéssel, ismétlés esetében az 
intézet nyilvánossági jogának elvonásával büntet-
tessék. 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Jóltevö. „A cservenkai ág. hitv. ev. egyház 

1903-ik év tavaszán megkezdte egy három osztály-
lyal és tanítói lakással ellátandó iskolaépület 
építését, a melynek a költségvetése 20.000 koro-
nában volt megállapítva, melyhez a nemesen gondol-

kozó egyházfelügyelő és nagybirtokos tek. Lelbach 
Péter ur 5000 koronát adományozott. A díszei 
iskola még ugyanezen év November havában 
adatott át épületes hálaadó egyházi ünnepség 
keretében a magasztos rendeltetésnek. A nemes-
gondolkozás u s ügybuzgó felügyelő, ki az egyházat, 
úgyszintén a tanügyet szivén hordja^ nem elége-
dett meg ezen bőkezű adakozásával, hanem 
tetézte az egyházközség közörömére. Újév első 
napján kinyilatkoztatta, hogy az iskola-építkezés 
alkalmával felmerült összes költséget magáévá 
teszi, sajátjából kifizeti, s így a diszés iskola az 
egyháznak nem kerül semmibe. Szép újévi aján-
dék ! Nemes utánzásra méltó példa, a melyért az 
egyházközség nem külömben minden a tanügyért 
lelkesülő sziv hálás köszönetet szavaz". 

Selmecbánya. Az ev. nőegylet folyó év decem-
ber 20-án mint Advent negyedik vasárnapján 
állította fel a paplakon levő leányiskola termében 
karácsonyfáját. Számosan engedve a szíves meg-
hívásnak, megjelentek a délutáni órákban e ked-
ves és megható ünnepélyre, hogy örvendezzenek 
az örvendezőkkel. De könybe is lábbadt minden-
kinek szeme, midőn az árvák szószólója, oly szépen 
és találóan fejezte ki érzelmeiket, utalva a jó 
Istenre mint az árvák és özvegyek atyjára, ki ne-
kik a nőegyletben oly nemes pártfogókat támasz-
tott és midőn megfogadták, hogy jó magaviseletben 
s szorgalomban igyekezni fognak hál ájokat s párt-
fogásra érdemes voltukat kimutatni. A szokásos 
megvendégelés után kiosztattak több jelenlevő 
szives közreműködésével az adományok. Ezekben 
részesült 34 szegény árva, 18 fiú és 16 leány. 
Ezek mindenike teljes megfelelő öltözéket kapott. 
28 elaggott özvegy és hajadon kapót ruhanemiie-
ket és élelmiszert; hasonlóan három férfi is. — 
Hisszük s reméljük, hogy a jótétek jót fognak 
teremni mind az adományozóknak, mind pedig az 
elfogadóknál. Úgy legyen ! 

Ennek kiegészítéséül közöljük ínég azt, hogv 
a legközelebb múlt napokban a templom oltárát 
néhai Urszinyi János özvegye, két Stylszerü, több 
mint egy méter magas bearanyozott ezüst gyertya-
tartóval díszítette fel, s gondoskodik arról is, liogy 
a közistentiszteletnél mindig égő gyergya, mint 
kiadás ne terhelje egyházunk pénztárát. A gyönyörű 
kivitelű két műdarab készült a szandriki (Hodrus-
bánya mellett) ezüst gyárban. Ajánlom ezzel e 
hazai ezüstgyárat, — minden kiválóan egyházi 
szent edények készíttetésénél s javításánál, mind 
remek kivitel, mind pedig olcsó árak tekintetében. 

A buzgó adományozó özvegyet pedig, ki 
egyházunkban ev. életével is világit, áldja az 
özvegyek és árvák atyja, a mi jó Istenünk. H. V. 

Az egyetemes törvényszék ülést tartott. A tót-
komlós! egyház perek ügyében biróküldés sziik-



sége állván Hő, az~egyetemes törvényszék a pest-
megyei. törvényszéket küldötte ki. A Kolbenbever-
féle pörben helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság 
Ítéletét ; a Schramkn-Bolla ügyben kimondotta, 
hogy az nem lévén fölebbezhető, nem itélkezhetik 
benne. Ro^sonday krizbai lelkész ügyében a hiva-
talvesztést mondotta ki a törvényszék s az elköl-
tött pénz megtérítését is elhatározta. 

Pályázat. A Luther-Társaság, hogy buzgó 
evang. népünk számára tápláló lelki eledelről gon-
doskodjék, két népies kiadványsorozatot indit meg 
„egyházunk Jótevői" és „Nagy papjaink" czim 
alatt. 

Jótevőinkről szólva nem csupán azon hitsor-
sósainkra vagy könyörületes szivű emberbarátokra 
gondolunk, a kik vagyonnal áldoztak a közegyház 
oltárán. Ide tartoznak mindazok, a kiknek szelle-
méből, élete munkájából egyházunkra áldás áradt, 
első sorban reformátoraink, a vallásszabadságot 
védő nagy államférfiak, iskola-alapitók, irók stb., 
szóval, a kiknek nevét a hálás, kegyeletes utókor 
keblébe zárta. Melléjök sorakoznak, mintegy al-
csoportot képeznek nagy papjaink, a kik nem 
csupán gyülekezetük áldásos hatású atyái voltak, 
Isten országának fáradhatatlan s buzgó terjesztői, 
hanem közegyházunknak is érdemes munkásai, a 
kiknek nyomait meg kell őriznünk a feledés porától. 

A Luther-Társaság felhívja egyházunk iróit, 
hogy e szép czél felé haladásában munkájukkal 
támogassák. Válaszszák ki egyházunk jótevői s 
nagy papjai közül azt, a ki lelküket legjobban 
megragadta s szépen kidolgozott, megkapó életkép-
ben állítsák közönségünk elé,hogy olvasásuk épitsen 
és tettekre buzdítson. Nem puszta, száraz adatokból 
összefűzött, életrajzot várunk, hanem az illető nagy 
alaknak írásaiból, tetteiből megalkotott hű jellem-
képéi, a mely belevezet lelke mélységeibe, esze-
járásába s keresztyén érzületének forrásait kikutatja, 
élete eseményeit magyarázza. Szükséges tehát hozzá 
igazi lanulmány, szép világos, magyaros előadás, 
hogy irodalmunk mértékét megüsse; oly népies 
olvasmány legyen, melyet a müveit osztály is élve-
zettel olvashasson. 

A Luther-Társaság mindegyik sorozatból éven-
ként legalább 2—2 füzetet bocsát közre, lehetőleg 
szép képekkel díszítve. Egy-egy mű terjedelme 
nagyjában 1—2 nyomtatott ív, de e meghatározás 
korántsem gátolja az irók szabadságát, mert ter-
mészetes, hogy nagyobb tárgy nagyobb terjedelmet 
kíván 'Szóval a kiadásnál nem a terjedelem hanem 
;i belső érték határoz. A két sorozat szerkesztésével 
társaságunk igazgató-tanácsa nagy tiszt. Payr Sán-
dor és Kovács Sándor theol. tanár urakat bizta 
meg. , 

A bevált dolgozatokat a Luther-Társaság iven-
ként 40 koronával díjazza; ha anyagi ereje engedi, 
többet is fog e czélra áldozni. Az elkészült műve-
ket minden év május hava l-ig kell a Luther-Tár-

saság titkárához (Budapest VII. ker. R.ottenbiller-
utcza 32) küldeni, a ki birálás végett a szerkesz-
tőkhöz juttatja. Később érkező művek esetleg 
csak a következő év kiadó tervezetében juthat-
nak be. 

Reméljük," hogy egyházunk írói Társaságunkat 
támogatni fogják s a két sorozat irodalmi és er-
kölcsi sikere méltó lesz a reformátor nagy nevé-
hez, mely zászlaján tündököl. Budapest, 1903. szep-
tember hó, Dr. Zsilinszky Mihály, a Luther-társa-
ság elnöke, Majba Vilnius, a Luther-társaság tit-
kára. 

Külföld. 
„Amerikában*' sem mind arany, a mi fénylik. 

Ezt különösen azon lelkésztársainkiuik van alkal-
muk szomorúan tapasztalni, a kik oly helyeken 
működnek, a hol az évi kivándorlás és vissza-
vándorlás nagyobb arányú. A munkakeresők 
visszajövetele ritkán válik hasznára és áldására 
akár családjaiknak, akár egyházuknak. A rossz 
példa ragadós. És hogy minő példákat van alkal-
muk látni az újvilágban, mutatja a felbontott 
házasságok statisztikája is. ,,500.000 amerikai házas-
sági elválás'-' cimen forrásunk néhány jellemző 
adatot közöl. így az Egyesült Államok némely 
részében nagyon kicsiny ok elegendő a házasság 
törvényes felbontásához. — Az utolsó 20 esztendő 
alatt 500.000-nél több házasság bontatott fel bírói-
lag. Ugyanezen idő alattt Európában, melynek 
lakóssága pedig több mint négyszer akkora 
(380.000^000 szemben 80.000.000-vaf) csak 211.811 
házasság lett törvényesen felbontva. Több mint 
másfél millió amerikai gyermek tapasztalta a 
szülői hajlék pusztulását. Az ügyvédek ezen a 
cimen több mint 100.000.000 márka jövedelmet 
húztak. A nagy veszély arra ösztönözte az összes 
felekezetek lelkészeit, hogy a közös baj ellen kö-
zösen keressék a gyógyszert. Jellemző különben, 
hogy aránylag a legkevesebb felbontott házassá-
got nem a katholikus egyház mutatja (a hol 
pedig a házassság szentség.) hanem az evangelikus 
(lutheránus) egyház. 

A pápa tanácsára, ki a Ralkán országait 
ajánlotta a Franciaországból kitiltott kongregátiók-
nak munkamezőül, sokan ezek közül Romániába 
fordultak és a katholikus király (Károly) alatt már 
is „áldásosán" működnek. Nemzetiségi körök már 
kezdettől fogva nagy bizalmatlansággal fogadták ezt 
az űjjabb római propagandát, melynek következté-
ben különösen a nőneveléssel foglalkozó apácák 
hódítanak napról-napra, most pedig utat és módot 
keresnek a további bevándorlás megakadályo-
zására. ' 

A speieri protestátió emlékére épülő templom 
számára legutóbb megérkezett az az öt harang, 



melyet egyesek és társulatok e célra adományoz-
tak. A legnagyobb és legnehezebb a Vilmos-csás\ár-
harang. Súlya 183 mázsa. Egyik oldalán Nagy Vil-
mos arcképe disziti. A Gusztáv-Adolf egylet adta a 
nagyságra nézve második harangot. 100 mázsa, 
disziti a nagy svéd királynak arcképe. A Luther-
harang, 66 mázsa súllyal, Büttel tábori lelkész 
fáradhatlan gyűjtésének eredménye. Rajta Luther 
arcképe és körülötte a hat protestáló fejedelem 
képe: Állhatatos János (szász). Nagylelkű Fülöp 
(hesseni), Wolfgang (anhalti), Ferenc (l.üneburgi), 
Ernő (braunschweig-lüneburgi), kegyes György 
(brandenburgi őrgróf). A Bajor-harang 42 mázsa 
nehéz, egy bajor bányatulajdonosnak adománya. 
Az evang. munkásegyesület harangja, 28 mázsa, a 
német munkásegyesületek ajándéka ezen felirattal. 
,,Féljed az Istent, tiszteld a királyt, szeresd a 
testvért". 

A Fraciaors\ágból kiutasított kongregátiók va-
gyonáról megközelítő fogalmat nyerünk Clemen-
ceau képviselőnek az ,.Aurore"-ban közzétett ada-
tai alapján. Ezek szerint nemcsak 50 milliónyi ma-
gyar értékpapírt vásároltak, hanem 100 millióért 
olasz értéket is. — Tudvalevő gr. Zav Miklós evan-
gélikus főúrnak Pesten egyik házát egy ily kiuta-
sított nő songregátiónak bocsátotta rendelkezésére. 

Wallis kanton Guttes nevü községének összes 
lakossai az ó-katholikus egyházba tértek. A püspök-
kel viszálykodó község nem akart lemondani 
kicsiny templomáról, melyet önköltségen emelt. A 
püspök interdiktummal sújtotta a községet, de 
fegyvere hátrafelé sült el. 

Franciaorsiágban a kongregationista küzdelem 
egy előzetes nyugponthoz ért, a mely Combes 
ministerelnök diadalát jelenti. A senatus a teljes 
tanszabadságot biztosító Falloux-féle törvény hatályon 
kivül helyezésével, elfogadta azt a javasatot, a mely az 
összes kongregátióknak, az állam részéről elismer-
teknek is, megtiltja a magasabb intézeteken a 
tanítást. E határozatnak az elemi iskolákra való 
kiterjesztése csak idők kérdése. 

I roda lom. 
Az első obstructió épen a parlamentariz-

mus hazájában, Angliában lépett fel 1830-ban, a 
hol IV. Vilmos trónralépése után a választási 
reform idézte elő. Addig is volt már mozgalom, de 
annak czélja mindig kivül esett a fennálló alkot-
mány terén. ^ franczía forradalomban is megtör-
tént a szavazó jog kiterjesztése, de ott nem a 
parlamentnél volt 4 hatalom, hanem az annak pa-
rancsoló népnél. Itt ellenben a történetben először 
felismeri a nép, hogy törvényes évényesülésének 
legbiztosabb módja, ha képviseletet nyer a törvény-
hozásban. Wellington herczeg kijelentette, hogy 
minden erővel ellene szegül a törvény megváltoz-

tatásánák. A nép izgatottsága annyira ment, hogy 
a Waterlooi győző palotájában sem volt biztonság-
ban s a király nemsokára Gray György grófot 
volt kénytelen megbízni kabinetalakitással. Russel 
lord mint belügyminiszter dolgozta ki a reformja-
vaslatot, mely szerint London 8. a többi város 34. 
a grófságok 55 kerülettel gyarapodnának. A reform 
a túlsúlyt a polgárság kezébe adja. A tory-párt a 
vitának meghosszabbítását vette igénybe. 

Ez volt az angol parlamentben az első nagy 
obstructió és a későbbi mind ennek mintájára 
ment végbe. A közvélemény erősen nyilatkozott 
az obstructió ellen és nem engedte meg a minisz-
tériumnak a hátrálást. Az ellenzék ereje meg is 
tört és harmadik olvasásban elfogadták a reform-
bilit. 

üiiTŐl az első obstruetióról szól a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 203. füzete. 

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar-
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
irója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára dí-
szes félbőrkötésben 16 korona; füzetenkint is kap-
ható 60 filléijével. Megjelen minden héten egy fü-
zet. Kapható a kiadóknál (Révai testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői-út 
18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, 
havi részletfizetésre is. 

Pályázat protestáns népies irodalmi műre. 
Megírandó népies nyelven, elbeszélő modorban, 
hogy: 1. Mi volt alap oka annak, hogy Kálvin Já-
nás elszakadva a római egyháztól megalapította a 
kálvinista vallást"? 2. Kik voltak azon főbb magyar 
kálvinisták úgv egyházi, mint világi téren, kik egy-
házunk igazsága mellett síkra szállva ennek és ez-
zel kapcsolatban a magyar szabadságnak érvé-
nyesüléséért személyes szabadságukat, vérőket és 
életöket áldozták? 3. Miért kell büszke önérzettek 
felemelt fővel mellére ütve egy magyar kálvinistá-
nak büszkén hirdetni, hogy ő magyar kálvinista, 
midőn kimondja: „Én kálvinista vagyok"? Pályadíj 
300 koronna. Ragályi Géza színi, Fodor György 
perkupái lelkész urak lesznek a bírálók, Radácsi 
György és dr. Tüdős istván theol. tanár urak a 
felülbírálok. A pályanyertes müvét 5000 példány-
ban kinyomatom és szétküldetem. Pályázati határ-
idő 1905. évi január 1. A pályamunkák hozzám 
küldendők akár jeligével ellátottan, akár a név 
nyílt bejelentésével. Ugy a jeligék, mint a nevek 
a bírálat elkészítéséig őrizetem alat fognak állani 
s csak a pályanyertes munkának a jeligéje fog fel-
bontatni, illetőleg az író neve közzététetni. Vámos-

Mikola, 1904 j a n u á r 1. Kádár Kálmán ügyvéd. 

Sárospataki Lapok (XXIII. 2.) ,,A reformá-
tus egyház függő kérdései", Zoványi Jenő. — „A 
ref. theol akadémiák múlt évi működése" (folyt, és 
vége) Sz. B. J. — „Emlékezés Árvái Józsefre" (folyt.) 
Radácsi György. — „Az apostolok cselekedeteiről 
irott könyv" (folyt.) Harsányt István stb. 



Protestáns Egyh. és Isk Lap. (XLYII. 2.) „ A z 
amerikai református magyarokról" II. Pokoly Jó-
zsef. — „Nemes sziv és erős jellem" (folyt.) Ravasz 
Árpád. — „A Carolina Resolutio előzményei" I. dr. 
Pruzsinszky Pál. — „A konvent és a prot. egyhá-
zak dotációja" II. Sz—i. stb. 

Debr. Protestáns Lap. (XXIV. 2.) ,,Egy soci-
ális kérdés s erre adott véleménye egy szakember-
nek", Dávidházy Kálmán. — „A magyarországi evan-
geliom szerint refolmált és ág. hitv. evang, egyhá-
zak véleménye az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásá-
ról (folyt, és vége) — stb. 

Dunántúli Protestáns Lap. (XV. 2.) — „Le lkész 
értekezleti megnyitó", Patav Károly. — ,,A banai 
ev. ref. egyház rövid története", Sebestyén Dávid. 
— ,,A b—i egyházmegye lelkészi értekezlete" Birtha 
József — stb. 

Erdélyi Protestáns Lap. (VII. 1.) „Előf ize tés i 
felhívás44 — a kiadóhivatal, - „1604-1904," — 
Nagy Károly. — ,.A magyarországi evangeliom sze-
rint refolmált és ág. hitv. evang. egyházak véle-
ménye az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról." 
(folyt.) stb. 

Felhívjuk olvasóink szives figyelmét a „lon-
doni vallásos iratokat terjesztő társulat44 legutóbbi 
két kiadványára. Az egyik vallás erkölcsi elbeszé-
lés „A ki Istenben bi\ik meg nem szégyenül" cím-
mel irta Wollmar A., fordította Szabadi Béla. Ára 
12 üllér. Kapható a fent nevezett társulat kiadóhi-
vatalában : Budapest, V. Alkotmány-utca 15. — A 
másik kiadvány apologetikus irányú. Cime : ,,Me-
lyik volt előbb : a tyúk vagy a tojás ?". A modern 
íejlődéstan elvei alapján a vallástól mindinkább el-
távolodottak, illetve a vallásos feltogással ellentétbe 
jutottak felvilágosítását és jobb útra térítését cé-
lozza. Feladatát igen ügyesen oldja meg. A külön-
ben tudományos tárgyat könnyen érthetővé és él-
vezetessé teszi a párbeszédes előadás. Szerzője : 
Horner Jakab. Fordította : * * * Ára ? kapható 
ugyanott. 

T E M E T 0. 
Chabada József. Körmöc sz. k, főbányaváros 

í. hó 7-én egy kiváló alakját kisérte ki végső nyugvó 
helyére : Chabada Józsefet, a város nyug. polgár-
mesterét és volt országgyűlési képviselőjét, kit az 
itteni ev. egyház büszkén vallhatott magáénak, 
mert 1898-ig 27 éven át é rdemdús felügyelője volt. 
Meghalt e hó 4-én 67 éves korában. 

A várost, kezdve a dijnokságon 43 éven át 
szolgálta s igen sok el nem évülő emléket hagyott 
lúaga után. 

Polgármesteri minőségben sok jót tett az egy-

házzal, melyet szívből szeretett. Anyagi viszonyait 
rendezte, Krisztus evangéliumát nem szégyelte. az 
Ur házát gyakran látogatta s az igehirdetésnek há-
lás hallgatója volt. 

Általános szeretetnek, becsülésnek és tisz-
teletnek örvendett, a mi temetésénél is nyilvánult oly 
megható módon, hogy olyan temetést ezen ősrégi 
bányaváros még alig látott. Mindenki, külömbség 
nélkül, igyekezett kikísérni a drága halottat utolsó 
útján. Képviselve volt Barsvárniegye s a szomszéd 
bányavárosok is, sokan jelentek meg a szomszéd 
Túrócmegyéből is. 

Adjon az Ur sok olyan felügyelőt egyházának, 
a milyen a megboldogult volt! 

Áldott legyen az igaznak emléke ! 

T u d n i v a l ó k . 
Curiai határozót. 

A temetők, mint közhasználatra szánt terü-
letek, a mindenkit megillető használat tartama 
alatt a forgalmon kivül álló dolgok jogi természeté-
vel bírnak, s csak különös rendeltetésük meg-
szűntével nyerik vissza forgalmi képességüket. Eb-
ből folyólag a temetők területére, ezek rendelte-
tésének megszűntéig szerezhető jogok csak ide-
iglenesek s bizonyos időhöz kötöttek lehetnek. 
Erre utal magának a közhasználatnak korlátolt 
volta is, mert a temetőhelyek ily minősége az 
utolsó temetkezésig terjed, s ettől számított 30 év 
után a temető helyek a korlátlan magán-vagyon 
szempontja alá esnek. A temetőhelyek ezen külö-
nös rendeltetése, ugy az állami igazgatás körébe 
tartozó közegészségügyi, illetve a hivatkozott tör-
vényczikk 122. §-a szerint községi, illetve törvény-
hozási statutarius jogtárgyuvá tett egészségren-
dőri szempontok irányítják a temetőhelyekre vo-
natkozólag szerezhető jogok természetét s azok-
nak terjedelmét, s erészben a jelen per eldönté-
sének, a most kiemelt szempontokra való tekin-
tettel a belügyminisztérium által megerősített fő-
városi köztemetői szabályzatot kell irányadóul el-
fogadni. Ily értelemben kerül tehát eldöntés alá 
felperesnek tulajdonjog elismerése czimén indított 
keresete, amily értelemben az az emiitett szabály-
zattal összhangban hozható, s erészben az, hogy 
ezen irányadó szabályzat az igényelt tulajdonjogot 
nem fedezi, azért nem lehet ok a kereset elutasí-
tására, mert a tulajdonjog a használatra való jo-
got is magába foglalja. Budapest székesfőváros 448. 
sz. a belügyminisztérium által 47,339/1882 sz. a. 
megerősített szabályrendeletéből kitiinőleg, a köz-
temető egyes területére csak használati jog sze-
rezhető. A szabályrendelet 2.§-a szerint a sírhe-
lyek 30 év után a főváros rendelkezésére szálla-
nak vissza, a sírhelyek használati joga tehát csak 
30 évre terjed. Az 1876 : 14. tczikk 119. §-a értei-



mében hatósági engedély mellett felállítható csa-
ládi sírboltok a köztemető végleges beszüntetéséig 
tartatnak fen, a használati jog tehát szintén ideig-
lenes s azideig terjed, inig a területeknek forgalmi 
.képessége különös rendeltetéséhez képest szüne-
tel. Még ezen használati jogot is megköti és a 

vCsaládra korlátozza a (Budapest székesfővárosi) 
szabályrendelet 4. §-a azzal, hogy családi sírbolt-
nak jogügylet tárgyává való tételét is kizárja. (1903. 
szeptember 30., 7203. sz.) 

M. kir közigazgatási bírósági döntvények 
és elvi jelentőségű határozatok. 

Az általános közigazgatási oszt ál g által ho-
zottak : 

Az 1886, évi 22, t,-c. 138. §-a a tanárokat 
éppen nem, de a tanítókat se általában menti tel 
a községi adó íizetési kötelezettsége alól, hanem 
ezen mentességet kizárólag néptanítóknak adja 
meg. A tanitóképezdének tanférfiai azonban nem 
gyermekek tanításával, hanem középiskola négy 
osztályát végzett növendékeknek a néptanítói ál-
lásra való kiképzésével foglalkoznak, s így amint a 
tanítóképezde nem iskola, úgy az itt alkalmazott 
tanerők se néptanítók, de sőt tekintettel az 1868. 
évi 38. t.-c. 84. és 85. §-aira, melyek szerint a ta-
nítóképezde fanszemélyzete igazgatóból, rendes és 
segédtanárból s csakis gyakorlóiskolában működő 
egy tanítóból áll, a tanitóképezdénél alkalmazot-
tak nem tanítók, hanem tanárok, s igy kizárólag 
a néptanítóknak adott községi adómentesség a 
tanitóképezdei tanárokat meg nem illeti. (462 1903-
k. sz.) 

Üzenetek, 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
M. S. Nagy sajnálatomra nem szolgálhatunk 

vele. Tudomásunk szerint másutt sem kaphatod 
meg. Nincs más mó l, mint az illető lappéldányo-
kat megőrizni. Azt hiszem, hogy 2—3 folytatással 
leközöljük az egészet. 

M. P. Szíveskedjék gyűjteményét egyenesen 
Gs. G. úrnak felajánlani, vagy pedig az illető bizott-
sághoz fordulni. 

R. G. Intézkedtünk. 
Sch. O. Elküldettük. 
M. L. 1903. végéig van most kifizelve. 
Dr. T. G. Megkaptuk. Köszönjük. Valamely 

legközelebbi számban megjelenik. 

Pályázati hirdetés. 

A dunántúl i ág. h. ev. egyházkerüle t 
kőszegi felsőbb leányiskolájában egy 

nijelvi s földrajz-történelmi 

tani tónői ál lásra pá l j ' áza t hi rdet te t ik . A ren-
des taní tónő javada lma 1600 K. törzsfizetés, 
egyliázkerület i leg megál lapi to t t korpót lék és 
az intézet épületében bútorozott lakás. Se-

A gédtani tónő évi fizetése 1200 K. s lakás. 
megválasz to t t köteles a rendtar tás i lag meg-
ál lapí to t t t an í táson kívül a bennlakásban a 
többi taní tónőkkel együt t felügyeletet gya-
korolni. Köteles továbbá az élelmezésre nézve 
a szervezeti szabály rendelkezésének m a g á t 
alávetni. 

Pá lyázha tnak polg. isk. taní tónői á l lásra 
képesí tet t oly ág. h. ev. tanítónők, kik a fel-
sőbb osztályokban a német nyelvet is tani -
t an i tud ják . Egyenlő minősités mellet t elsőbb-
ségben részesülnek azok, kik r a j z t an i t á s ra is 
képesitve vannak. 

A megválasz to t t tani tónő a nem ál lami 
t aná rok orsz. nyugdí j in tézetének jogos és kö-
telezet t t ag ja . 

A véglegesítés csak egy évi sikeres mű-
ködés után történik, mely próbaévben az al-
kalmazot t tani tónő segédtanitói d í jazásban 
részesül. 

A kellőképen felszerelt fo lyamodások f. 
évi január hó 23-ig alúlirott püspöki hiva-
talhoz P á p á r a küldendők. 

A megválasz to t t tani tónő ál lását ta r to-
zik azonnal elfoglalni. 

P á p a , 1904. jan. 5-én. 
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Gyurátz Fe ve nez 
püspök. 

Nyomatott Pless N. könyvnyomdájában Orosházán. 
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Pukánszky Béla. 
Felolvastatott 1903. dec. 8-án a Pukánszky-siremlék 

leleplezésének ünnepén Pozsonyban. 
(Folytatás.) 

Legte r jede lmesebb m u n k á j a Héber nyelv-
t ana . Csak 1895-ben je lent m e g a Luther-
t á r s a ság költségén, de m á r 1888-óta készen 
volt a nyomtatásra . 1 ) Azon kor rek t felfogás-
tól vezérelve hogy s tud iumának természetes 
a lapfel té te le és legfontosabb segédeszköze az 
O-Tes tamentom nyelvének biztos kezelése és 
ismerése.2) Pukánszky ku ta t á sa inak első ide-
jét tú lnyomólag a nyelvészet kötöt te le. E 
ku ta t á sok eredménye a Héber nyelvtan, az 
egyet len eredet i magyaru l i r t t udományos 
héber g r a m m a t i k a . Csak a hang- és a l ak tan t 
öleli fel, a syntaxisban megelégszik az álta-
lános pontok érintésével. P u k á n s z k y alapos-
ságá ra jellemző az appará tus , amelylyel mun-
ká jához fog. Nemcsak Geseniustól, Ewaldtól , 
Olzhausentől, Stadétől és Königtől kér út-
muta tás t , de Kimchitől , Ibn Ezrától , Abul-
validtól, a Sep tuag in tá té l és a Targumtól , a 
syrtől és az arabtól is. I smer i az összeha-
sonlító indogermán nyelvészet jelentősebb 
termékei t , a magyar uyelven megje lent ré-
gebbi héber g r a m m a t i k á k a t , L a g a r d e és Ba r th 
monegraphiá i t . E l j á rása az ethymológiai el-
járás . Az első kérdés mind ig : mi volt az 
eredet i fo rma? ezt követie a második mily 
a l akban jelentkezik az az O-Tes tamentom 
nyelvében? Nem pusz tán leirni k ivánja a je-
lenségeket -és szabályokba foglalni, de törté-
neti fej lődésükben a k a r j a fe l tárni és megér-

') A poSzonyi akadémia értesítője 1888—9. 10 oldal; 
1889—90. 8. oldal: 1891—2. 17 oldal. 

*) Az ó-test.-i exegcsis feladatáról. 

t en i azokat.1) Különösen becses rész a név-
képzéssel foglalkozó fejezet . Még a külföld 
g r a m m a t i k á i közül is k i tűnik vi lágosságával , 
á t tekin thetőségével és rendszeres csoportosí-
tásával.2) Persze a munka ellen a gyakor la t i 
haszná lha tóság szempont jából alapos kifogá-
sokat is lehet emelni. Pukánszky", mint az 
előszóban nyomatékka l hangsúlyozza, müvé t 
kezdőknek szánta . P e d i g ép nem a lka lmas 
arra , hogy a kezdőt a héber nyelv i smeretébe 
bevezesse . Ki s zámára a héber nyelv egé-
szen ú j világ, az t nem lehet egyszerre az 
összes igék zűrzavaros formáival e lá rasz tani . 
Pukánszky ezt teszi. Az összes gyökökkel , 
erősekkel és gyöngékkel egyszerre operál , 
ahe lye t t hogy külön-külön m e g m a g y a r á z n á a 
j á r a t l a n n a k az egyes csoportok sa j á tos ságá t 
és egymástó l elütő te rmésze té t . Az előreha-
ladot t megbirkózik vele, a kezdő belefullad. 
A gyakor la t i é rzéknek ezen hiánya, mely 
Pukánszkynak egyebüt t is érezhető fogyaté-
kossága, lehete t lenné tes/.i, hogy a m u n k a 
tankönyvvé váljék. Tudós szakmunka m a r a d , 
melyet a szakember mindig nagy haszonnal 
fo rga tha t , de amelyben a kezdő soha sem 
fog el igazodni . 

A Héber nye lv tan és Héber olvasóköny-
vön3) kivül i rodalmi munkás ságá t azok a 
czikkek képezik, amelyek szétszórva külöm-
böző folyóiratokban, az Evang . Egyház és 
Iskolában, Keresz tyén Magvetőben, Pro t . 
Szemlében, Mi Ot thonunkban lá t tak napvi-

*) A nyelvnek etvmológiai bonczolgatása természetesen 
távolról sem a végső cél, amely felé tcrekedni ktll. Csak 
a liistorikumát mutatja meg a tüneményeknek és nem a lé-
nyegét. A nyelv a faj illetve a nép kikének pliotograpliiája. 
A nyelvészet csak akkor fogja a jelenségeket meg is m a-
g y a r á z n i , ha a nyelvet mint a legsajátabb kifejezését a lé-
leknek psychológice fogja analyzálui. 

*) Lásd pld. Strack nyelvtanát (1893) és Steuernagel 
Hebräische Grammatikját (1903.) 

') Megjelent a theol. Szakkönyvtárban (1888) 



lágot. Számuk mintegy 201.) Különös figyel-
met érdemel ezek között „Az ó-testámento-
mi exegesis fe ladatáról" szóló tanulmánya, 
sajá t s tudiumának és tanszékének apológiája2). 
Egyik dolgozata se tükrözi vissza oly hiven 
az ö .egyéniségét, mint éppen ez. I t t együtt 
találhatók összes sajátos vonásai, a határo-
zott és methodikus gondolkozás, a világos és 
biztos látás, a szabatos előadásmód, a széles 
tudás, higgadt és mindenirányú mérlegelés, 
a nyugodt hang, a szerénység ós egyszerűség, 
a vallás iránti fogékonyság, a hivatásért va-
ló lelkesülés és egyedül az igazság felderíté-
sére irányuló törekvés. A cikksorozat válasz 
egy elhamarkodott támadásra . Az ütközési 
pont az a jelszó, amelyet manapság is sze-
retnek némelyek hangoztatni . ..Le a zsidó-
val !" hirdették egyes buzgólkodók. „Van-e 
még a héber nyelv tanitá.sának a mai viszo-
nyok között elméleti és gyakorlati haszna?4 ' 
kérdezte kételkedve az egyik, — nincs, fe-
lelte határozot tan a másik. A zsidó nyelv-
vel való foglalkozás a theológián „idővesz-
tegetés," ,,ósdi maradvány, melynek kiküszö-
bölése illetve kisebb mértékre való leszállí-
t á sa" csak hasznára válnék a theológiai ne-
velésnek.3) Pukánszky más, komolyabb és 
okosabb megoldását tudja a felületesen el-
intézni kivánt problémának. Részletesen át-
vizsgálva az ó-testámentomi kutatásnak tör-
ténetét , arra az eredményre jut, hogy e dis-
ciplina jelenlegi feladata és célja Israel val-
lásának megismerése és előterjesztése. Mint 
ilyen a legszorosabb kapcsolatban áll az Uj-
tes támentom stúdiumával és igy a keresztyén 
tlieológia szerves és elengedhetetlen alkatré-
sze. Izráel vallása nélkül nincs evangélium, 
O-testamentomi tudomány nélkül nincs új-tas-
támentomi vizsgálódás. De a vallás történe-
té t a források nyelvének ismerete mellőzé-
sével tanulmányozni csakis a dilettantizmus 
nagyranövelését jelentheti. ,,A héber nyelv 

') Ezek közül 3 szakmáján kivül eső thémával foglalko-
zik : Irodalmi központosítás (Ev. Egyház és Isk. 1888. 20. sz.) 
A Theol. Szakkönyvtárról (Ev. Egyh. és Isk. 1893. 23. sz.) 
Egy püspöki körlevél a mult százév végéről (Ker. Magvető 
1894. 169-171. old.) 

*) Ev. Egyház és Iskola 1892. év. 20, 21. 22. 23. 24. 25. 
szám. (Különlenyomatban is megjelent.) Lásd hozzá Schneller 
referátumát a pozsonyi Akadémia 1891—2. évi értesitőjének 
30 s köv. oldalán. 

') Weber cikke Ev. Egyh. és Isk. 1889. évf. 42. szám. 
Paulik cikke 1892. évf. 17. és 19. szám. 

kiküszöbölésével Izráel vallása történetének 
egyik legrégibb, legmegbízhatóbb s leggaz-
dagabb forrását zárnók el, ép azt, a melyben 
a nemzeti génius jelleme legközvetlenebbül 
nyilatkozik meg." ,,Az orvosság tehát nem 
az, hogy nem tanitni és nem tanulni, hanem 
jól tani tni és jól tanulni." Alkalmi cikkek 
azok is, amelyeket az O-Testámentom revi-
siójával kapcsolatban bocsátott közre.1) Ezek-
ben Lagarde tanitván}Ta, az O-Testámentom 
nehézségeinek szakszerű ismerője szólal meg. 
A gyakorlott szövegkritikus, ki t isztában van 
a szent iratok sokszor felette coniplikált ba-
jaival, a modern exegeta, ki tudja , hogy mi 
minden szükséges az O-Testámentom költői 
és prófétai termékeinek hehTes megértéséhez. 
Hozzászólásaiban tanácsokat osztogat, fio-vel-O 7 Ö.7 
meztett , int és óv csak azért, hogy minél 
tökéletesebb alkotás kerüljön ki a revisorok 
műhelyéből. Pukánszky maga is részt vett a 
munkában. De csak néhány alárendelt jelen-
tőségű szakaszt (Dánielt ós egy pár zsoltárt( 
ju t ta tot t neki a szerkesztőség. Nem vette zo-
kon. Sokkal jobban érdekelte a vállalat és 
sokkal kevésbbé volt hiú, semhogy saját sze-
mélyének sérelme miat t az ügy ellen emelte 
volna kezét. Utólag azonban sajnálta, hogy 
elvállalta a közremunkálkodást. Aggályai tá-
madtak , hogy hiányos az előkészület, hogv 
ily hatalmas munka elvégzésére még nem 
lett volna szabad vállalkozni. Mikor készen 
volt az egész revideált forditás, igen kímé-
letesen nyilatkozott róla. Utolsó dolgozata, 
melyet a pozsonyi papi conferentiának szánt, 
de a melyet ott már elő nem terjeszhetett , 
a, biblia-revisio értékével foglalkozik.2) „Külö-
nösen az ifjabb nemzedék számára — i r ja 
itt egyebek között — a vallástanítás szem-
pontjából az ujabb forditás sokkal tökélete-
sebb segédeszköz, mint a régi volt s ezért 
köszönettel tartozunk ama hatalmas társu-
latnak, a mely létesültét lehetővé tette. De 
helyes megitélé&éhez tartozik azon tuda t -
nak ébren tar tása , amit a revisorok kife-
jeztek, hogy ez csak átmenet, egy lépés a 

') A Károli-féle forditás revisiójáról (Ev. Egyh. és Isk. 
1888. évf. 11., 12., 13 sz.) A Károli emlékünnepre (Ev. Egyh. 
es Isk. 1890. 37. sz.) A Károli-féle forditás revisiójáról (Ev. 
Egyh. és Isk. 1896. 1. szám. 

*) Az ó-testamentom revideált forditásáról (Theol, szak-
lap I. évf. 7 7 - 8 4 old.) 



fordí tás eszménye felé. Többi az exegesis kö-
rébe vágó tanulmányai speciális kérdéseket 
tárgyalnak. Egyizben a Penta teuch forrásai-
nak, a Jahvis tának, Elohistának, Deuterono-
miumnak és Pap i Codexnek jellemző saját-
ságai t analyzálja.1) Másik a „Négybetűs Is-
tennév magyar fordításáról" értekezik2) Egy 
harmadízben a Zsoltár magyaráza t régvita-
tot t fundamentál is problémáját veszi vizsgá-
lat alá, hogy vájjon a Zsoltárokban lépten-
nyomon szereplő egyes szám első személy a 
gyülekezetről vag}' egyes személyekről ér-
tendö-e V :}) Rövidlélekzetü, csak néhány ol-
dalra terjedő dolgozatok, amelyek azonban 
sokkal többet ta r ta lmaznak, mint amennyi t 
terjedelmökből sejteni lehet.4) 

Nyelvészet, kritika, exegesis Pukánszky 
számára sohasem volt öncél. Mindennek egy 
nagyobb feladat sikeres megoldását kellett 
előmozdítania : Izráol vallása történetének tel-
jes és biztos megértését . Ezért vizsgálta a 
nyelvet, ezért bajlódott a szövegkritika ezer 
aprólékossága val, a forráskri t ika bonyolult 
kéi ősével, az exegesis régi és ú j j | vi tapont-
jaival. Vallástörténeti jegyzeteit csak 1890-ben 
dolgozta ki, ugyanakkor hirdetet t először e 
tárgyról collegiumot. A menet a melyben az 
O-testámentomi vallás kialakulását felfogta 
és előadta, a Wellhausen-iskolától képviselt 
fejlődésmenet volt. Először jönnek a próféták, 
azután a Törvény. A vallásos eszmék világa 
nem zűrzavar, hanem fokozatos kibontakozás 
az alacsonyabbról a magasabbra. Sajnálatos, 
hogy irott kifejtéséhez az itt elért eredmé-
nyeknek alig jutott . Fenmarad t cikkei kö-
zül csupán 5 foglalkozik vallástörténeti kér-
déssel. Egy liturgikai5) egy systhematikai 
tárgyú.6) Utóbbiban azt igyekszik tisztázni, 
liogy mit tani t az O-Testámentom az anyag, 

l) Pentateuch főalkatrészeinek jellemzéséhez. Kivonat 
egy tnnár vizsgálati dolgozatából. (A pozsogyi akadémia 
1WS(> —7. évi évkönyve 15—44 old.) 

7) Kor. magvető 1892. 221—223 old. 
3) Gyülekezeti és egvéni vonatkozások a Zsoltárokban 

(Ker. Magvetó 1896. 200 - 2 1 0 old.) 
4) Ide tartozik még néhány ismertetés : Az Ó-Testamen-

tom újabb fordításai (Evang. Egyh. és Isk. 1892. 48. sz.) Je-
remiás Jeruzsálem romjain. Pályadíjjal koszorúzott irásma-
gvarázó közlemény (Mi Otthonunk 1394. 2. 3. sz.) A Bibliai 
Lexikon ügyéhez cimû cikkét (Ev. Egyh. és Isk. 1898.) nem 
tudtam megszerezni. Nem tudom, mi van benne. 

*) Istentiszteletünk történetéből (Mi Otthonunk 1894. 
3 8 3 - 387. oldal). 

Az anyag, a bün és a halál eredete az O-Testamen-
tom szerint (Ev, Egyh. ós Isk. 1898. 35. 36. 37. 38. sz.) külön-
lenyomatban is megjelent. 

a bűn, a. halál eredetéről, a dogmatika alap-
thémáiról. A többi három a prófétáknak van 
szentelve. Az erkölcsi komolyság, a bűnbá-
nat, az Istennel való egység hirdetőinek, esz-
méiknek és gondolataiknak. Ezek társaságá-
ban szeret legszívesebben időzni. Nemcsak 
azért, mert az izráeli vallástörténet gerince, 
a fejlődés gépezetének mozgatói és irányzói 
voltak. Vonzódásának kulcsa sajá t lelkének 
vallásos i rányzata . ,,A mi a prófé tákat el-
töltötte, a mi valójukat átmelegítet te s épen 
azért másokban is hasonló meleget tudot t 
kelteni, az az élő vallás volt," amely Pu -
kánszkyban is élt. ,,A próféták Istenének leg-
bensőbb lényegét a lkot ta a szentség, az igaz-
ságosság és könyörületesség," amint Pukánszky 
is hit te és vallotta.3) ,, Az ó-szövetség evangé-
listái" lelkéből beszéltek és lelkéhez szólottak. 
Gondolataik a.z ő gondolatai is voltak, 
de megtiszt í tot t és emelkedettebb formában. 
Erkölcsi vi lágrendjük megegyezett az ő er-
kölcsi világrendjével. Ok muta t t ák meg neki 
az á tmenetet a názáreti Jézushoz, „akiben 
a profetizmus új és dicsőbb alakban kelt életre _ 
aki Izráel prófétáit maga is elődeinek ne-
vezi és taní tásának számos a lapgondola tá t 
tőlük veszi."2) 

Mint tudós Pukánszky nem tar tozot t az 
u. n. eredeti emberek közé. Uj igazságokat 
nem talált , ú j ösvényeket nem tört ku ta tása 
mezején. Hiányzot t belőle az inventio, amely 
mélát olj 'at, amit mások nem láttak meg-
De e hiány nem bántot ta . Komoly gondol-
dolkozása megelégedett a charismákkal, a 
metyeket ez életre kapott és amelyeket ér-
tékesítenie kellett. Ismerni és bírni a k a r t a 
az igazságot, lia azt nem maga talál ta is 
meg. Számára a léiweges az volt, hogy mi 
áll meg tudományosan ós nem az, hogy ki-
től jön. Ezért szívesen tanult , akitől tanulni 
lehetett. Munkáiban mindenütt maga meg-

') Az út, amelyen a vallásos igazságokhoz eljutnak 
persze lényegesen ki'dömböző. Pukánszky túlnyomókig a gon 
dolkzzás, a próféták az érzés ösvényén haladtak. Pukánszky 
ezc nem figyeli meg kellőképpen és egyéniségének megfelelo-
leg a prófétákat egyoldalúan fogta fel. Par excellence gondol -
dolkozókká teszi őket. aminő ö maga volt. Az értelem egy-
oldalú fejlettségébon van Pukánszky egyik erős, de egyik 
gyenge oldala is. 

J) A profetizmus lényeg" és jelentősége. (1887. szept. 
7-én tartott székfoglaló, lásd az akadémia 1887-8-iki értesítőjét 
4. old. Közölve a „Prot. Szemle" 1893. évfolyamában 51-80 old 
Ezekhiel (Ker. Magvető 1893. 1 — 13. old.) A monotheismu-
görögöknél és izraelieknél. iPro:. Esték II. füzet 1—30 old.) ) 



mondja , hogy kik a mesterei. E mesterek ki-
vétel nélkül a ó- tes támentomi tudomány leg-
kiválóbb képviselői közül valók. A vallás-
tör ténet i ku ta tás terén legtöbbet a hol land 
iskolának köszönt. Különösen Kuenenér t ,,a 
jelenkor legnagyobb theologusainak egyikéér t ' ' 
lelkesült . Midőn Kuenen 1891-ben elhunyt, 
P u k á n s z k y igen szép megemlékezésben ró t t a 
le i rán ta érzett háláját.1) 

Előadásain bizonyos egyhangúság vonult 
végig. Ép nem voltak virtuóz előadásoknak 
mondhatók . Csak aki szakszerűen érdeklődött 
t á r g y a i rán t ta lá l t élvezetet fe j tegetéseiben 
Sohasem beszélt szabadon. Jegyze te i előtte 
feküdtek és azokat d i c t á l t a hal lgatóinak, de 
mindig más alakban, mint a hogy azokat ő 
m a g a megir ta . H a egy kifejezés nem látszot t 
s z á m á r a eleg ha tá roza tnak vagy vi lágosnak, 
az t három-négyszer is kicorr igál ta . Félve 
óvakodot t , hogy csak egy hajszáln}úval is 
többet mondjon, mint a miér t nyugodt lelki-
ismeret tel e lvál la lhat ja a felelősséget Küzkö-
döt t a formával, amely néha nem akar t gon-
dolataihoz alkalmazkodni . Az exegesisnél né-
hány verset leforditot t és azt hallgatóival 
le i rat ta . Azután a leforditott szakaszt gram-
mat ice megmagyaráz t a . Minden alakot kü-
lön-külön szétboncolgatot t . H a kr i t ika i ne-
hézség volt esetleg a szövegben, a r ra részle-
tesen ki ter jeszkedet t . E lmondot ta tüzetesen, 
mik az okok, amelyek mia t t a szöveget meg 
kell támadni , azu tán indokolta a conjektu-
rá t , amelylyel a corrupt helyet jav i to t ta . H a 
a szakasznak végére ju to t t , összefoglalta a 
t a r t a lma t , a gondola tmene te t és röviden 
egybeál l í tot ta a szövegkrit ikai és históriai 
tudnivalókat . Az alak körülbelül olyan volt 
aminő Evald commentá ra iban ta lá lható . Ke-
veset t végzett , egy semesterben alig 8—10 
fejezetet , de ezt nagy akribiával t á rgya l t a 
le. Tárgyátó l soha egy betűvel el nem tért . 
Holmi szellemes excursiok nem illettek ko-
mely természetéhez. Előadási anyagá t szük 
körből vette. Taná r i működésének első ide-
jében archeológiát , bevezetést, az exegesis 
köréből több kis prófé tá t és Thóra-részlete-
ke t is t radá l t . Később szigorúan ragaszko-
do t ta Gröttingában divó beosztáshoz ós az 

Vázlatok Izrael történetéből. (E?. Egyh. és Isk. 1892 
53. sz. 1893. 13., 14., 15 sz.) 

ó-tes támentomi exegesisre szánt négy semes-
terben csakis Genesist, Ijóbot, Zsol tá rokat 
és Je sa j á s t adot t elő. Publ ikumot r i tkán ta r -
tot t . Csupán a 90-es évek elején fordult elő, 
hogy többször h i rde te t t s zabad tá rgya t . Az 
ó- tes tamentomi Studium körét nem szeret te 
átlépni. Mégis midőn szükség volt reá, ma-
gára vállal ta a Symbolikának, az Apostolok 
cselekedeteinek, a görög és német nyelvnek 
előadását . Az ó- tes támentomi seminár iűmban 
ma jd egy prófétai, ma jd egy tör ténet i könyvet 
véte te t t elő és azt m a g y a r á z t a t t a hallgatói-
val. Nem követelt sokat és elnéző volt a 
gyengékkel szemben. De lá tha tó örömet szer-
zet t neki, ha valaki a rendesnél mélyebben 
hatol t a ki tűzött thémába . 

Eletének javarészére súlyos keresztként 
nehezedet t folytonos betegeskedése. Pozsony 
éles levegője volt az ő eg3retlen ellensége. 
Evenként egyszer, néha kétszer is vérhányás 
fogta el. A tél közeledesét mindig re t tegve 
várta , mer t ba ja ilyenkor szokott kiújulni. 
Védekezni hiába próbált a kór ellen, az is-
mét és ismét visszatért . A nyug ta lanság és 
aggódás családjáér t és önmagáér t megbéní-
to t t a erejét ós sokszor hónapokig munka-
képtelenné vált. Kényte len volt hever te tn i 
kedvenc s tudiumait és ez ingerül t té és ide-
gessé tet te . Mindjobban magába vonult visz-
sza és senkinek se panaszkodot t . Bizott a 
Gondviselésben és ál lapota jobbra fordul tában. 
A legsúlyosabb csapás akkor érte, mikor fe-
leségét elveszítette. E megpróbá l ta tás t n e m 
tud ta többé kiheverni. Elégedetlenség' és o o 
meghasonlás vett r a j t a erőt. Pukánszky , ak i 
azelőtt csakis a gondolkozás embere volt, 
most az érzelmek emberévé lőn. A küzködés 
és gyötrődés láncolata végre is várat lanúl 
ket tészakadt . Meghal t 1899. október 30-án 
a reformátio előestélyén 40 esztendős korá-
ban. 

Pukánszky munkásságá t lehet kevésnek 
is, soknak is mondani. Kevésnek, ha csak a 
productumok mennjdségét veszi valaki, ' sok-
nak, ha meggondolja, hogy mily keserves vi-
szonyok között jöttek létre ez alkotások. De 
akár igy, akár úgy hangozzék is az Ítélet, 
ér téköket nem veszi thet ik el, mer t őszinte 
buzgalom ós az igazságnak igaz komoly sze-



re te te te remte t te azokat . Ez az erkölcsi töke 
a legszebb örökség, amit Pukánszky ránk 
hagyot t . A mi kötelességünk már most 
ügyelni arra, hogy ez örökség el ne kallód-
jék a kezeink között. 

Hornyánszky Aladár. 

A 
Magyarország i evangelium szerint re formál t 

és4 

ágostai hitvallású evangel ikus egyházak 

v é l e m é n y e 
az 1848 . évi X X . t . -c. végrehaj tásáró l . 

összeál l í totta : az ev. ref. egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gyűlésének, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

1903. november 19-én tartott közös gyűlésében.* 
(Folytatás.) 

III. Ilitelveiiikkel ellenkező vallási cse-
lekmény teljesítésére kényszerítés. 

Az 1895. 43. törvénycikk 1-sö §-ának 
második bekezdése rendeli : 

senkit sem szabad hitével nem egyelő vál-
tási cselekmény teljesítésére kötelezni. 

Ezen törvény az 179 Va évi 26 t. c. 3. 
§-ában és 1868. évi 51. t. c. 19. §-ában mon-
do t t aka t ismétli. 

De a törvény ezen rendelkezése is irott 
malaszt , mert nincs rá büntetetőjogi sanctió. 

Nemcsak a katholikus egyház intézetei-
ben, de még állami iskolákban is mindennapi 
dolog, hogy a protestáns növendékek a kath. 
vallás ünnepem való részvétre, miselátoga-
tás ra stb. kényszerít tetnek ; példák erre a ki-
kindai, temesvári esetek. Ugyanez történik 
Heréden, Nógrádmegyében, hol az elemi is-
kolákban a protestáns tanulók fegyelmileg 
kényszerít tetnek, a kath. egyház összes lelki 
gyakorlatain való részvételre. 

Az 1891. évi XIII . törvénycikk ugyan 
nemzeti ünnepnek nyilvánította az első ^ma-
gyar király emlékére augusztus 20-át, de 
ezen törvény szerint, ezen ünnepnapon csak 
az ipari munkának kell szünetelnie. Dacára 
ennek, a Vas-, Zala-, Bars- és Zemplénmegyei 
hatóságok István király napján, a mezei 
munkából csendőrökkel hurczoltat ják el a 
protestáns íöldmiveseket és büntetik őket, 
mint azt a szentgot thárdi kir. járásbíróság 
1902. szeptember 10-én hozott i t éb te is iga-
zolja, mely ítélet szerint az augusztus 20-án 
mezei munkát végző protestáns lakosokat, az 
iSóS. évi 53. t. c. 19, §-a alapján, pénzbünte-
tésben marasztalta el. 

A diósgyőri vasgyárban, amely a ma-
gyar királyi pénzügyminisztérium vállalata, 
a protestáns munkásokat nagypénteken dol-
gozni kényszeritik. — Iskolai ünnepélyek al-
kalmával az evangélikus gyermekeket a róm. 
kath . templomba terelik. 

Törvényt követelünk, amely k ihágásnak, 
és ha hatóság követi el, hivatalos hatalom-
mal való visszaélésnek minősiti az 1895. évi 
43. t. c. 1. §-ába ütköző eljárást és meg-
büntet i annak elkövetőit. 

IV. A temetők használata. 
Az 1868. évi 53. törvénycikk 22. §-a hatá-

rozot tan rendeli, hogy : 
,,temetőkben a különböző vallásfelekezetek 

tagjai vegyesen és akadálytalanul temetkez-
hetnek^ ' 

Az 1879. évi 40. tvcikk 54. §-a pedig 
azt rendeli, hogy aki az 186S. 53. tvcikk 22. 
§-ában foglalt intézkedés ellenére a meghalt-
nak eltemetését erőszakkel vagy fenyegetéssel 
megakadályozz^• háromszáz foriiítig terjedhető 
pénzbü iitetéssel bitntethetö. 

Tudjuk, hogy a legtöbb temető községi 
temető és ott is, ahol per abusum a r. 
kath. plébános rendelkezik a temető felett , 
a községtől vagy földesúrtól á tengedet t 
temető nem tekinthető a katholikus egyház 
magántu la j donának. 

A róm. katholikus plébános mégis oly 
helyen, ahol evangélikusok csak szórványo-
san laknak, magának követeli a rendelkezési 
jogot a köztemető felett és vagy egyáltalá-
ban nem, vagy csak a temető valamely 
félreeső zugában engedi e l temettetni a 
protestáns halottat . 

1901-ben történt , hogy Kaiser Károly 
solymári rom. katholikus plébános, midőn 
megtudta , hogy a községében elhalt, köz-
tekintélynek örvendett evangélikus vallású 
Mórocz Jolán magánzónőnek a községi 
temetőben több évvel előbb elhalt any ja 
sirja mellett sírt ástak, a temetést a nagy 
számmal jelen volt katholikus hivei és a 
szintén jelenvolt községi birók és előljáiók 
megbotránkozta tására megakadálozta , a már 
kész sírt a sírásóval behányat ta és azzal az 
indokolással, hogy protestáns embert ez a 
hely meg nem illeti : az árok pa r t j án egy 
félreeső helyen rendelt sirt ásatni a hul la 
részére. 

A budai evangelikus segédlelkész, aki a 
functiót végezte, jelentést te t t erről az egyházi 
felügyelőnek, aki Kaiser Károlyt a pomázi 
szolgabirónái, a kihágási büntetőtörvénykönyv 
54. §-ába ütköző kihágás miat t feljelentette. 



— A felügyelő 1901 évi november 7-én 
5108|I.—901. szám a la t t kapo t t ér tes í tés t , 
hogy a szolgabíró az e l járást folyTamatba 
te t te , ele azóta nem tör tént semmi. — Az 
ügy nyilván elaludt, mert a felügyelő u jabb 
sürgetésére választ nem kapot t . 

Pályi és Lengyelfalu községek r. k. 
p lébánosai sem engedik az ev. ha lo t taka t a 
községi temetőben a rendes sorban eltemet-: 
te tni , hanem külön a temető á rkában vagy 
a község népétől megvete t t külön helyen, 
dacára annak, hogy Lengyelfalu földesura, 
az ág. evang. vallású Wieland Ar thur a 
rom. ka th . templom és a paplak építésére 
te lket adot t és a rom. kathol ikus egyTház 
fentar tásához évi tekintélyes összeggel hozzá-
járul . 

Hanusfa lván (Sárosniegyéb3n>l a közös 
temető t a róm. katholikus plébános sa já t 
egyháza részére foglal ta el. 

A lajta-szentmiklósi r. k. plébános 
(Sopronmegye) egyál ta lában nem engedi meg 
sir ásását protes táns ember számára a ren-
des temetőben, miért is í z evangélikusok 
kénytelenek az öngyilksok sírhelyén, egy 
vasú t i á rokban temetkezni ; úgyszintén a 
rétfalusi plébános (Sopronmegye) sem akar 
protes táns sírt el tűrni a temetőben ; már 
ped ig mindkét helyen, a hatóságtól bekért 
ér tesí tés szerint, a temető községi temető. 

Felső Bodonyban (Nógrádmegyében) a 
pro tes táns ha lo t taka t nem engedik eltemetni, 
azokat a szomszéd községbe kell elvitetni. 

Jobbágyiban a temető á rkában temet ik 
el a protes táns halot takat . 

Követeljük tehát , hogy az 1868: LUI . 
t .-c. 22. §-a az állam és ha tóságai ál tal 
végrehaj tassák, az ellene vétők az 1879. évi 
X X . t.-c. 54. §-a ér telmébe büntet tessenek. 

folyt. köv. 

Belföld. 
Felhívás a\ evangvéliomi protestáns kö\'önség-

he\ „Dr. Luther Márton Miivei'-nek magyar kia-
dása ügyében. 

A „Luther Társaság" 1903 nov. 12-én Buda-
pesten tartott közgyűlése egyhangú lelkesedéssel 
határozta el, hogy — tekintettel a reformáczió 
emlékünnepének közelgő négyszázados fordulójára 
vagyis 1917. okt. 31-ére — édes magyar nyelvünkre 
lefordítva kiadja 

„Dr. Luther Márton Müvei"-t. 

Századok sajnálatos mulasztásának pótlása 
részünkről, evangéliumi protestánsok s kiváltké-
pen ág. liitv. evangélikusok vagy mondjuk igy.- lut-

heránusok részéről pedig egy nagy becsületbeli 
tartozásunk letörlesztése akar lenni ez a vállalko-
zás. S erre első sorban kötelezve érzi magát az 
az irodalmi társaság, a mely zászlajára a nagy 
Luther nevét irta. 

Azért is meg vagyunk arról győződve, hogy 
a ,,Luther Társaságu e nagy elhatározását a mivelt 
közönség, a magyar nemzeti irodalom minden ba-
rátja s különössen is az evang. protestáns hivek 
örömhír gyanánt üdvözlik. 

Mert Luther nemcsak a mienk. Mint:páratlan 
történeti nagyság s hozzá nagy iró is - kihívja 
mindazok érdeklődését, a kik — tartozzanak bár 
egyébként akármely körhöz — az emberiség szel-
lemi életfejlődésének kimagasló s időtlen időkre 
irányt adó tényezőit kultúrtörténeti szempontból 
méltatni s általán a múlt nagy tanulságait és vív-
mányait a jelenkor javára értékesíteni tudják és 
akarják. És szent meggyőződésünk, hogy „Dr. Luther 
Márton Müvei,, ép e szempontból hazánkban is igen 
nagy és áldásos szolgálatot fognak teljesíteni. Sok 
eddig elfogult olvasó szemeit nyitják meg s hite-
lesen igazolják, .hogy Luther az ember mivelő-
désnek épenséggel nem átka, hanem egyik legna-
gyobb áldása vala, hogy fegyverei sohasem tes-
tien, hanem mindég szellemiek voltak és erősek 
Istennek minden a Krisztus és az ő igazsága 
ellen emelt magaslat lei ombolására. 

E müvek bemutatják mindenkinek az igazi 
Luthert, úgy a milyen volt s nem a mint a czél-
zatosság festegeti s elvezetnek egy nagy kornak 
eredeti s tiszta forrásához. 

Mi evangvéliomi protestánsok pedig — úgy 
véljük, egy szó ellenmondás nélkül jelenthetjük 
ezt ki — tartozzunk bár a reformáczió egyik avagy 
másik irányához, e művekből tisztán megértjük, 
mi sejtésképpen eddig is élt mindnyájunk öntuda-
tában, hogy a Luther név nekünk több, mtnt pusz-
tán történeti emlék, hogy Es\me az, mely kopor-
sójából kitörve, az eget immár megvívta s uralko-
dik sziveinkbe, mint a vallás-erkölcsi megújhodás, 
a személyes élő hit, a lelkiismeretbeli szabadság, 
az önálló tudományos kutatás és erkölcsi felelős-
ség, egyszóval mint a folytonos haladás és tökéle-
tesedés örök elve, lelke és ereje. 

Azért a „Di. Luther Márton Müvei" a Szent 
Biblia mellett a vallás-erkölcsi s ebből folyólag az 
egyházi téren való folytonos reformácziónak első-
rendű authentikus jogforrása és leghatalmasabb 
fegyvertára lesznek és maradnak kezünkben. 

Ha megvetjük vagy letérünk a bennök inkar-
nált elvi álláspontról, — létalapunkat adtuk fel: 
evangvéliomi világosságunk kialszik, a só megizet-
lenedik. E manapság nem is egésszen alaptalan 
aggodalom legyen tehát egyik főok arra, hogy ma-
gyarhoni ev. protestáns egyházunk e szent Sión 
kívül-belül erősen ostromolt várfalai között meg-



•szólaltassuk a vezért s tőle nyerve erőt és buzdí-
tást, megújult lélekkel és rettenthetlen bátorsággal 
liarczoliuk a nemes harczot minci egész a diada-
lomig. 

Mert O mondja : Erős várunk nékünk az 
Jsten ! 

* 
* * 

A mi már irodalmi nagy vállalatunk közelebbi 
módozatait illeti ép kitűzött czélunkból kifolyólag 
s számolva anyagi erőink gyarlóságával is, nem 
szándékunk, hogy Dr Luther Márton összes mű-
veit átültessük édes magyar nyelvünkre. Ez mai 
viszonyaink között szinte megoldhatatlan feladat 
volna s voltaképeu szükségtelen is. Nagy dolgot 
végeztünk, lia csupán az ő maradandó becsű mü-
veivel gazdagítottuk is irodalmunkat. Tehát csak 
szeinelvényes, de azért úgy a refonnáczió, mint 
Luther személves fejlődése szempontjából egysé-
ges és teljes gyűjtemény képe lebeg szemeink 

-előtt. .. . 
Eltérőleg az eddigi német avagy latin-német 

• kiadásoktól, a melyek Luther műveit vagy tárgyi 
(ilyenek: a wittenbergi, a Walch-féle, az erlangeni, 
a Köstlin-féle) vagy időrendi (ilyenek: a Zimmer-
mann-léle s a legújabb egyetlen kritikai, a weimári) 
szempont szerint csoportosítják, mi — tisztán ma-
gyar nyelvű kiadásunkban — a kettős szempout 
egyesítésére igyekezünk, vagyis külön-külön be fog-
juk mutatni Luthert, mint egyházreforiíiátort mint 
egyházszervezőt és mint egyházépitőt, de olytór-
mán, hogy akár egyik, akár másik körben mintegy 
szemünk előtt lássuk őt fejlődni, megnőni. 

E szempontból az egész anyagot következő 
módon csoportosítjuk : 

1. Egyhá^reformáló iratok. E csoport egy kö-
tetben az 1517—1521-ig vagyis a wormsi birodalmi 
gyűlésig terjedt időszak termékeit foglalja magá-
ban a következő rendben: 

1. A keresztyén olvasóhoz. Luther saját elő-
szava 1545-ből. 

2. A 95 tétel. 1517. 
3. A 95 tétel magyarázata és igazolása. 1518. 
4. Védekezés X. Leo pápa előtt. 1518. 
5. Felebbezés Kajetántól X. Leo pápához. 1518 
(j. Védekezés l.ölcs Erigyes választófejedelem 

előtt. 1518. 
7. Felebbezés az egyetemes zsinathoz. 1518. 
8. Nyilatkozat néhány hitezikk dolgában. 1519. 
9. A lipcsei vitatélelek. 1519. 
1(J. A lipcsei vitatélek magyarázata. 1519. 
11. A római pápaságról. A hírhedt lipcsei ro-

rnanista, a ferencrendi Alveld Ágost ellen. 1520. 
12. A német nemzet nemességéhez a keresz-

tyén társadalom megjavításáról. 1520. 
13. A keresztyén ember szabadságáról. 1520. 
14. Az egyház babyloni fogságáról. 1520. 
15. Az Eck-féle bullákról és hazuságokról. 1520 
ltí. Az Antikrisztus bullája ellen. 1520. 

17. A pápás könyvek megégetéséről. 1521. 
18. Felirat V. Károly császárhoz. 1521. 
19. Felirat a római szent birodalom választó-

fejedelmeihez, fejedelmeihez és rendeihez. 1521. 
II. Egvhá\s\erve\ö iratok. E csoport két kötet-

ben az 1521—1530 vagyis az ágostai birodalmi 
gyűlésig és az 1530—1546 vagyis Luther haláláig 
terjedő időszak termékeit foglalja magában a követ-
kező rendben : 

Első kötet. 1. Rövid tételek a fogadalmakról 
és a kolostori szent életről. 1521. 

2. FeleletJVIlI. Henrik angol királynak az egy-
ház babyloni fogságáról szóló értekezés ellen irt 
könyvére. 1522. 

3. Intés az összes keresztyénekhez, a zavar-
gásoktól és lázadásoktól való ovakodás tárgyában 
1522. 

4. A misével való visszaélésről 1522, 
5. Az emberi tanoktól való óvakodásról, 1522. 
6. Az úrvacsora szentségének két szin alatt 

való élvezéséről és egyébb újításokról, 1522. 
7. A szüzek kolostorból isteni jog alapján 

való kilépéséről. 1523. 
8. Krisztus szent teste szentségének imádásá-

ról. A cseh-morva testvérekhez. 1523, 
9. A gyülekezeti közpénztár szervezéséről. 
10. A keresztyén gyülekezet jogáról és hatal-

máról. 1523. 
11. A gyülekezeti istentisztelet rendjéről. 1523. 
12. A világi felsőségről. 1523. 
13 A parasztok rablógvilkos bandája ellen. 

1523. 
14. Németország összes városi polgármesterei-

hez és tanácsosaihoz keresztyén iskolák állítása s 
fen tartása ügyében. 1524. 

15. A meisseni új bálvány és az öreg ördög 
ellen. 1524. 

16. A mennyei próféták ellen. 1525. 
17. A német mise és az istentisztelet rendje. 

1526. 
18. Krisztus emez igéjének: »Ez az én tes~ 

tem« — igazságáról a rajongók ellen. 1527. 
19. Nagy hitvallás az Úrvacsoránál. 1528. 
20. A kis Káté, 1529. 
21. A nagy Káté. 1529. 
22. A marburgi 14 cikk. 1529. 
23. A kulcsokról. 1530. 
24. Intés az ágostai birodalmi gyűlésen egy-

begyúlt lelkipásztorokhoz. 1530. 
Második kötet. 1. Az úgy vélt császári rende-

letről 1531. 
2. Intés, a kedves németekhez. 1531. 
3. A Zwingliánusokkal folytatott tárgyalások-

ról. 1534. 
4. A Konstantin adományáról szóló cikk. 1537. 
5. ... schmalkaldi cikkek. 1538. 
6. Az antinomistikus vita. 1538. 
7. A zsinatokról és egyházakról. 1539. 



8. Kis hitvallás az Úrvacsorájáról. 1546. 
9. Az ördög-szerzette római pápaságról. 1545. 
III. Egyházépitö iratok. E csoport öt kötetben 

Luther kiváló Irásmagvará^atait, történeti vagy 
egyébb szempontból jelesebb S\entbes\cdeit, Leve-
leit (különös tekintettel a magyar vonatkozásúak-
ra,) Népiratkáit, Énekeit és Aranymondásait foglalja 
magában. Ezek részletezésébe felesleges volna ez 
alkalommal bocsátkozni. Az egyes kötetek terje-
delme a pártolás mérve szerint tágul avagy szűkül, 
de 40 (negyven) nyomatott ivnél több s 30 (har-
mincánál kevesebb nem leszen. 

Minden egyes iratot rövid — a kortörténeti, 
keletkezési viszonyokra s az alapgondolatokra rá-
mutató — bevezetéssel s a legszükségesebb tárgyi 
magyarázó-jegyzetekkel látunk el, hogy ekként ol-
vasás közben Luther fejlődésének, a reformáció 
szellemi mozgalma forrongó s kialakuló eszméinek 
benső képe tisztán állhasson előttünk. 

A szöveg revidiálásnál az egyetlen kritikai, 
vagyis a Knaake-féle weimári kiadást tartjuk szem 
előtt 

Egy-egy kötet árát 6 korondban szabjuk meg. 
Évenként egy kötet adunk. Az első kötet 1904. 
okt. 31-én jelenik meg. Jelentkezéseket az egész 
vállalatra, előfizetéseket azonban csakis egyes kö-
tetekre fogadunk et. Felülíizetéseket, általán pár-
toló adományokat a leghálásabb köszönettel foga-
dunk a valóban nagy és minden áldozatra méltó 
cél érdekében. 

Hiszszük és reméljük is, hogy a különböző 
egyházi testületek, lelkészei értekezletek, iskolák, 
lelkészeK, tanárok, tanitók, előkelő s vagyonosabb 
uraink és általán a mivelt evangyéliumi protestáns 
közönség sietni fog üdvös vállalkozásunk támoga-
tására. 

A Luther-Társaság tisztelt tagjait is kérjük a 
gyűjtő-iveket aláirni, inert a fentemiitett művek 
nem fognak tartozni a fagílletményhez. 

* * 

A jelentkezések, adományok és előfizetések : 
Bendl Henrik pénztáros űrhöz (Budapest. Deák-tér 
4. sz.) intézenclők. 

A szellemi részt a Luther-Társaság megbízá-
sából dr. Mas\nyik Endre, mint szerkesztő, a leg-
kiválóbb erők közreműködésével látja el. 

Felhívásunkat Luther lelki atyánknak »A ke-
resztyén Olvasóhointézett saját szavaival fejez-
zük be. 

»Élj boldogul, nyájas olvasó az Úrban és imád-
kozzál, hogy az ige terjedve terjedjen és hatalmán 
megtörjön a gaz Sátán ereje ! Mert erős és gonosz 
ő, most is mindenfelé kegyetlenül dühöng, mint ki 
nagyon is jól tudja és érzi, hogy napjai meg van-
nak számlálva 

A minden kegyeleni és irgalom Istene pedig 
erősítse meg a maga dolgát sziveinkben és hajtsa 
végre azt, a mit elkezdett mi bennünk a maga di-

csőségére és kicsiny nyája vigasztalására: Amen.« 
Kelt Budapesten, 1903. nov. 30. A »Luther-

Társasága nevében és megbízásából : dr. Zsilinszky 
Mihály, a Luther Társaság« elnöke; dr. Mas\nyik 
Endre, a Luther irod. vállalat szerkesztője ; Majba 
Vilmos, a »Luther Társaság« titkára. 

Paulinyi Sámuel antalfalvi evangelikus lelkész 
falujából nyomtalanűl eltűnt. Családja akkoriban 
aggódva kerestette mindenfelé és csaknem bizo-
nyosra vették, hngy a szerencsétlen ember öngyil-
kosságot követett el, mert a lelkészen a búsko-
morság, az elmezavar tünetei mutatkoztak; A sej-
telem valóvá vált, Paulinyi holttestét Szőreg község 
határában egy tanyai kútban meglelték. (Szomorú 
haláláról »Temető« rovatunk számol be.) 

Az újonnan alakult nagyjövőjű zala-egerszegi 
ág. hitv. ev. egyházközség a mult év december 
27-én választotta meg lelkészét ifj. Porkoláb Gyula, 
a pesti ág. hitv. ev. magyar egyház s.-lelkésze sze-
mélyében. 

Külföld. 
Az ifjúságról való gondoskodás szolgálatában 

álló német központi egyesület mult hó 12-én Lucamis 
elnöklete alatt tartotta meg rendes évi közgyűlé-
sét. Az évi jelentést Pagel berlini igazgató s a ber-
lini tanítóság hasoncélú egyesületének elnöke ter-
jesztette elő, a melyből tanulság okából közöl-
jük a következő adatokat: A központi egyesülethez 
csatlakozott a német birodalom összes vidékeiről 
közel 150 fiók egylet. Berlinben a tanítóság alko-
tott egy ilyen egyesületet, sőt 25 iskolának állandó 
vállasztmánya van az elhagyatott ifjúságról való 
szerető gondoskodás szent munkájában, s remél-
hető, hogy a berlini tanítóság példáját az egész 
német birodalom tanítósága fogja követni, a mely-
nek létszáma 95 ezer. Ezeknek az ifjúsági egyesü-
leteknek a célja, lia a szükség Oka a gyermekek el-
hagyatottságának, a szülők támogatása, s a szülők 
gondatlansága esetén, a gyermekeknek jóltevő csa-
ládoknál vagy jótékony intézeteknél való elhelye-
zése, vagyis más szóval : gyermekvédelem, mi vég-
ből állandó összeköttetésben van az egylet a jóté-
kony czélú egyesületekkel, az áldozatkész s tehe-
tősebb polgárokkal s a gondnoksági hatóságokkal. 
Az iskolai idő eltelte után is segítségére van az 
egyesület a gyermekeknek tettel és tanácscsal a 
pályaválasztásnál, s tanonc-otthonok és estélyek 
létesítésében. Jól érthető nemzeti és sociális indo-
kokból az egyesület a legfelsőbb köröket és biro-
dalmi és állami hatóságokat nyerte meg a maga 
céljainak. így tagjai a központi egyletnek a würtem-
bergi király, a bádeni nagyherceg, az anhalt-des-
saui herceg és hercegnő,, a szász király, a német 
koronaörökös, Albrecht porosz^ s a többi német 
tartományok fejei és hercegei. Mult évi bevétele 
volt 3741.65, kiadása 2464.35, maradványa 2077.88 



márka* — Valóban örvendetes dolog cz a német 
bnzgolkodás a legfelsőbb körökben -s a német ta-
n tóság körében az ifjúságról való gopdoskodás 
szolgálatában ! A gyermekekben építik meg a kü-
lönben is erősen szaporodó jövendő német biro-
dalmat. Mennyi teendő vár még itt mireánk;, azt a 
gyermekhalálozás szomorúan ijesztő statisztikája 
eléggé igazolja. , , , ,r. 

A „Ref. K. Ztg:' A ret. hitvallásnak erős apa-
dásáról értesit Brémában. Az 1900. évi dec. 1. nép-
számlálás szerint a legtöbb evangelikus lélek (148,081) 
ev. lutheri hitfelekezetűnek mondotta magát s csak 
37 ezer reformált hitvallásúnak s 5095 egyesültnek, 
mig 1895-ben 120,362 lélek volt evang. lutheri, 
55240 ref. 8758 egyesült és 17327 egyszerűen evan-
gelikus. Tehát rövid 5 év alatt a ref. hivek száma 
a brémai államterületén 18.240 lélekkel apadott, 
inig az evang.luth, illetve egyszerűen ev,hitvallású 
hivek száma jelentékenyen emelkedett, a mi más 
szóval anuyit jelent, hogy a csekély számú kiván-
dorlástól eltekintve a brémai reformátusok feleke-
zeti tudata erősen hanyatlóban van. Pedig az egy-
háztörténetből eléggé ismeretes, hogy a Harden-
berg-féle felekezeti viszály (1560 körül) elintézése 
után Bréma összes templomai a dóm kivételével 
reformátusok voltak. Már 1800 körül a lutheránu-

ok száma (18 ezer) meghaladta a reformátusokat 
i12-ezer,)a mihez még hozzájárul az a körülmény, 
hogy a régi eredeti ref. egyházközségek papjaik 
megválasztásánál semmi sulvt sem fektetnek azok-
nak hitvallására. A hitfelekezeti tudatnak e hanyat-
lása örvendetes dolognak még a prot. német biro-
dalomban sem tekinthető. Különben a belső prot. 
hitfelekezetek létszámának a statisztikája erősen 
hullámzik. Annál örvendetesebb a mecklenbnrg-
sverini nagyhercegnek a cumberland- braunsveig-
lüneburgi herceg egyik leányával, tehát egy erősen 
lutheri hitíelekezetű hercegnővel való eljegyzése, a 
minthogy Mecklenburg hercegei mindenkor hű 
tagjai és védői valának az ev. lutheri egyháznak 
és az ágostai hitvallásnak. II. Ferencz Frigyes fér-
fias és áldásos 40 éves uralkodása a lutheri hit-
vallás szolgálatában elégge ismeretes. Elég utalnunk 
Kliephoth, a sverini Antonelli nevére, és ismeretes 
az is, hogy hitben erős Mária nevű leánya Wladi-
mir orosz nagyherceggel tervezett eljegyzésénél in-
kább volt hajlandó szerelmét feláldozni, mint hitét 
megtagadni, és szilárd elhatározásának köszönhető, 
hogy mint luth, nagyhercegnő élhetett a cári ud-
varnál. III. Ferenc Frigyes a mostani nagyherce-
get conlirinátiója alkalmával s letett hitvallása után 
azzal mutatta be az oltár körül egybegyűlt papság-
nak, hogy a lia, mint atyja és nagyatyja a Krisztus 
egyháza hitvallásában s ig y a lutheri egyházhoz való 
tartozásában halálig fog megmaradni. Szép és kö-
vetésre méltó a hitvalláshűség az uralkodó házak-
nál, a hol tudvalevőleg rendszerint a magas poli-
tika szokta meghatározni a követendő hitvallást. 

Fs\akam erika vallásos életéről igen érdekes 
és tanulságos összeállítást közölt a ,,Chr. der Chi\ 
W." legújabb száma. Azt olvasom, hogy az ameri-
kai nép túlságosan tolleráns a vallási mozgalmak-
kal szemben. A methódisták megülték az elmúlt 
évben AVesley születésének 200 éves fordulóját, s 
ügy a világi, mint az egyházi sajtó méltán ünne-
pelte ,a nagy vallásos férfiút. Az, unitáriusok a nagy 
prófétát, CÍiaming E. V. emlékezetét ünnepelték, a 
kinek művei a magyar prot. egyházi irodalomnak 
is valóságos gyöngyei. Az elhunyt pápa békepoli-
tikáját még a prot. sajtó is méltányolta, sőt akadt 
még prot. szószék is, a melyen róla megemlékez-
tek. Szomorú jelenség Amerika vallásos életében 
az ú. n. falusi egyházkösségeknek (country churches) 
lassankénti kihalása, amelyek pedig egykoron nagy 
jelentőségre emelkedtek Amerikában. A vallásos 
élet jelentősége ma a kisebb városokban keresendő. 
Amerikában nagy súlyt fektetnek az ifjúság vallá-
sos nevelésére. A múlt évben tartotta első nagy 
nemzeti congresszusát a gyermekek vallásos neve-
lésének nagy egyesülete (Religions éducation So-
ciety,) a hol a legkiválóbb lelkészekés tanárok ta-
lálkoztak egymással. A vallásos nevelés s a bibliai 
oktatás reformálása és korszerű átalakítása volt a 
kongresszus egyik legfőbb tárgya. E kongreszszus-
jiak 1.500 tagja van; elnöke volt Franck Yaki theok 
dékán.. Az angol collégiumok hallgatóságának val-
lástalanságával is foglalkozott egy amerikai érte-
kezlet, a melyen Harper chicagói egyet, tanár el-
nöklete alatt keserű panaszok hangzottak el az 
amerikai főiskolák világias érzülete és gondolko-
zása ellen. A mai tudomány inkább romboló, mint 
épitő természetű s a skepsis uralkodik az ameri-
kai tudományos élet összes vonalain. Különben 
Chicago Amerika theol. centruma, a melynek fa-
lain belíil 6 theol. szeminárium található. Érdekes 
az a hitvallás is, a melyet 60 hallgatója részére 
kellő megvitatás után Hyde tanár állított össze, s 
a mely szószerinti szövegben igy hangzik: , Hiszek 
egy istenben, a ki jelen van a természetben mint 
törvény, a tudományban mint igazság, a művészet-
ben mint szépség, a történelemben miiltigazságosság, 
a társadalmi életben mint könyörület, a lelkiisme-
retben mint kötelesség és legfőbbképen a krisztus-
ban mint legfőbb ideál. Hiszek a bibliában, mint 
az isteni akaratnak az emberek által közvetített is-
teni akaratban, továbbá az imában, mint az em-
beri akarat alávetésében az isteni akarat alá s az 
egyházban, mint azok közösségében, a ki istennek 
akaratát a világban megvalósítani vannak hivatva. 
És hiszek az istentiszteletben, mint a munkára való 
ösztönzésben, az áldozatban, mint a rossznak a jó 
által való legyőzésében, az üdvösségben, mint az 
önzés legyőzetésének gyümölcsében, az örök élet-
ben, mint a szeretetreméltónak állandó fenmaradá-
sában, s abban az ítéletben, mely végleges győze-
lemre viszi a jót a gonoszszal szemben." Igazi 



panteista kíí amerikai hitvallás! Jellemző Ameri-
kában az is, hogy az egyetemek döntő befolyást 
gyakorolnak az egész nép gondolkodására és szel-
lemi életére, s hogy az amerikai kathedra a köz-
és soeialis életet is belevonja a maga fejtegetése-
inek körébe. így hát az amerikai vallásos élet is 
keveréke a sok örvendetes és elszomorító jelensé-
geknek. Túlságos t.ürelmessége már igen közel jár 
a közönyösséghez. .,Újvilág" az az Amerika a val-
lásos-egyházi élet tekintetében is! 

I rodalom. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiad-

mányai. Megjelent a „Kos\oriCí 1903. évi 10. fiizete. 
A mostani sorozattal együtt eddig összesen 100 
füzet jelent meg. A múlt évi sorozatnak tartalma : 
90-ik füzet : ,.Lekésett a vonatról. Hogyan \ezesse 
az anya gyermekét T' — 91.: „Egy kép a múlt-
ból". — 92. : „Szenczi Molnár Albert." — 93. : 
„Bocskay István". — 91. : ,,Apróságok". 95. : „Tisz-
titó tűz." — 76. : „A Yl-ik parancsolat." — 97. : 
„Itthon," — 98. ; „A Jóska temploma?" — 99. : „Az 
igazság." — 100. : „A végrendelet" — A „Koszorú 
célja az igaz ker. hitben és erkölcsi életben való 
megerősítés. Nagy szükségünk van erre és a vál-
lalat alkalmasnak bizonyult reá, azért megérdemli 
a pártolást. A Társaság ezen kiadványainak rend-
kívüli olcsósága — egy-egy füzetnek ára 8 fillér — 
nemcsak lehetővé, hanem kívánatossá is teszi 
azok tömeges terjesztését. 

Hasonlót mondhatunk ugyancsak a M. P. I. 
T. egy másik vállalatáról, a „Házi Kincstár11 -ról is. 
Ennek is megjelent múlt évi kötete. Cime : „Az ő 
nvomdokán" vagy „Mit tenne. Jé\us?" — Irta 
Scheldon M. Károly amerikai iró ; magyarra fordí-
totta : Csizmadia Lajos pápai ret. theol. tanár. Ér-
dekes és tanulságos munka. Magyar vallásos iro-
dalmunkba való átültetésével jó és hasznos dolgot 
végzett a Társaság. A szerző arra a kérdésre igyek-
szik megfelelni, hogy mit tenne Jézus ma, a mi 
karunkban, lia történetesen ismert életpályáink 
valamelyikét töltené be Mit tenne Jézus mint 
pap, lapszerkesztő, gyáros, tőkepénzes, köztisztvi-
selő stb. Tisztán gyakorlati oldaláról magyarázza 
Jézus követését. E magyarázatban természetesen 
helye jut a nőnek is. A munka értékét emeli az a 
körülmény, hogy az olvasó megismerheti belőle az 
amerikai tevékeny egyházi életet. A csinos kötésű 
könyvnek ára: 2 korona. Érdemes a megszerzésre 
és olvasásra. Az általa felvetett kérdés feletti el-
mélkedés mindnyájunkra nézve hasznos is és szük-
séges is. A tárgyalt kérdés megoldása, egyúttal 
megoldása összes szociális kérdéseinknek. Kieme-
lendőnek tartjuk — minthogy fordításról van szó 
— azt is, hogy a fordító jó magyarsággal ültette 
át a munkát. 

Ugyancsak a közel múltban küldötte szét a 
M. P. I. T. pártfogó-, alapító- és rendes tagjainak 
1903. évi könyvilletményeképen Zováwyi Jenő sá-
rospataki theol akad. tanárnak „Egyetemes fögorid-
nok és fókonsistorium a magyarországi református 
egyházban11 cimű történeti tanulmányát és „Kálvin" 
Institutióinak magyar fordítását. Az első munka 
ugyan a református testvéregyház viszonyaira' vo-
natkozik első sorban, de tanulságos az reánk — 
evanglikusokra — nézve is, azon kiváló és a pap-
nak elsősorban lelkipásztori teendői mellett szintén 
kiválóan fontos szerepnél fogva, mely a mi egyhá-
zunk világi elemének is, egyházunk ügyeinek inté-
zésében jutott. — Több eddig homályos kérdést 
megvilágít szerző e munkájában, melyet a tiszán-
inneni ref. egyházkerületnek a XVIII. és XIX. szá-
zad egyháztörténetére vonatkozó anyagban bővel-
kedő és a mellett jól rendezett levéltár-nyujtotta 
források alapján irt meg. — Ára 2 kor. 40 fillér. 

Kálvin legkiválóbb munkájának lefordításával 
a ref. egyház nagy és régóta érezhető hiányán se-
gített, Rövid ismertetését a jövő számban hozzuk. 

„Magyar Szó". Lapunk múlt évi utolsó számá-
ban Mohácsy Lajos gergelyi körlelkész úr tollából 
„Boldog uj esztendő" címmel tartalmas cikk jelent 
meg, mely egy kis eszmecserére adott okot. dr. 
Tüdős István a ,.S. L." kitűnő nevű szerkesztője 
lapjában nyílt kérdést intézett a fentemlitett cikk 
írójához, melyre a „M. Sz." szerkesztője — többek 
között — ezeket válaszolja : 

„A Park-klubban Szemere Miklós, az ismert 
protestáns főúr, érdeklődvén a 18 : XX. iránt, be-
mutatott gróf Hadik János és gróf Szápáry Pál 
uraknak és belevonván a beszélgetésekbe Dókus 
Ernő urat, mint a protestantizmus egyik vezérlő 
alakját: felvilágosítottuk a két katholikus főurat a 
48: XX. mivoltáról. Dókus Ernő úr elmondta a 
protestáns nép rendkívüli anyagi terhelését és azt, 
hogy a katholikusokat a mozgalom sérteni nem 
akarja. Erre gróf Szápáry Pál úr beszélt ez ügyben 
a kath. autonómiai kongresszus elnökével, gróf 
Szápáry Gyula úrral, aki — értesülésem szerint, 
— azt válaszolta, hogy a 48 : XX. kérdésének bé-
kés elintézése lehetőnek látszik, lia viszont a pro-
testánsok nem fogják akadályozni a kath. kongnia 
elintézését. 

Erre én, nem a protestanizmus nevében, mert 
ehhez jogom nincs ilyen jogot magamnak sem ed-
dig nem arrogáltam, sem ezután ai rogálni nem fogok, 
miután én csak szolgálom, de nem képviseld m a pro-
testantizmust, — a ,,Magyar Szó" nevében mond-
tam, hogy mi a kath. kongruát nemhogy zavarnék; 
de az osztó igazság érdekében, a szegény kath. 
alsópapságra való tekintetből követelni fogjuk. Amit 
eddig mindig meg is tettünk. 

Ez a tényállás. 
A kath. autonómia tekintetében ösmereles a 

mi álláspontunk. Mi örömmel fogadnánk egy ön-



Álló magyar kath. autonómiát. De eUenzünk, amed-
dig liangunk terjed, egy olyan fából vaskarikát, 
mely autonómiának neveztetvén : önjoggal nem 
nem bir, hanem tisztán a püspöki kar parancsait, 
hajtaná végre, mely kineveztetésében és egész lété-
ben egy külföldi nagyhatalomnak, a pápaságnak 
legengedelmesebb alárendeltje." 

Sárospataki Lapok. (XXIII. 3.) — „A refor-
mátus egyház függő kérdései" (folyt.) Zoyánvi Jenő. 
— „Ev. ref. jellegű középiskolai értesítőink tanul-
óságai a múlt évről", Szuliay 'P>enedek. — „Emlé-
kezés. Árvay Józsefre" (folyt, és i vége), IJadácsi 
György. — „Az apostolok cselekedeteiről irott 
könyv" (folyt.) Harsányi István — stb. 

Protestáns Egyh. és Isk. Lap. - (XLVIL 3.) — 
„Készülődések a biblia vasárnapjáhozV Balogh Fe-
ienc. — ,,Az amerikai ref. magyarokról'' III, Po-
koly József. — „Nemes sziv és erős jellem" (folyt) 
Ravasz Árpád. — ,,A Carolina Resolutió előzmé-
rivei" (folyt, és vége). Dr. Pruzsinszkv Pál. — stb. 

Debr. Protestáns Lap. (XX W. 3.) — „Mozgal-
mak a biblia vasárnapja érdekében", Balogh Fe-
renc. — Követeljúk", Orv Tamás. — „Protestan-
tizmus és szocialismus" — ,.Ébredés — körülöt-
tünk", Szabó Jenő — stb. 

Dunántúli Protestáns Lap. (XV. 3.) — „Lel-
készértekezlet megnyitó" (vége), Patay Károly. — 
„A pápai nyomdászat XVI. és XVII. századi emlé-
kei a főiskola könyvtárában", Kis Ernő. — „Az ön-
álló éleire vezetés" (folyt.) Fülöp Gyula. — stb. 

Erdélyi Protestáns Lap. (VII. 2.) ,,Előfizetési 
felhivás", a kiadóhivatal. — ,,Egyházkerületi köz-
gyűlésünk munkarendje" Nagy Károly. — „A ma-
gyarországi evangélium szerint reformált és ágos-
tai hitvallású evangélikus egyházak véleménye az 
1848. évi XX. t,-c. végrehajtásáról" (folyt.) — stb. 

„Egymás terhét hordozzátok !" Egyházi beszéd, 
melyei a tisza-kerületi gyámintézeti közgyűlés al-
kalmával 1903. aug. 26-án az az iglói evang. tem-
plomban elmondott Paulik János nyíregyházi ev. 
lelkész. — l gyes, tartalmas beszéd. 

'1' E M E T 0. 
a utal falvai ág. ev. egyház presbyteriuma szo-

morodott szívvel jelenti • szeretve-tisztelt Paulinyi 
Sámuel lelkész, bánsági dékán, megyebizottsági tag, 
antalfalvi e. hitelegylet elnökének életének 47-ik, 
boldog házasságának 20-ik, hivatalos lelkészi mű-
ködésének 23-ik évében történt gvászos elhunvtát. 

Üzenetek : 
Sz. F. A most küldött összeg a f. év első fe-

lére szogál. 

Hirdetés. 
Aíásodik javi to t t k iadásban jelent m e g 

Raffay Sándor pozsonyi ev. theol. akad . t a -
n á r n a k 

Ev. konfirmandusol̂  kátéja 
cimű tankönyve . A r a kötve 4 0 fillér. Meg-
rendelhető Orosházán Veres József lelkész-
nél. Minden 10 pé ldány ra 1 ingyen p é l d á n y t 
küld a kiadó. A mű haszná lha tóságá t mu-
t a t j a , hogy rövid két év a l a t t az első k iadás 
te l jesen e l fogyot t . A szerző a mű ér tékének 
emelése vége t t az ú j k iadásban a m u n k á t 
haszná ló lelkészektől bekér t megjegyzések 
tek in te tbe vételével dolgozta á t . Az E v a n g . 
E g y h á z és Iskola 200 koronás pá lyad i j á t ez 
a mű nyerte meg. 5 2—1 
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Az 1 9 0 2 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá- ^ ^ 
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- SZp. 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. f T 
?v 

Wegenstein C. L. $ 
első délmagyarországi = = 

orgona-épílö mííintézet $ 
(villáTnos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 
rendszer szerint kész í te t t 

1= pneumatikus 

* * 
f 
* 

* * * 

o r g o n á k a t * 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* * * * * * * 
Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

^ mel kitüntetve. 4—27 ^ 



P á 1 y á z a t . 

Segédem rendes lelkészszé vá lasz ta tván, 

segédet 
keresek . A feltételeket levél ú t ján á l l ap i t juk 
meg. Az állás március elején elfoglalható, de 
a ján lkozás t későbbi időre is elfogadok. 

Orosházán, 1904. jan. 18. 

Veres József . 

Pályázati hirdetés. 
A dunántúl i ág. h. ev. egyházkerüle t 

kőszegi felsőbb leányiskolájában egy 

nyelvi s földrajz-történelmi 
tanitónői állásra p á r á z a t hirdet te t ik . A ren-
des tani tónő javada lma 1600 K. törzsfizetés, 
egyházkerületil 'eg megál lapi to t t korpót lék és 
az intézet épületében bútorozott lakás . Se-
gédtani tónő évi fizetése 1200 K. s lakás. A 
megválasz to t t köteles a rendtar tás i lag meg-
ál lapi tot t tan i táson kivűl a bennlakásban a 
többi tani tónőkkel együt t felügyeletet gya-
korolni. Köteles továbbá az élelmezésre nézve 
a szervezeti szabály rendelkezésének m a g á t 
alávetni. 

Pá lyázha tnak polg. isk. tani tónői á l lás ra 
képesi te t t oly ág., h. ev. tanítónők, kik a fel-
sőbb osztályokban a német nyelvet is tani-
tan i tud ják . Egyenlő minősítés mellet t elsőbb-
ségben részesülnek azok, kik ra jz tan i tás ra is 
képesí tve vannak. 

A megválasz to t t tanítónő a nem ál lami 
tanárok orsz. nyugdí j in tézetének jogos és kö-
telezet t t ag ja . 

A véglegesítés csak egy évi sikeres m ű -
ködés után történik, mely próbaévben az al-
ka lmazot t tani tónő segédtanítói d í jazásban 
részesül. 

A kellőképen felszerelt folyamodások f. 
évi január hó 23-ig alúlirott püspöki hiva-
talhoz P á p á r a küldendők. 

A megválasz to t t tani tónő állását ta r to-
zik azonnal elfoglalni. 

P á p a , 1904. jan. 5-én. 

Gyurátz Ferencz 
4 2—2 püspök. 

Nyomatott Plcss N. könyvnyomdájában Orosházán. 

Egy háztartási mérleg ingyen ! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 
mexikói ezüst-áruimat 

és pedig: 
6 drb mexk. ezüst asztali kést 

„ ,, éVővlllát 
,. " ?,r evőkanalat • 
„ ,. kávéskanalat 

kiváló deszertké's 
,. deszertvílla 

mexk ez. levesmer. kanál 
„ ezüst tejmeri tő 

elegáns szalon asztali 
gyer tya tar tó t 

összesen csak 6*50 frt . 
Minden megrendelő ezenkivül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességű 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 

te l jesen fehér fém (belül is) melynek ta r tósságáér t és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvét te l történik az euró-

pai raktárból . 12—1 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
4 7 2 kg. legfinomabb a sa j to lásnál kevéssé megsérül t 

OTT PIPERESZAPPAN - Q H 
(kb 50 d r b ) rózsa, speik, moschus é s ibolya illatokból 
s z é p e n ö s s z e v á l o g a t v a , mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy u tánvé t mellet t küldi 
Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 0. 

A legjobb magvakat 
A legnemesebb fákat 
A legszebb virágokat 

A legdivatosabb csokrok és koszorúkat 
fr iss élővirágokból 

a legjobb minőség szavatolása mellett szállítja 

Ï. cz. 

Mühle Vilmos 
cs. és kir. udvar i szállító 

mag- és virágkereskedése Temesvárott. 

5 koronán felüli magrendelések bér-
mentve küldetnek s ezekhez legújabb 
kertészeti kézikönyvem ,.Mühle tanács-
adója a kertmivelésben" ingyen lesz mel-
lékelve. Ez a leghasznosabb kézikönyv 
minden kertgazdának. 

JSTugy képletes főár je y yzék ingyen. 

TWËËËËËËËËË 



Huszonket ted ik évfolyam, 

EVANG. EGYHÁZ ÉS 
4. szám. Oi Q ^ a z a , 1904. j a n u á r 28-án. 

Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 

Félévre . . . 6 „ 
Negyedévre . • 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
Felelős szerkesztő: 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nvolczad oldal 2 „ 

Költői művek tanulmányozása theo-
logiai intezeteinkben. 

Úgy tetszik, mint lia ellenséges indulatú 
népek közt, sziklás sivatagon, lélegzetölő 

. füst te l tele légkörben pihenés reménye nél 
kül bolyonganék. A társadalom intézményei 
nem biztatnak védelemmel, nem nyúj tanak 
vigasztalást, nagy r i tkán muta tnak elém je-
lenségeket, melyeknek szemlélete gyönyört 
keltene szivemben. A politikai világ ádáz-
indulatokkal, alattomos fondorlatok beláthat-
lan cselszövényeivel van tele, melyekben 
önző célok igoji gyakran szemkápráztató öl-
tözékbe burkolva elkeseredett harcot folytat-
nak egymás ellen. Még az egyházi élet is, 
hol a mindennapi küzdelmekben fáradt lélek 
enyhülést, felemelkedést keres, mennyi félre-
értésnek, féltékenységnek, alacsony gondol-
kodásmódnak lett tanyájává. 

Mint a pusztában tévelygő vándor, epedő 
vágygyal fordulok kedvenc költőimhez, hogy 
lelkem felemelkedjék az ő magas gondolat-
világukba s örök szépségű alkotásaikban za-
vartalan, t iszta gyönyört élvezzen. Megtalá-
lok itt mindent, minek körülöttem a min-
dennapi életben hiányát érezem : az önzet-
len kötelességt udást ; a fen költ hivatásérze-
tet, mely ment minden haszonleső salaktól ; 
a keresztényi alázatosságot s békés megnyug-
vást az isteni gondviselés bölcs intézkedései-
ben ; a családi élet boldogitó melegét ; a nagy 
természetnek, mint Isten keze alkotásának 
tiszteletét és - szeretetét ; a testvériség ragyogó 
példányképeit ; buzgó törekvést ama kincs 
után, „mely a'lopók kezére nem j u t ' ' ; és min-
denekben, mindenek felett a mennyei atyá-

nak gyermeki szivből fakadó, bizalomteljes 
imádását . És megtalálom, a mit körülöttem 
az emberek közt hiába keresek, ezen magasz-
tos érzelmeknek és fenségas gondolatoknak 
az emberi kebelre visszaható áldásos malaszt-
ját : az elégedettséget és boldogságot. 

A költészet az ember földi életében az 
örök napnak, igaznak és jónak birodalma, 
mely a vallás és erkölcs eszméinek érzéki 
alakjaival van benépesitve, a vallás és er-
kölcs örök törvényeinek működését t á r j a sze-
meink elé ! A mi a való élet folyama a la t t 
szétszóródva, töredékekben, sokszor az ese-
mények hosszú sorozatában, nagy idő elmul-
tával alakulna szemléletünk elé, ha a múl ta t 
és jelent összefüggésben gondolni mindig ké-
pesek volnánk, azt a költészet együttesen, 
kiegészítve az előzményt és következményt 
egy képen összefoglalva testesiti meg. Ezek 
a képek az embert az ő gondolataival, ér-
zelmeivel, cselekedeteivel és ezeknek az er-
kölcsi törvény szerint e lmaradhat lan, kikerül-
hetlen következményeivel jelenítik meg. 

A költői lángszellemek örök becsű mű-
veiben való elmélyedés tehát nemcsak gyö-
nyörködtet, hanem az emberi lélek t i tka inak 
ismeretére vezet, hi tünket és bizodalmunkat 
az erkölcsi törvény igazságában megerősíti, 
fenntar t ja és az ember nevelésére, a hit és 
erkölcs igazságainak a szemlélet előtti meg-
érzékitésére a gondolatoknak kifogyhatlan 
gazeag tá rházá t nyi t ja meg. Ezért a jánl ja 
egy kiváló bölcsész, ha jól emlékszem Blair 
Hugó, hogy minden egyházi szónoknak ala-
posan kellene ismernie főképen a drámai iro-
dalmat 

Ez a gondolat indít ja tollamat, hogy ja-



vasol jam a nagy költőknek, különösen pedig 
a d rámai i rodalomnak széptani t á rgya lásá t 
theologiai intézeteinkben. I f ja ink, kikre né-
pünk lelki üdvének, a legbecsesebb kincsnek, 
az egy szükséges dolognak gondja i t bizzuk 
és a kikre — mindnyá jan tud juk — napja-
inkban nem egyedül tanitói, hanem valóság-
ga l tér i tői nehéz fe ladat vár, i smerkedjenek 
m e g a költők szellemi világával s alkossa-
nak maguknak abból a biblia szent igazsá-
gaival kapcsolatosan egy oly t iszta, keresz-
tény szellemű világot, melyből egész életük 
folyamán lelki emelkedettséget , szenvedéseik 
súlyos p i l lanata iban erőt és k i tar tás t , a bi-
zonyta lanság ködös homályaiban biztos ve-
zérletet s minden körülmények közt meg-
nyugta tó gondolatokat men the tnek . 

Theologiai intézeteink t anár i karának 
t ag j a i közt ismerek nem egy férfiút, kik a 
nagy költők nemzete t és világot átölelő szel-
lemének hivatot t tolmácsai lehetnének, kik-
nek vezérlete mellet t if jaink fogékony lelke 
felemelkednék a r ra a magas la t ra , honnan 
sem a nélkülözés, sem a hiveknek bármily 
alacsony szinvonalon álló t á r sasága le nem 
von, hova kisértések csábereje fel nem ha t 
és a mely a világi bölcsességnek gyakran 
megnyi la tkozó farizeusi kötekedéseivel szem-
ben megvilágosí t és azon tömérdek keserű-
ség közt, azon mély erkölcsi sülyedtség szem-
léleténél, melyet a le lkipásztornak egész éle-
t én á t t apasz ta ln ia kell, á l landóan biztos, nyu-
godalmas, megrendi thet len és e lpuszt í thatat-
lan ot thont nyúj t . 

A javaslat gyakor la t i kivitele alig ütkö-
zik nehézségekbe. Vagy egyik t aná r ny i tna 
het i egy vagy két órai collegiumot költői, 
különösen pedig d rámai müvek magyarázá-
sára, vagy a theologiai önképző körök vegyék 
fel p r o g r a m m j u k b a azok tanu lmányozásá t s 
az egyházi szónoklat j avá ra való k iaknázásá t . 

H a megfontoljuk, mennyire érezzük szük-
ségét a vallásos és egyházias élet felébresz-
tésének, e szerény javasla tnak, mely pénzbe 
nem kerül, mely semmi törvénybe nem üt-
közik, semmi különös intézkedést vagy ma-
gasabb fórum beavatkozásá t nem igényli, me-
lyet bármelyik intézet, sőt m a g a a t aná r sa-
já t ha táskörében megvalósí that , mondom e 

javasla t elfogadása felett nem is kellene so-
káig gondolkozni. 

A szomjú mező nem szelek, hanem üditő 
esőcseppek u t án eped : népünk üdve nem sza-
vaka t , de te t teke t kiván. 

S a s s J á n o s . 

A 
Magyarországi evangelium szerint re formál t 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é l e m é n y e 
az 1848 . évi X X . t .-c. végrehaj tásáról . 

Összeál l í tot ta: az ev. ref, egyetemes konvent s az ág. ev, egy-
ház egyetemes gyűlésének, a ket protes táns egyliázat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, "a Budapesten . 

1903. november 19-én tartott közös gyűlésében.* 
(Folytatás.) 

X. Az egyenlőségi elvnek egyéb meg-
sértései. 

Az 1895. évi 43. tvcikk 5. §-a szerint 
valamely vallásfelekezetből kilépni és más 
felekezetbe belépni mindenkinek szabad. — 
Azér t tehát , hogy valaki ezen törvény ad ta 
joggal él, bünte tn i őt nem szabad. — Köz-
tudomású mégis, hogy t aná r vagy tanitó, 
aki a róm. katholikus egyTházból ki- és a 
protes táns egyházba belépett, á l lami intézet-
ben nem k a p a lkalmazást és ha a minisz-
tér ium ideiglenesen al lalmazza is nem lesz 
megerősítve. — í g y tö r tén t ez T. Gry. volt 
benedekrendi t a n á r és Sz. Gry. polgári iskolai 
tan i tó esetében. A felelős minisztér iumnak 
kötelessége ezen sérelmes állapot megszün-
tetéséről gondoskodni. 

Sérti a jogegyenlőséget az is, hogy míg 
a róm. kathol ikus és görög ka th . egyháznak 
a budapest i egyetemen theologiai fakul tása 
van, addig protes táns egyháza inknak nem 
jut hely az egyetemen, ahol autonómiájuk-
nak megfelelő theologiai fakul tás t áll i that-
nának fel. 

Sért i az egyenlőséget, hogy a m a g y a r 
kir. val lásügyminiszter a róm. kathol ikus 
papságga l szemben, ha ez a kormány ren-
deleteit ignorálja, vagy ellenszegül : más 
mér tékkel mér, mint a mi pap ja inknak . — 
Pé lda rá, hogy a vallásügyú miniszter 1902. 
évi november hó 28-án kelt 80,947, sz. ren-
deletével keményen magró t ta az evang. püs-
pököt azért , mer t a születési anyakönyvben, 
a törvényesitési záradék, a miniszteri ren-
deletre való hivatkozás nélkül jegyezte te t t 
be, míg a róm. katholikus plébánosnak ha-
sonló mulasztásánál , 1901. évi október 7-én 



57,360. szám ala t t kelt rendeletében, a be-
jegyzést megfelelőnek talál ta. — Még sérel-
mesebb, hogy ebben a két teljesen analog 
esetben, a melyben törvénytelen születésű 
fiúgyermek utólagos házasság által törvé-
nyesít tetet t , a miniszter az evangelikus szár-
mazású gyermek evangelikus vallásának be-
jegyzését a katholikus anyakönyvbe, az elő-
ter jesz te t t kérelem dacára sem rendelte el, 
mig a másik esetben, ahol az apa katholi-
kus volt : az evangelikus anyakönyvben fel-
jegyeztetni rendelte, hogy a törvényesitet t 
gyermek az 1868: LIII . t-cz. 15. §-a értelmé-
ben az a tya római katholikus vallását kö-
veti. 

Miután ily irányú panaszaink elintézé-
séről értesitést soha sem kapunk, annak a 
lá tsza ta forog fenn, hogy ez ügyek elinté-
zetlenül maradnak . 

Mindnyájunk emlékében van még az 
erdélyi püpöki cim esete is, ahol a miniszter 
magyaráza ta egyál ta lában nem volt meg-
nyugta tó . 

Egyenlőtlenül bánik velünk az állam a 
hi toktatók díjazásánál is. A mig az állam 
által fenntar to t t intézetekben a róm. kath. 
hi toktató külömbczc címeken 800—1800 ko-
korona díjazást kap, sőt ott hol a róm kath-
növendékek vannak többségben: rendes ta-
nári ellátásban részesül, — addig a protes-
táns val lástanár ug}Tanannyi óraadásér t 300 
— 400 koronát kap. — Hasonló állapotok 
vannak az állami fegyházaknál és téboly-
dánál, ahol a kath. egyháznak mindenüt t 
van egy, az ál lampénztálból fizetett, ren-
des papja, rendszeres javadalmazással és 
állami nyugdijigénynyel, mig a protestáns 
hitoktatók, csak ugy mellékesen mintegy dij-
noki minőségben szerepelnek. 

Székesfehérváron az állam a katholikus 
hi toktatónak évenként 1600 koronát fizet, 
az evangélikus egyház 25 éven keresztül 
semmit sem kapott , a folyó évben végre 
utalványoztak 100 koronát. — Ugyanot t az 
állami javítóintézetben minden eg}rház papja 
nyer díjazást, csak az ágost. hitv. lelkész 
nem kap semmit. 

Losoncén a róm. katholikus hitoktató az 
államtól teljes fizetést huz, mig az ág. hitv. 
hi toktató csak 400 korona segélyt kap. 

Magyarázatul azt a feleletet kapjuk 
erre, hogy a róm kath . hitoktatók e na-
gyobb javadalmat a kath. vallási és tanul-
mányi alapból nyerik. De tudjuk, hogy a 
vallásalap maga is állami dotációból ered s 
u jabb időben ezen alapok rendes deficitjét 
az á l lamkincstár fedezi. 

Vannak azonban, és csakis róm kath. 
hitoktatók, akik nem a vallásalap terhére, 
hanem egyenesen az állami költségvetés 
terhére lá t ta tnak el rendes tanár i fizetéssel 
és nyugdijjal . — Ez igazságtalan a többi 
felekezetekkel szemben. 

Példáúl megemli t jük a fiumei állami in-
tézeteknél működő róm. kath. vallástanáro-
kat, akik mind róm, kath. lelkészek, akiket 
magyar állam fizet ugyan s lát el nyugdij-
jal, de a kiket a módrusi püspök nevez ki 
s ennek fegyelmi hatósága alá is tar toznak. 
Állami költségvetésbe véve lá t ta tnak el fize-
téssel a kassai állami főreáliskola, a pécsi 
főreáliskolai, a miskolci ev. ref. főgimnáziumi, 
az újpesti állami polgári iskolai, a hatvani 
és gyöngyösi állami iskolák római katholi-
kus vallástanitói. 

A mezőheg}^esi állami ménesbirtokon a 
két protestáns felekezet liiveinek száma 
majdnem két ha rmadá t teszi ki a róm. kath . 
hivek számának. Mégis mig a róm kath. hí-
vek lelki gondozására ta r t az állam a mé-
nesbirtokon, állandó lakással, paplakkal biró 
rendes lelkészt és segédlelkészt, kiknek fize-
tésére legalább 8000 koronát költ s a leg-
szebb helyen álló külön, szép tornyos temp-
lomokban, az Isteni tisztelet e l látására szin-
tén tetemes összeget áldoz: addig a két pro-
testáns egyház liiveinek gondozásával meg-
bízott ref. kovácsházi és az ág. ev. pitvarosi 
lelkész, egyenkint 400 koronát kap évi fize-
tésül és istentiszteleti költségre semmit. — 
Ugyani t t az isteni tisztelet egy közös kis 
imaházba szorul, mely a ménes udvarban 
az istálók mögött épült. 

A hadseregben létező sérelmes állapo-
tokról már külön felterjesztésben emlékez-
tünk meg, és itt újból követeljük, hogy a 
hadseregben a protestáns lelkészt ugyanaz 
a rang és fizetés illesse meg, mint a katho-
likus lelkészt s számuk, a hadsereg létszá-
mában található arány szerint emeltessék. 

Sérelmes az a szokás, amely szerint or-
szágos, megyei, polgári és katonai ünnepé-
lyeknél a „hivatalosnak" nevezet isteni tisz-
teletet a rom. kath. egyház szertar tása sze-
rint t a r t j ák meg, és különösen sérelmes, hogy 
t isztán katholikus egyházi ünnepeken, pél-
dául az űrnapján, a katonaság nem a rend 
fenntar tása érdekében, hanem az ünnepély 
fén}rének emelése céljából aszszisztál. 

Sérti a jogegyenlőséget az is, hogy a 
közhivatalok és állami iskolák, még ot t is, 
hol az ily iskolákban alig egy-két r. kath . 
növendék tanul, a katholikus vallás minden 
legcsekélyebb ünnepén ál talános szünetet 



t a r t anak , ellenben a protestáns egyház ün-
nepein, nagypénteken stb. a hivatalok, biro-
ságok stb. nem szünetelnek. 

VI. Jogellenes megadóztatás. 
A) Párbér és más hasonló szolgáltatások. 

A legnagyobb sérelmünk az, hogy a 
róm. katholikus egyház hiveinket mindenféle 
címeken, saját egyházi czéljaira megadóz-
t a t j a és hogy a jogtalan követelések behaj-
tásánál a közigazgatási és bírósági hatósá-
gok egyaránt segédkeznek. 

A katholikus papság ezen törekvése régi 
keletű, de ujabban mindig sűrűbb és gyako-
ribb a támadás és oly helyeken is, hol évti-
zedek, 70—80 esztendő óta, nem jutott 
eszébe a katholikus plébánosnak az evange-
likus lakosoktól egyházi szolgáltatást köve-
telni, előkeresik a mult századbeli canonica 
visitatió jegyzőkönyveit és azok alapján kö-
vetelik és ha j ta t ják be a szolgáltatásokat az 
evangelikus lakosoktól. 

Az ujabb sérelmi esetek közül a követ-
kezőket emeljük ki: 

Lókuti ág; ev. lakos: Rupprecht Tas-
silót és testvéreit, a zirci járási főszolgabíró 
1898. évi 598 sz. végzésével, egy mult szá-
zadbeli canonica visitatió alapján közigaz-
gatási uton elmarasztalta, hog}7 a lókuti r. 
k. plébános részére évenként 18 öl hasáb 
tűzifát, az ottani róm. kath. kántornak pe-
dig évenként 6 öl hasáb tűzifát szolgáltas-
sanak. — Ezen végzést Veszprémvár-
megye alispánja és közigazgatási bizott-
sága helybenhagyták. — A közigazgatási 
hatóságok a marasztalást árverés ut ján vég-
rehaj tot ták. — A magyarországi ág. hitv. 
egyetemes egyház konventje 1902. évben 
felirt ezen sérelem orvoslása érdekében a 
belügyminiszterhez és vallásügyi miniszter-
hez de a sérelem mai napig, orvosolva 
nincs. 

Csataj pozsonymegyei községnek túlnyo-
móan evangélikus lakossága az 1781-ben tar-
tot t canonica visitatióról felvett jegyzőkönyv 
szerint 10 öl tűzifát szolgáltatott ki évenként 
a róm. kath. plébánosnak. — 1791. évi tör-
vény meghozatala után, a község a járandó-
ságot beszűntette és egy 1799-ből származó 
földesúri összeirásböl kitűnik, hogy a nem 
katholikusok az említett szolgálmányok alól 
alól felmentettek. 1847-ben is történt egy 
canonica visitatió, ebben sem fordul elő a 
kérdéses járandóság. — Az is meg van ál-
lapítva, hogy a róm. kath. plébános, a 18-ik 
század végén a párbér megtagadása miat t 
a helytartótanácsnál keresett orvoslást és ez 

kártérítési követelésével a kegyúrhoz utasí-
tot ta. — Meg van állapítva továbbá, hogy a 
plébánosok ezen párbér t 70 év óta nem kö-
vetelik, a község tehát elévülésre is hivat-
kozott. 

Dacára ennek, a bazini járásbíróság 1902. 
Sp. -42915 számú Ítéletével, a községet ma-
rasztal ta és a pozsonyi kir. törvényszék mult 
évi december 1.2-én kelt Ítéletével a marasz-
talást helybenhagyta. — Érdekes, hogy a 
törvényeinkben az elévülésre nézve megálla-
pított azon elvet, mely szerint az egyházak 
követelései 40 év ala t t t elévülnek, azzal ve-
te t te el a bíróság, hogy az elévülés csak a 
mindenkori plébános hivatalba léptével veszi 
kezdetét. 

A pozsonyi tábla az Ítéleteket feloldotta 
ug}7an és új bizonyítást rendelt el, de hatá-
rozatából kétségtelen, hogy azt, miszerint a 
párbér kötelezettség az 1790—1-ik törvény 
folytán megszűnt, nem ismeri el. 

Pozsony vármegyéből egyáltalában sok 
a panasz. Grinádon az evangélikus szőllő-
birtokosok, szolgabíró és alispán által jogerő-
sen köteleztettek a róm. katholikus kántor 
részére évenként 2 itce mustot kiszolgáltatni, 
pusztán azon az alapon, mert ezen járandó-
ság a róm. katholikus kántor liiványában 
benne van. 

Hasonló törvén}*telenségeket panaszol-
nak még Hévizgyörkről, hol a nagyobb részt 
evangélikus lakosokból álló község a róm. 
kath. tanitó részére évi 250 koronát, Holló-
Lomnicról, hol az evang. vallású lakosokból 
álló község a róm. kath. plébános és kántor-
nak évenként 36 öl fát, Kükőmezőről, hol az 
ev. hívektől a kath. p l é b á n o s , részére párbér t 
követelnek, Xagy-Barátiról, hol az evangé-
likus lakosok földbirtoka párbér cimén meg 
van adóztatva, Szapnyáradról, Tófejről, Xo-
váról, Pusz ta Szent-Lászlóról, Tápió-Sülyről, 
Tó-Almásról, Szentéről, Kis-Ecsetröl, Heréd-
ről, Halápról, Várkonj'ból stb. 

Mindenütt az a panasz, hogy a hatósá-
gok nem orvosolják a sérelmeket, a protes-
tánsok jcgos védekezését nem veszik figye-
lembe, marasztal ják őket és végrehajtás út-
ján haj t ják be raj tuk a róm. kath. papság 
követeléseit. 

Mind e sérelmek orvoslása végett hiába 
fordulunk a minisztériumhoz. Mint a Ruprecht 
testvérek esetében feltüntettük, kérelmünk-
nek eredménye nincs. 

A legnagyobb baj az, hogy a m. kir. 
Curia a párbér kérdésben, a helyett, hogy a 
róm. katholikus plébánosok párbérköveteléseit, 
hivatkozással az 1790jl. évi 26 t.-c. 6. sza-
kaszára, feltétlenül jogtalanoknak jelentette 



volna ki, 1866. évi j anuár 22-én t a r to t t tel-
jes üléseiben 30. és 31. sz. a. hi telesi tet t dönt-
vényeiben a kérdés elöl ki tér t és azzal, hogy 
birói ú t r a t a r tozónak je lentet te ki azon kér-
dés eldöntését, váj jon az adot t esetben a pár-
bérszolgál ta tás ingat lan birtokhoz kötöt t do-
logi teher , vagy pedig személyes viszonyokon 
alapuló kötelezettség természetével bire? tör-
vényellenesen koncedál ta annak a lehetősé-
gét , hogy a protes táns egyházak hivei, do-
logi teher cimén ilyen szolgál tatások telje-
sítésére kötelezhetők. 

H iába ösmerte el azután a Curia 31. sz. 
döntvényének indokolásában, hogy a protes-
tánsok az 1790 — 91. évi 26. t.-c. á l tal a ka th . 
egyház jogha tósága alól teljesen fe loldat tak 
és a ka th lelkésznek te l jes i te t t párbérszol-
gá l t a t ások alól fel tét lenül fe lmente t tek . Hi-
á b a hangsúlyozza továbbá, hogy a törvény-
hozásnak utóbb emii te t t ha tá rozot t nyilatko-
zata ival szemben ki sem fej lődhetet t olv ál-
ta lános jogszokás, melynek alapján a párbér, 
tekintet nélkül a parochialis kötelékre, ingat-
lanokhoz kötött dologi teker természetét vette 
volna jel, mer t ezen igen helyes és megdönt-
hetet len érvek előrebocsátása után, kijelen-
te t te , hogy ezen ál ta lános elvi szempont nem 
z á r j a ki azt, hogy a párbér egyes esetekben 
s;erzódés és más jogalkotó tények folytán in-
ga t lanokhoz kötöt t dologi teherré nem váll-
h a t o t t és hogy a fent kifejezést nyer t ál talá-
nos elv nem áll ú t j ában annak, hogy a fenn-
forgó külön jogcímnél fogva, a parochialis kö-
telékhez nem tartozók is a kath. lelkészt illető 
párbér fizetésére, vagy kiszotgáltatására köte-
leztessenek. 

A Curia ezen kijelentése ad ta meg a 
jogalkotó tényt , a külön jogcimet a kath. 
papságnak arra , hogy a kanonika vizitáció-
ról felvett jegyzőkönyvet szerződésnek minő-
sítse és a szokást, a párbérf izetési kötelezett-
séget megál lapi tó ténynek vitassa, holott a 
Curia ugyanezen döntvényében kimondotta , 
hogy az magában véve, hogy egyes helyeken 
a vizitáció kanonika feljegyzései szerint, a pár-
bér minden ház vagy telek után szolgáltatik 
ki, nem képez a^aP°t arra, hogy a kérdéses 
helyeken a párbér ingatlanokon nyugvó do-
logi tehernek tekintessék és k imondot ta , hogy 
a tö rvényhozásnak ha tá rozo t t nyi la tkozata i 
val szemben, ki sem fej lődhetet oly gyakor -
lat, amelynek a lap ján a párbér , tekintet nél-
kül a parochialis kötelékre, ingat lanokhoz 
kötöt t dologi t eher te rmésze té t vette volna 
fel. 

A kir. Curia abban tévedett , hogy a pár-
bért magdnjogi kötelemnek vet te , amely ke-
le tkezhet ik szerződés, végrendelet vagy más (?) 

jogalkotó tény a lapján . Téves ez a felfogás, 
mer t a pá rbér a parochialis köteléken, min t 
közjogi te rmészetű tá r sasvona tkozáson ala-
puló szolgálatás, mely a parocli iabelieket ezen 
minőségöknél fogva terheli . (Timon Akos, A 
párbér Magyarországon, Budapest , 1885 342. 
1.) A párbér t ehá t közjogi • szolgál ta tás , és 
min t ilyen, magán jog i szerződés t á rgya nem 
is lehet. Ugy min t egy m a g y a r honos nem 
köthe t jogérvényes szerződést egy oszt-
rák adóhivatal la l , hogy ő és örököse kötele-
sek lesznek egy osztrák község adójához éven-
kén t ennyi m e g ennyi koronával évenként 
hozzájárulni , a pro tes táns ember sem köthe t 
érvényes szerződést aziránt , hogy ő aki kat-
holikus parochiához nem tar tozik , a katho-
likus lelkésznek vagy t an i tónak pá rbé r t fog 
fizetni. H a pedig ezt a szerződést kathol ikus 
ember kötöt te , nem megy á t a kötelezés a 
pro tes táns örökösre, mer t a kötelezet tség ön-
magá tó l értödö feltétele a paroliialis kötelék-
hez való tartozás. 

Figyelembe veendő továbbá az is, hog}T 

ha a párbérköte leze t t séget magán jog i szer-
ződésre a lapi t juk, akkor a szerződés csak a 
szerződő felet és annak örököseit kötelezi. 
Már az sem ál lhat meg, hogy valaki az örö-
kösök örököseit is a végte lenségig kötelezze 
egy j á randóság teljesitésére. Az pedig épen 
nem t a r t h a t ó fen jogi alapon, bog}7 a szer-
ződési theoria felál l í tásával , a szerződés 
tel jesi tését oly ha rmad ik személyektől le-
hessen követelni, akik a szerződő félnek nem 
is örökösei. 

Ebből az útvesztőből a követelőket k i -
segí te t te a dologi t eher theor iá ja Az t vitat-
ják, hogy miu t án a párbérköte lezet tség , a 
canonica visitatióról felvet t jegyzőkönyvben 
te lkenként á l l ap i t t a to t t meg, a telkek van-
nak kötelezve a szolgá l ta tásra s igy a 
kötelezet tség a te lken mint dologi t ehe r 
nyugszik. 

A magya r m agán jog kétségtelenül ismer 
olyan, a te lken nyugvó magán jog i dologi 
terheket , a melyek te lekkönyvi bekebelezés 
nélkül is megál lanak, de ezek keletkezéséhez 
szükséges, hogy azok vagy törvényen, vagy 
jogszokáson a lapul janak . Ilyen terhek pél-
dáu l a szőlődézsmavál tság, a maradvány-
földekér t fizetendő vál tság, a viszszabályo-
zási ta r tozások stb. Jogszokáson a lapulnak 
nagyrész t az úrbér i ta r tozások és kir. kisebb 
haszonvételek. Ahoz azonban, hogy egy ma-
gánjogi szerződésen, vag}7 végrendeleten, te-
h á t magán jog i cimen alapuló tar tozás , min t 
dologi teher megáll jon, a te lekkönyv beho-
zata la óta okvetlenül szükséges, hogy az a 
te lekkönyvben bekebelezve legyen. Nyi lván-



való tehát , hogy a m. kir. Curia csak nö-
velte a zavar t , midőn szerződésen, végren-
deleten és más jogalkotó tényen alapuló pár-
bérkötelezettséget, nem a parokhiális kötelék-
hez tar tozó személyek ellen is érvényesíthe-
tőnek mondott . 

A mi j o g a l a p u n k a t ö r v é n y . Az 1790-91. 
évi 26. t.-c. 6. §-a a párbér t és hasonló szol-
gá l ta tásoka t feltétlenül megszüntet te , kimon-
dot ta az t is, hogy az evangélikusok ezentúl 
ilyen szolgáltatások teljesítésére nem köte-
lezhetők, t ehá t szerződések, vagy más jogal-
kotó tények, vagy az állitólagos dologi te-
her cimén sem. A szokás, mint jogalkotó 
tény ezen törvénynyel szemben figyelembe 
nem jöhet, mer t a mint a Curia idézett 31. 
sz. döntvényében helyesen kifej tet te, a tör-
vény világos nyi la tkozatával szemben, érvé-
nyes jogszokás nem is keletkezhetet t . 

A közigazgatás i ha tóságoknak és bíró-
ságoknak a párbér kérdésében követet t tör-
vénytelen e l járásának megszüntetése tu la j -
donképen nem szorulna törvényhozás i intéz-
kedésre, mer t hiszen nem kellene egyebet 
tenni, min t a meghozot t törvényt végrehaj -
tani, de miután a Curia hivatkozot t dönt-
vényeiben a törvényt helytelenül m a g y a r á z t a 
és ezen curiai döntés t ámpontu l szolgál to-
vábbi visszaélésekhez: szükségessé vált, hogy 
a törvénydiozás, mint a törvény legilletéke-
sebb magyarázója , az 1848. XX. t.-c. vég-
reha j t á sá t szabályozó törvényben határozot-
t an kimondja , hogy a lelkész ós tani tó , a 
más vallású egyénektől párbér t semmiféle 
jogcímen nem követelhet . 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Kongrua-kiegêszités. A resicai ev. egyházköz-

ség papi állomása két év óta üresedésben volt azért, 
mert az illetékes minisztérium csak ez év elejétől 
engedélyezte a kongruát, melynek értelmében a 
680 koronát kitevő papi jövedelmet 1600 koronára 
egésziti ki. A jövedelem-kiegészítés ugyan kissé 
soká váratott magára, mindamellett örvendetes tu-
domásul szolgált a f, évi január hó 17-én Solte'sz 
Gyula birdai ev. lelkész és Kunz Albert egyh. fel-
ügyelő elnöklete alatt tartott közgyűlésnek. A lel-
készi állást igy természetesen mihamar betöltik. 
Örömmel vesszük tudomásul mi is, hogy a tem-
plom épitési alap meghaladja a 26000 koronát. így 
remélhető, hogy az istentisztelet is nem sok idő 
múlva méltó hajlékra talál. 

Helyreigazítás. Illetékes helyről jött lelszóli-
tásra, mult számunk zala-egerszegi lelkészválasz-
ási közleményünkhöz pótlólag, illetve helyreigazi-

tólag közöljük azt, hogy az 1903. évi dec. 27-ik 
napján a nevezett egyházközségben megejtett lel-
készválasztás alkalmával Tóth Kálmán homokbö-
dögei lelkész úrra összesen 17 és ifj. Porkoláb 
Gyula budapesti segédlelkész úrra összesen szin-
tén 17 jogérvényes szavazat adatván be, a lelkész-
választás sorshúzás által döntetett el s a sors Por-
koláb Gyul lelkész úrnak kedvezett, a kinek ün-
nepélyes hivatalba iktatása f. hó 24-én ment végbe. 

Gróf Tisza István a főrendi házban — többek 
között — igy nyilatkozott : „A mint igen jól mél-
tóztatnak tudni, a kormány magára vállalta azt a 
kötelezettséget, hogy az állami tisztviselőkkel le-
hetőleg egyidejűleg és egyenlő arányban rendezze 
a vármegyei és községi tisztviselők illetményeit, is. 
(Helyeslés.) Továbbá kijelentette a kormány azt is, 
hogy a felekezeteket is abba a helyzetbe kívánja 
juttatni, hogy a lelekezeti tanügy lépést tarthasson 
az államival, és hogy a felekezeti tanerők dijazása 
és az állami tanerők dijazása között mélyreható 
különbség ne legyen. Az erre vonatkozó munká-
latokat ugy én, mint a belügyminiszter, mint t. ba. 
rátoin, a kultuszminiszter úr a legnagyobb ener-
giával azonnal folyamatba tétettük és én nem vé-
lek csalódni, — csak kérem, ne méltóztassék ezt 
végleges számnak tekinteni, — lia azt jelzem, hogy 
e két-téren mintegy 12 millió korona lesz az az 
évi teher, a mely az államra háramlik." 

(Mikor a kormány annak idején beadta a 
tisztviselők fizetéséről szóló javaslatot, lapunk szer-
kesztője sietett felszólalni a képviselőházban és 
azt sürgetni, hogy a megyei tisztviselők, a feleke-
zeti tanárok és tanítók, meg a leikészek is megfe-
lelő fizetést kapjanak az állam segítségével. Az ak-
kori kormány hallgatott — nagy bölcsen ! —, örü-
lünk annak, hogy a mostani kormány méltányo-
sabb, igazságosabb és felvilágosodottabb, nem ta-
gadja meg a segélyt a protestánsoktól sem.) 

Fából vaskarika. Politikával e lapokban nem 
foglalkozunk, különösen nem nyilatkozhatunk napi 
kérdésekről, Vannak azonban a politikának reánk 
nézve is igen komoly tanúlságai, bár ezek a leg-
többször nagyon elszomorítók is. Igy egyik legte-
kintélyesebb és legliberálisabbjnapilap, az E—s., a 
most folyó klerikális handabandázásban — nagyon 
helyesen — immorális játékot lát, de hozzá teszi, 
hogy még ennek a játéknak esetleges sikerét is 
szívesen láthatná, lia nemzetietlen liberális kor-
mány helyett erősen nemzeti irányú ultramontáno-
kat várhatna. Nemzeti irány és ultramontanismus ! 
Hát van-e akár magyar hazánk, akár a világtörté-
netnek csak egyetlen egy lapja is, a mely a ket-
tőt együtt mutatná nekünk ! Nincs ! Sőt ellenkező-
leg. Az ultramontán Rómának tevékenysége áldá-
sosnak még nem bizonyult egy nemzetre nézve 
sem. És hogy nálunk Magyarországon épen 
iránytadó tényezőink nem ismerik, vagy nem akar-
ják még felismerni azt az óriási veszélyt, melyet 



az ultramontán elemnek térfoglalása és erősbödése 
rejt magában egyházi és nemzeti életünkre egyaránt 
— az szomorú dolog és szomorú tanúiság. 

Uj ref. püspök. S\ás\ Károly utóda a dunamel-
léki püspöki széken Baksay Sándor, solti esperes-lel-
kkész lett 63 szótöbbséggel, (ßaksayra esett 182, 
Petri Elek theol. tanárra 119 szavazat.) Agg kora 
dacára (Baksay 72 éves) hívei nagy bizalommal te-
kintenek püspöki működése elé. Baksay magyar 
irói gárdánknak egyik legkiválóbb alakja; tagja a 
Kisfaludy-Társaságnak és a M.-T. Akadémiának. 

Lelkészválasztás, Xgirálti egyházközség C\in-
kóc^ky János, eddigi orosházi segédlelkészt válasz-
totta meg — nagy lelkesedéssel — lelkipásztorává. 

A Protestáns Magyar Irodalmi Társaság He 
gcdi'ts Sándor elnöklete alatt választmányi ülést tar-
tott, — Szőts Farkas tett jelentést elsőbben is a 
társaság idei kiadványairól. E szerint a protestáns 
szemle továbbra is az eddigi keretben fog mozog-
ni. Az Egyháztörténeti adattár is nagyjában marad 
a régi, az újitás csupán az lesz, hogy a külföldi 
okmányok ezentúl magyar nyelven is meg fognak 
benne jelenni, hogy a nagyközönség érdeklődését 
is felkeltsék. A tudományos könyvek közül a tár-
saság ez idén Zwingli egy művének fordítását adja 
dr. Tüdős István tollából ; gondoskodott mivdjárt a 

jövő évi tudományos munkáról is, a mely dr. Kiss 
Áronnak Török Pálról irt nagy műve lesz. Ezzel 
kapcsolatban kimondta a választmány, hogy a test-
véries együttérzést és a paritás fenntartása szem-
pontjából legközelebb egy egy előkelőbb lutheránus 
irót fog megkérni arra, hogy a társaság kiadvá-
nyait gyarapítsa. A Koszorú ezentúl is abban a 
formában és terjedelemben fog megjelenni, mint 
eddig. Tudomásul vette ezután a választmány a 
pénztári kimutatást, amely szerint a jövedelem 20103 
korona 95 fillérre, a kiadás 17234 korona 06 fillér-
re rúgott, a fölösleg tehát 2869 korona 89 fillér, a 
mivel az összes tőke 126.794 korona 21 fillérre 
emelkedik. A költségvetést 15465 korona 6l fillér 
kiadással állapították és 16681 korona 50 fillér be-
vétellel állapították meg. Végül tudomásul vette a 
választmány a titkári jelentést s elintézett néhány 
folyó ügyet. 

Külföld. 
Csehország. Iskolaügy. A csehek országos 

tanítóegyesülete Prágában tartott mult évi gyű-
lésén összesen háromezren vettek részt. — Az 
egyesület tagjainak a száma 7763., s a választmány 
12-ik szakosztályban fejt ki működést. A nyári 
nagygyűlés napirendjének legkiemekedőbb tár-
gya »a cseh tanítóság iskolaügyi és általános kul-
túrális programmja« volt. A hozott határozatok 
szerint az iskolai szervezett a következőképpen 
tagozódnék :. 1. Alsó népiskolák öt évi tankötele-

zettséggel 6-tól 11 éves gyermekek részére. — 
Az osztatlan iskolák szűnjenek meg s osztott isko-
lákká alakitandók át, a melyek legrosszabb eset-
ben két osztályúak, lehetőség szerint azonban öt 
osztálynak legyenek. 2. Felső népiskolák melyek 
a mostani polgári iskolából szervezendők, három 
évi tankötelezettséggel 11—14 éves tanulók részére. 
A felső népiskola negyedik osztálya fakultativ állí-
tandó fel és csak ebben az osztályban legyen szak-
oktatás, mig a többiben valamennyi tantárgy taní-
tása egy kézbe teendő le. 3. Egységes középiskola, 
mely a felső népiskola negyedik osztályán épüljön 
fel. Ez a középiskola négy osztályú legyen és lá-
nyok számára is megnyitandó. 4. Főiskola öt fa-
kultással a tanügyi személyzet, a jogászok, mérnö-
kök és építészek, orvosok és hírlapírók számára. 
5. Kötelező továbbképző iskolák a tanköteles ko-
ron túl lévő 14—17 éves ifjúság számára, ha egyéb 
iskolát nem látogatnak. 6. Alsóbfokú szakiskolák 
mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi jelleggel, me-
lyek a felső népiskolához csatlakoznak. 7. Felsőbb 
szakiskolák. Ide tartoznak a mezőgazdasági főiskola, 
felső ipariskola, kereskedelmi akadémia és bányá-
szati akadémia, melyeknél a felvétel kelléke a kö-
zépiskola elvégzése. Minden iskolai nevelésnél a 
nemzeti jelleg kidomboritása legyen a főcél ; az is-
kola és templom egymástól teljesen elválasztandó (?!) 
Az egyes felekezetek a vallást csak ott és akkor 
tanítják, ahol és a mikor a szülők azt egyenesen 
megkívánják (!). Ez a vallás tanítás azonban az is-
kola költségvetését soha sem terhelje(!). Mivel min-
den tanításnak első sorban igaznak kell lennie, 
mesék, mondák és legendák a tudomány nevében 
nem taníthatók. Minden dogmatikus természetű 
tanitás megtiltandó; figyelésen, vizsgálódáson, ta-
pasztalaton és következtetésen alapuljon a gyermek 
minden ismerete. Uj tantárgyakként bevezetendők 
az iskolába : az erkölcstan, a neveléstan, egészség-
tan, fiúk kézügyesitő munkája, háztartástan leá-
nyok számára, kertészeti munkálatok, mííhelyi gya-
korlatok, iskolai kirándulások stb. A nyolc évre 
terjedő tankötelezettség szigorúan végrehajtandó és 
minden törekvés, mely az iskolai kényszer megke-
rülését célozza, megakadályozandó. A gyári i-skolák 
megszüntetendők. Minden nyilvános oktatás díj-
mentes és a szegénysorsú tanulók segélyezendők. 
Az iskolai elbocsátó bizonyítványoknak nagy jelentő-
ség és érték tulajdonítandó. A f iúkés leányok ok-
tatása együttesen történjék és mindig csak a 
délelőtti időben. Kisegítő intézetek állitandók va-
kok, siketek és síketnémák, nyomorékok, szelle-
mileg gyöngék, valamint iskolaköteles kort még el 
nem ért gyermekek számára. Ezek az iskolák nem-
csak szórványosan szervezendők, hanem olyan 
számban állitandók fel, hogy minden gyermek, ki 
valamely testi vagy szellemi fogyatkozásban szen-
ved, felvételt találhasson. Ilyen iskoláknak felügye-
lete és gondozása egy nevelésügyi tanácsra bízandó. 



melynek tagjai tanítók, papok (?), bírák és orvosok 
legyenek. Az összes iskolák költségét fele részben 
az állam, fele részben pedig az illető tartomány vi-
selje. 

Ezen iskolaszervezési tervezeteken kivül a tan-
ügyi .kormányzás mikéntjéről is tanácskoztak. Eb-
ben az irányban a legmesszebb menő autonómia 
érvényesülését kívánják a tanítói közvélemény be-
vonásával. A kivitelre nézve kérnek ; 1. tartomá-
nyi tanítói konferenciát. 2. Kerületi tanítói konfe-
renciát. B. Helyi iskolai konferenciát. A néptanítók 
tanulmányai a jövőre nézve ezek volnának: Minden 
leendő tanitó végezze el az egységes középiskolát 
és azonkívül egy két évre terjedő főiskolai tanfolya-
mot a filozófiai fakultáson, mely gyakorló iskolával 
legyen kapcsolatos. A továbbképzésre álljanak a 
tanítók rendelkezésére tudományos könyvtárak, 
múzeumok és tanulmányi utazások. (Sok jó és 
életrevaló gondolat, bizony sok itt még a kiforrat-
lan eszme is.) 

A Dennert-féle „Glauben und Wissenc. fo-
lyóirat immár 2-ik évfolyamába lépett. Derekasan 
oldja meg magvas közleményeivel azt a feladatát, 
a melynél fogva apologétikai alapon „a kétkedők-
nek vissza akarja nyerni a keresztyénséget s a hit-
ben lévőknek segítségére siet a hit mélyítése és 
fokozatos kiépítése tekinteteben." Megjelenik havon-
kint 1 füzetben Riemann M. stuttgarti könyvkiadó 
vállalatában. Evfolyamonkint ára 5 márka. Ujabb 
füzeteinek főbb közleményei : A czél a természet-
ben ; Platon, mint istennek bizonyságtevője ; A val-
lás föllenditése napjainkban ; Istennek bizonyságte-
vői a tudomány s a művészet köréből; Keresztény-
ség és hazafiság ; A világegyetem rendszere ; A 
Pessimismus mint a keresztyénség úttörője ; Pascal 
gondolatai stb. Az egyes füzetek értékét emeli a 
sok alapos irodalmi közlés, mely igen ügyesen tá-
jékoztatja az olvasót az apologétikai jellegű legújabb 
keresztyén irodalmi tömkelegében. Maga a szer-
kesztő is (.Dennert godesb^rgi tanár) előkelő ter-
mészettudós és positiv irányú keresztyén, kinek 
,,biblia és természettudomány" c. műve tágabb kö-
rökben is ismeretes. 

A „Chvronik der Chr. W." mult évi utolsó 
füzete részletesen foglalkozik magának a szerkesz-
tőnek Baumgarten kiéli tanárnak a tollából a po-
rosz egyetemes zsinat, mint legnagyobb német ev. 
egyháztartomáryi képviselet leírásával. Sajnosan 
konstatálja, hogy a porosz egyet, zsinat egy prot. 
népegyház méltó szellemi képviseletének nem te-
kinthető, mivel annak 198 tagja között több min ta 
fele egyházi méltóságot visel. így p. o. tagja annak 
10 generalsup., 9 theol tanár és 69 superintendens, 
míg a világi tagok nagyobbára magasrangú állami 
hivatalnokok, titkos tanácsosok és mágnások. A 
nemességnek és a hierarchiának ez a túlnyomó 
képviselete s a papi és hivatalnoki collegium köré-
ből a középosztálynak ez a tervszerű kiszorítása a 

porosz állami egyház hivatalos képviseletévé avatja 
az egyet, zsinatot szemben a népegyház eszméjé-
vel és képviseletével. A zsinaton előfordult tárgya-
lások különben illették az egyházi élet gazdasági 
oldalát, a papi fizetések rendezését, a katonaság-
nál töltött idő beszámítását, a papi nyugdíj ügyét,, 
a superintendensek javadalmazását, a generálsp. 
számának megszaporitását, az egyházi adózás ren-
dezését s az egyházi kollekták ügyét. Közbe-közbe 
tud. theol. kérdésekkel is foglalkozott a zsinat s 
nem egy vágást mért a modern theológiára. Még 
máig is a különben tudományos elméleti és gya-
korlati egyházi tekintetben dicséretesen működő 
Ritschl-féle moráltheológia a szálka sokaknak sze-
mében, Az egyház és a theológia egymáshoz való 
békés viszonya máig is megoldandó kérdése a német 
protestántismusnak. 3 kiváló német tud. irodalmi 
termék hagyta-el a közeiműit napokban a sajtót. Az 
egyik Windelband „Lehrb. der- Gesch. der. Philo-
sophie" c. műve 3. kiadásban (Tübingen, Mohr, 12 
márka,) a másik Richter 15 előadása Nietzsche éle-
téről és műveiről" (Lipcse, Dürr, 5 márka) s a har-
madik Achelis Grundriss der prakt. Theologie c-
műve (Tübingen, Mohr, 7 márka) 4. és 5. kiadás-
ban. Windelband műve a bölcseletnek a művelő-
déssel való szerves kapcsolata alapján a főbb prob-
lémák fonalán ismerteti az egyes bölcseleti rend-
szereket és korszakokat és így szakit az eddigi élet-
rajzi és irodalmi előadás módszerével. Richter a 
maga 15 előadását a mult félévben a lipcsei egye-
temen tartotta, s élénk bepillantást nyújt az ideá-
lis anarchista Nietzsche élet- és világnézetébe. Vé-
gül Achelis gyakorlati theol, vezérfonala kiválóan 
sikerült összefoglalása az egész gyakorlati theolo-
giát felölelő 2 kötetes (2 kiad.) nagy művének, s 
kitűnő tájékoztatója a tbeológusnak s a gyakorlati 
lelkésznek egyaránt. Achelis műve a gyakorlati 
theológia irodalmának egyik legkiválóbb újabbi ter-
méke a melynek köre legújabban a belmisszió foly-
tán tudvalevőleg igen tágúlt. E kiváló irodalmi ter-
mékeket különösen is ajánljuk tudományos bölcse-
lettel és theológiával foglalkozó lelkészeink szives 
figyelmébe. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
A Történelmi könyvtár legutolsó (92.) füzeté-

ben Király Pál írja le „Dácia történeté"-t. A szá-
mos képpel diszitett füzet a legérdekesebb olvas-
mányok egyike. Ott kezdi a mai Erdély viszontag-
ságait, a hol ez a terület számot tevő tényezőként 
illeszkedik be a világhistóriába : — Dácia meghó-
dításánál, a rómaiak által. Mert a mai Erdély vol-
taképen csak akkor fog szerepelni, a midőn a csá-
szársággá alakult római köztársaság, nem annyira 
hódítás vágyából, mint inkább a birodalmi határok 



biztonsága érdekében, Dáciára is rátette a kezét, s 
leverte a harcias dákokat. A Decebal király tra-
gédiája i'ij korszak kezdete volt Dácia történetében; 
a római kultúra meghonosodott a mai Erdély zor-
don bércei közt, és Király Pál érdekes adatokkal 
bizonyítgatja, mennyire el is terjedt és meggyöke-
rezett ez a nyugati műveltség Dáciában. A sok 
római lelet, a nagy városok romjai, a rómaiaktól 
müveit aranybányák, a katonai telepek és utak 
maradványai stb., mind azt bizonyítják, hogy vala-
mikor, másfélezer, sőt több esztendővel ezelőtt 
élénk társadalmi életet, virágzó kereskedelmet és 
ipart teremtettek a rómaiak Dáciában. Ezt az éle-
tet irja le és magyarázza igen sok képpel a tudós 
szerző, — oly színesen és annyi érdekes vonással, 
hogy nem is történelemnek, hanem szórakoztató, 
kellemes olvasmánynak véljük. A „Történelmi 
könyvtárat a Franklin-Társulat adja ki: egy-egy 
szám ára 80 fillér. 

Anglia szellemi élete S h a k s p e r e é s B a c o n ko-
rát kivéve, talán sohasem állott olyan m igasan, 
mint a múlt század harmincas és negyvenes évei-
ben. A nagy irók Angliát ismét arra a polcra 
emelték, a hol Erzsébet alatt állott. Politikusai vol-
tak Wellington, Peel, Pitt, Rüssel, Ganning, Disraeli, 
írói Macaulay, Walter Scott, Byron, Tackerey, 
Dickens. — Walter Scott regényei a történeti ro-
mantikának, az elmúlt korok megjelenítésének tet-
tek nagy szolgálatot ; Byron komoly múzsája pe-
dig egyéni fényben ragyog a klasszikusok és ro-
mantikusok iskoláinak közepette. Bnlwer kivált az 
előkelő osztályoknak, Tackerey a gazdag és müveit 
polgári osztálynak, Dickens a szegény népnek er-
kölcsét rajzolja. — Ezek az irók hatalmas tehet-
ségükkel és eredetiségükkel, mely egészen a nem-
zeti gondolkozásban és érzésben gyökerezett, ismét 
felemelték az angol irodalmat azon tespedt állapo-
tából, melybe a X VI 11, században a francia szellem 
utánzása által jutott. — Angolország szellemi éle-
téiül szól a Nagy Képes Világtörténet most meg-
jelent 204, füzete. — A 12 kötetes nagy munka 
szerkesztője Marcali Henrik, egyetemi tanár, ki 
egyúttal a kötet, írója is. Egy-egy gazdagon illusz-
trált kötet ára diszes félbőr kötésben 16 korona; 
füzetenként is kapható 60 fillérjével. Megjelen min-
den héten egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság Buda-
pest, VILI., Üllői út 18. sz.) s minden hazai könyv-
kereskedés utján, havi részletfizetésre is. 

Homokba irt mesék. Ez a c ím m á r n e m új 
az irodalomban. Nógrádi László, ez a poétalelkü 
íiatal író, már a harmadik kis kötetben adja közre 
leírásait ezen a címen. Szerényen „Homokba irt 
mesék"-nek nevezi azokat a gyönyörű képeket és 
rajzokat, melyekben az örökszép természetet is-
merteti, illetőleg leírja, úgy a hogy ő látja. Pedig 
inkább nevezhetné „Köbe vésett képek"-nek, mert 
valóban azok. Egy-egy leírását olvasva, megeleve-
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nedni látjuk képzeletünkben az erdőt, a mezőt, 
rétet, zsombékot, ezernyi apróbb nagyobb lakóival; 
látjuk a kis természet életét, nyüzsgését, harcát a 
létért, küzdelmes, viszontagságos sorsát, apró szen-
vedéseit és örömeit, — s mind ez oly színes, fes-
tői keretben, hogy szinte fáj : — miért is nem tud-
tuk eddig, hogy lábaink alatt, körülöttünk, a fejünk 
fölött ily élénk és mozgalmas élet vank?! Bozonyos, 
hogy a ki elolv assa a „Homokba irt mesék-'-et, 
más szemmel fogja nézni a természetet, s több 
örömet, élvezetet talál benne, mint eddig, mert 
jobban fogja szeretni a Nógrády leírásaiért. Ez a 
legutolsó füzet, melyben tiz szép leírás van, a 
„Vasárnapi könvvtár"-ban jelent meg (39. sz.) s a 
Franklin-Társulat adta ki ; az ára fűzve 40 fillér. 

Dr. Raffay Ferenc Magyar Magánjoga. Dr. Raf-
fay Ferenc egyetemi magántanár, az eperjesi jog-
akadémián a magyar és osztrák magánjog tanára, 
ismét egy testes és értékes művel gazdagította jo-
gi irodalmunkat, mely a napokban hagyta el a saj-
tót. A magyar magánjog egész óriási angagát fel-
öleli ez a munka, melyet közel 8oO oldalnyi terje-
delemben Sziklai Henrik eperjesi jóhirű könyvke-
reskedő adott ki és Kósch Árpád világszerte ismert 
könyvnyomdái műintézet állított ki a tőle már 
megszokott csínnal. Dr. Raffay neve igen jó hang-
zású jogi szakirodalmunkban, úttörő házasságjogát 
és magánjogi kodifikationális dolgozatait bírói kö-
rökben sokat olvassák, s igy nem lehet kétség az 
iránt, hogy e munkája is, melynek becsét csak fo-
kozza az a körülmény, hogy a szerző benne egész 
napjainkig terjedő joganyagot, törvényhozási intéz-
kedéseket épúgy, mint a birói gyakorlatot, gondo-
san felhasználta s a művéhez (a mi igen ritka az 
e tárgyú magyar munkáknál) terjedelmes tárgymu-
tatót is csatolt : mihamar közkézen forog majd úgy 
a gyakorlati jogászok, ügyvédek és birák, valamint 
a jogi vizsgálatokra készülők körében is. A munka 
ára 16 korona. Szívesen üdvözöljük e szorgalmas 
evang. jogtanárt a hazai előkelő jogi irók soraiban. 

Sz. 
Kálvin János : „A ker. vallás alapvonalai" — 

Az új évvel nagyon értékes könyv jelent meg a 
protestáns könyvpiacon. Épületes könyv nemcsak 
a nagy reformátorok szellemörökösei számára, ha-
nem mindenkinek, aki éhezi és szomjúhozza az 
igazságot. Az új könyv ,Kálvin János: ,,A Keresz-
tyen Vallás Alapvonalai'' címén Nagy Károly (ny. 
r. tanár a kolozsvári ev. ref. tlieol. fakultáson) ki-
tűnő fordításában látott napvilágot. A nagy szel-
lemóriásnak, Kálvin János „lnstitutio religionis 
christianae" ciinű 1536-ban megjelent első latin ki-
adású művét fordította le Nagy Károly, régi hiányt, 
nagy szükséget pótolva véle. 

Ha a mai kornak szabad némiképpen azzal 
hízelegnünk, hogy manapság a vallásos érzés \s-
mét ébredez, akkor ez a most megjelent mű izmos 
vándorbotja lesz a felébredt, az előre törekvő, de 



a. hosszú nemtörődömségben kissé ellágyult pro-
testanismusnak. 

Bethlen Gábor jólsejtő lelke megérezte Kálvin 
ezen munkájának örök értékét s Szenezi Molnár 
Alberttel le is fordittatta, de az a néhány példány, 
ami ezen forditásból megmaradt — a nagy könyv-
tárak csendjét, nyugalmát élvezi rég. 

Az új művel a fordító nemcsak az ev. ref. de 
az ág. hitv. evang. hiveknek is szolgálatot tett. 
Mert Kálvinnak ezen múnkájában a keresztyénség 
felfogásának inkább evangéliumi alapelvei, mint-
sem a később kihegyezett felekezeti dogmák lép-
nek előtérbe. Alkotója védett, de támadott is benne 
egyszerre. 

Hat részben : I. A törvényről, H. a hitről, III. 
az imádságról, IV, a szákramentumokról, V. a nem 
igazi szákramentumokról, VI. a keresztyén szabad-
ságról, egyházi hatalomról és állami kormányzásról 
— beszél a keresztyénségnek evangéliumszerü 
igazságairól azzal a világossággal és nyíltsággal, de 
viszont azzal a tömörséggel is, amely Kálvin mű-
veit főképpen jellemzi. A fordító 455 oldalas műve 
a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadásában 
Budapesten jelent meg, ára 6 korona. A munka 
esetleges tiszta jövedelmét a „Kálvin i rodai mi alap'' 
javára fordítják. 

(lJó Pásztor" Keresztyén családi lap. Szer-
keszti Kovács Sándor theol. akad. tanár. Megjelent 
az V. évfolyam 11—12. száma. Gazdag tartalmából 
kiemeljük a következőket: „Oltár" (költemériy) —* 
Lévay József. — „Találták a gyermeket az ő any-
jával" — Baksav Sándor. — „A 95 tétel magyará-
zatából" — dr. Mazsnyik Endre. — „Légy csendes 
szívvel !" (ének) — Sántha Károly. „Az igaz em-
ber" (elbeszélés) — Forgács Endre. — ,,Gyönyörü-
ségteher'' — Sz. F. J. — „Az öreg zsoltáros" (köl-
temény) — Lampérth Géza. — ,,Üeák Ferencről" 
— Kovács Sándor — stb. Irányával, tartalmával és 
nyelvezetével egyaránt magas színvonalon áll ez a 
mi legjobb családi lápunk, melynél csak azt sajnál-
juk, hogy „családi lap" létére ritkán keresi fel ol-
vasóit (havonként egyszer) bár viszont a mi meg-
győződésűnk szerint is jobb : jót és kiválóat nyúj-
tani, — ha mindjárt ritkábban is, mint esetleg se-
lejtes dolgot gyakrabban. Ügy értesülünk különben, 
hogy ezzel a számával egy időre elbúcsúzik olva-
sóitól, de rövid időn belül alakot cserélve a ,.Jó 
Pásztor" újból útnak indúl, ugyanazon — csekély 
— előíizetési ár mellett (évenként 2 kor.) — A jó 
ügy érdekében minél nagyobb elterjedést kívánunk 
a tartalmas kis lapnak. 

Külmissió. Evangélikus hitteritési folyóirat. 
Megjelenik minden negyedévben egyszer. Felelős 
szerkesztő és kiadó : Schölt\ Ödön ág fal vi evang. 
lelkész. Sajnálattal vettük annak idején tudomásúl 
azt a szomoiú tényt, hogy ezen evang. egyházi 
életünkre fontos és szükséges folyóiratnak kellő 
pártolás hiánya miatt, meg kellett szűnnie. Annál 

nagyobb örömmel üdvözöljük most, a midőn egy 
évi szünet után ismét olvasói elé lép azon — ne-
künk is jóleső reményben — hogy kellő pártolásra 
találva, immár rendesen jelenik meg majd az igért 
időre. Melegen ajánljuk olvasóink és híveink figyel-
mébe. A külmissiói — akár közvetlen, akár közve-
tett — tevékenység mindig biztos mértéke valamely 
egyház vallásos egyházi élete intensivitásának. Ha 
már közvetlenül nincs módunk arra, hogy külmis-
siót íizhetünk, a mennyire telik, vegyünk részt a 
közös munkában közvetve. A „Külmissió" megér-
demli a pártfogást azért is, mert az egyházi tény-
kedés egyik legfontosabb ága iránti érdeklődést éb-
reszti, ébren tartja és fokozza. Hirei érdekesek és 
megbízhatók ; előfizetési ára igen csekély : egy évre 
1 korona, — A mult év utolsó száma is a szokott 
gazdag tartalommal jelent meg. A folyóirat megér-
demli a szellemi és anyagi pártolást egyaránt. 

Dóci a „Magyar Könyvtáriban. A W o d i a n e r 
cég kiadásában és Pvadó Antal szerkesztésében 
megjelenő „Magyar Könyvtár"-ból most kaptuk kéz-
hez a decemberi sorozatot, a mely ismét öt felette 
értékes számmal gazdagítja e vállalatot. r,z az öt 
szám kedves alkalmul szolgál rámutatnunk, hogy 
a „Magyar Könyvtár" nem szorítkozik, mint a ha-
sonló külföldi vállalatok, csak olyan munkák köz-
lésére, melyeknek szerzői joga már elévült, melye-
kért tehát irói tiszteletdíj nem fizetendő ; ellenkező-
leg, a gyűjtemény kiadója legjelesebb élő íróink leg-
nevezetesebb müveit is megszerzi és közzébocsátja 
oly olcsó áron. a minél külföldön a kiválóbb élő-
irók munkáit sehol sem árulják. Most megjelent 
sorozatában újabb szinműirodalmunk egyik legér-
tékesebb termékével, Dóci „Csók"-jával lepi meg 
az olvasót, ezzel az immár irodalmtörténeti fontos-
ságú munkával, mely edclig csak drága diszkiadás-
ban volt kapható, fűzve négy koronáért, kötve két 
koronáért. A kiadó cég most e bolti árnak körül-
egy hetedéért, 30 krajcárért bocsájtja árúba ezt a 
remek vígjátékot. A cég minden más szempontot 
alárendeli annak az egynek, hogy a „Magyar 
Könyvtárinak általánosan elismert magas színvo-
nalát ily munkák besorozásával is emelje. (E ki-
adásai is versenyt támaszt a saját kiadásában 
megjelent drágább „Csók" kiadásnak.) A szépiroda-
lom mellett nem feledkezik meg a vállalat a prog-
rammjában foglalt ama másik ígéretéről sem, hogy 
olcsó tanulságos, ismeretterjesztő munkákat is ad-
jon a magyar nép kezébe. Ilyen a most megjelent, 
,,A magyar faj uralma" című füzet, melynek szer-
zője egyik legjelesebb magyar publicistánk, Balogh 
Pál. Balogh Pál nagy alapossággal tárgyalja azt a 
hazánkra nézve főként most aktuális kérdést, hogy 
ez országban a magyar faj hegemóniája min alap-
szik és mily okoknál fogva kell ezentúl is nemcsak 
fennmaradnia, hanem folyton erősbödnie. Végre a 
külföld legjobb szépirodalmi munkái közül is ka-
pünk egyet: John Habbertonnak, a nagy amerikai 



humoristának egyik legnépszerűbb munkáját, He-
len fiacskáit, mely a gyermekélet humorának szinte 
klasszikus rajza. Mindenki, a ki szereti a gyerme-
keket, pompás mulatságot tog találni ebben a ked-
ves, derült világú regényben, melynek fordítása is 
Gábor Andor munkája — minden tekintetben si-
kerültnek mondható. — A „Magyar Könyvtár" e 
füzetekkel már a 364-ik számot érte el ; olyan 
gyűjteményt adott a magyar közönség kezébe 
melynek bátran mondhatjuk, hogy sem a magyar, 
sem a külföldi irodalmadban nincsen párja, A 36-1. 
szám, melyekről teljes jegyzékkel szívesen szolgál 
a kiadóhivatal, egyenkint is kapható 15 krajcárjá-
val akár a kiadónál Lampel Róbert, Wodiáner F. 
és lia cs. és kir. udvari könyvkereskedése Buda-
pest, Andrássy-út 21. sz.) akár bármely más köny-
ves boltban. Az egész gyűjtemény egyszerre is meg-
szerezhető kis ha\ i részletekre. 

Dunántúli Prot. Lap. (XV.—4.) — „Hi tok ta tás 
a más jellegű iskolákban." P. .1. — ,,Az önálló életre 
vezetés" (folyt.) Fülöp Gyula. — „A horvátli-szla-
von missió múltja s jelene és jövőja." — stb. 

Erdélyi Protestáns Lap. (VII,—3.) — „Miről 
mondjunk véleményt?!" Czirmay Zoltán. — „A 
magyarországi evangéliom szerint reformált és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak véleménye 
az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról." (folyt.) — 
„Az ember" (folyt.) ifj. Péter Károly. — stb. 

Sárospataki Lapok. (XXIII.—4.) — „A refor-
mátus egyház fuggö kérdései" (folyt.) Zoványi Jenő. 
— „Ev, ref. jellegű középiskolai értesítőink tanul-
ságai a ilnílt évről" (folyt,) Szuhay Benedek. — 
„Az apostolok cselekedeteiről írott könyv ' (folyt,) 
Harsány i István. — „Visszaemlékezések Mitro-
vicsra." stb. 

Protestáns Egyh. és Isk. Lap. (XLV1I.—4.) — 
„Baksay Sándor" Sz. F. —r „A lelkészségek újjá-
szervezése lUidapesten" V. F. — „Nemes szív és 
erős jellem" (folyt, és vége.) Ravasz Árpád. — A 
„magyar protestantizmus" Dr. Pruzsinszky Pál. stb. 

Debr. Protestáns Lap. (XXIV.—4.) — „A bib-
liára támaszkodva védjük szabadságunkat' ' Báró 
Bánffy Dezső. — „Ilires természettudósok vallásos 
nyilatkozatai." — „Egyházkerületünk népiskoláinak 
állapota az 1900—1-ik iskolai évben (folyt.) Barcza 
János. - - „Protestantizmus és socializmus" (folyt.) 
— stb. 

T E M E T 0. 
Antalfalva (bánsági egyházmegye) egyházunk-

nak mély gyásza van. Fiatal, tetterős s buzgó lel-
készét elvesztette, s még hozzá nem is a megszo-
kott, természetes módon. A gyász így még szomo-
rúbb, nagyobb. 

Paulinyi Sámuel lelkész, ki Beszterczebányán 

született 1856 augusztus 6-án, elemi s gimnázium 
tanulmányait szülőhelyén kezdé ; majd Selmeczen 
tejezte be ; theológiára Pozsonyba ment, melynek 
befejezésével 1879. augusztus 18-án békés-csabai 
püspöki segédlelkészé lett, honnan 1881. ápril 16-án 
antalfalvai administratorrá ment, majd 1881 szep-
tember 4-én Antalfalva rendes lelkészévé válasz-
totta. 

Ezen idő óta buzgón munkálkodott az úr szől-
lőjében s nemcsak egyházában, a mely 4000-nél 
tökb lelket számlál, de a vidéken ismeretes volt 
az »antaltalvi aranyszájú pap« egészséges erős, 
csinos kinézésű, nyájas természetű, jól kifejlett, te-
kintélyes alakja; annyival is inkább, mivel hazánk 
e déli polyglott vidékének szükségéhez képest Pau-
linyi csakhamar szerepelni volt kénytelen a világi 
téren is : községi képviselőtestületi taggá, majd me-
gyei törvényhatósági taggá választották, a miből 
egymásután emelkedett a lépcsőn felfelé : adókive-
tő bizottsági elnökké ; sorozóbizottsági elnökké. 
Torontál vármegye állandó választmányának tag-
jává lett, mely kötelességeinek derekasan megfelelt, 
tekintélyes állásával nem egyszer mozdította elő 
egyházának s híveinek anyagi jólétét. 

Egyzhái téren is szerepet játszott, mert az al-
vidék körlelkésze, egyházmegyei gyámintézeti jegy-
ző, törvényszéki bíró és segélyegyleti kormányzó 
bizottsági tag volt. 

Senki sem tudta azonban, csak ő maga, hogy 
a hatalmas egészségesnek látszó testben komoly 
és fájdalmas betegség csirája van, a mely az utol-
só időben oly rohamosan kifejlődött. Mint ő maga 
mondotta a megboldogult: »négyszer szenvedtem 
idegrohamokban : selmeczi diák koromban, majd 
Pozsonyban, majd ezelőtt 7 évvel és most, de most 
már consummatum, est« — a latin és görög nyel-
vet igen jól birta és szerette használni — »négy 
hónap óta nem aludtam, senki sem tudja, hogy 
mennyit szenvedek én, iszonyű kínjaim vannak, 
meg kell halnom.« Ideg rohama folyton erősebbé 
lett, e l:eszéd után harmadnapra táviratilag hozzá-
hivott nővérével Mokrinba ment, a hol kissé meg-
nyugodni látszott, de másnap a legnagyobb gyor-
sasággal eltűnt nővérétől (december 12-én) úgy 
hogy övéinek s a hatóságoknak legszorgosabb ke-
resése dacára meg nem találták s csak január hó 
11-én találták meg véletlenül az ó-bébai község 
határában fekvő kútban viz alatt levő hulláját, a 
mely orvosi vélemény szerint már 2—3 hete volt 
ott s így eltűnése után valószínűleg másod-harmad 
napra vetette magát bele elmezavarodásában, de 
mire beért a vizhe már idegszélhűdés érte. Az or-
vosok véleménye szerint már amúgy is csak né-
hány napot élhetett volna ; agya, szive s tüdeje ab-
normálisak voltak. Január 14-én hozták haza hul-
láját az egyház, neje s egyetlen most maturálandó 
fia legnagyobb fájdalmára. Megható volt a részvét, 
mely óriási embert hozott össze temetésére, egy-



háza nagy temploma nem volt képes befogadni a 
gyászgyülekezetet, tizenhét koszorú díszítette ra-
vatalát. 

Kartársai heten jelentek meg, hogy az éle-
tének 47-ik évében szomorú véget ért testvért 
örök nyugalomra kisérjék. A szószéken Doleschall 
Lajos "alesperes beszélt a gyülekezet tót anyanyel-
vén, oltár előtt Schwalm György pancsovai lelkész 
magyarul ; a temetőben Zatkalik Károly hertelendy-
falvi lelkész búcsúztatta egyházától s családjától ; 
végül Holényi Emil istvánvölgyi lelkész az egyház-
megye nestora áldotta meg s adta át az anyaföld-
nek a mi belőle vétetett. 

Elvitted Urunk ! szolgádat nekünk fájdalmas 
módon ; adj vigasztalást a mélyen megszomorodot-
taknak, az összetört testnek nyugodalmat, lelkének 
pedig kegyelmedből üdvözülést a Jézusért ! 

Doleschall Lajos 
bánsági alesperes. 

Kicker Illés a ruszti egyház kántortanitója, 
életének 58., működésének 38-ik évében f. é. ja-
nuár 21-én elhalálozván, temetése jan. 23-án a vá-
ros és vidék társadalmának, úgyszintén az egyház-
megyei gyülekezetek s a kartársak tömeges rész-
vételével tartatott meg. 

Üzenetek : 
W. J. A folyó év végéig elég a küldött dij. 

Hátralék nem volt. 

P á l y á z a t 

S e g é d e m rendes le lkészszé v á l a s z t a t v á n 

segédet 
k e r e s e k . A fe l té te leke t levél ú t j á n á l l a p í t j u k 
m e g . Az ál lás m á r c i u s elején e l fogla lha tó , de 
a j á n l k o z á s t későbbi időre is e l fogadok . 

Orosházán , 1904. jan . 18. 

Veres József. 

Hirdetés. 
KOren Pál békéscsaba i le lkésznek az 

egyetemes gyűlés által tankönyvül elfogadott 

konfirmációi tankönyve 
a szerzőnél k a p h a t ó . J ó l bekö tö t t m a g y a r 
p é l d á n y n a k á r a 1 kor., t ó t p é l d á n y n a k á r a 
SO fill. Tiz k o r o n á t m e g h a l a d ó megrende -
léseknél 20°/o k e d v e z m é n v . 

l i l l l l l l l l l 
A legjobb magvakat 
A legnemesebb fákat 
A legszebb virágokat 

A legdivatosabb csokrok és koszorúkat 
fr iss élövirágokból 

a legjobb minőség szavatolása mellett szállítja 

í. cz. 
Mühle Vilmos 

cs. és kir. i idvari szállitó 
mag- és virágkereskedése Temesvárott 

5 koronán felüli magrendelések bér-
mentve küldetnek s ezekhez legújabb 
kertészeti kézikönyvem ,.Mühle tanács-
adója a kertmivelésben" ingyen lesz mel-
lékelve. Ez a leghasznosabb kézikönyv 
minden kertgazdának. 

Xagij képletes föárje'jyzék ingyen. 

minit 
Egy háztartási mérleg ingyen ! 

Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott r ak t á -
ramból vi lághirű s kiválóságukért á l ta lánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
és ped ig : 

6 drb mexk. ezüst asztali kést 
6 -, „ „ evő villát 
0 „ ,. „ evőkanalat 

12 „ „ ,. kávéskanalat 
6 kiváló deszertkés 
w „ ,. deszertvilla 
1 „ mexk ez. levesmer. kanál 
1 ., „ ezüst te jmeri tő 
1 „ elegáns szalon asztali 

gyer tya tar tó t 

4 6 drb összesen csak 6"50 í r t . 
Minden megrendelő ezenkivíil jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességü 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanút. A mexikói ezüst 
egy te l jesen fehér fém (belül is) melynek ta r tósságáér t és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. ^Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvét te l tör ténik az euró-

pai raktárból . 12—1 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
472 kg. legfinomabb a sa j to lásnál kevéssé megsérül t 

m r P I P E R E S Z A P P A N 
(kb 50 d r b ) rózsa, speik, moschus é s ibolya illatokból 
s z é p e n ö s s z e v á l o g a t v a , mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy u tánvét mellet t küldi 

Auffenberg József B u d a p e s t , VII. H u s z á r - u t c a 6 . 

Nyomato t t Pless N. könyvnyomdájában Orosházán. 



Huszonke t ted ik évfolyam, 5. szám, Orosháza, 1904. feb ruá r 4-én. 

I V A N L EGYHÁZ ÉS ISKOLA 
Előfizetés dija-. 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 2 4 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
T-.Q.-T 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Ultramontan dogmatika. 
Napjainkban gyakran esett szó Liguori 

Alfonzról (1696—1787) a redemptorista-rencl 
alapitójáról. Nevezettet főleg a múlt század 
pápái tisztelték meg a legkülönbféle módon. 
VII. Pius 1816-ban boldoggá a v a t t a ; XVI. 
Gergely 1849-ben szentté avatta. Végül IX. 
Pius, aki tudvalevőleg theologiai területen 
elsőrendű ignoráns volt, 1871-ben a „doctor 
occlesiae" címmel ruházta fel. Azóta már 
katholikus részről is akadtak egyesek, akik 
kimutat ták, hogy bizony Liguori a theologi-
iai tudomány terén nem alkotott semmi 
különöset, hanem csak a régibb alkotások-
nak volt igen szorgalmas reproducálója. Ez 
azonban nem akadályozza az ultramon-
tanizmust abban, hog}T Liguorit az egyházi 
ég elsőrendű csillagának ne tekintse. így 
nem lehet csodálni, liogy ujabban a követ-
kező mű jelent meg a redemptorista rend és 
a pápa engedélyével a könyvpiacon : ,,S. 
Alphonsi Mariae de Ligorio ecclesiae docto-
ris opera dogmatica ex Italico sermone in 
Latinum transtulit , ad antiquas editiones cas-
tigavit notisque auxit Aloysius Walter. Ro-
máé 1903. Ara 25 márka. — Lássunk úgy ta-
lálomra néhány szemelvényt. Meglehetősen 
érdekes már az is a mit Liguori a tisztitó-
iü{bcn idöqö lelkek visszatéréséről mond. Sze-
rinte ezek e világon látogatásokat eszközöl-
hetnek. Bizonyitékúl Szent-Agoston két állí-
tására hivatkozik. Ezenkívül azonban a visz-
szatérésnek több esetét is'felemlíti. így utal 
Szent-Szevér kölni püspökre, aki( papjainak 
egyike előtt megjelent és kijelentette előtte, 
hogy a tisztitó-tüzben van. (II. kötet 546. 1.) 

Kitűnően értesüli Liguori az Antikrisztus 
személyére nézve. Anyja egy zsidó szajha, 
apja természetesen szintén zsidó. Hazája Ba-
bylon. Kora ifjúságától kezdve az ördög szál-
lotta meg és mindig gonosz volt. Ezenkívül 
azonban igen okos és a varázs művészetben 
rendkívül járatos. Szente-séget színlel és igy 
sikerül neki az, hogy a templomokban Isten-
ként imádják. Tetszhalottnak tet tet i magát , 
hogy feltámadhasson. Székhelye Róma lesz, 
vagy a mi valószínűbb Jeruzsálem. Világ-
uralma pontosan 3 évig és 6 hónapig tar t és 
halála után kerek 45 nap múlva lesz a vég-
itélet napja (II. köt. 548—553. 1.) A mű 
szerzője a jövendő asztronómiájában is bá-
múlatosan járatos. A végitélet napja után a 
világégés következik be. Ez azonban meg 
n?m semmisiti a világot, hanem csupán szebbé 
varázsolja. Ebben a stádiumban a nap. a 
hold és a csillagok már nem fognak mozogni 
többé, de szilárdan állanak majd a nekik 
kijelölt hetyen. Ebben a jobb világban álla-
tok és növények sincsenek már. (II. kötet 
595—598. old). A leginkább meglepők azon-
ban Liguori geologiai közleményei. Szerinte 
a föld közepén valóságos lángoló tűzzel "telt 
tér van, melyben a pokoli kínokra ítéltek 
tartózkodnak. Nézete szerint — tekintettel a 
tűzhányó Vesuvra, Aetnára stb. — ez a po-
koli tér nem is lehet valami nagyon messze 
a föld felületétől. I t t a legborzasztóbb hőség 
a legdermesztőbb hideggel váltakozik, ezen-
felül pedig minden tűz mellett nagy sötétség 
uralkodik és csúnya bűz árad szét. (II. köt. 
599—604). Nyilvánvaló, hogy égető szükség 
volt arra, hogy Walter Alajos redemptorista 
barát a munkát anno Domini 1903. újból ki-



adja , mer t hiszen az a 25 m á r k á t testvérek 
közt is megéri . 

(„Das Freie Wort" 7905. évf. 18. s\áma után.) 

A 
Magyarországi evangelium szerint re formál t 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é l e m é n y e 
az 1848 . évi XX . t.-c. végrehaj tásáról . 

Összeál l í tot ta: az ev. ref, egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gyűlésének, a két protes táns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapes ten . 

1903. november J9-én ta r to t t közös gyűlésében.* 

(Folytatás.) 

B) A kegyuraságból folyó szolgáltatások. 

Magyarországon, sajnos, még mai nap-
ság is érvényben áll az a jogszabály, hogy 
az úgynevezet t kegyúr, tek in te t nélkül hit-
vallására, tekinte t nélkül ar ra , hogy vala-
mely bi r toknak nem mint örökös, hanem 
min t készpénzen vásárló jutot t b i r tokába : 
köteles a róm. kath . egyház személyi és do-
logi kiadásaihoz hozzájárulni , sőt sok helyüt t 
azoka t kizárólag sa já t jából fedezni. Hogy 
ezen sérelmes ál lapot az 1848. évi X X t.-c. 
2, §-ban kimondot t elvvel homlokegyenest 
ellenkezik, azt k imuta tnunk nem kell. 

Midőn t ehá t az 1848. évi XX. törvénycikk 
végreha j t ásá t kívánjuk, követeljük a kegy-
uraság i viszonynak megszüntetését , még pe-
dig oly módon, hogy az ebből eredő jövede-
lemfogyatkozás kárpót lása kizárólag azon 
vallásfelekezet híveire hár i t tassék. amelynek 
egyháza a kegyúri jog megszüntetése folytán 
elvesztet t jövedelmet élvezte. 

A kegyurasági viszonyból kifotyó terhek 
nemcsak jogtalanok, hanem gazdasági lag is 
súlyosan terhelik a magya r földbirtokot, és 
különösen erősen igén}Tbe veszik a m a g y a r 
városok évi költségvetését, amendiez termé-
szetesen a protes táns lakosság is hozzájá-
rulni köteles. — A városok ezen kegyúri 
te rhek viselése a la t t görnyedvén, a katholi-
kus egyház céljain kivül más culturális cé-
lokra alig képesek valamit fordítani, holott 
a segélyezésben az 1868. évi 53. t.-c. 23. 
§-a éátelmében igazságos a rány szerint min-

den ot tan létező vallásfelekezet részesidendő 
lenne. 

Milliókat adóz az ország lakossága a 
kegyurasági terhekre. — Példaképen csak 
a főváros költségvetésével kívánunk foglal-
kozni. 

A főváros a kegy urasági jog cimen fe-
dezi a fővárosban létező róm. katholikus 
egyházak összes személyi és dologi k iadá-
sait. — Az 190 3 évi költségvetésben elő van 
irányozva : 

1. róm. ka th . egyházi személyzet já ran-
dóságaira 128,248 kor. 

2. Plébániák házbérére 74,900 kor. 
3. Fű tőanyag , faá ta lány és templomfen-

ta r t ás i költségre 5464 kor. 
4. R. k, egyházak építésére és nagyobb 

javí tására 475,172 kor. 
5. A ferencvárosi róm. kath . plébánia 

v i lágí tásának kárpót lására 2000 kor. 
Ezenfelül a főváros ál tal az összes val-

lásfelekezetnek k iadot t 300, 200 kor. egyházi 
és h i tokta tás i segélyből kap a róm. ka th . 
egyház 151, 800 kor. kap t ehá t a fővárostól 
összesen 837,584 kor. 

H a hozzávesszük még, hogy ezenfelül 
a város több róm. kath. nevelőintézet, árva-
ház és más közmtézeteket te temes segélye-
zésben részesít, hogy a fent i összegben a 
kórházakban a lkalmazot t róm. kath . lelké-
szek fizetése nincs befoglalva, hogy a rend-
kívüli építkezési kiadás évről-évre emelke-
dik, hogy plébániák bebútorozására a fővá-
ros minden uj választásnál sok ezer forin-
to t költ, hogy idegen földről bevándorló 
szerzeteseknek (lazaristák) ingyen te lkeket 
a jándékoz, akkor bá t ran ál l i that juk, hogy a 
főváros kerek összegben évenként egy millió 
koronát áldoz a róm. kathol ikus egyház cél-
jaira. — Mil}T elenyészően csekély ehhez ké-
pest az a 89,800 korona segélyösszeg, amel-
lyet a protestánsok kapnak! 

Es amint igy van ez a fővárosban, igy 
van a vidéki városokban is. — A kegyura-
ságból folyó igaz ta lanság érezhető küliinö-
sen a kincstár i birtokokon is. — A mezőhe-
gy esi ménesbir tokról már megemlékeztünk, 
ugyanezek az állapotok léteznek Márama-
rosban, ahol a máramarossz iget i p iar is ták 
t á r sháza és az apácák, továbbá 10 róm. 



ka th . plébános, 25 tan i tó és egyházszolga, 
22 görög kath. plébános és 13 tan i tó 4 szol-
ga , t e temes személyi j á randósága i az állam-
kincstárból fedezte tnek. 

Az arad i k incs tár i jószág igazga tóság 
u t j á n 136 r. ka thol ikus és görög katholikus 
plébános, tan i tó és egyházfi t részesit ellátás-
ban az á l lamkincs tár . — Ezeknek az ellá-
tás i költsége évenként csak készpénzben 
115,222 korona. Ezenkivül min tegy ezer köb-
méter tűzifa s negyedfélezer kat . liöld föld. 

Nem ál lnak rendelkezésünkre azok az 
adatok, amelyekből a kegyuraság i te rheknek 
kétségtelenül mill iókra rugó összegét meg-
á l lap i tha tnók . De e helyen nem is az utolsó 
fillérig való pontos k iszámítás a fődolog, ha-
nem annak a ténynek t iszta megvilágosi tása , 
mely szerint h a z á n k b a n a tökéletes jogegyen-
lőség és viszonosság elvének sérelmével, a 
haza po lgára inak egyházi adókkal való túl-
terhelése roppan t a r ány ta l anságoka t t ün te t 
fel. Nem elég, hogv ugyanazon hazának 
evangél iomi vallású po lgá ra i sa j á t filléreik-
ből fizetik lelkészeiket és taní tóikat , hanem 
azonfelül még régi, elavult és törvényes 
szempontból kifogás alá eső in tézmények 
folytán különféle cimek a la t t kénytelenek, a 
gazdag; u r ada lmakka l és ál lami eredetű ala-
O O 

pi tványokka l és a lapokkal bővelkedő róm. 
ka th . egyház szükségleteinek fedezéséhez is 
járulni . 

A modern á l lamnak azon fő elve, mely 
szerint az ál lam, a haza összes polgára i t 
egyenlő bánásmódban tar toz ik részesíteni, 
nálunk, fá jda lom, még nincs megvalósítva. 
Sőt ellenkezőleg ! A kegyúr i jog. a városok-
kal szemben, u jabb időben oly igazságtala-
nul a lka lmazta t ik , hogy képes fe lháborí tani 
a legszelídebb lelkű polgárok igazságérze-
t é t is. 

Magyarországon nincs egyetlen egy kegy-
úri joggal biró város sem, mely csupa róm. 
ka th . vallású polgárokból ál lana; sőt ki le-
he t muta tn i , hogy némelyekben a prot . evang. 
lakosság van töbségben. A középkori kegy-
úri jog a lap ján , az evang. prot . vallású pol -
gárok is t a r toznak a kegyúri te rheket vi-
selni, de mikor arról van szó, hogy a kegy-
uraságga l együ t t járó, at tól e lvá lasz tha ta t -
lan kegyúr i jogokat (pl. plébános választás-

nál) is kell gyakorolni : akkor sok he lyen a 
jogérzet mega lázásáva l és az osztó igazság 
kicsúfolásával, nem csupán összes lakossága, 
nem is ennek törvényes képviselete, hanem 
csakis ka th . t ag ja i gyakoro lha t j ák a jogot. 
Már pedig mindenki tud ja , hogy a pol i t ikai 
községek pa t rónus i jogát csakis azok a szer-
vek gyakoro lha t ják , melyeket a községi tö r -
vény felállít, t ehá t a képviselő tes tüle t vagy 
a tanács és pedig csak azon összetételben, 
melyet a törvény kötelezöleg előír. Ezen jog-
gyakor la tá tó l va l lása mia t t senki el nem 
zárható . Mégis nálunk, felsőbb rendelet foly-
tán , a képviselő tes tü le t nem kathol ikus t ag-
jai el t i l tatnak jogaik gyakor la tá tó l . 

A törvény, jog és igazság i lyettén gya-
korlása folytonos izgalomban t a r t j a a kegy-
úri városok lakosságát , akik felet t a ka th . 
püspöki önkény a legr idegebb fo rmában ér-
vényesül. Mennyi önkénye követ tet ik el ily cim 
a la t t az országban, arról elszomorító tanú-
bizonyságot tehe t Eper jes , Debrecen, Besz-
tercebánya, Breznóbánya , Körmöcbánya , Gröl-
nicbány7a, és más városok pro tes táns lakos-
sága. 

Követel jük tehát , hogy az 1848. évi X X 
t.-c. 2. §-a oly szellemben ha j tassék végre, 
hogy a róm. ka th . vagy görög ka thol ikus 
egyház, kegyúr i te rhek cimén a nem-katho-
likusoktól semmiféle szolgál ta tás t ne köve-
telhessen és hogy a kincstár , a szabad kir. 
városok és községek ál tal kegyúri jog cimén 
te l jes í te t t szolgál tatások helyébe, az 1868. 
évi 53. t.-c. 23 §-ában szabályozott , az ösz-
szes val lásfelekezetekre kiterjedő, és az egyes 
val lásfelekezeteknek a lakosság számához 
képest megál lap í tandó és a község vagyoni 
erejéhez mér t segélyezés lépjen. — A plébá-
niák ezen rendelkezés fotytán esetleg szen-
vede t t jövedelem fogya tkozásának pót lására 
nézve egyedül az 1790—1. évi X X V I . t.-c-
lehet az i rányadó. 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Pályázati eredmény. A dunántúli ág. hitv. ev. 

egyházkerület 1901. évi közgyűlésén Dr. Mesterhá-
zy Gedeon űr, a kerület világi aljegyzője, 400 ko-
rona pályadijat tűzött ki ilycimű munkára: »A val-



lásosság hanyatlásának okai s a^ evang. hitélet feléb-
1 esetésének es\ko\ei." 

A pályázati hirdetésre, a kiszabott határidőig 
9 munka érkezett. A munkák megbirálására kikül-
dött bizottság, mely Bancsú Antal, Horváth Sámuel, 
Kund Sámuel, Dr. Ostffy Lajos és Poszvék Sándor 
tagokból állott, január hó 25-én tartotta meg ülé-
sét Sopronban főtiszt, s mélt. Gyurátz Ferenc püs-
pök úr elnöklete alatt. A biráló bizottság ezen ülé-
sén felvett jegyzőkönyvnek közérdekű részét ezen 
az úton tesszük közzé a következőkben: 

1. A biráló bizottság mindenekelőtt örömmel 
jelenti ki, hogy a hirdetett pályázat mindenkit ki-
elégíthető szép eredménynyel végződött, ami szem-
lélhető egyrészt a munkák számában, annak bi-
zonyságára, hogy a nagyfontosságú pályakérdés 
elég széles körben keltett méltó érdeklődést. A 
szép eredmény szemlélhető másrészt a munkák 
minőségében, amennyiben a biráló bizottság több 
olyan munkát talált, mely komoly figyelmet érde-
mel. Érdemre nézve különösen 3 munkát emelt ki 
a biráló bizottság, melyeknek jeligéi a következők : 
1, »Az egészségesek nem szűkölködnek orvos nél-
kül, hanem a letegek.« — 2. »II. Kor. 10'3— 5.«—3. 
»Várjatok nagy dolgokat Istentől és tegyetek nagy 
dolgokat Istenért ! Carey.« 

2. A pályadijat a biráló bizottság beható meg-
beszélés után a »Várjatok nagy dolgokat . . . sat« 
jeligéjű munkának Ítélte oda. Ebben az Ítéletében 
döntőnek vette a biráló bizottság azt a nagy szor-
galmat és szeretetet, mellyel e munka szerzője dol-
gozott, amely szorgalom kivált a théma általános 
részének kidolgozásában kellő sikert is elért, — 
annak a kérdésnek kifejtésében t. i. hogy mi okoz-
za korunkban általában és mindenütt a vallásos élet 
hanyatlását s mik lehetnek az orvoslás általános 
eszközei. Ennek az általános kérdésnek kifejtésé-
ben, az idevágó szakirodalomnak széles körű fel-
használása útján, — tisztán tudományos szempont-
ból — a szerző meglehetős tökéletes munkát nyúj-
tott. Igaz, hogy a munka e részének tökéletessége 
a munka másik, gyakorlatiasabb részének rovásá-
ra esik. amely résznek t. i. hazai viszonyainkra s 
különösen hazai evang. egyházunk viszonyaira való 
tekintettel kell vala a kérdést kifejtenie, ami azu-
tán az elméleti tudományos érték mellé biztosította 
volna a munkának a gyakorlati alkalmazhatóság 
értékét is. Ezt a hiányt azonban, az általános rész 
szépségei mellett, a biráló bizottság nem vethette 
nagyon súlyos beszámítás alá, mivel ez a hiány a 
többi munkákban is megvan. 

Ennek a jutalmazott munkának szerzője, a 
felbontott jeligés levélke szerint, Hetvénvi Lajos, 
vallástanár a soproni ev. főgimnáziumban. 

3. A biráló bizottság a fentebb kiemelt 3 mun-
ka közül a másik kettőt, t. i. »Az egészségesek 
nem szűkölködnek orvos nélkül, hanem a betegek.« 
— »11. Kor. 10'3—5.« — jeligéjűeket dicséretre mél-

tónak Ítélte, azzal a kijelentéssel, hogy ha e mun-
kák szerzői jeligés levélkéik felbontásába beleegyez-
nek s e beleegyezésüket főtiszt, s mélt. Gyurátz 
Ferenc püspök úrnak bejelentik, úgy a biráló bi-
zottság utólagosan az ő neveiket is köztudomásra 
hozza. 

Egyébként pedig a biráló bizottság ezen az 
úton az össses munkák szerzőit értesiti, hogy mun-
káik átvétele ügyében a kellő igazolással fordulja-
nak íőtiszt. s mélt. Gyurátz Ferenc püspök úrhoz. 

A biráló bizottság megbízásából közzé teszi: 
Bancsá Antal. 

Szakvizsgálati és pályamű-tételek íheol. Inté-
zeteinken. Pozsony. S\akvi^gálati Írásbeli dolgosa-
tok tételei: 1. Exeg. theol. : »A végitélet képzete az 
ó- és új testámentomban.« — 2. Systh. theol.: »A 
scholasztikusok váltságelmélete, különös tekintet-
tel Aquinói Tamás. Abaelardus és Anselmus ta-
naira.« — 3. Gyak. theol. Szentbeszédek: Luk. XXIV. 
36—47, (magyar) — Efez. II. 19—22 (német) es I. 
Ján. IV, 7—12 (tót) alapján. 

A Péc^ely-féle pályadíjra a következő tételek 
tűzettek ki: 1.) Hase és Tschackert polemikájának 
párhuzamos ismertetése. 2.) A lelkipásztorkodás és 
a belső missió helyes viszonya, 

Eperjes. Az idei szakvizsgákra kitűzött thémák a 
következők : Uj szöv. exeg. — »Pál apostol megváltás 
tana;« Ó szöv. exeg. »Jesajach 52—53. fejezeté-
nek magyarázata, vonatkozással a messiási esz-
mére.« Systh. theol. »A kereszténység befolyása az 
emberiség művelődésére.« Egyházi besyédre textu-
sek: — Phil. III. 8—14. IL Luk. X. 38—42. 

A »Szentgyörgyi Gusztáv«-féle ösztöndíj thé-
mája: »/1 biblia tekintélyéről.« 

Sopron. Szakvizsgálati thémák. 1. Arnos VII.—I—-
X—17. v. magyarázata, különös tekintettel a pro-
fetismus lényegére s történetére, vagy : János ev. 
I. 15—28 v. magvai ázása főtekintettel Keresz-
telő János keresztségének jelemzésére. 2. A kereszt-
ségnek mint kegyelmi eszköznek jelentése, vagy : 
Törvényszerűség és erkölcsiség. (A kettőnek jel-
lemzése és egymásra való kölcsönös hatása.) 3. 
Egyházi beszéd a ft. püspök által kijelölt szövegre. 

A győri egyházmegye elnökségének megbíza-
tása lejárván, a választó egyházközségek 1903. dec. 
31-ig beadták szavazataikat az új elnökségre. A 
szavazat felbontás alkalmával kiderült, hogy az 
egyházmegye községei egyhangúlag' az eddigi el-
nökséget kívánják az egyházmegye élén látni. „ így 
tehát megmaradt esperesnek Horváth Sámuel théti 
lelkész, felügyelőnek Barcza Géza théti földbir-
tokos. 

Lemondás—választás. A nagyszalóki (szepes-
megyei) egyházközség agg lelkésze Seliönvieszner 
János hivataláról lemondván, az egyházközség a 
lelkészi állásra Faix Mihály hollólomnici lelkészt 
liivta meg, ki a meghívást el is fogadta. 

Beiktatások. A nemeskéri egyházközség uj lel-



készét : Bcrec\ Gábort január 24-én iktatta hivata-
lába Laucsek Jónás esperes. — Ugyancsak január 
24-éu iktatta hivatalába — amint azt a múlt szá-
munkban jeleztük — Varga Gyula esperes itj. Por-
koláb Gyula a zalaegerszegi missziói egyház fiatal 
lelkészét. 

Új felügyelő. A debreceni ev. egyházközség 
január 26-án tartott közgyűlésében az elhalálozott 
Boc^kó Sámuel helyébe egyhangúlag Tolnay Kor-
nélt választotta meg felügyelővé. 

Belmissió ügy. A szepesbélai ifjúsági egyesü-
letnek jan. 17-én tartott közgyűlésének jelentésé-
séből : Az égyesület a múlt évben 17-szer lépett 
lel nyilvánosan előadásaival és négy hangú éne-
keivel rendesen nagy közönség jelenlétében. Az 
ünnepek alkalmával az áhítatosság emelésére a 
templomban szintén közreműködött. Az egyesület 
90 tagot számlál. A következő lapok állanak ren-
delkezésére „Politisches Volksblatt", — „Magyar 
Szó", — ,,Vasárnapi Újság", — „Wiener ev. Haus-
freund", — „Di Jugendhilfe" (Organ tür entschiede-
nes Christenthum) — „Die Gartenlaube'' — ,,Ev. 
családi lap" — „Pommerscher Hausfreund" — 
,,l)ie Glocken" — „Die Missionstaube" — „lllust-
rirtes Jugend-Blatt" — „Der Lutheraner'-. Az utóbbi 
három ajándék Amerikából. 

Szép adomány. A s z e p e s b é l a i ev. n ő e g y e s ü l e t 
a barlangligeti ev. kápolna építésére 1000 koronát 
adományozott. 

A dunántúli egyházker. főiskolai nagybizottsá-
gának gyűlése. (Tanitónőválasztás. — Tanitóképző-
intézet építkezési ügye. — IV. évfolyam a soproni 
theologián). Január 25-én tartotta nevezett bizott-
ság gyűlését Sopronban. A megüresedett kőszegi 
leányiskola tanítónői állásra egyhangúlag Kaffka 
Boriska oki. polg. isk. tanítónőt választotta meg 

LJeható eszmecsere tárgyát képezte a soproni 
ev, tanítóképző intézet építkezési ügye. A bizott-
ság az építkezés szükségét belátta ; előkészítését 
a pénzügyi-bizottságra bizta. Részletesebben a jú-
niusban tartandó nagybizottsági ülésén tárgyalja 
az ügyet. 

Elhatározta a nagybizottság, hogy szeptem-
berben megnyitja a theologián a IV. évfolyamot. 
A tanórák beosztását a jelenlegi tanári kar magára 
vállalta. A kerületet tehát úgyszólván semmi költ-
ség sem terheli. 

Pályamii bírálat. Ugyancsak január 25-én 
tartott a dr. Mesterhá^y pályamunka bíráló bizott-
ság ülést. Beérkezett 9 munka. A bíráló-bizottság 
tagjai külön-külön készítettek bírálatot; az össze-
foglaló bírálatot Bancsó Antal theol. tanár szer-
kesztette. (A bírálatot lapunk más helyén hozzuk.) 
A 400 kor. pályadijat egyhangúlag „Korunk és az 
evangeliom" cimű terjedelmes, részletekbe hatoló 
munka, — „Várjatok nagy dolgokat Istentől, tegye-
tek nagy dolgokat Istenért" — jeliigévei nyerte el. 
A jelligés levél {elbontatván, — a mű szerzőjeként 

Hetvényi Lajos soproni ev. főgymn. vallástanár 
tünt ki. 

Folyó évi január, hó 25-én tartotta a pénzügyi 
bizottság is ülését Sopronban, — a hol a szegény 
gyülekezetek, missió pontok és hitoktatók segé-
lyezésére szolgáló közalapi segély osztatott szét. 

Mindegyik biz. ülésen részt vett főtiszt. Gyu-
rátz F. püspök úr mint elnök, 

A fejér-komáromi ág. h. evangelikis egyház-
megye rendszeresítvén a másodfelügyelői és ales-
peresi állásokat, az ezekre beadott szavazatokat mult 
hó 25-én bontotta fel az e célból kiküldött bizott-
ság, másodfelőgyelővé ogyhangulag dr. Kéler Zol-
tán egyházmegyei törvényszéki bírót, alesperessé 
pedig ugyancsak egyhangulak Gáncs Jenő székes-
fejérvári lelkészt választván meg. 

Iskolai ünnepély a Dunáninneni ev. kerület 
polg. 1. iskolájában Modorban. A modori ker. polg. 
1. iskolában f. évi jan. 28-án szép ünnepélynek vol-
tunk tanúi. Az ünnepélyt az iskola egyik buzgó lé-
tesítője s jelenleg is fáradhatatlan vezetője Holle-
nung Károly esperes nevenapja alkalmából ren-
dezte az iskola igazgatósága. Délután 5 órakor zsú-
folásig megtöltötte a távolabbi vidékről is szép szám-
ban megjelent közönség — az iskola egv e célra 
feldíszített termét. 

Az ünnepély gyors egymásutánban változatos 
Programm mellett folyt le. Volt ének, szavalat, zon-
gorajáték, élő képek, A programúi valamennyi pont-
ja jól sikerült, különösen sikerült volt a »kurucz 
dalok« és a »virágok ébredése.« (élőképp A prog-
ramul többi pontjai voltak »Üdvözlő ének« Joacini-
től. »Felköszöntő.« »Tündértánc« zongorán. »A 
Grachusok anyja« élőkép. Tarantella Schytte-től. 
»La licon á la pompce. Per. 1. Aicard« monológ. 
»Spichuhr« zongora. »Nanike« Chopintől. »Tündér-
lak« Rudnyánszkytól, szavalat. »Magyar rapsódia« 
Horváth-tól és az elől említett két szám s végeze-
tül »Kochstudien in der Musterküche« c. tréfás bo-
hóság. A közönség egy élvezetes estét töltött az 
új intézet falai között, a mely nagy ambícióval 
igyekszik hivatásának megfelelni. Az intézetben ész-
lelt példás vezetés, a derült szellem a mely falai 
között uralkodik — kedves vendégmarasztalók 
voltak az ünnepség után is — midőn is helybeli 
és vidéki vendégek barátságos lakomára gyűltek 
össze az intézet ebédlő termében s midőn tósztoK-
ban éltették az intézet lelkes alapitóját s vezetőjét 
Ilollerung Károly esperest, kinek e helyen is kíván-
juk hogy még számos ily ünnepségben teljék része 
s legyen öröme. • 

Külföld. 
Roma locuta est! Közvetlenül karácsony ün-

nepe előtt hirdette ki a pápa meghagyásából Stcin-



hiiber jezsuita bíboros, mint az index-bizottság el-
nöke, hogy Loisy apát, sorbonnei tanár összes mű-
vei a tiltott könyvek hírhedt indexébe kerültek. 
Szerzőjük egyszerű falusi lelkész volt, majd alapos 
kritikai tanulmányai alapján theol. doctorátust és 
tanszéket nyert Párisban, a hol a „kath. intéze-
ten" 1893-ig működött. Itt . azt tanította, hogy a 
pentateuch mostani alakjában nem Mózestől való, 
hogy a teremtés történetének mythikus jellege van 
stb. E kritikai nézetei miatt a párisi érsek tanszé-
kétől megfosztotta s egy dömés kolostorba tanító-
nak küldetett. Itt tovább folytatta bibliai kritikai 
tanűlmányait, mígnem a kormány 4 évvel azelőtt 
a sorbonne egyik tanszékével kínálta meg. Zavar-
talanúl folytathatta itt történetkritikai tanűlmányait 
tekintet nélkül arra, hogy egyeznek-e ezek az 
egyház tanaival vagy sem ? Ujabb eretnek tételei 
igy hangzanak : az evangéliumokban sok a nem 
hiteles részlet; a 4-ik evangelium sem hiteles; 
Krisztus istensége nincs az evangéliumokban 
eléggé beigazolva stb. — bár másrészt több izben 
is módot és alkalmat keresett az egyházi tannal 
való megbékélésre. De nagy ellensége, Richárd 
(méltatlan névrokona az egykori nagyhírű bibliai 
kritikusnak, Simon Richárdnak) párisi bíboros érsek 
nem nyugodott s a papoknak és a laikusoknak „Evan-
gile ethglise" c. művének olvasását megtiltotta. 
Ebben Loisy „hamis tévtanokat hirdet az irás és a 
hagyomány tantekintélyéről, a Krisztus istenségé-
ről, a megváltásról és feltámadásról, az eucharis-
tiáról s a püspökség és pápaság isteni eredetéről" 
stb. Ennek az érseki tilalomnak Loisy alávetette 
magát, de hogy a nagyszámú támadásokkal szem-
ben megvédje magát, egy kisebb iratban tette 
közzé kritikai álláspontját, a mivel még jobban in-
gerelte föl maga ellen a biboros érseket, aki hogy 
eliteltetését kieszközölje, azonnal Rómába szaladt. 
De XIII. Leó pápa, az okos diplomata halasztotta 
a dolgot, inig nem X. Pius, a „kegyes pápa" tár-
gyalásba bocsátkozott a párisi érsekkel, mely tár-
gyalásnak eredménye Loisy elitéltetése. Az érsek 
jól számitott, a midőn a jezsuitákat nyerte meg 
ügyénnk. A szerző természetesen akadály nélkül 
tanithat a sorbonneban, mert a kormány nem igen. 
bántja — a kath. intézetek hallgatói azonban nem 
látogathatják az ő előadásait. Iratait továbbra is 
mohón olvassa a reformokra hajló francia papság. 
Sőt főpapok is tartoznak az ő olvasói közzé. Im 
ilyen Róma tridenti-vatikáni hatalomszózata a tu-
dományos kutatás szabadsága ellen ! Krauss. Schell, 
Einhard és Loisy számára nincsen hely a kath. 
tudományban ! De mi volna a modern eszmevi-
lágból, ha sikerülne a tiltott könyvek hirhedt jegy-
zékében foglalt szellemi termékeket eltüntetni '? ! 
Róma kerüli a tudományos világosságot s ez az ő 
végzete és veszedelme ! 

Weinel „Jézus a XX. században' c. meglehetős 
negativ irányú műve ellen Lepsius előadásokat tar-

tott Solingenben Jézus életéről. Közelebbről apo-
Jogetikai alakban azt a három kérdést fejtegette : 
ki volt Jézus, miért halt meg Jézus s feltámadott-e 
Jézus ? Összehasonlította a legújabb vallástörténeti 
theol. iskola (Strausstól Weinelig) Krisztus képét 
az evangéliumok és az apostolok képeivel, s arra 
az eredményre jutott, hogy a modern theologia 
Krisztus képe nem lehet „vallási heros" ki a maga 
suggestiv hatásaival hü tanítványokat szerzett, míg-
nem a zsidó utópikus messiási eszmén hajótörést 
szenvedett. Mély vallásos pzvchotógiával és törté-
neti hűséggel rajzolta meg Lepsins az istenember 
történeti személyiségét, annak példányképszerű 
vallásos erkölcsi vonásait, az „atya és a fiu" egyet-
len viszonyát s Jézus elitéltetésének aktáit és in-
dokait. Második előadásában megkapó vonásokkal 
festette az uj szöv. okiratok alapján az isteni igaz-
ság és szeretet harmonikus egységét Jézus kien-
gesztelő és megváltó halálában ; s visszautasította 
az Isten „vérszomjáról" szólló hagyományos zsidó 
és modern theol. képzeteket. Végűi utolsó felolva-
sásában Jézus feltámadásának az egész őskeresz-
ténység hitében való történethittani gyökerezését 
ejtegette s kimutatta az apostoli iratoknak feltétlen 
történeti megbízhatóságát. Mint olvasom, az elő-
adások egyikén maga Weinel is volt jelen s s je-
lenvolt nagyszámú művelt — liberális és positiv 
irányú közönség gyönyörködött a 2 tudós között 
kifejlődött érdekes és tanúlságos vitában. 

A S^às^ors^- Pestalo\zi-egvlet múlt (59.) évi je-
lentése szerint segélyezett 1061 tanitóözvegyet, 
984 árvát, 12 családot, 47 tanitót, 1 tanítónőt, 23 
nyugdíjas tanitót s a drezdai otthonra 70744 már-
márkát adományozott. Tőkevagyona 501439 márka, 
míg a külön kezelt Berthelt-alapitvány összege 
312602 márka. A számok beszélnek. Ilyen összegek-
kel lehet már enyhíteni a tanítók családjainak Né-
metországban is észlelt nyomorán ! — Tanűlságo s 
az is, hogy a würtenbergi ev. tartományé gyházban 
az elmúlt évben elhunyt 12 lelkész, nyugdíjba vo-
nult 14 nyugdíjas lelkész meghalt 9. A működő lel-
készek nesztora 75 éves. Betöltöttek 93 lelkészi ál-
lást, ebből egy udvari lelkészét 5 dékánságot. Az 
első theol. lelkészi vizsgát megállotta 26 kandidá-
tus, a másodikat 45. Lelkészi képesítése van 128 
kandidátusnak. Az alkalmazottak éveinek átlaga 31. 
7 lelkész más pályára lépett. Az összes nem ál-
landóan alkalmazott s nem véglegesített lelkészje-
löltek száma 353, ez év elején volt 336. Württen-
bergben tehát káplánhiányról épen nem szóllhatnak. 
bárcsak mi is azt mondhatnók ! 

A s^às^ors^- tartományegyház belső életéből 
közölhetjük a következőket: A főegyházi tanács 
hivatalos adatai szerint az elmúlt évben áttért az 
ev. tartományegyházba 1023, kitért 1306 egyén. Az 
előző évben volt 1027 az áttértek s 866 a kitértek 
szám. Az áttértek közül 854 róm. kath. 31 zsidó 
volt, — a kitértek legnagyobb része is a római kath. 



egyháznak szóllott. Az át- és kitéréseknek ez a 
hullámzása mindenesetre szomorú jelenség az egy-
házak életében. A vegyes házasságok képezik itt 
is az át- és kitérések forrását, az utolsó öt év 
alatt a kitérések az ev. tartományegyházból 635-
röl 1306-ra emelkedtek, a mi mindenesetre meg-
gondolandó valami. A kath. egyház mellett a prot. 
szekták is hódítanak, a melyek közzé főleg a met-
hódisták és apostoli gyülekezetek tartoznak. De 

jellemzők a további statisztikai adatok is, így ne-
vezetesen a születések száma 96, 3%-ról 96, 1% 
szállott alá, a keresztelések száma 2282-vel apadott. 
Házasságkötés 266-al és egyházi megáldás 171-el 
volt kevesebb az előző évben. Tiszta ev. házaspár 
volt 98,7°/o, az előző évben 99%. A vegyes házas-
ságok közül 88,4%, az előző évben .89,7% volt ev. 
szertartás szerint megáldva. Vegyes szülőknek 1000 
élő gyermeke közül 918 ev. módon kereszteltettek. 
A konfirmáltak száma 5788-al több volt, mint az 
•előző évben, mig a vegyes házasok konfirmálásai-
nak száma 229-el emelkedett. Haláleset volt 98,5, 
í z előző évben 98,3%. Az úrvacsorában részesült 
40%, illetve a lakosság 42,2%-a A nagyvárosokban 
hanyatlott az úrvacsorázók száma.. Egyházi tiszte-
leti jogaitól megfosztatott 958, az előző évben 1020 
egyén. Az egyházi alapítványok összege 845398, az 
előző évben volt 1900127 márka, a miben azonban 
€gy 900000 márka külön ephorális hagyomány is 
foglaltatik. A kollekták eredménye 178112 márka, a 
miből 34318 márka a misszióra, s 23 ezer a bel-
misszióra s a Gusztáv Adolf egyletre esik. 13 új 
lelkészi állás létesült, 7 templom épült, s 138 egy-
házlátogatás volt. A lelkészek fiainak otthona ala-
kulóban van. Az erkölcsi állopotokat tekintve : az 
öngyilkosok száma 1192-ről 1268-ra emelkedett. A 
törvénytelen születések alászállottak, s 17594 eset-
ből 1268-ra emelkedett. A törvénytelen születések 
alászállottak, s 17594 esetből 6400 utólag törvénye-
síttetett. A házassági elválások száma 764-ről 844-re 
emelkedett. Nem ártana, ha koronként mi is a sta-
tisztika világánál tekintenénk a mi közegyházi álla-
potainkat! 

ágostai illetőségű Fuggerek voltak az XV-
XVII-ik században a német nemzet római szent 
birodalmának Rothschildjei. Hogy milyen szerepet 
játszottak azok a 30 éves háború ideje alatt a val-
lásos ügyekben, az eléggé ismeretes, valamint is-
meretes a Fuggerek bankházának élénk összeköt-
tetése az indulgentiák ái ulgatásával. A Luther ko-
rabeli árulgatásra vonatkozó okmányok, a melye-
ket Schulte tanár a vatikáni levéltárban fedezett 
föl s a melyeknek közzétételét a német birodalmi 
kancellár túlságos pápás sympathiából állítólag nem 
engedélyezte, a pápai szék s a Fuggerek bankháza 
közötti üzleti levelezéseket tartalmazzák, mely 
bankház a bűnbocsátó cédulák eladásából befolyt 
összegek bevételezésével volt megbízva. A Fugge-
rek háza egész déli Németországgal számolt be s 

a beérkezett összegeket („peccata germanorum") 
a vatikáni kincstárba szállította. Mindezek a dolgok 
a történelemből eddigelé is ismeretessek valának. 
Az uj okiratokból azonban hihetőleg megtudjuk 
azokat az összegeket, a melyeket az indulgentia — 
vásár a pápai széknek jövedelmezett. 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátvás 

I roda lom. 
Az Érdekes Könyvtár szépirodalmi havi folyó-

irat, mely már első januári füzetével is magára 
vonta a közfigyelmet, közölvén Mikszáth Kálmám 
„A bátyus zsidó lánya" és „Pletyka" cimü gyö-
nyörű elbeszéléseit, — most megjelent februári 
füzetében újból, nagy lépéssel haladt előre kitűzött 
célja felé. — Minden betűje — elsőtől az utolsóig 
— magyar iró munkája, száműzve vannak belőle a 
külföldi selejtes regény- és elbeszélés-fordítások, s 
a legkiválóbb magyar irók legjobb munkáit adja a 
közönség kezébe. A filzet páratlanul gazdag tartal-
mából kiemeljük Eötvös Károly „Két bíró kútja" 
cimü remek elbeszélését, mely egyike a legkiválóbb 
legzamatosabb, tősgyökeres magyar nyelvezettel 
megirt novelláknak. Magyar a levegője, magyarok 
az alakjai Gárdonyi Géza „Kétféle nóta" cimü 
novellájának is. A nagynevű szerző ebben is 
csillogtatja hasonlíthatatlan magyaros irányát, 
kedves humorát. Belső értékre nézve méltán 
sorakozik az előbbi kettőhöz: Jakab Ödön „Vulkán-
tulajdonos" cimü elbeszélése, kedves derűs rnilieu-
jével, és elsőrendű munka Szabó Endre „Vándorló 
uraság" cimü életképe is; köztünk élő, s rendkívül 
éles megfigyelőképességgel megrajzolt alakjait a 
jóízű magyaros humor derűje aranyozza be. A 
költészetet Dalmady győző, a Kisfaludy-társaság 
kiváló tagja képviseli. Ezen kívül nagyon érdekes 
az ismeretterjesztő apróságok rovata, úgyszintén 
az Érdekes könyvtár" specialitása, rejtvénypályá-
zati rovat is. Speciálitásnak nevezzük, mert csak 
ez a lap nyújtja olvasóinak, azt a kegvezményt, 
hogy kivétel nélkül, minden egyes rejtvénymeg-
fejtőnek egy szépirodalmi müvet ad jutalomképpen. 
A dúsgazdag tartalom rendkívül előnyök mellett 
a folyóirat előfizetési ára példátlanul olcsó: negyed 
évre csak 1 korona, mely összeg az „Érdekes 
Könyvtár" kiadóhivatalába (Budapest, V., Kálmán-
utca 2.) küldendő. Nagyon ajánljuk a pártolásra 
méltó, előkelő színvonalú, hazafias vállalatot olva-
sóink figyelmébe. 

Zur neuesten Litteratur der Philosophie in 
Ungarn címmel Dr. Stfávik, eperjesi tanár tollából, 
Hermann Haacke, lipcsei cég kiadásában megjelent 
a „Zeitschrift für Phiolosophie und philosophische 
Kritik"-nek egy különlenyomata, melyben a szerző 
megismerteti a külfölddel, néhány hazai kiválóbb 
bölcsészünk kisebb-nagyobb műveit. Az ismer-



tetett munkák a következők: Jánosi B. — Geschich-
te der Aesthetik, — Böhm K. — Die Aufgabe 
und das Hauptproblem der Wertheorie —, Sebes-
tyén K. — Die Anfange des griechischen Denkens 
von Thaies bis Sokrates —, Alexander B. Studien 
über Diderot — és ugyanaz — Ausgeiwählte 
philosophische Werke von Diderot —, Gál K. — 
Brassai als Philosoph —, Pékár K. — Geschichte 
der Phiolosophie —. Dr Székely. — Kunst und 
Moral — (A szerző dicséretes munkát végzett, a 
midőn hazai bölcseleti Íróinknak a külföld előtti 
megismertetésére vállalkozott.) 

Bölcsészettörténet. Irta dr. Horváth József. 
Első kötet. Ó-kori filozofia története. Első rész : 
bevezetés. Thalestől a sokratikusokig. Pápa, 1904. 
Ára 4 k. Nagy nyolcadrész 246 lap. Örvendetes, 
ha a bőlcsészetterén, ahol talán leginkább elma-
radt irodalmunk, eredeti tanulmány megjelenésé-
ről adhatunk liirt. Részletesebb ismertetésére 
később térünk vissza. 

Koszorú cimű kiadványsorozatának 1904. évi 
tiz füzetére pályázatot hirdet a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság. Kívántatnak vallásos elbeszélé-
sek. életrajzok, történeti képek és rajzok. A főfel-
tétel, az hogy az evangélium lelke buzogjon ben-
nök, keresztyén vallás-erkölcsi erővel hassanak és 
tősgyökeres magyar nyelven s zóljanak. A pályázat 
nyilt, bárki részt vehet benne, jeligés levélke nem 
szükséges. A közlésre elfogadott művek kis 
nyomatott ivenként 45—50 koronával dijaztatnak. 
A füzetek terjedelme egy nyomatott ívnél kisebb, 
mástélnél nagyobb nem lehet. A kéziratok f. évi 
j uni us hó 15-ig alólirott titkárhoz küldendők. 
Budapest, 1904. február 3-án S^öts Farkas, a M. 
P. I. T. titkára. 

A burok és az angolok harca Dél-Afrikában, 
ámbár a mai napjainkban szokatlannak és újnak 
tünt fel, tulajdonképen majdnem évszázados s a 
mi napjainkban lefolyt harc épen nem első, hanem 
az utolsó és befejező küzdelem volt. A mint az 
angol elem szaporodott, az angol nyelvet tették 
hivatalossá s a bíróságokban sem engedtek már* 
helyet a hollandusnak. Még jobban elkeserítette a 
boérokat, kik egymástól távol, nagy majorságok-
ban űzték a gazdálkodást, a rabszolgák felszabadí-
tása. Ezért kárpótlást kaptak ugyan, de azt 
kevesellették és a rabszolgák helyett azon a nép-
telen vidéken nem igen kaphattak mezei munká-
kat. Az is bántotta őket, hogy az angol kormány 
igen barátságosan bánt akafferekkel, kik ellen, mint 
farmjaik gyakori megtámadói ellen, ők mindig 
készen voltak az irtó háborúra és az angolok 
ezen eljárását ugv magyarázták, mintha a vadakra 
akarnának támaszkodni ő ellenük. Mindezen ok-
ból körülbelül 1837-ben 10,000 boér kivándorolt uj 
hazát keresni, távol az angoloktól Na tálban. Eleinte 
független köztársaságot alkottak, de már 1843-ban 
ismét kénytelenek voltak elismerni az angol felső-

séget. Itt sem volt tehát nyugtuk. Egy ujabb ki-
vándorlás hűvösebb, az európaiakra nézve kelleme-
sebb tartományokba vezette őket, az Orange é s 
Yaal folyók mellékére, hol egy ideig független 
nemzeti létnek örvendhettek. 

Most már ugy látszik, ennyi munka és 
viszontagság után a kérdés örökre be van fejezve 
és az angol fennhatósággal együtt biztonság és 
béke is költözik a sivár földre. 

A Nagy Képes Vilhgtörténet most megjelent 
205. füzete a burokkal foglalkozik. • 

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a 
kötet írója is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet 
ára díszes, félbőrkötésben 16 korona; füzetenkánt 
is kapható 60 fillérjével. Megjelen minden héten 
egy füzet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek 
irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., 
Üllői-ut 18. sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
utján, havi részletfizetésre is. 

Sárospataki Lapok. (XXIII. — 5.) — „ A r e -
formátus egyház függő kérdései" (folyt, és vége) 
Zoványi Jenő. — „Ev, ref. jellegű középiskolai 
értesítőink tanulságai a mult évről" (folyt,) Szuhai 
Benedek. — „Az apostolok cselekedeteiről írott 
könyv" ffolyt.) Harsányi István. — „Visszaemléke-
zések Mitrovicsra." — stb. 

Protestáns Egyh. és Isk. Lap. (XLVll — 5) — 
„A debreceni egyetem," Raffay Ferencz. — „Mi 
van a bibliával!" Ruttkay Gyula. — magyar 
protestantizmus" Dr. Ruzsinszky Pál. — „Az 
evangolium a spanyolok között." Molnár János. 
— stb. 

Debr. Protestáns Lap. (XXIV — 5) — „Az 
országos ref. tanáregyesületnek a vallás- és köz-
oktatásügyi ministerhez intézett felterjesztése a 
tanári nyugdíjtörvény módosítása tárgyában." Dóczi 
Imre, Karai Sándor. — „Híres természettudósok 
vallásos nyilatkozatai." — „A debr. ref. kollégium 
adattára" Ralogh Ferencz. — stb. 

Dunántuli Prot. Lap. (XV — 5) — . ,Hi tokta tás 
a más jelllegü iskolákban" (vége) P. J. — .,Az ön-
álló életre vezetés" (vége) Fülöp Gyula. — „A 
horvát-szlavon missió múltja, jelene és jövője," 
Földváry • Jenő. — stb. 

Erdélyi Prot. Lap. (VII — 4) — „A b ib l iá ra 
támaszkodva védjük szabadságunkat," Báró Bánffy 
Dezső. — „A magyarországi evangeliom szerint" 
reformált és ágostai hitvallású evangelikus egy-
házak véleménye az 1848. évi XX t.-c. végrehajtá-
sáról (folyt.) — „A kongrua elküldése," Gulak Zsig-
mond. — stb. 

Sárospataki Lapok „Ott van a régi nyomor a 
magyar protestáns egyház nyakán az egyházi adó-
ban, ott van az iskola-teherben, ott van a szolgál-
mányokban, ott van a római kanonika vizitációnak 
ránk való nvomakodásában, ott a jogegyenlőség 



nem élvezésében, ott van a lelkiismereti kényszer-
nők volü ik szemben való alkalmazásában, ott vau 
az állam Ii italomnak a pápaságtól való többé-
kevésbbé függésében; aztán oU va i a kö/.önvö.s-
ségnek lelkot ölő hatalmában, az egykedvűségnek 
mutogatásában, a templomok kerülgetésében, a 
protestáns öntudat erejének hanyatlásában, a 
mérhetlen alkalmazkodásban, a rosszul értelmezett 
szabadéivüségben és szabadságban, a protestáns 
leifogásnak és érzületnek a magunk részéről má-
sok javára s a magunk rovására való kisajátításá-
ban stb.-ben stb.-ben." 

»Mindezek mellett még azt is felemlítem, hogy 
a tekintélynek való hódolgatás is szaporítja a régi 
nyomort, mert mint közügyekkel foglalkozónak ta-
pasztalnom kell, hogy nem az igazság kell az em-
bereknek, hanem az hogy kicsoda mondja s írja s 
a híres magyar kálvinista önérzetnek meg kell ha-
jolnia némelyek szerint, lia miniszter vagy más e 
fajta hatalmi végrehajtó közeg, vagy egyházi közi-
gazgatási funkcionárius szól és ír! Tapasztaltam, 
hogy a derekak meghajlása is kezd régi nyomor 
lenni s épen a protestánsok tiltakozásában jelent-
kező erejének aL ellanyhúlása az oka sok bajnak 
és nyomornak.« 

T EME T Ö. 
Kicker Illés 1 8 4 6 - 1 9 0 4 . 

Je les tanerőkben nem épen szegény sop-
roni felső egyházmegyénke t súlyos veszteség-
é r t e ; egyik legjobb tanfér t ia , néhai Kicker 
Illés, előbb kaboldi, későbben volt rusz t i ta-
nító, f. é. j anuár 21-én élte 58. á ldásdús 
munkásságának pedig 38. évében bekövetke-
zet t szívszélhűdés folytán, nincsen többé ! 

E jeles férfiú, Rusz tnak szülöttje, Sop-
ronban al ig végezvén be képezdei t anu lmá-
nyai t , már is 1866. évben segédtan í tónak hi-
vatot t meg néhai Ebne r Sámuel, volt nagy-
érdemű s felej thet len kaboldi tani tó mellé, ki 
mint végzet t theológus, — mint néhai Müll-
ner Mátyás, volt nagynevű soproni lyceumi 
i gazga tónak egykori ins t ruc tora s mint álta-
lában kitűnő tanerő s paedagógus , a f iatal 
Kicker t is mint segédjé t sa já t példájával an-
nál jobban vezet te be h iva tásába ! S a buz-
gó segédtaní tó oly anny i r a betanul ta s bele-
élte magá t h ivata lába , hogy m á r 1867. év-
ben a felej thetlen s pora iban százszorosan 
is megáldot t Ebner halálával Kicker annak 
u tódjává választa tot t s méltó u tódja m a r a d t 
is 1876. évig! Kicker Illés nemcsak ernye-
det len szorgalmú s példás magavisele tű , — 
hanem egyébként is áldott véralkatú szerény, 

szolid s önzetlen levén, az akkor iban a ka-
bo 'd i ev. iskolába járó kaboldi, í«'!sö-pét< rfai , 
m szverini. cundrai ás h á i s f a l \ i 150 t anu ló t 
a legnagyobb buzgósággal tan í to t ta ; egy év-
t ized a la t t h á . o m I al ol li lelkésznek, ni liai 
Unger Janosuak , Orrai Józsefnek (jelenleg 
Bonyhádon) s néhai Weisz Józsefnek, min t -
meganny i f á r adha t l an buzgó lelki at} 'ának, 
igazi m u n k a t á r s a volt, nem ellensége, hanem 
t ám asza a lelkészi h iva ta lnak , a pro tes tan-
t ismusnak ezen határszél i , oly félreeső, el-
szigetelt , exponál t s sokat veszélyeztetet t őr-
ál lomásán ! 0 i t t az á ldot t emlékű Ebne r ál-
ta l a lap í to t t keresztyén be tegegyle te t tovább 
fej lesztet te s fé r f ida lá rdá t a lakí tván úgy az 
egyházi mint a világi élet terén új szellemet 
kedvet s örömöt lehelt a szivekbe ! A h a t 
községből álló, kaboldi ev. gyülekezetnek lelki 
gondozásába s vezetésébe is Kicker min t 
konvent — s iskolaszéki t i t k á r szelídsége, 
önura lma, ö n m e g t a g a d á s a ember- és békesze-
re te te által , válságos időkben a különféle szét-
húzó elem egyesítésére is csak jó tékonyan ha-
tot t . Ily tan í tónak Kaboldon csak ba rá t j a 
volt ! . . . De épen ilyet i r igyel t a sors ! . . . 
Yéne, if ja, ap ra ja , n a g y j a zokogot t Kaboldon, 
midőn 1876. évben sa já t szülővárosa Ruszt , 
Kicker t innen e lválasz to t ta , s akkor fá j l a l t a 
s t ud t a m e g legjobban ki volt Kickor Ka-
boldon, mikor m á r nem volt i t t ! Kabold 
mostoha viszonyok de többszöri költséges 
Jel kész választás folytán is anyag i lag hanya t -
lot t ! . . . Az apadó Fer tő t ava p a r t j á n fek-
vő Ruszton is, három egymásu tán következő 
le lkészválasztásnak elseje akkor iban nagy vi-
ha r t szült; s felvert hul lámai Kicker Illés bé-
kés ha j l ama folytán l enyugod tak! Kicker I l -
lés nemlllés, — hanem János-féle á ldot t haj-
l amának befolyása folytán az összes ténye-
zők egyesült erejével Ruszt egyházi élete az-
ó ta egyre kedvezőbb lendülete t ve t t ! Kicker 
Ruszton is a l ak í to t t fé r f ida lá rdá t s vezet te 
is 25 évig s mint tűzoltó egylet i t i tkár ál ta-
lános vagy közdicsér ^tet a ra to t t . Az összes 
város há rom buzgó lelkésze, Sachs. Benő, 
Warkowei l Károly és F ranz Vilmos egymás-
u tán , minden ka r t á r sa s ismerője leg inkább 
minden t an i tványa szeret te őt ! 

Kicker mint c sa l ádapa is az önfeláldo-
zásig f á radozo t t ! Számos gyermekének a fele 
m á r serdülő korában, — sőt egy fia min t 
m á r önálló h ivata luok hal t meg előtte ; má-
sik fele t. i. 2 fia s 3 leánya még él s a leg-
gondosabb nevelésben részesül t ! Az ő mél tó 
é le tpár ja , születet t Besenhofer Erzsébet , a 
szerető anya s pontos és szorgos háziasszony 
ezen mintaképe , osz to t ta számos s egyre nö-
vekvő szüiei kötelmeit . Alig hihető, m e n n y i 



mimindenféle munká t vállalt el s végzet t a 
f á radha t l an jószivű Kicker. Midőn 1895. év-
ben Kabold és Felső-Péterfa árviz folytán 
koldúsbotra j u to t t : Kieker maga ment Rusz-
ton liázról-házra könyöradományt g\Tüjteni, 
s az intelligens jómódú s jószivű rusztiafc 
bőven adakoztak s tani tóikkal együt t vetél-
k e d t e k ' m á s gyülekezetekkel Kabold nyomo-
rának enyhitesén. Kicker m a g a is erejéhez 
mérten jó sokat ado t t ! Mielőtt jól nevelt 
serdülő s élő öt gyermekének csak egyikét is 
önálló állásban lá t ta volna, mint a villám 
egy erős tölgyfát , úgy a szívszélhűdés hir-
telen döntöt te el ezen nemesszivü, szelid ke-
délyű s a mellett te t terős testes férf iút! Ba-
rá t j a i két évtizedet k ívántak még neki ; ő 
még csak két évet óhaj to t t volna magának ! . . . 
De a végóra kérlelhetlen ha ta lmai elragad-
ták a jelest! . . . El tekintve attól, hogy7 Kic-
ker csak búsan vált meg rég megszokott s 
megkedvel t lakásától , Rusz tnak maradandó 
dicséretére legyen mondva : t isztessége volt 
ezen ő jeles szülött jének az ő szülővárosában 
már életében is; még nagyobb volt a végtisz-
tessége temetése alkalmával . 

A mily bánatos s leverő, ép oly magasz-
tos s felemelő is volt a dicsőült halot t te-
metkezése. A torony7 gyászlobogója, a csa-
ládnak, rokonságnak, kar tá rsa inak , volt — s 
mostani tan í tványainak , da lárdának, tűzoltó 
egyletnek s egyéb tisztelőinek tiz koszorúja, 
Breyer J a k a b t an i t i egy le t i elnök s medgyesi 
lelkész szívből származó imája az- udvaron 
— Franz Vilmos, ruszti lelkész, kitűnő szó-
széki beszéde — (Luk. 2,29) Brunner János , 
esperes s soproni lelkész, ha ta lmas temetői 
szónoklata (Dán. 12,3) a soproni, medgyesi 
és ruszti da lárdák remekül vezetet t s előadott 
dalai, az orgona megrendí tő búcsú, — s a zene-
kar méla akkordja i Menyhárd s Heszíer lel-
készek, az idősb s i f jabb tani tó nemzedék 
lelkes t ag ja i a kiváló soproniaktól Früliwirth 
Pósch . . . tói s a medgyesi Raiger tól kezdve 
a legfiatalabb buzgó környékbeli tanítóig, 
száz meg száz városi s vidéki evang. s nem 
evang. kisérő, köztük a kaboldi ev. egyház 
tisztelő küldöt tsége is . . . hálásan rebegé a 
a s í rba: »Isten veled dicsőült békebará t . . . 
a béke örök honában !« 

Békeszereteted őrangyalként lengje körül 
kedves családodat , s marad jon meg szelidsé-
geddel s szerénységeddel emlékül baráta id-
nak s t an í tványa idnak ! Az örök béke feje-
delme adjon egyházunknak számos il y •lelkü-
letű tani tót , . . . O a Te á rvá ida t sem hagy ja 
árvául , megtér hezzájuk ! 

Pieler Mátyás 
kaboldi lelkész. 

Üzenetek : 
Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy evangélikus 

egyházi életünk keretébe vágó mozzanatokról, ese-
ményekről lapunkat — ha a legrövidebben is — ér-
tesíteni s\ivesk edfenek. 

B. I. — H. W. köszönjük. — W. S. Elintéz-
tük. — Szl. I. A mennyire lehetett elintéztük. Dr. 
FI. K. Köszönjük. Felhasználjuk. — Dr. T. G. Sz. 
értesítésedet vettem. A munkát megküldtem. — 
B. E. Elküldettem. — B. H. Elintéztük. — S. G. 
AZ elmaradt számokat természetesen pótoljuk; 
csak méltóztassék megírni melyik hiányzik. — L. A. 
Innen rendesen elment ; szíveskedjék megírni, me-
lyik szám hiányzik, azonnal pótoljuk. 

P á l y á z a t . 

Segédem rendes lelkészszé vá lasz ta tván 

segédet 
keresek . A fel tételeket levél út ján, á l lapí t juk 
meg. Az állás március elején elfoglalható, de 
a jánlkozás t későbbi időre is elfogadok. 

Orosházán, 1904. jan. 18. 

Veres József. 

Pályázat 
A debreczeni ágost. hitv. ev. egyház a 

segédÍBlkész-hitoktatói 
állásra pá lyázato t hirdet . J a v a d a l o m : évi 
1200 korona, havi előleges részletekben fi-
zetve. 

Az 'állás márczius elején elfoglalandó. 
Je lentkezések alulírott főespereshez f. é. 

február 25-ig küldendők. 
Debreczen, 1904. január hó 31. 

Ma terny Lajos 
13 2—1 főesperes. 



Hirdetés. 
Ruttkay Sándor s a l g ó t a r j á n i l e lkésznek 

a L u t h e r t á r s a s á g á l t a l k i a d á s b a f o g a d o t t O O 

konfirmációi tankönyve 
k ö n n y e n é r t h e t ő g y e r m e k s t y l u s b a n i r v a szer-
zőné l k a p h a t ó . A r a 3 0 fillér, k e d v e z m é n y 
10%. 
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A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem 
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Jobb és megbízhatóbb 

m a g v a k a t 
s olosóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

Budapest, IX. ker. Üllói-ut 73. szám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 10—1. 
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Az 1902. évi verseczi ipar es gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

W e g e n s t s i n C. L. 
:.„;.. első délmagyarországi ^ ^ z 

orciona-épilö mííintézet 
í (villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Száll it k i tűnő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r sze r in t k é s z i t e t t 

pneumatikus = 

orgonákat 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 5 27 
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Országh Antal 
o 1 •go na-készt tö Xa g y vá t'a do 11. 

&& 

Elvá l l a l és kész í t a l e g ú j a b b 
= m á n vu 

v ív-

c s ő - p n e u m a t i k u s 

es 

kúp rendszer szerint. 
Öreg orgonákat átalakit és javít jutányos 

árban 
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iskola foarmóniumokat 
raktáron tart 

s e I a (1 m é v s éli el t áré r t. 
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b a k t a i E G R Y FBRBNCZ 
harangöntő 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlóin harang-
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

T, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az elismerő i ratokból : 

Bizonyítvány. 
Alulírottak ezennel bizonyítjuk, hogy Egry Ferenc, 

kis-gejőei jónevü harangöntödéjéből kikerült — és a kassai 
gör. kath. templom részére megrendelt három harang. — 
nevezetesen a legnagyobb 918 kgr. súlyú és f hangú, a 
középső 694 kgr. súlyú és a hangú, a legkisebb pedig 324 
kgr. súlyú c hangú — célszerű vasfelszerelésével , forgat-
ható vaskoronájukkal és kel lemes összhangjukkal az egy-
házközség és a szakértők teljes mege légedését érdemelte 
ki. Miért is nevezett harangöntőt minden érdekelt egyház-
községnek melegen ajánlhatjuk. 

Kassán, 1899. évi január hó 24-én. 
Kovaliczky István. Viszloczky Gyula 
Pajkossy János. kanonok. kas»i gk lelkész. 



Hirdetés. 
A régi, kipróbál t s haza i tótn}Telvü gyü-

lekezeteink legnagyobb részében használ t 

Braxatoris K. 

Konfirniáiiói Kátéja 
magyar nyelven, kapható Kassán alulírott-
nál, példányonkint 60 fill. Nagyobb megren-
delésnél 10u/o engedmény. A magya r és tót 
kettős nyelvű gyülekezetekben egyedüli leg-
előnyösebb tankönyv. 

Homola István 
14 2—1 tv. lelkész. 

« H É M m H M i M i 

Pa lyáza t 
a t á t r aa l j i ág. h. evang. egyházmegyébe ke-
belezett Hollo-Lomniczi németa jkú egjdiáz-

ban önkéntes lemondás folytán megürül t 

rendes lelkészi állásra, 
Ezen állással egybekötöt t törvény sze-

rint i lelkészi kötelességek mellett következő 
javada lmazás b iz tos í t ta t ik : 1. Természetben 
való lakás, a hozzátar tozó épületek és egy 
nagy kert használat ta l . 2. Készpénzben éven-
ként 560 azaz ö tszázhatvan korona és 587 
kor. 31 fill. azaz ötszáznyolcvanhét korona 
31 fillér congruapótlék 1600 koronáig, 3. 3 
azaz három pozs. mérő t iszta búza. vagy 
annak pénzértéke. 4. 20 azaz husz pozs. 
mérő rozs. 5. 20 azaz husz pozs. mérő árpa. 
6. 6 azaz ha t pozs. mérő zab. 7. 4 azaz négy 
kocsi (á 16 kéve) szalma. 8. 24 azaz huszon-
négy bécsi öl tűzifa befuvarozva. 9. 2 azaz 
két szekér széna befuvarozva. 10. 6 azaz ha t 
hold (1200 I |-öl) szántóföld ingyen haszná-
lata. 11. Szabad legeltetési jog. 12. Stóla és 
of-ertoriumok körülbelől 150 korona. A ma-
gyar és német nyelv mellet t a tó t nyelv is-
merete is kívánatos. Je lentkezés a képesítést 
igazoló okmányokkal együt t folyó évi február 
ho 29-ig az alulírott főesperesi hivatalnál . 

Kel t Poprádon és Nagy-Lomnicon, 1903. 
j anuár hó 29-én. 

Kulman János 
esper. felügyelő. 9. 3-

Székely Gyula 
fóespercs. 

u m i u u i 
A legjobb magvakat 
A legnemesebb fákat 
A legszebb virágokat 

A legdivatosabb csokrok és koszorúkat 
friss élővirágokból 

a legjobb minőség szavatolása mellett szallitja 

T. ez. 
Mühle Vilmos 

cs. és kir. udvari szállitó 
mag- és virágkereskedése Temesvárott. 

5 koronán felüli magrendelések bér-
mentve küldetnek s. ezekhez legújabb 
kertészeti kézikönyvem ,.Mühle tanács-
adója a kertmivelésben" ingyen lesz mel-
lékelve. Ez a leghasznosabb kézikönyv 
minden kertgazdának. 

Nagy képletes főár je /yzék ingyen. 

Hitit 
Egy háztartási mérleg ingyen! 

Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-
ramból világhirű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
és pedig: 

6 drb mexk. ezüst asztali kést 
6 •) ., „ evő villát 
y » „ evőkanalat 

„ „ ,. kávéskanalat 
6 „ kiváló deszertkés 
« >, ,. deszertvílla 
1 „ mexk ez. levesmer. kanál 
1 ., • „ ezüst tejmerit :"> 
1 „ elegáns szalon asztali 

gyertyatartót 
4 6 drb összesen csak 6 5 0 f r t . 

Minden megrendelő ezenkivü] jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképessógű 
háztartási merleget kap teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fehér fém (belül is) melynek tartósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a péae elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az euró-

pai raktárból. 12—1 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
4 ' / i kg. legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 

M F PIPERESZAPPAN 
(kb 50 drb) rózsa speik, moschus és ibolya il latokból 
szépen összeválogatva, mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 

Auffenberg József B u d a p e s t , VII . H u s z á r - u t c a 



H u s z o n k e t t e d i k év fo l yam. 6. szám. C A'-í&lza, 1904 . f e b r u á r 11-én 

I M I . EGYHÁZ ES ISKOLA 
Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 

Félévre . . . 6 ,. 

Negyedévre . • 3 „ 
E g y szám ára 2 4 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
Í-.Q-T 

F e 1 e l ö s s z e r k e s z t ő : K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
N e g y e d oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 ,, 

Kant Immanuel. 
(1724 ápr. 22 — f 1804 febr. 12 — 1904) 

F. hó 12-én lesz 100 éve annak, hogy 
Németország legnagyobb philosophusa, a 
bölcsészeti tudomány egyik legkiválóbb alakja 
meghalt . Fényes emléknapja ez, nemcsak 
szűkebb hazá jának , hanem az egész müveit 
vi lágnak, meguji tva a kőnigsbergi remetének, 
a protestantismus philosophusának emlékét. 

A protestantismus ez alkalomból nem-
csak a kegyelet általános szokása szerint 
cselekszik, a mely öt természeténél fogva a 
tudomány nagy alakjaihoz fűzi, hanem szoros 
kötelességet is teljesit , a midőn megemlékszik 
Kantról, érdeme szerint méltatni igyekezve 
az újkor legmélyebb gondolkodójának reá 
való nagy hatását , a kit tudományos ku ta tása 
alapelveinek és eredményének a protestantis-
mus alapelveivel való legszorosabb össze-
függésénél fogva és ennek alapján a refor-
matio müvére való nagy hatásánál fogva is 
n e m . o k nélkül neveztek el a ,,protestantismus 
philosophusának." 

Megemlékezünk róla mi is ; és bár lapunk 
n^m bölcsészeti folyóirat, meg kellene róla 
emlékeznünk még akkor is, ha nem lá that -
nánk és t isztelhetnénk benne mást, mint a 
kiváló bölcsészt, a ki a tudománynak ál tala 
képviselt ágának új alapot és formát talált , 
új eszméket adott , új célokat tűzött ; a talál t 
világnézettel merőben ellentétes új, magasabb 
és ideálisabb és ezért a lapjában igazabb 
vi lágnézetet tani to t t és annak érvényt szerezni 
tudot t . 

Nekünk mint a protestantismus, a t iszta 
keresztyén élet- és világnézet híveinek és 

hordozóinak is kötelességünk megemlékezni 
Kantról . 

A protestantismus — 'a maga t iszta 
a lakjában — nem zárkózhatik el és sohasem 
zárkózott el a komoly tudomány elől. még 
akkor sem, ha az esetleg támatdó lag lépne 
fel ellene ; annál kevésbbé teheti és teszi ez 
természetesen akkor, ha közte és a szóban 
forgó tudomány között oly mély, benső 
összefüggés tapaszta lható , mint a jelen esetben. 

. .Kant a protestantismus philosophusa." 
Lehet hogy ez sokaknak talán merész 

és koczkáztatot t áll i tásnak tetszik, mert hisz 
első pi l lanatra téves dolognak látszhatik, 
Kan tnak a protestantismussal való viszonyba 
állítása; különösen ha nézzük azokat az 
ellentéteket, a melyek közte és a protestan-
tismus megteremtője — Luther — között 
tagadhat lanul fennállanak. A mily mérték-
ben a vallás illetve a vallásos meggyőződés 
képezi a reformatio alapját , kiinduló pon t j á t 
és célját, a t y j á n a k — a nagy reformátornak 
— legbensőbb lényegét, a mely nélkül soha a 
hi t javitás müvéhez nem fog vala, — olyan 
mértékben képezi K a n t bölcsészetének szin-
tén legbensőbb lényegét — a morál. ' A 
eolo£ természeténél fogva azonkívül a híva-o o 
tásukban adott nagy és mélyreható különb-
ség áll fenn a vallási reformátor és a bölcsész, 
illetve müveik között. Eg}T oly mélyreható, 
első pi l lanatra szinte beláthat lan horderejű 
vallási mozgalomnak, mint a minő a refor-
máció volt, sine qua non-ja a szilárd egyéni 
meggyőződésnek mindenekben felül álló ereje 
és Luther kezdettől fogva élete végéig ennek 
hatása a la t t áll. Hogy Kantnál , a mi a pro-



testans meggyőződést és öntudatot illeti, meg 
volt-e ezen — vagy csak hasonló — szemé-
lyes erős meggyőződés, az nem tartozik most 
ide. De ha megvolt is Kantnál — az ember-
nél, nem volt szabad érvényesülnie, vagy leg-
alább is hát térbe kellett szorulnia Kantnál 
— a philosophusnál, a ki fogalmaiból, tisz-
tán gondolataiból kiindulva sokkal njmgod-
tabban, sőt talán ridegebben itéli mes: még1 

o O O 
azokat a dolgokat is, a melyek saját legben-
sőbb vallásos lényegével esetleg összhang-
zásban vannak. 

Ezen elválasztó külömbségek mellett sok 
rokon vonást mutat egyfelől Luther és Luther-
nek müve, másfelől Kant és az ő bölcsészete; 
oly közös vonásokat, emelyek nélkül mig 
egyrészt egyik sem képzelhető, addig más-
részt érthető a kettőnek egymásra való szük-
ségszerű hatása és a melyek nemcsak lehe-
tővé, hanem szükségszerűvé is teszik : egy-
másra hatásukból levonni a tanulságot pro-
testáns tudományos életünkre; és mert komoly 
tudomány nem lehet gyakorlati érték nélkül, 
azért : levonni a tanulságot ál talában protes-
táns életünkre. 

Mert Kant bölcsészetében nagy tanulság 
foglaltatik a protestantismusra nézve. 

Sokan tagad ják a theologiának és philo-
sophiának egymással való összefüggését ; de 
csak ott van igazuk, ahol sem az egyik, sem 
a másik nem áll feladatának magaslatán. Mi 
azoknak nézetét osztjuk, a kik a két, külön-
ben önmagára külön, önálló tudományág kö-
zött organikus összefüggést keresnek — és ta-
lálnak, — A theologiának kezdettől fogva egyik 
leglényegesebb életnyilvánulását képezte és 
mindvégig egyik legfontosabb feladata az lesz, 
hogy kimutassa és közvetítse azt a kölcsön-
ható összefüggést, a mely a keresztyénség és 
a keresztyén népek kulturája, sőt ál talában 
minden szellemi kultúra között — fennáll és 
hogy ezen — gyakran megzavart — összefüg-
gést helyreállítsa. 

Ez azon pont, a hol a theologia érint-
kezik a pbilosophiával és ezzel összekapcso-
lódik. Mert valamely kor bölcsészete viszont 
egyedül megbízható kifejezője azon kor szel-
lemi életének. Ennek legközelebb álló bizo-
nyítéka épen a mi korunknak, bölcsészetünk-

ben visszatükröződő szellemi áramlatai . ,,A 
bölcsészet — mondja Kaftan berlini t anár — 
nem más, mint valamely kornak azon kísér-
lete, hogy megállapítsa az emberileg lehető 
legmagasabb ismeretet és azáltal megvilá-
gítsa azon célokat és nézpontokat, a melyek-
nek uralnia és alakítania kell életét. Ez a 
bölcsészeinek profetikus eleme". A keresztyén-
ségben kezdettől fogva ezért állt állandó köl-
csönhatásban theologia és philosophia, és áll 
ma is. A kettőt egymástól elválasztani és 
függetleníteni, mindkettőre háramló nagy ká r 
nélkül — nem lehet. Nem lehet különösen 
Kantnál , a ki gondolkozása kiinduló pontjá-
nál, tárgyánál és céljánál fogva sokkal köze-
lebbi viszonyban áll a keresztyénségnek a pro-
testantismus által képviselt tiszta evangeliumi 
alakjához, mint előtte vagy utána bármely 
más philosophus. 

Ke várják olvasóink, hogy Kantnak böl-
csészeti rendszerét itt talán bővebben ismer-
tessük ; ez lapunknak — úgy rendeltetésénél 
mint terjedelménél fogva nem lehet feladata, 

Elég csak röviden ráutalnunk arra, hogy 
Kant az a philosophus, a kinek bölcsészete 
észkritikájával, ethikai idealismusával kora 
felvilágosodásának betetőzését, de egyúttal 
szétrombolását is jelenti. 

Hogy ezt mi módon és minő eszközökkel 
éri el — ez a bölcsészet dolga, 

A mi Kantot oly közeli, szoros viszonyba 
hozza a protestantismussal, az a nagy refor-
mátor és az ő müvének alapjellemét képező 
erkölcsi személyiség, a mely mindkettő életé-
nek hordozója. 

Ennek az erkölcsi személyiségnek külö-
nösen két feltétel illetve folyománya v a n : 
az igazság és a szabadság. 

Mindkettő alkotó részét képezi a protes-
tantismusnak is és Kant bölcsészetének is. 

Első az igazság, vagy mondjuk igazsá-
gosság, mert ,,lehet, hogy nem mind igaz, a 
mit az ember mond (mert tévedhet.) de min-
denben, a mit mond igazságosnak kell len-
nie" — mondja Kant. Igaznak lenni min-
denkor és mindenben, elsősorban önmagunk 
iránt, ez oly elengedhetlen föfeltétele úgy 
Luthernek, mint Kantnak, a mely nélkül 
egyik sem képzelhető. Ez a semmiféle m el-



léktekintetet nem ismerő feltétlen igazságsze-o o 
retet az, a mely oly harcias jellemé te t te a 
refermator t is — a bölcsészt is. Ez a harc, 
amelyet mindkét nagy embernek megharcolnia 
kellett , a különböző kor, környezet, az egy-
mással szemben álló elenfelek természeténél 
fogva, más-más alakú volt ugyan ott és itt, de 
lényegileg mindkettőnek küzdelme egy létező, 
elavult, a lapjában hamis élet — és világné-
zet rombadöntése és az elavultnak romjain 
egy új élet- és világnézet felépitése volt. Ez 
csak ott remélhető és lehető, ahol új a köz-
tuda t előtt még elrej tet t eszmények, még ön-
tudat lanúl bár, de máris a lelkeket mozgató 
hata lmakként jelentkeznek és megvalósú-
lásra törekedve, alakot nyernek egyes ki-
váló lelkekben, a kik koruk egész szellemi 
energiájá t önmagukban mintegy gyújtópont-
ban egyesítve, a két — merőben ellentétes 
— világnézet összeütközéséből származó el-
kerülhetlen dissonantiákat. lelkükben még a 
harc megkezdése előtt — átélik. Óriási fel-
ada t ez, a mely csak kiválasztot taknak jut 
osztályrészül. Az ily küzdelemnek, miként 
legelső feltételét képezi, úgy eredmén}Te is 
csak akkor lehet, ha tiszta meggyőződésen 
alapúló igazságosság irányitja, vezeti. Ez 
megvolt Luthernél és megvolt Kantnál . Ez 
hozta mindket tőt oly közvetitést nem ismerő 
ellentétbe a dolgoknak létező rendjével, hogy 
rombolniok kellett ott, a hol kezdetben még 
egyszerű segítőtársak óhaj tot tak lenni az épí-
tésben és ú ja t kellett épiteniök ott, a hol 
kezdetben még csak fejleszthetni gondolták a 
meglevőt. Az igazságszereteten alapuló benső 
szükségszerűség volt az, amely harcra szól-
litotta és buzdította őket a világnak egy lé-
tező, de a lapjában hamisnak és hazugnak 
megismert rendje ellen. A , ,vagy-vagy" ka-
tegorikus imperativusából kifolyólag cseleke-
det t mindkettő ; más-más téren ugyan, de bi-
zonyos értelemben — egyazon ered mén uyel. 
Luther érzi az igazságot, Ka t csak sok reflexió 
után jut el hozzá. A mi Luthernél egész val-
lásos egyéniségének latbavetésével válik tetté, 
azt Kant gondolatokba öltöztetve világította 
meg. 

Az igazság közös forrásából táplálkozva, 
mindket tő önmagán tapaszta l ta először azon 

szép mondás örök igazságát : ,,A{ igazság 
szabaddá tes{ titeket11. Az igazság mellett a 
s^abadscig az erkölcsi személyiségnek egyik 
alkotó része. Tisztán sa já t egyéni megyőző-
déséből kifoh'ólag a n i y i r a szakítani szellemi 
környezetével és szembe helyezkedni azzal, 
amint azt Luther és Kan t te t te ,,csak azon 
egy feltétel mellett szabad az embernek, ha 
a láthat lan világ élő és éltető erővel van 
jelen és működik lelkében". — A szellemi 
küzdelemnek ezen feltétele nélkül a létező 
világrend ellen irányuló minden harcz köny-
n}'elmü és vétkes önfejüség, makacsságból 
fakad (amint azt ellenségeink sokszor szellemi 
korlátoltságból, legtöbbször jobb meggyőződé-
sük ellenére, rosszakaratból a reformátornak 
szemére vetni el nem mulasztják.) De a hol 
ezen föltétel meg van, ott a küzdelem 
nemcsak jogoss, hanem kötelességszerűvé is 
válik. A hamis erkölcsi világrend kényszer-
hatása alól felszabadítja az erkölcsi személyi-
séget, a benne elemi erővel ható igazság-
érzeten alapuló egyéni szilárd meggyőződés 
ós ,,a környezet elleni küzdelem egy láthat-
lan, magasabb rend iránti engedelmességből 
fakad." Ezen lá that lan rend feltétlen érvénye-
sülése szabaddá tesz. Ez a szabadság sem 
Luthernél, sem Kantná l törvény nélkül való, 
vagy törvényen kívül álló, ellenkezőleg a leg-
szigorúbb törvényt önmagában hordozza és 
,,ncm a küzdő egyén áll szemben a világgal, 
hanem a lá that lan világ joga érvényesül a 
lá tható világ jogával szemben." A lá that lan 
világnak ezen Lutherben alakot nyert joga 
alapfeltétele és kiinduló pont ja a reformatió-
nak. Ez képezi a reformatiónak jogosultságát 
is. De ez képezi Kantnak , illetve bölcsészeié-
nek alapját és feltételét is, a midőn ,,az 
erkölcsi világot jelenvalónak tud ja minden-
ember lelkében" és felszólítja az embert en-
nek szabad önelbatározásból származó érvé-
nyesítésére. 

Ki nem látná itt Kant bölcsészetének 
szoros összefüggését a protestant ismus alap-
elvével és azt, hogy a mihez Luther talán 
kevesebb reflexió ut ján, de annál nagyobb 
lelkiküzdelmeken keresztül, a vallás-erkölcsi 
élet terén nyert tapasztalatok segítségével 
jutot t el, oda eljutott Kant tisztán fogalmak-



kai, gondolatokkal való operációival, kizárólag 
reflexió út ján. Mert hisz lényegileg mi más a 
protetant ismus kiinduló pontja, mint az 
egyéni felelősségnek tuda ta a legmagasabb 
erkölcsi fórum előtt. Es a midőn Kant 
bclcsészetével az erkölcsi akara tnak szerez 
örök • érvényt és nem az ismeret, hanem az 
erkölcsi élet szániára követeli az első helyet; a 
midőn szerinte istenismeretünknek forrása nem 
a spekulatió, hanemaz erkölcsi akara t és ezen 
akaratnak az életben való megvalósítása, — és 
minden oly elmélet, mely a személyes felelős-
ség tuda tá t aláássa erkölcsileg elitélendő ; s 
midőn végül szerinte csak a lelkiismeretnek 
mint legfőbb fórumnak elismerése képesit az 
Istenben mint legfőbb jóban való hi t re . . . . 
azt kell mondanunk, hogy Kant a reformatio 
alapgondolatát bölcsészeti princípiummá 
emelte s ezáltal a bölcsészet terén akeresztyén-
ségnek mintegy előcsarnokába vezet. Bizo-
nyos megszorítással bár, de mondhat juk azt 
is, hogy a reformátor és a bölcsész egy célt 
kerestek különböző utakon és mert az egyéni 
meggyőződés igazságának — Istentől lel-
künkbe irt örök törvényének — útjuk minden 
pont ján való föltétlen érvényesítésével halad-
tak, azt a célt el is érték. És igy Kant 
bölcsészete csakugyan az, a mit a természet-
tudós Mayer követel minden bölcsészettől, 
mondván : ,, Az igazi bölcsézet nem lehet más, 
mint propaedeutika a keresztyén vallás 
s zámára / ' (Pfennigsdorf.) És ez reánk nézve 
nagy fontosságú, mert a reformatio alap-
gondolatára nézve különösen nagy bizonjűtó 
erővel bir azon körülmény, hogy uganazon 
gondolkozásmód, a mely az egyik irányban 
nagyot és maradandót produkált, gazdagon 
gyümölcsözőnek bizonyult egy másik téren 
is. Sőt Euken, jenai tanár, a modern bölcse-
lők egyik legkiválóbbika beszél Kantnak a 
protestantismusra hagyott örökségéről, ,,a 
menyiben Kant egész életének munkája által 
oly meggyőződéseknek és eszméknek adott 
tudományos fejlődést és az egész világot át-
ölelő alakot, a melyek vallási és tisztán 
emberi oldalukról tekintve a protestantismus 
magvát képezik." . . . . , ,Egy hatalmas és 
mélyreható világtörténeti mozgalom sem be-
fejezett tény, hanem eszmény, mely állandó 
megúj í tásra és megerősítésre szorul" . . . . és 

, ,Kant úgy megerősítésül, valamint ha ta lmas 
ösztönzésül szolgálhat a protestant ismusnak 
saját ideálitásának elnyerésére. ' ' * * 

* 

Kantnak és Luthernek ezen összehason-
lító rövid jellemzése talán visszatetsző volt 
azoknak, a kik e sorokban esetleg Kantnak 
túlbecsülését látják, nagy reformátorunk il-
letve művének rovására. Olvasóink bizonyára 
elhiszik, hogy nem célunk Luthernek kiseb-
bítése. Nem is lehet. Nehezen is vagyunk ki-
téve ennek a veszélynek; mert bármily nagy 
és tanulságos Kantnak Lutherrel való lelki 
rokonsága igen sok alapvonásban és bármeny-
nyire hangsutyozzuk is a theológiának és phi-
losophiának egymásra való utal tságát , mégis 
csak külön tudomány a theológia és külön 
ismét a philosophia. Egészen más téren áll 
és működik Luther és ismét máson Kant . A 
maga körében mindegyik egészen külön álló 
nagyság és eg}Tmás nagyságából nem igen 
vonhatnak le; ellenkezőleg az egyik csak 
megerősíti a másikat és mindketten bizon}*os 
mértékig igazat adnak egymásnak. Kantnak 
elmélete szinte bölcsészeti apológiája a refor-
mat ión ak. 

Kant müvének legmaradandóbb, leg-
értékesebbb oldala az, hogy a reformátió 
alapgondolatainak igazságát, feltétlen jogo-
sultságát tisztán tudomán}'Os úton bebizonyí-
totta, nemcsak — h a n e m a protestáns theoló-
giának megadta a neki megfelelő bölcsészeti 
alapot — a mel}~et egészen az ő koráig nél-
külözött. Mert a philosophia a reformátió 
dacára ugyanaz maradt a reformátiót követő 
időben is, ami az azt megelőző időkben volt, 
t. i. középkori scholatikus bölcsészet, — a 
melynek a régi formákban való visszatartó 
hatása az evangelikus tlieológián is érvénye-
sült. 

Igen sokat köszönhet az evangelikus-pro-
testans theológia Kantnak. Legfőképen azt, 
hogy theológiánkat megszabadí tot ta annak 
a bölcsészetnek nehéz jármától, amely vége-
redményben a keresztén}7ség csak katho-
likus alakjának felel meg, és nem a protes-
tantismusnak. 

Kantnak nem vallásbölcsészetéről van 
itt szó. Az ezzel foglalkozó könnyen meg-
talál ja abban az o kora rat iónalismusának 



ha t á sá t . — Bölcsészetének a lapgondola ta az. 
a mely kell hogy vezessen bennünke t a pro-
t en t an t i smus ra való nagy h a t á s á n a k mérle-
gelésénél.*) 

A mondo t t akná l fogva könnyen belá tható 
az, hogy amin t egy oly gondolkodó mint 
K a n t , csak pro tes táns ta la jon felnőve képzel-
hető. úgy viszont egyedül a p ro tes tan t imus 
az, a pro tes táns élet- és vi lágnézet , a mely 
K a n t bölcsészetét igazán megér ten i és érté-
kelni tud ja . A kathol ic izmusban nem volt és 
nincs számára hely. Az megér ten i sem nem 
tud j a , sem nem a k a r j a — előre lá tha tó lag nem 
is fogja (ami v igasz ta lásnak ugyan elég szo-
morú.) 

Jogga l tek in t jük t ehá t K a n t o t a protes-
t an t i smus egyik legnagyobb a l ak jának és ha 
nem is ál l i t juk egy sorba Lutherre l , annak be-
ismerése elöl k i té rnünk — az t hiszem — nem 
szabad, hogy az evangel ikus-protes tans egy-
ház végtelenül nagy há láva l t a r toz ik neki, 
m e r t az ő bölcsészete nélkül a pro tes táns 
theológia még m a is nélkülözné azt az ön-
álló alapot , a melyre épen teljes önállósága 
érdekében szüksége volt és van. 

Szükségünk van erre az a lapra különö-
sen m a és pedig nemcsak theológiánknak, 
hanem á l t a l ában egész szellemi é le tünknek. 
Mindké t té ren elég nagy zavar kezd ural-
kodni ar ra , hogy biztos a lap u tán vágyakoz-
zunk. Nem m i n t h a kárhozta tnók aká r a the-
ológiai, akár az á l ta lános szellemi ku l tú ra 
te rén hovatovább mind nagyobb számban je-
lentkező különféle el lentétes i rányokat , ezek-
nek viszonylagos jogosul tsága el nem vi ta t -
ható, — de félő, hogy a gyöngéket máris 
megzavaró sokféleség növekedtével az erő-
sebbek is el vészit ik lábuk a la t t a biztos ala-
pot és szem elől tévesztik az egy, közös célt. 
Mi azon hi tben vagyunk, hogy a min t mái-
volt idő, a melynek je lszavává lőn : ,,vissza 
Kanthoz , " úgy ez az idő egyrészt még el nem 
mult , másrészt még ismét bekövetkezend. — 
Kivánatos azonban, hogy erre ne legyen szük-
ségünk, eset leg valemelv nagy kincsünk el-
vesztése után. Korunknak összekuszált sok 

*) J e g y z e t . Kant b ölcsészetének azon alapgondolatát, 
a mely nz „erkölcsi személyiségiben adott, lvaftan igy fejezi 
ki: A theoretikai világismeret nem záródik az istenismerettel ; 
ezt a gyakorlati; benső élettel való összefüggőben nv^rjiik és 
pedig mindenek előtt az erkölcsi élettel való összefüggésben 
a mùlybeu ssfiïnfilyiségçkké leszünk." 

vallási és tudományos komoly és kevésbbé 
komoly i rányából Ar iadné kivezető fona lá t 
azokkal az igazságokkal t a lá l juk meg, a me-
lyeket a pro tes tan t i smus és K a n t oly meg-
győző erővel együ t t hirdet . 

P ro tes táns életünk szempont jából és ál ta-
lános szellemi ku l tú ránk szempont jából egya-
r á n t óhaj tandó, hogy nagy idők nagy alak-
jainak nemcsak emléküket őrizzük meg, ha-
nem a reánk m a r a d t szép és d r á g a örökségre 
méltók is igyekezzünk lenni azáltal , hogy 
azon szilárd meggyőződéssel, lelkesedéssel és 
ki tar tással , egyazon igazságossággal önma-
gunk i rán t (hibáink i rán t is,) tö reked jünk ha 
t a lán különböző u takon is, de ugyanazon cél 
felé, a mely miként Lu thernek , úgy a kö-
nigsbergi remetének lelke előtt lebeget szü-
net lenül — az igazság felé, mer t az igazság 
szabaddá tesz (és a jól megé r t e t t szabadság 
igazakká tesz.) 

H a j t s Bál in t . 

A 
Magyarországi evangelium szerint reformált 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é l e m é n y e 
az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról. 

Összeállította: az ev. ref. egyetemes konvent s az átr. ev. egy-
ház egyetemes gyűlésének, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

1903. november 19-én tartott közös gyűlésében.* 
(Folytatás.) 

MÁSODIK RÉSZ. 

Dotáció. 
1848. évi XX. t.-c. 3. §. 

Mindenek előtt kijelentjük, hogy mi az 1848. 
évi XX. t.-c. 3-ik §-ában lefektetett elvet, mely-
szerint a mi egyházaink egyházi és iskolai összes 
szükséglete közálladalmi jövedelmekből fedeztessék, 
betűszerinti értelmében végrehajtatni nem kívánjuk. 

Ezen elvi kijelentésre kötelez minket önkor-
mányzatunk természete, kötelez a multak ismerete. 
Nézetünk tehát az, hogy a mi egyházi és iskolai 
szükségleteinknek, e törvény szellemében csak azon 
része, amelyet saját egyházunk híveinek, egyházi és 
iskolai adóval túlterhelése nélkül fedezni nem tu-
dunk és amelyek fedezetlenül maradása egyházunk 
létérdekét fenyegeti, fedeztessék a törvényhozás út-
ján, az országos költségvetés keretében • megállapí-
tandó állami dotációval. 



Az állam ezen dotációjára, a hivatolt törvé-
nyen kivül is jogos igényünk van. Az egyenlőség 
és viszonosság elve követeli egyfelől, hogy e haza 
állampolgárai egyenlő kedvezésben részesüljenek; 
másfelől magának az államnak érdeke, liogy egyes 
polgárai-kultus és kulturális intézményeik fentartása 
végett, létérdekükben meg ne táuudtassanak. 

Előterjesztésünk bevezetésében kijelentettük, 
hogy hálásan fogadtuk el azo'i, t'3rvényhozásilag 
létesített intézkedéseket, melyek alapja,') iskoláink, 
ezekben tanáraink és tanítóink — a kor igényei 
által követelt segélyhez jutottak, s hogy a lelkészek, 
habár szerény létminimumot biztosító, fizetés kiegé-
szítésben részesültek. 

Tudjutt, hogy a magyarorszígi két protestáns 
egyház —- a beszerzett hiteles adatok szerint — az 
1902-ik esztendő'en. a következő címeken nyert 
államsegélyt : korona 
1. Az er. réf. egyházkerületek . . 259,000" — 
2. Ev, ref. közalap 2 0 0 , 0 0 0 ' -
3. Ev. ref. elemi tnnitók fizetéskiegészi-

tésre és korpóclékra 5 7 4 . 9 6 7 ' - -
4. Ev. ref. középiskolák: 

a) évi rendes segélyül . . . . 531 ,400 ' -
b) egyszersmindenkori épi'ési segély 
2.135,00'» koronatőke 5" «-oskamata 1 07.750' — 

5. Ev. ref. lelkészeknek: 
a) kongnia 481 ,516 ' 10 
b) káplántartási átalány. . . . 23 .000 ' — 

6. Hitoktatói díj : 
a) minisztérium költségvetésében 
(középiskolák, képezdék, fels. leány-
iskolák) 2 6 . 4 7 8 ' - -
b) iskolai költségvetésben (elemi és 
polgári iskolák) . . . . . . 79 .309 ' — 

összesen: 2 .283 ,411 '10 
1. Ág. h. ev. egyházkernletek . . 1 5 2 , 0 0 0 ' -
2. Ág. h. ev. alap 100,000' — 
3. Ág. h. ev. elemi tanit. fizetéski-

egészitésre és koipótlékra . . . 216,000 ' — 
4. Ág. h. ev. középiskolák: 

a) évi rendes segélyül . . . . 355.400 ' — 
b) egyszersmindenkori építési segély 
1.106,600 korona 5">-os kamata . 55,333.— 

5. Ág. h. ev. lelkészeknek: 
a) kongrua 95,7S3 '38 
bj káplántartási átalány . . . 8 ,000 ' — 

6. Hitoktatói dij : 
a) minisztérium költségvetésében 
(középiskolák, képezdék, fe's. leány-
iskolák) 21 ,411 ' — 
b) iskolai költségvetésekben (elemi 
és polgári iskolák) 33,000 ' — 

összesen: 1.037,697-38 
Ev. ref. egyház 2 .283,411 korona 10 fillér. 
Ag. h. ev. egyház 1.037,697 korona 38 fillér. 

Főösszeg 3 .321 .108 korona 48 fillér. 

Mindezekben az 1S4S. évi XX. t.-c. 3. sza-
kaszának bizonyos mértékig, megvalósítását l á t juk ; 
azonban még távol állanak a törvény intentiójának 
teljes végrehajtásától és nem nyújtanak segítséget 
arra nézve hogy egyházunk tagjainak nagy, sok 
helyen létérdeküket fenyegető túlterheltetésén köny-
nyithessünk ; nem nyújtanak támogatást arra, hogy 
egyházunk, magas feladatának úgy felelhessen meg, 
a mint azt az egyesek és az állam közérdeke meg-
kívánják. 

Az eddig folyóvá lett államsegélyen kivül, — 
annak kiemelése mellett, hogy a hazai két protes-
táns egyház által fenntartott elemi és középiskolák-
ban alkalmazott tanitók és tanárok mostani fizetése 
a folyamatban levő fizetésrendezés alkalmával, a 
velők egyenlő képesítésű állami tanitók és tanárak 
törvényhozásiig megállapítandó fizetésével egyenlő 
lesz, illetőleg a fizetési különbözet, mely a két pro-
testáns egyház tanerőinek mostani fizetése és az ál-
lami tanerők törvényhozásiig megállapítandó fizetése 
között mutotkozik : országos törvény által autonó-
miánk sérelme nélkül biztosíttató. s mint rendes 
hivatali fizetés, állami segélyből fedeztetik, közegy-
házi egyéb szükségleteink fedezését kérjük állami 
dotációból. 

E dotáció mé.vére nézve kimutatjuk egyházaink 
tagjainak egyházi és iskolai adóval töltevheltetését, 
megjelöljük azon módozatot, melynek alapján egy-
házuuk tagjait megterhelni kívánjuk és kimutatjuk 
azon szükségleteinket, melyeket a hazai két protes-
táns egyház közigazgatása, tanügye és közintézmé-
nyeinek fejlesztése érdekében igényel. 

1. Egyházi adózás. 
Az 1848. XX. t.-c. 3. §-ának végrehajiására 

irányuló minden törekvés már kiindulás pontját el-
tévesztené, ha szemet hunyna az egyházi adózás te-
rén mutatkozó valóban tűrhetetlen bajok előtt. 

Az ev. ref. egyházra vonatkozólag összeállított 
adatok szerint az egyház híveinek összes állami 
egyenes adója 13 .840,000 korona, egyházi adójuk 
pedig 4 . 5 4 3 / 0 0 kerona, vagyis az egyházi adé 
országos átlagban az állami adónak 32 S2"o-ára rug. 

Eze.i, magában véve is magas arányszám azon-
ban az adózas terén mutatkozó bajokat a maguk 
egész komolyságában korántsem juttatja kifejezesre. 

Az ev. ref. egyház 566,891 adóköteles tagja 
közül : 

adófize-
tők 

száma 

egyházi 
adója 

'ifl Q) 
O 
=3 tc 

állami 
adója 

•o'^S5 

-a ^ 

<s Ö! s áll. adót rem 
fi<set . . 100982 594676 4-90 — 

0 — k . áll 
adót fizet . . 232428 1690187 7-18 2478220 6S'47 
20 k.-nál több 
áll. adót fizet 233481 2252763 9-65 11361780 19-82 



Látjuk tehát, hogy az egyházi adói eher arány-
talan súlylyal nehezedik a szegényebb egyháztagok 
vállaira. 

A helyzet hű kéj»ét azonban csak úgy nyer-
hetjük, ha az egyes egyházak speciális viszonyait 
vesszük bonckés alá. 

Mellékelt kimutatás az egyes egyházak viszo-
nyait egyházmegyénként összegezve tünteti fel; an-
nak \égeredményeként, konstatálhatjuk, hogy azon 
1823 egyház közül, melyre vonatkozólag az adatok 
rendelkezésünkre állottak: 
az áll. adót nem fiz. egyh. tagok átl. adóterhe: 

5—10 K. közt van 525 egyházban, az egyházak 28"8% 
1 0 - 2 0 „ „ 142 ^ „ „ „ 7-8n/o 
20 kort. meghalad 12 „ „ „ 0'6% 

ugyanezen cgyhá/.tagok maximális adóterhe: 
1 0 - 2 0 k . közt van 351 egyházban, az „ 19-2% 
2 0 - 4 0 „ „ G5 „ „ „ 3-5 % 
40 kort. meghalad 2 .. „ „ 0*1% 

a 20 kor. alóli adófiz. átlagos egyli. adóterhe pedig 
10—20 K. közt van 498 egyházban az egyház.ik 27-3% 
2 0 - 1 0 „ „ . „ 83 
40 kort. meghalad 4 „ 

végül ugyanezen egyht. maxim, adóterhe : 
10—20 K. közt van (574 egyházban „ 
2 9 - 4 0 „ „ „ 369 
40 kort. meghalad 40 „ „ 
A szegényebb hitsorsosainkra nehezedő ezen 

valóban elviselhetetlen adót eher,egy es egyházmegyék-
ben mintegy concentrált erővel mutatkozik. így pl.: 

4 5% 
0-2 % 
37 % 

20.2% 
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Azt h isszük, h o g y ezokhez a száraz adatokhoz 
nem kell kommentár . Ekesebben beszélnek azok 
bárminő ékes szavaknál s o lyan ál lapotokról rántják 
le a l ep le t , a u i e ' j e k va lóban megdöbbentők és tűr-

hetetlenek nemcsak egyházi7 hanem á il ami szempont-
ból is, mert hiszen lehetetlen az államnak közö-
nyösen néznie azt, hogy ily elviselhetetlen közter-
hek alatt nyögjenek polgárainak széles rétegei. Illu-
soriussá válik az egyenlő teherviselés nagy elve, 
hiábavaló minden állami actió az állami közszolgál-
tatások terén, ha ezen bajok orvoslására nem nyújtja 
az állam segitő kezét. 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
A magyar Prot. I iodalmi társaság tagjainak szí-

v e s figyelmébe. Társaságunk egy régebbi határozata 
folytán a M. P. I. T. tagjai a Társasig egyes kiad-
ványait 33% engedménynyel kapják meg. Miután több 
izben előfordult, hogy a t. tagok oly kiadvanyokat 
i s kértek kedvezményes áron, melyekre Társaságunk 
határozata nem vonatkozik, szükségesnek taitjuk tájé-
kozásul t. lagtársainkata következőkre figyelmeztetni: 
Trsaságunk határozata értelmében kedvezmény nem 
jár: 1. A Házi Kincstárból, 2. a Koszorú-füzetekből és 
3. a legutóbbi évber, megjelent tudományos munkákból, 
minélfogva a t. tagok csakis azon tudományos kiad-
ványainkból igényelhetnek 33% engedményt, melyek 
már több mint egy esztendő előtt jelentek me^. Fi-
gyelmeztetjük továbbá a t. tagokat arra is, hogy a 
kedvezményes árú könyvekért járó összegek nem fő-
bizományosunkhoz, hanem Társas ígunk pénztárno-
kálwz, Ben dl Henrik úrlioz (IV., Deák-tér 4.) kül-
dendők, kinek utasítására aztán a megrendelt kiad-
ványókat főbizományosunk a t. tagoknak megküldi. 
Miutáu tehát kedvezményes árú kiadványainknál a 
pénz máshova küldendő, mint a honnan az expedí-
ció történik, ily rendelések utánvéttel nem eszközöl-
hetők, hanem a könyvekért járó összeg mindig elő-
zetesen beküldendő Társaságunk pénztárához. Buda-
pest, 1904. február hó 10-én. Szőts Farkas, a M. 
P. I. T. titkára. 

Lelkész beiktatás . Lélekemelő ünnepély folyt le 
folyó év január 31-én r, nagyszalóki ág. hitv. ev. 
egyházban. Ezen napon lett ugyanis a ki.^rd. lelkész 
es tátraaljai főesperes — a Ferenc József rend lo-
vagja Sohönwiszner János leköszönése folytán meg-
üresedett lelkészi hivatalba a megválasztott Faix 
Mihály volt hollólomnic/i lelkész beiktatva. Az egy-
házmegyei elnökség, a vidéki lelkészek és felügye-
lők, a hel)béli gyülekezet csaknem minden tagja s 
a vidékről összegyűlt n^gys^ámú vendégkoszorú zsú-
folásig töltötte meg az e célra ünnepélyesen föl dí-
szített templomot. Megható volt a beiktató főt. Szé-
k%lj GyuJa tátraaljai főesperes ur beszéde, mely sziv-
hozszólóan ecsetelte az evangyeliomi lelkész magasz-
tos de nehéz és küzdelemteljes hivatását. A beikta-
tásnál közreműködtek Bartal Andor batízfalvi és Hol-
kó Mihály rókuszi lelkészek. A beiktatott lelkész mag-
vas és buzditó beszéde különösen a vallásosságra é s 



az Isten házának gyakori tátog tására hivta föl a 
hallgatóságot. Szép és sik'rült beszéde után a hely-
beli énnekkar Ambrózy Albert nagyszalóki tanitó ve-
zetése alatt emelte föl fi hallgatóság szivét énekével 
az egek Urának zsámolyához. A ünnepélyes beikta-
tás után diszebéd következett, hol a jég és hó bo-
rította csúcsú hidej Tátra alatt a szivek melegen 
rokonszenvező boldog szeretetben forrtak egybe. 

Lelkészválasztás. Bár nem evangelikus egyhá-
zunk lelkészéről van szó, olvasóinkat úgy válj ük 
mégis érdekelni fogja, hogy a miskdczi református 
egyházközség — réf. a egyházközség' k egyik legne-
pesebbike és legtekintélyesebbike egyhangúlag Dr. 
'lüdős Istvánt, a sárospatiki ref. főiskola ;eles ta-
nárát választotta meg lelkipásztorává. Ez n/ereség 
a miskolczi testvér-egyházközségnek, de vesztesig a 
sárospataki íőiskolának. 

A közös bizottság mait hó 27-én gyűlést tar-
tott Budapesten az 1848-ik XX. t.-c. végrehajtása 
tárgyában. A bizottság elhatározta, hogy a két prot. 
egyháztól elfogadott munkálatot fölterjesztés alakjá-
ban szövegezve megküldi a ministere]nőknek s a val-
lás- és közoktatásügyi miniszternek. A képviselőház-
hoz későbo küldi a munkálatot. 

A Pozsonyiuegyében fenálló misérdi egyházköz-
ség február 2-án ünnepet ült. Két éve hogy 29 
éven át áldásosán működött felügyelője Rbhter Ede 
elhalt és kö^el fél éve annak, hogy az elhalt utódja 
Dr. Xagy Olivér Eperjesre tanárnak menvén lemon-
dott. Folyó évi január 3-án megválasztotta az egyház 
boldogult Richter Ede fiát móczi Richter Frigye-
kir. járásbirót és a városi képviselőtestület tagját 
Pozsonybau. Ezt fogadta ünnepélyesen az egyház febr. 
2-án és iktatta hivatalába,. Rövid igehirdetés után 
beszédet intézett a helybeli lelkész az oltár előtt a 
megválasztotthoz, buzdítván őt arra, hogy apja nyom-
dokiba lépjen. Az eskü elhangzása után a lelkész 
megáldotta külön a.: új Mgyet, majd az egyházat. 

E/után lefolyt a közgyűlés, melyet az új fel-
ügyelő tartalomdús b köszöntővel, buzditván a bé-
kességben való munkálkodásra és serkentvén a gyer-
mekek testben és lélekben egészséges nevelésére, 
megnyitott. Miután a misérdi egyház épen ezen köz-
gyűlében, mely az 1903. évről szó]ó számadásokat 
és az 1901. évi előirányzatot elfogadta és letár-
gyalta, abban is megállapodott, hogy iskoláját az 
1905. év nyarán felemeli, tataroztatja és egészen 
újonnan berendezi, a mely költséges terv megva-
lósításához más fedezet eddig nincs, mint 100 ko-
rona püspöki részesítés a közalapból, ezen okból a 
a felügyelő nyomban az iskola épitő alapot 100 és 
az ünnepélyen részt vett bátyja mór. Richter Richard 
kir. közjegyző Bazinban 50 koronával szaporították. 

Hogy mily őszinte hálával fogadtatott, nemes 
szívről tanúskodó és buzditó ezen kettős adomány, 
azt érzi velem minden lelkész, a ki egy lélekszámban 
és anyagiakban szegény gyülekezet vezére. 

Sehl K. 

Felsége domány ok egyházi célokra. 

R. kath Gör. k. G. kell. Ev. ref. 
- , 

Ali. ev. Unit . Izr. 

1S M 5 : 44-20 i 9 6 0 300 0960 
1896 : c 700 2S00 200 U400 — — — 

1897 : 3200 4609 — 1600 400 — — 

1898 : 7000 2500 290 800 — 200 
1899 : 5700 4100 1000 1600 600 — 

1900 : 8050 26C0 609 1300 400 — - 300 
1901 : 2700 5400 2200 1600 1400 200 600 
1902 : 6150 2600 1500 1400 1100 — 400 
1 Vi 0 3 : 5900 3100 400 800 400 — 200 

Mikor ezeket a felségadomár.yokat annak idején ki-
mutatni kezdtük, az evangelikus egyház még egy-
általában nem részesült ilyen adománvban. Feltűnő 
a múlt évi adományoknak a csökkenése a protestáns 
egyházaknál. 

„Katholikus" éá „ultramontán" között nincs kü-
lönbség. Gyakran megírtuk már különböző cim alatt, 
hogy ez csakugyan igaz — ma, de rem mindig volt 
igaz. Yolt idő, amidőn még joggal lehetett kiilömb-
séget tenni a tisztán vallási „katholiciznuis" és a 
vallás tegy nemzet rontópolitika szolgálójává sülyesztő 
„ultramontanismus" között; sőt a jobb és józanabb 
katholikusok még ma is, vagy talán épen ma, a 
midőn a kath. egyházat mondhatnók a legvadabb 
ultranismus hatja át, tiltakoznak e két — ellenté-
tes — fogalom összezavarása ellen. — Nam úgy 
az „Alkotmány," a „hazafias" néppárt e szócsöve. 
Szerinte „. . . csak a zsidó ostobaság találta ki, 
hogy „katholikus " és „ultramontán"' között különb-
ség van.u —Szórói-szóra ezeket irja abból az alka-
lomból, bogz a ,,P. L." egy ,,bécsi levél" alakjá-
ban azt állítja, hogy komoly differenciák támadtak 
az osztrák katholikus iskola egylet és Ferenc Ferdi-
nánd trónörökös közt, ki ezen egyletnek tudvalevő-
leg két év óta protektora. Állítólag nem elég nyo-
matékosan mozdította elő a nyíltan agitatorius cél-
zatú egyesület céljait a trónörökös, a miért is az 
egyesület elöljárói előterjesztést tettek volna a fő-
hercegnek, a ki válaszában kijelentette, hogy ő jó 
katholikus ugyan, de épenséggel nem ultrámon tán. 
Bármily nagy fontosságú legyeu reánk nézve az, hogy 
a korona várományosa csak ,,katholikus-"e, vagy pe-
dig „ultramontán" is, most csak az ,,Alkotmány"' 
kifakadása érdekel, a mely a dolog természeténél 
fogva nem nagy barátja a „zsidóknak, ' a kik sze-
rinte logalőmzavarban szenvednek, de annál nagyobb 
barátja az ultramontanizmusnak, annyira, hogy a ma-
ga ultramontan légkörébe vonja a trónörökös szemé-
lyét is, úgy írván róla, mint buzgó katholikusról, 
sőt „utltramohtánról," mert hát a kettő szerinte egy 
és minden más csak — „zsidó ostobaság." — He-
lyes! Az ,,Alkotmány" ugyan téved most is (mint 
már igen gyakran,) sőt valószínűleg tudva 
ír avlótlant (mint már szintén elég gyakran.) de ne-



künk és mindazoknak elégtételül ^zolgá'hat kifaka-
dása, a kik ösmerve bár a katho'icizmust és nltra-
montanismust külön-külön, az utóbbiban mégis absor-
beálva 1 ltjuk előbbit ma, a keresztyén vallásnak ás 
magyar hazánknak nagy kárára. 

Gondnok választás. A gergelyi ág. hitv. evang. 
gyülekezet legutóbb tartott közgyűlésében Bocla Jó-
zsefet választotta meg újból közös gondnokává. — 
Küls5 Váthon pedig Németh István lett újra gond-
nokká választva a f. hó 7-én tartott közgyűlésen. 

Hangverseny . A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf 
főgimnázium ifjúsága 1903. február 13-án, szomba-
ton hangversenyt és utána táncmulatságot rendez. 
(A tiszta jövedelem mily célra való?!) 

Kéie lem. Utalványt küldök azoknak, akiv az elő-
fizetési dijat még nem kiildötték meg, tisztelettel 
kérve, hogy az előfizetést megújítani szíveskedjenek. 

Veres József. 

i roda lom. 
E^yliá/i beszédek. Két kötet is f^kszk előttünk. 

Az egyik ,,Egyházi beszedek Bersiertöl ' jogosí-
tott magyar kiadás. A francia eredetiből szabadon 
fordította s részben átdolgozta: Szalóczy Pál ti-
szavalki ev. ref. lelkész. I kötet, Ára: 1 korona. 
Budapest. Kókai Lajos könyvkereskedése ; — a má-
sik : ,.A hit temploma "• (Uj folyam) I kötet. 
Egyházi beszédek. Részben Spurgeon, Decoppet, 
Talmage nyomán irta Könyves Tóth Kál ><á > ; szin-
tén Kókai Lajo-3 kiadása, .^ra 3 koron;!. — 

Altilában nem vagyunk nagy barátai a kész-
egyházi beszéd-gyűjteményeknek. A legtöbb esetben 
többet rontanak azok, mint a mennyit használnak. 
Igen sok esetben elrontják és lassanként szinte el-
szoktatják az írás taunlmanyozásától (nem merem 
mondani: ,,az eredeti szövegnek tudományos eszkö-
zökkel való tanulmányozásától-*, mert a mi viszo-
nyaink között az ilyesmi aligha szokott előfor-
dulni) és igy az illető vasárnapi vagy casualis szent-
beszéd tárgyának alapos, önálló-kidolgozásától lelkész-
társainkat s azok között épen azokat, kiknek arra 
leginkább szükségük van : fiatalabb testvéreinket. — 
Viszont azonban épen a mi viszonyaink között, a 
midőn a lelkész gyakran többfelé van igénybe véve 
s bármi okból nem szentelheti a szükséges időt az 
igehirdetéshez szükséges alapos előkészületekre, — 
nem tagadható & jobbfajta ily be>.zédgyüjteményfck-
uek relativ haszna sem. Mert sokkal jobb. ha az ige-
hirdető valamely kéznél levő, már kiJolkozott beszéd-
del mint ha készületlenül lép a szószékre — az ige-
hirdetésének rendesen nagy kárára. 

A szóban forgó beszédek azonban nem sorol-
hatók a fentebbi kitegoriákba 

Egyes kiváló egyházi szónokoknak és beszé-

deiknek tanulmányozása sok haszonnal jár a lelki-
pásztorra íiK-g akkor is, lia egyes dolgokbau — 
akár az írás egyes lieíyeinek értelmezését, akár a 
sajátos felekezeti i i ánu illetőleg — nem is osztja 
azoknak nézetét. Bersier berzédeit e>ek közzé soroz-
zuk. Aki kezébe veszi a 21 beszédet tartalmazó 
kötetet, nemcsak nagy élvezettel fogja olvasni, ha-
nem föltétlenül értékesíteni is fogja igyekezni az 
olvasottat saját beszédei kidolgozásában : oly hatással 
lesznek rtá. 

A beszedek mái tárgyuknál fogva is érdekesek. 
A 21 beszéd tárgya a következő : — Egy udvari pré-
dikátor (Adventi) — Simeon (Karácsonyi) A Jé-
zus által kinyilatkoztatott isteni szeretet (Közönséges) 
— Kain felelete — A szegény özvegy két filléne 
— Az alázatosak — A látás és a hit — Az» enge-
delmesség — A hivő egyedülhagyottsága - A vég-
zet I és II (két bestédben) — A testvereiérl ma-
gát megszentelő keresztyén — A vasárnap -—- Lé-
lek szerint ismerni — Krisztus jeienvüósága — A 
föld szavai —Elveszett életek — A nyugtalankodó 
Ásáf — Az Isten útjainak titka - - Pál és onesi-
mus — Hatékony-e az imádság? 

Az összes beszédek közül eredeti fejedelemben 
csak egyet találunk e kötetben, a legutolsót. Ez, 
azután ,,A végzet*' cimű, a fordító által kettéválasz-
tott eredetileg egy beszéd mutatja, hogy Bersier 
nem vallja azt a manapság sziute általánossan elfo-
gadott elvet, mely lehetőleg rövidre szabja az egy-
házi beszédeket. Ez az elv kölöm'oen is csak na-
gyon relativ jogosultsággal bir. Az említett egy be-
szédnek kivételével az össes beszédeket nagyon meg 
kellett rövidítenie a fordítónak, hogy azokat a mi 
, kathedrai viszonyainkhoz'* alkalmazza. Egy beszéden 
sem vehető azonban észre, hogy ez a szükségessé 
vált rövidítés (az eredeti beszédek 3 0 - -10 lapnyi 
terjedelműek) a beszédek ártalmára lenne. Az össze-
függés sehol sincs megszakítva. Mindéi beszéd egy 
egy logikus egészet képez. 

A francia közönség oly ritka jóindulattal fo-
gadta e beszédeket, hogy pl. az I. kötet megjele-
nése után hat hétre új kiadás rendezése vált szük-
ségessé. Egyházi beszédeknek e szinte páiotlan szí-
ves fogadtatása oly ritka, hogy szinte önkénytele-
nül keresi az ember ennek okát. Bersiemél megta-
láljuk ezt az okot igehiidetésénck elvében, a mely 
a fordító előszava szerint e három dologban dom-
borodik ki: ,.a reábízott lelkeket az élet kenyerével 
táplálni; a lehető legegyszerűbben beszélni, hogy 
mindenki megérthesse; a hitetlenséggel szemben a 
sziv és lelkiismeret előtt igazolni az evangyéliomot 
és annak isteni voltát az élet szemléltesse útján be-
bizonyítani „mert ha van igaz vallás : az 
csak az lehet, mely az életet a maga titkaival, fő-
leg szenvedéseivel leginkább meg tudja velük ér-
tetni.'' — A jelzet' elv valamennyi beszédben érvé-
nyesül és a förditó helyesen fogta fel feladatát, a 
mikor Bersier beszédeinek hazai nyelvünkre átülte-



tesénél nem törekedett önállóságra (a mi csak fé-
lig sikerülhetett volna.) hanem az eredeti Bersier meg-
ismertetésére törekedett 

E beszédeknek fogadtatásától függ az, hogy a 
jelen kö Letet több is kövesse vagy nem? Részemről 
sajnálandónak tartanám, ha a folytatásnak abban 
kellene maradnia; mert a mint nekem nagy élve-
zetet nyújtott e beszédeknek elolvasása, úgy élveze-
tet és hasznot fognak nyújtani mindenkinek a ki 
tanulmányozni fogja. Ajánljuk olvasóink jóakaratú 
figyelmébe. 

Kellemetlen hiányt jelent alaki tekintetben a 
113 — 120 oldalaknak kétszeri kötése^ a minek kö-
vetkeztében hiányzik a kötegből a 129 —136 oldalai 
terjedő rész; ,.A föld savai" cimű beszédnek nggy 
része és a .,Elveszett életek'- cimünek kezdete. Nem 
tudom hogy ez a hiba megvan-e minden kötetnél —-
de lia megvan, úgy feltétlenül orvosolandónak tar-
tom nehogy ily alaki luba miatt esetleg általában 
a beszédek elterjedése szenvedjen kárt, a mi azután 
igazán hiba volna. A kötet ára 4 kor. Megjelent 
Kókai Lajosnál Budapesten.— s. 

Sárospataki Lapok. - A magyar feleke-
zeti jogegyenlőség bünlajstroma — Ev. ref. jellegű 
középiskolai értesítőink tanúságai a mult évről —• 
Az apostolok cselekedeteiről írott könyv — stb. 

Protestáns £gyh. és Isk. Lap. — Kovács 
Albert - mi van a bibliával? — Az 1721 23-ikl 
vallásügyi bizotság — Az evangelium a spanyolok 
— stb. 

Debr. Protestáns Lap. — Szerény visz-
hang Br. Bínffy cikkére — Eszmék a debreczeni 
kath. nőegylet szervezésével kapcsolatban - - Hires 
természettudósok vallásos nyilatkozatai. — stb. 

Dunántúl i P r o t . Lap . - A tanitók fizeté-
sének rendezése — A horvát-szlavon missió —- stb. 

Erdsiy i Prot. Lap. — A bibik vasárnapja 
érdekében — A magyarországi evnngelium szerint 
reformált és és ágostai hitvallású evangelikus egy-
egyházak választmánya az 1848-XX-végrehajtásáról 
stb. 

Proíastáns Pap. — Beszélj számok — Nyílt 
levél nt. Láglei Sándorhoz — Epitsük meg Jeruzsá-
lem kőfalait — A kegyelemteljes meghívás — Jézus 
a pi'-pi főtanács előtt — stb. 

Evang. Népiskola. — Ki tanítsa a vallást 
— A népiskolai nevelés alapelvei Comenius „Nagy 
oktatástana" alapján — Nemzeti nevelés a népis-
kolában — Tompos Balázs búcsúztatója — stb. 

Magyar Könyvtár. Ejnagy népszerűségre jutott 
vállalat legiíjabb sorozatát Jókai egy füzetével nyitja 
meg. amelyben a koszorús író legújabb keletű útle-
írásainak közlése kezdődik. Ezúttal az 1893-ból való 
„Genuai levelek" és az 1898-ból való „Nizzai le-
velek" vannak soron, amelyek könyv alakban ezútta, 
először jelennek meg, bizonyára mindazok örömérel 
kik e pompás képeket annak idején már a hírlapok-
ban olvadták. Igen jó gondolat volt kiegészíteni Pe-

9 

tőfi munkáinak Magyar Könyvtárbeli kiadását a „Tig-
ris és hiéna" cimű szomorúiátékkal is. amely tud-
tunkkal csakis a költő összegyűjtött munkáinak drága 
kiadásában jelent meg és Petőfi munkáinak felsza-
badulása után sem vált hozzáférhetővé semmiféle ol-
csóbb formában. — A külföldi belletristifcát Wilkie 
Collinsnak egy mesteri tollal megirt, izgalmas novel-
lája képviseli, melynek cin e „Párbaj az erdőben" és 
amel;,et Mikes Lajos fordított le magyarra. A Ma-
gyar Könyvtár minden számának ára 30 fillér; kap-
ható minden könyvkereskedésben, vagy Lampel-Wo-
dianer-féle kiadóhivatalban, Andrássy-út 21. 

T E M E T Ő. 

Goldperger János kladzáni (Zemplén m.) lel-
kész neje sz. Gö geij Adél 19 é^es korában elhalt. 

Üzenetek : 
K. M. Innen rendesen küldjük a lapot. Ha 

valamelyik elmaradt, méltóztassék megimi, azonnal 
pótoljuk. — K. S. Köszönjük. S/ivesen vesszük. — 
K. M. Megkaptuk. Valamely legközelebbi számba. — 
H. P. Köszönj iU és szivejen vesszük az Ígéretet. — 
L. J. Köszönjük az eddigieket. Kérjük a folytatást 
is. Részletesebb válasz levélben. — M L. Megkap-
tuk ; köszönjük: Valamely legközelebbi számban. — 
Dr .P. T. Megkaptuk. Köszönjük. A jövő számban. Mi-
helyi megjelenik a többit megküldjük. — H. G-. Kö-
szönjük. B'zony a legkisebb faluban is történik olyas 
valami, a mit az érdekeltek is. a közönség is szíve-
sen olvasnak. Iskolai és egyházi híreket mindig kérünk 
és örömmel veszünk. Kis fáradtságba kerül, sőt nem 
is fáradtság ez. esak egy kis figyelem. — H. A. Leg-
közelebb. — Sch. 0. Sajnáljuk. — B. G. Örömmel 
fogadjuk. Addig is „jó egészséget." — F. M. In-
tézkedtünk: Isten áldása kisérjen az új helyen. F. 
E. Szívesen. Ebbe a számba későn érkezett. A jövő 
sámban hozzuk. 

Pályázat 
A debreczeni ágost. hitv. ev. egyház a 

segédlelkész-hitokfcaííói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom : évi 
1200 korona, havi előleges részletekben fi-
zetve. 

Az állás márczius elején elfoglalandó. 
Jelentkezések alulírott főespereshez f. é. 

február 25- ig kü ldendők . 
Debreczen, 1904. január hó 31. 

Materny Lajos 
13 2 — 2 főesperes. 



Pályázat hosszabbítás. 

Vonatkozássa l a múlt évi 39., 40. és 41-ik 
s z á m r a a felkai 

l e l k é s z ! 

á l lomásra a pályázat' a kerület i elnökség 
engedélyével ezennel meghosszabbitiaiik. A 
pá lyáza tok ez évi február hó 25-ig az alól-
i rot t főesperesnél benyúj tandók. 

Szepes-Bélán, 1904. február 2. Szepes-
Iffló, 1904. február 2. 

Weber Samu 
főesperes. 17 3 - 1 

Münnich Kálmán 
egyházmegye i felügyelő. 

M á R X é s M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

[Budapest, VI, Aradi-utca (>0. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes-
ségért. 12—1 

H* < 

A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

T n a g y a k a t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

B u d a p e s t , IX. ker. Üllói-ut 73. s zám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 1 0 - 2 . 

P á l y á z a t . 

W-

3*5— 

Segédem rendes lelkészszé választa tván 

segédet 
keresek . A fel tételeket levél ú t j án á l lap í t juk 
meg. Az állás márc ius elején elfoglalható, de 
a j án lkozás t későbbi időre is elfogadok. 

Orosházán, 1904. jan. 18. 

Veres József. 

(ti l é s , 

Második jav í to t t k iadásban jelent m e g 
Raffay Sándor pozsonyi ev. theol. akad . ta-
n á r n a k 

Ev. konfirmanduso^ kátéja 

című tankönyve. A r a kötve 4 0 fillér. Meg-
rendelhető Orosházán Veres József lelkész-
nél és a szerzőnél Pozsonyban. Minden 10 
pé ldányra 1 ingyen pé ldányt küld a kiadó. 
A mű haszná lha tóságá t muta t j a , hogy rövid 
ké t év a la t t az első kiadás tel jesen elfogyott . 
A szerző a mü ér tékének emelése véget t az 
új k iadásban a m u n k á t használó lelkészek-
től bekér t megyjegyzések tek in te tbe vételé-
vel dolgozta át . Az Evang . Egyház ós Iskola 
200 koronás pá lyadi já t ez a mü nyer te meg. 

l—i 

i Hazánk legrégibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 
QfëT Előnyős feltételei: engedtetnek, 

S O P R O N B A N 

Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 
a t . községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinemabb harangércből 
t iszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek ; ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
f igyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
Italakittatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes harangáll-
ványokat. célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
limk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 



Hirdetés. 
A régi, kipróbál t s hazai tó t rye lvü gyü-

lekezeteink legnagyobb részében használ t 

Braxatoris K. 

Konfirmát ió i Kátéja 
magyar nyelven, kapható Kassán alulírott-
nál, példányonkint 60 fill. Nagyobb megren-
delésnél 10u/o engedmény. A m a g y a r és tót 
kettős nyelvű gyülekezetekben egyedüli leg-
előnyösebb tankönyv. 

Homola István 
14 2—2 ev. lelkész. 

Pá lyáza t 
a t á t r aa l j i ág. h. evang. egyházmegyébe ke-
belezet t Hoiló-Lomniczi németa jkú egyház-

ban önkéntes lemondás folytan megürül t 

rendes lelkészi állásra. 
Ezen állással egybekötöt t törvény sze-

r int i lelkészi kötelességek mellett következő 
j avada lmazás b iz tos í t ta t ik : 1. Természetben 
való lakás, a hozzátar tozó épületek és egy 
nagy kert használat ta l . 2. Készpénzben éven-
ként 560 azaz ö tszázhatvan korona és 587 
kor. 31 fill. azaz ötszáznyolcvanhét korona 
31 fillér congruapótlék 1600 koronáig, 3. 3 
azaz bárom pozs. mérő t iszta búza, vagy 
annak pénzértéke. 4. 20 azaz busz pozi . 
mérő rozs. 5. 20 azaz busz pozs. mérő árpa . 
6. 6 azaz ha t pozs. mérő zab. 7. 4 azaz négy-
kocsi (á 16 kéve) szalma. 8. 21 azaz huszon-
négy bécsi öl tűzifa befuvarozva. 9. 2 azaz 
ké t szekér széna befuvarozva. 10. 6 azaz ha t 
hold (1200 • - ö l ) szántóföld ingyen haszná-
lata. 11. Szabad legeltetési jog. 12. Stóla és 
of-ertoriumok körülbelől 150 korona. A ma-
gyar és német n}Telv mellet t a tó t 113-elv is-
merete is kivánatos. Je lentkezés a képesítést 
igazoló okmányokkal együt t folyó évi február 
hó 29-ig az alulírott főesperesi hivatalnál . 

Kel t Poprádon és Nagy-Lomnicon, 1903. 
j anuár hó 29-én. 

Kulman János Székely Gyula 

Pályázat 
A ruszti (Sopron m.) ág. h. ev. egyház-

község rendes 

kántortanitói 
ál lomására. J a v a d a l o m : 1. 300 K lakbér, m í g 
az egyház megfelelő természetbeni lakássa l 
nem rendelkezik. 2. 1200 K taní tói fizetés. 
3. A kántor i teendőkért- : a) 100 K készpénz, 
b) 3 öl tűzifa (72 K értékben), c) V$ holdnyi 
ker t haszonélvezete, d) Temetés i stólailleték. 
Megjegyzendő, hogy az orsz. nyugdi j in t . sze-
mélyi i l letéket is az egyházközség fizeti. — 
Kötelesség : Három osztálynak (jelenleg há-
rom alsó) tan i tása , az összes kántor-orgo-
nistai teendők végzése, szükség ese tén a má-
sik taní tó , illetve lelkész heh'et t^si tése. A 
m a g y a r és nemet nyelv ismerete szükséges. 
Próbaelőadás igényeltetik. A felszerelt kér-
vények 1904. február 26-ig a lól irot thoz be-
ter jesztendők. 

Ruszt, 1904. február 4-én. 

16 2—1 
Francz Vilmos 

lelkész. 

Egy háztartási mérleg ingyen ! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túllialmozott raktá-

ramból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
l és pedig: 

6 
6 
0 

12 
G 

drb mexk. ezüst asztali kést 
-, „ ,, evő villát 
„ ,. „ evőkanalat 
„ „ ,. kávéskanalat 
„ kiváló deszertkés 
„ ,. deszertvílla 
„ mexk ez. levesmer. kanál 
., „ ezüst tejmeritő 
„ elegáns szalon asztali 

gyertyatartót 

összesen csak 6*50 f r t . 
Minden me-rr ndelő ezenkívül jutalomképen e g y szavatos-
ság mellett pi n ' >san működő 12 és fél kiló hordképessépü 
háztartási méruget kap teljesen diitalanùl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fcliér fém (belül is) melynek tartósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az euró-

pai raktárból. 12—4 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
4 '/2 kg- legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 

Ó T P í P E R E S Z A P P A N ~ 9 Í S 
(kb 50 drb) rózsa speik, moschus és ibolya il latokból 
szépen összeválogatva, mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 
Auffenberg József B u d a p e s t , VII . H u s z á r - u t c a C. 

esper. felügyelő. 9. 3 - 2 főesperes. 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam. 7. szám. fe ,sháza, 1904. f e b r u á r 18-án 

EVANG. EGYHÁZ ES ISKOLA. 
Előfizetés di ja: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

E g y szám ára 2 4 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
t-.Q.-T 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
N e g y e d oldal . 4 ,, 
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Zü l lö t t v iszonyok. 
Nagyon szomorú, leverő dologról kell ez 

a lka lommal e he lyü t t szótanunk. Előre bo-
csá t juk azt , hogy bárk inek , a ki tőlünk ada-
toka t kiván s meg aka r győződni ál l i tásaink 
szomorú valódiságáról — készséggel szolgá-
lunk közelebbi felvilágositással. Egyszerűen 
rendelkezésére bocsátunk kezeink közt levő 
ada toka t , úgy a mint azokat mi kaptuk részben 
t apasz ta l tuk . Ez adatok maguk különben 
többé-kevésbbé ismeretesek. Lapunk , min t 
egyházi é le tünknek hűséges krónikása i t t-ott 
fe l ró t ta amaz eseményeket, a melyek jelen 
cz ikkünk a l ap j á t képezik. Mi ezút ta l ú j a t 
t a l án nem is mondunk. Csak a szomorú ta-
nulságot vonjuk le s r ámu ta tunk amaz okok-
ra, a mely szülője azon á lda t lan viszonyok-
nak, melyek mia t t a panasz mind gyakor ibbá 
kezd lenni. 

Nem kicsinyes dolgokról szólunk, a me-
lyek ta lán vicinális érdekkel birnak. Nem is 
egyes személyek, egyének érdeke késztet e 
sorok meg Írására. Egyéni érdekek védelme 
nem a közegyház elé ta r tozó dolog. De sze-
mélyeket sérteni sem akarunk . Tárgyunk 
természete olyan, hogy erről elmélkedve cé-
lunk nem a rekriminálás , hanem a mind fe-
nyegetőbb mérvben feltűnő baj ellen szüksé-
gessé vált kö^ös védekezés helyes eszközeinek 
keresése. 

Mert a panaszra okot szolgál tató ba j 
nem csupán egyes gyülekezetek körében ész-
lelhető. Ot t van ez csaknem minden egy-
házmegyében, tes tületben. A kavarodás okozta 
hullámverések fe lha tnak az egyetemes egy-
házig is. T e h á t a ba j közös. Egyház i életün-
ket zülléssel fenyegeti . Lega lább a kezeink 

között levő ada tok ezt lá t szanak bizonyítani . 
S a mi ezen magában véve is f á jda lmas 
helyzetben a legkétségbeej tőbb : ez a d a t o k 
legnagyobb része evang. egyházunk egyik 
l eggazdagabb egyházkerüle tének gyülekeze-
teiről szólanak, h i rdetvén az egyház iasság 
pusztulását s á l ta lában az egyházi élet zül-
lését. 

Az egyház tagok ez egyik gyülekezetben 
m e g t a g a d t á k az egyházi járulékoknak befi-
zetését. S ezt nem a szegénység miat t . S a 
mikor törvényes úton fogtak volna az egy-
házi adó beszedéséhez — csak nem vala-
mennyi bejelentet te a más egyházba való ki-
térését . Mi ez ? . . . 

Az alföldnek számos egyházában — s 
i t t is a legtehetősebb gyülekezetekben — 
százával sőt tudok egyházat , a hol ezrével 
szakadnak ki a t agok s vetik m a g u k a t a na-
zarénus, bap t i s t a skizmák miszt ikus homá-
lyába. Miért ? . . . . 

Egyik g a z d a g egyház a másik u tán tesz 
kisérletet a lelkész és tani tó i j avada lomnak 
megnyi rbá lására , a h iványnak csonkí tására . 
Ez a veszedelmes tünet m á r az egyetemes 
egyháza t is gondolkodóba ej te t te , mer t a fi-
zetés-leszállí tást nem a szegényes viszonyokra 
való hivatkozással akar ták elfogadtatni , ha-
nem . . • csak egyszerűen m e g t a g a d t á k . Mi 
lehet i t t az indok? . . . 

Tudunk több gyülekezetet , a hol a lel-
készi állás mind e mai napig betöltet len, 
mer t a hivek ki jelentet ték : nekik nem kell 
pap. Semmi szükségük reá ! H á t ez mi ? . . . 

I smerünk egy tekintélyes eklézsiát, a 
mely eg yik egyházi t isztviselőjének s a j á t 
pénzén beszerzet t ingat lanaiér t nem ad ta meg 
a kárpót lás t a szegényen m a r a d t leszárma-



zóknak, sőt a menedék nélkül m a r a d t apát-
lan-anyát lan á rvá t k i taszí tot ta a lakásból, 
megvonván tőle a kegyelem-félévet. (! Sz.) 

És igy tovább. H a tetszik valakinek e 
sivár adatoknak egymás mellé rakása — ren-
delkezésére bocsáthat]uk őket. Még nevekkel 
is szolgálhatunk. 

Nekünk azonban ezút tal nem az a cé-
lunk, hogy inkr iminál junk. Tanulság kell ne-
künk. Az okát, igazi métyre ható indokát 
akar juk mi megismerni e sajnálatos züllés-
nek indult á l lapotoknak. 

Miért t a g a d j á k meg az egyházi járulé-
kot éppen — a vag}^onosok ? 

Miért lesznek szakadárokká százan és 
ezeren éppen a legvagyonosabb kerület szá-
mos egyházában a hivek ? 

Miért csonkít ják meg a h iványokat ép-
j)en a legjobb módban élő egyházak ? 

Miért vonakodnak papot választani, mi-
é r t vetemednek oly erőszakos durvaságra az 
eg}Tház hü szolgálatában elhalt hivatalnok 
á rvá iva l szemben ? Miért ? . . . 

Miért . . . . 
Ez a nagy kérdés fenyegetve tolul elő-

térbe . Fenyegetve, mer t a reá adandó válasz 
bizony lesújtó. Fá jda lmas . 

A válasz reánk, lelkészekre, taní tókra , 
működésűnkre vajmi fájó . . . 

T u d j a ezt már mindenki, a kinek tekin-
te te nem fut el a napi események hűséges, 
krónikásainak : az egyházi lapoknak h í radá-
sai felett , hanem beletekint a dolgok mé-
lyébe. 

A h iva tás magasz tosságának tuda ta , az 
eszményképnek mindenkor szem előtt t a r t á sa 
a kura pasztorál is gyakorlása — ez hiány-
zik nagyon sokunkban. 

Hi te t merek rá tenni, hogy valahány 
gyülekezet van, a hol nem holmi átfutó, idő-
leges, hanem komoly bajok vannak, a hol 
az egyházi élet pang, züllésnek indul, a hol 
nincs meg a lelkész-tanitó i rán t a kellő re-
verencia, a hol a hivek szakadárokká lesz-
nek, kegyeletet sértenek, egyházi törvényt 
lábbal t ipornak — ott a legnagyobb baj min-
dég az egyház vezetőjében van. 

Ez a ba j az tán ál lhat sokféle egyéni fo-
gyatkozásból , gyarlóságból, hiúságból, önző 

érdeklesésből. De végeredményében egy^ kö-
zös okra vezethető vissza : hiányzik az igazi 
lelkipásztori h ivatás magasz tosságánnk tu-
data . Ez az oka a sok züllésnek indult, jobb 
sorsra érdemes egyház sorvadásának. A ki-
ben hiányzik a lelkipásztori char izma az le-
het kiváló szónok, ha ta lmas demagóg, a tár-
sadalomnak vezér-embere, de nem igazi hü 
pásztora az ő nyá jának . Az ilyennek keze 
a la t t elvész lassan az egyháziasság tüze. El-
veszti híveinek t iszteletét , mer t önmaga száll 
le arról a polcról, a melyen az igazi lelkész-
nek állania kell s oda sûlyed a mindennapi-
ság porába, sarába. Igy az tán lassan kivesz 
a hívekből á l ta lában az egyházi tisztviselő 
iránti reverencia, sőt igen gyakran pap jában , 
t an í tó jában megvet i m a g á t az egyházat is. 
Elfordul ettől is. Ez t sem respektá l ja ; tör-
vényeit, rendeletei t lábbal t iporja . Ez pedig 
ha tá rozo t tan egyházi életünknek züllésére 
vezet. 

E n ez okot ebben lá tom ; lehet, hogy 
tévesen ítélem meg a helyzetet s h ibásan vo-
nom le a tanulságot . De ezt csak akkor is-
merem el, ha erről ada tokka l győznek meg. 
Olyanokkal, a melyek t ámoga t j ák az ellen-
kező állí tást . Tény azonban az, hogy még-
olyan egyházról nem szólt a krónika rosszat, 
a melynek hű lelkipásztora volt. Ott biz nem 
züllik el az egyházi élet, hanem mindenek 
ékesen és szép rendben folynak. 

Ezér t i t t a legfőbb ideje, hogy a cura 
pastoral is meghonosuljon minden gyüleke-
zetben. 

Mohácsy Lajos 
ev. lelkész. 

A 
^ Magyarországi evangelium szerint reformált 

és 
ágostai hitvallású evangelikus egyházak 

v é l e m é n y e «7 
az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásáról. 

Összeállította: az ev. ref. egyetemes konvent s az ág. ev. egy-
ház egyetemes gyűlésének, a két protestáns egyházat közösen 
érdeklő ügyekben kiküldött vegyes bizottsága, a Budapesten. 

1903. november i9-én tartott közös gyűlésében.* 
(Folytatás és vége.) 

A ba j forrása nemcsak a teher absolut 
magasságában , de annak egyenlőtlen elosz-
lásában s a ma még sok helyt fennálló pár -



bérrendszer azon igazság ta lanságában rejlik, 
miszer int az az egyház szegényebb és va-
gyonosabb t ag ja i r a egyenlő sulvlyal nehe-
zedik. 

A baj orvoslásának kiindulási pon t j á t 
t e h á t egy oly igazságos maximális adókulcs 
megál lap í tása képezi, amely a segélynyújtás 
előfeltételét s egyút ta l zsinórmértékét képezze ; 
ezen adókulcsot kelljen minden segélyt igény-
lő eg3Tházközségnek életbeléptetni s a segély 
mérvét azon hiány szabja meg, mely ezen 
adókulcs életbeléptetésénél fedezetlenül ma-
rad. 

Szükséges ez nemcsak a segély egyenlő 
kiosztása szempontjából , hanem azér t is, hogy 
a szegényebb egyháztagok sorsának könnyí-
tésénél első sorban a vagyonosabbak anyagi 
ereje vétessék igénybe s az állam hozzájáru-
lása csak azon összeg erejéig ter jedjen, mely 
a vagyonosabb egyháztagok megtelelő meg-
adóz ta tása u t ján nem fedezhető. 

Ezen adókulcsot mindkét egyház törvény-
hozó testülete van hivatva jogérvényesen meg-
állapítani . Az ev. ref. egyházban próbaszá-
mítások és oly adókulcs alapján, mely az 
igazságtalan tehereloszlás egyik főforrását ké-
pező tandí j eltörlése mellett, a családfőt ter-
helő mérsékelt személyi adót és az ál lami 
adó u tán kivezett egyházi pótadót á l lapi tana 
meg. te t tünk számítást az ál lami dotatio ösz-
szegének megál lap i tha tására . 

Ez a próbaképpen felvett egyik adókulcs 
a személyi adót 2 koronában, a pótadót pedig 
az állami adó első 20 koronája után 25°/o-ban, 

20—50 korona között . . . . 20°/o-ban, 
50 —100 ,, ,, . . . . 15°/«-ban, 

1 0 0 - 2 0 0 „ „ - . . . . 10%-ban, 
200 koronán felül 5%-ban 

á l lapí t ja meg, 
míg másik kísérletünk alapjául oly adó-

kulcsot vet tünk, mely szintén a tandíj eltör-
lésével — a pótadó százalékát — tekin te t 
nélkül az állami adó magasságára — válto-
zat lanul 10°/«-ban, a személyi adót pedig, az 
illető vagyoni viszonyai szerint 2—20 koro-
nában á l lapí taná meg akként , hogy a sze-
mélyi adó át lagos magassága mintegy 4"5 
korona legyen. 

A pénzügyi eredmény mindkét esetben 
körülbelül ugyanaz, s az ezen kulcsok bár-
melyikének életbeléptetése esetén muta tkozó 
segélyszükséglet 1*4 millió koronára, vagyis 
az ev. ref. egyház tag ja i mai egyházi adó-
terhének mintegy 30%-ára rug. 

Természetesen ezen összeg a létező ba-
jok mérvéhez képest oszlanék meg az egyes 
egyházközségek között, s mig egyházaink-
nak a ránylag kedvezőbb viszonyok között 

levő te temes része s egédben egyál ta lán nem 
részesülne, addig a nyúj to t t segély ;iz uj adó-
ból befolyó összegnek 

100--200"' '-át tenné 365 egyházban, va-
gyis az egyházak 20°/«-ában. 

200—300ü/o-át t enné 150 egyházban, va-
gyis az egyházak 8.2%-ában. 

301°/o-át megha ladná 78 egyházban, va-
gyis az egyházak 43°/o-ában. 

H a pedig a súlyosabb viszonyok közt 
levő egyházmegyékre vonatkozólag tesszük 
vizsgálat t á rgyává e segélyakció eredményét , 
úgy azt lá t juk, hogy 

összes 
szükség-

lete 

ebből adóval segélyből : 
a segély-

összeg 
az 

adónak 
°/o-ja 

összes 
szükség-

lete f e d e z v e 

a segély-
összeg 

az 
adónak 
°/o-ja 

K f K 1 f !l K f 

a segély-
összeg 

az 
adónak 
°/o-ja 

a beregi egyliázm. 118,953 39 45,468 81 73,484 58 161% 
110% a b.-somogyi ehm. 155,703 33 74,234 62 81,468 71 
161% 
110% 

a f.-baranyai ehm. 151,073 96 66,692 01 84,381 95 127% 
a k.-somogyi ehm. 92,650 86 36,U50 20 50,600 66 140% 
a nagybányai ehm. 55,537 23 25,503 98 30.033 25 118% 
a szatmári ehm. 9*7,083 32 43,442 59 55,640 73 128 % 
az udvarhelyi ehm. 59,992 16 33,101 58 26,890 58 81% 
a f.-borsodi ehm. 76,849 88 33,010 — 43,839 83 133% 

Az ág. hiv. egyház adózási viszonyaira 
vonatkozó mindazon adatok melyek hasonló 
számítás elkészítésére szükségesek let tek vol-
na, nem állottak rendelkezésünkre, ennélfogva 
csak a két egyház ál ta lános adózási viszo-
nyainak összehasonlításából vonhatunk az 
ágostai egyháznál muta tkozó szükségletre né-
mi következtetést . 

Egylélekre esik 

állami 
adó 

egyházi 
adó 

Az ev. ref. egyházban 6'76 2'1(1 

Az ág. h. ev. egyházban 7-64 2-07 
és az egyházi adó az ál laminak 

az ev. ref. egyházban : . . . . 32'83, 
az ág. h. ev. egyházban : . 28'00 

százalékát teszi. 
Lá t juk tehát , hogy az ág. liitv. ev. egy-

házban a lélekszám szerinti egyházi" adóte-
her valamivel csekélyebb, mint az ev. ref. 
egyházban , miután pedig az ál lami adóalap 
lényegesen nagyobb, vagyis a hívek á t lagos 
anyagi helyzete kedvezőbb, az egyházi te-
her főösszege az állami adóénak sokkal ta 
kisebb hányadá t teszi. 

Azt hisszük tehát , hogy ha lélekszám 
a rányában ugyanannyi t kérünk az adórende-
zés céljaira az ág. hitv. ev. egyház számára , 
amennyi részletes számítása ink eredménye-
ként az ev. ref. egyház szükségletéül mutat-
kozott, az igy számításba vet t segélyösszeg 



mindenesetre fedezni fogja az ágostai egyház 
szükségletét. 

Mindezek alapján az elviselhetetlen egy-
házi adóteher csökkentésének céljaira az ev. 
ref. egyház részére 1.400,000, az ág. hitv. ev. 
egyház részére 700,000 korona évi segélyt 
kérünk az államtól. 

Ezen segélyösszeg a két testvéregyház 
legfőbb hatóságainak adatnék át átalányösz-
szegképen, de azon feltétel alatt , hogy ab-
ból adózási segélyalap képeztessék s az ki-
zárólag azon egyházközségek elviselhetetlen 
adóterhének méltányos leszállítására fordittas-
sék, melyek vagyonosabb hiveik megfelelő 
megadóztatása mellett sem fedezhetik saját 
erejökből rendes egyházi szükségletüket. 

E célból mindkét egyház törvényhozó 
zsinata megállapít ja az egyházi rendes adó-
nak azon legmagasabb mértékét, melynél 
magasabb eg yházi adóteher viselésére egy 
egyházközség sem kötelezhető, s az államse-
gélyből fedezné azon hiányt, mely egyes egy-
házközségek rendes költségvetésében ezen 
adókulcs életbeléptetése mellett mutatkoznék. 

Az igy megállajititott adó képezné a köz-
alapi hozzájáruláson kivül az egyháztagok 
egyedüli rendes egyházi közterhét, rendkí-
vüli szükségletek fedezése azonban ezentúl is 
rendkívüli adó kivetése által történhetnék. 

Az adózásnak ily módon való rendezése, 
mely hitsorsosainknak még mindig arányta-
lan megterheltetésével jár, de legalább elvi-
selhetőségénél fogva az adóalapot tönkre nem 
teszi és ez állami érdek is : szükségleteink 
fedezésére fedezetnek távolról sem elég. Mert 
szükségeink igy állanak : 

2. Az egyházi közigazgatás költségei. 
Eddig egyházi közigazgatásunk költsé-

geit, — amelyből fedeztettek egyházkerüle-
teken es egy háy megy éken alkalmazott összes 
tisztviselők, püspökök, esperesek, jegyzők, pénz~ 
tárnokok, szóval az összes alkalmazottak tisz-
teletdijai, az egyházi és iskolai látogatások, az 
egyházkerületi és egyházmegyei gyűlések tar-
tásának stb. összes költségei, — egyéb alap 
hiányában, a közigazgatási költség cimén, az 
egyháztagokra lélekszám aránj^ában kivetett 
egyházi adóból fedeztük. — Az eképen kirótt 
közigazgatási költség súlyos, sok helyütt majd-
nem elviselhetetlen teherként nehezedett az 
egyházak és iskolák fenntar tására már kü-
lönben is aránytalanul nagy egyházi adóval 
megrótt egyháztagokra. És bár, világi digni-
táriusainknak még kész kiadásait is csak rész-
ben tudtuk honorálni, maguknak a sok he-
lyen lelkészi fizetéssel is nagyon csekélyül 
dotál t egyházi tisztviselőknek olyan szerény, 

jelentéktelen tiszteletdíjat jut tatot t , amely 
állásukkal, s az általuk végzett munkával 
arányban nem állott, ahhoz méltó nem volt. 

Miért is az eddigi méltánytalanul terhelő 
gyakorlat teljes megszüntetésével, az eg\'házi 
közigazgatási költség, mint egyetemes egy-
házunk első rendű közszükséglete, nem az 
egyháztagokra kirótt egyházi adóból, hanem 
állami dotációból fedezendő ; — és pedig olyan 
módon, hogy a magyarországi két protes-
táns egyház minden tagja után 20—20 fillér 
adassék állami dotációképen a két protestáns 
egyház főhatóságának, azon kötelezettséggel, 
hogy abból fedezze egyházi közigazgatása 
összes szükségleteit. 

Ezen kulcs alkalmazásával a magyaror-
szági ev. ref. egyház 2.518696 tag ja u tán á 
20 fillér 483,739'korona 20 fillér esik; a ma-
gyarországi ág. hitv. ev. egyház 1.085,603 
tag ja után á 20 fillér 217,120 korona 60 fil-
lér esik; összesen 700.859 korona 80 fillér. 

3. A lelkészek korpótlékára. 

A közpályák bármelyikén alkalmazott 
rendes tisztviselők előhaladása biztositva. van 
vagy fokozatos előléptetés, vagy korpótlék 
által, — a magyarországi protestáns Jelké-
szek kivételével. 

Külföldön a protestáns lelkészek általá-
ban korpótlékot nyernek és pedig hivatali 
törzsfizetésük egynyolcadát, vagy egy tize-
dét kapják 5 — 5 évenként korpótlékul; — é s 
legtöbb hel}7en ez a korpótlék, a lelkészi fi-
zetés állami kiegészítésével kapcsolatosan té-
tetik folyóvá. — Magyarországban az 1898. 
évi XIY. t.-c. a törvényesen bevett vallásfe-
lekezetek lelkészei jövedelmének 1600 koro-
náig való állami kiegészítését rendelte el ; — 
ezen törvény a hazai két protestáns egyház 
lelkészei fizetésének 1600 koronáig, mint lét-
minimumig való állami kiegészitéséről intéz-
kedett. — de azoknak korpótlékáról nem. 

Hogy tehát egyfelől a hazai két pro-
testáns egyház lelkészeinek képzettségével s 
a közegyház és a magyar haza érdekében 
kifejtett tevékenységével arányban nem álló 
ezen csekély összegre szóló állami fizetés-
kiegészítés lehetőleg méltányossá tétessék ; 
— másfelől, hogy az 1600 korona létminimu-
mig, állami fizetés-kiegészítést nem élvező 
protestáns lelkészeknek, azon díj-levelükben 
biztositott, szerzett joga, mely az úgyneve-
zett egyházpolitikai törvén}7ek folytán, — 
1895 október hava óta, — a stolárékban és 
anyakönyvi kiadványokban jelentékeny jöve-
delemcsorbulást szenvedett, — némi kárpót-
lást nyerjen ; és mert éppen ma, — midőn 
hazánkban az állami hivatalnokok fizetésé-



ben rendezése fo lyamatban van, — s igy a 
legközebb hivata lnokoknak, a pro tes táns 
lelkészek fizetésének biztositása, — egyházi 
közérdekből a haza i két protes táns egyház 
jövőjére nézve elsőrendű szükségletet képez : 
a hazai két pro tes táns egyház lelkészei ré-
szére ál lami dotációból korpótlék adandç , - • 
és pedig olyan módon, hogy 5 — 5 évi szol-
gá la t u t án öt izben — 200—200 koronás és 
igy 25 évi szolgálat u tán 1000 koronáig emel-
kedő korpótlék adassék minden haza i pro-
tes táns rendes lelkésznek ; — mely korpótlék, 
min t közegyházi szükséglet, az 1848. évi XX. 
t.-c. 3. §-ára való hivatkozással , a mag}Tar 
á l lam pénztárából a haza i két protes táns 
egyház főha tóságának adassék évenként , szá-
madás kötelezet tsége mellett . 

Mivel pedig a beszerzet t hiteles adatok 
szer int az elmúlt 1902-ik esztendőben a ma-
gyarországi ev. ref. egyházban 2030 rendes 
lelkészi állomás volt rendszeresítve, melyből 
94 állomás volt betöltetlenül, 1936 ál lomás 
volt rendes lelkészszel betöltve, — és mer t 
ezen 1936 lelkész közü l : 

269-nek szolgálata 5 éven alól, 
277-nek szolgálata 5—10 év között, 
278-nak szolgálata 10—15 év között, 
269-nek szolgálata 15—20 év között, 
189-nek szolgálata 20—25 év között, 
65l-nek szolgálata 25 éven felül volt. 

I. ötödéves korp. á 200 K, illet 277 1 = 55,400 K. 
II. ötödéves korp. á 400 K, illet 278 1.= 111,200 K. 

III. ötödéves korp. á 600 K, illet 269 1.= 161.400 K. 
IV. ötödéves korp. á 800 K, illet 189 1.= 151,100 K. 
V. ötödéves kor]), á 1000 K, illet 654 1.= 654,000 K. 

Összesen : 1.133,100 K. 
és igy a magyarország i ev. ref. lelkészek 
korpót lékára évenként 1.133,100 koronát ké-
rünk á l lami dotációból. 

Mivel továbbá a beszerzet t hiteles ada-
tok szerint az elmúlt 1902-ik esztendőben a 
magyarország i ág. hitv. ev. egyházban 688 
rendes lelkészi ál lomás volt rendszeresítve, 
melyből 23 ál lomás volt betöltet lenül, 664 
ál lomás volt rendes lelkészszel betöltve, és 
mer t ezen 664 lelkész közül : 

100-nak szolgálata öt éven alól, 
72-nek szolgálata 5—10 év között, 
80-nak szolgálata 10—15 év között, 

104-nek szolgálata 15—20 év között, 
84-nek szolgálata 20—25 év között, 

224-nek szolgálata 25 éven felül volt. 
I. ötödéves korp. á 200 K, illet 72 I = 14,400 K 

II. ötödéves kon>. á 400 K, illet 80 1.= 32,000 K 
III. ötödéves korp. á 600 K, illet 104 L = 42,400 K 
IV. ötödéves korp. á 800 K, illet 84 1.= 67,200 K 
V. ötödéves kori), á 1000 K, illet 224 1 = 224,000 K 

összesen = 400,000 K 
és igy magyarországi ág. hitv. ev. lelkészek kor-
pótlékára évenként 400,000 koronát kérünk állami 
dotációból. 

Tehát ev. ref. lelkészek korpótlékára = 1.133,100 K 
ág. h. ev. lelkészek korpótlékára = 400,000 K 

összesen = 1.533.100 K 

4. Az országos lelkészi nyugdíjintézet évi 
segélyezésére. 

Nemcsak a közpályán szolgáló, h a n e m 
a magán társula toknál , egyesületeknél alkal-
mazo t t rendes t isztviselőknek, sőt szo lgáknak 
is van nyugdí j in tézetük, csupán a magyaror -
szági ev. ref. lelkészeknek nincs. 

Egyfelől az ev. ref. lelkészek nagyon is 
korlátol t j avadalmazása , másfelöl a lelké-
szeket di jazó ev. ref. egyházak szerény anyag i 
viszonyai, h íveinknek az egyházak és iskolák 
fen ta r t ása érdekében viselt súlyos egyházi 
adóterhei gá to l ták mindezideig ezen egy-
házi közérdekből kiválóan fontos és elsőrendű 
szükségletet képező in tézménynek : az orszá-
gos ev. ref. lelkészi nyugdi j in téze tnek felál-
l í tását . Egye temes egyházunk közérdeke kö-
veteli ennek mielőbbi lé t rehozását . Terveze-
tünk m á r készen van, de hogy annak jövője 
biztosí tva legyen, ezen első rendű közegy-
házi szükségletünk fedezésére ál lami dotáci-
óból kérünk 400,000 koronát évenként i se-
gélyül. 

Az ág. h. ev. egyház részéről m á r 1898-ban 
szervezett egyetemes nyugdí j in tézetnél , a 
rendes tagok teljes fizetéseig emelkedő nyug-
díjigények fedezéséhez kívántat ik , matl iemati-
kai számítás a lap ján évenként . 167,287 kor. 
a két nyugdí j in téze t re összesen : 567,287 kor. 

5. Vallástanitásra. 

Haza i két pro tes táns egyházunk közér-
deke sürgetően megkövetel i hogy a nem fe-
lekezetünk iskoláiban járó protes táns növen-
dékeknek hitelveink szerinti va l lás tan i tásáró l 
és annak di j jazásáról pro tes táns egyházunk , 
egész Magyarország terüle tén in tézményi leg 
gondoskodjék. 

E czélból kér jük, h o g y : 
a) az ál lami iskolákba, az ál lam által fen-

t a r t o t t intézetekbe járó protes táns növendé-
keknek hitelveink szerint i val lás tani tásáról , 
illetőleg az e célra protes táns egyházunk ha-
tóságai á l ta l a lka lmazot t pro tes táns egyhá-
zunk ha tóságai által a lka lmazot t p ro tes táns 
vallástanitók, hi toktatók dí jazásáról az á l lam 
gondoskodjék, éppen olyan d í jazásban ré-
szesítvén őket, min t az ál lami iskolákban az 
ál lam ál ta l f en ta r to t t in tézetekben a római 
kathol ikus vallás t an í t á sá ra a lka lmazot t hit-
ok ta tóka t , va l lás tan i tókat részesiti ; 

b) a többi, nem protes táns egyházunk 
ha tósága a la t t álló nyilvános iskolákba és 



intézetekbe járó protestáns növendékeknek, 
hitelveink szerinti vallás tanítására, illetőleg 
az e célra protestáns egyházunk hatoságai 
által alkalmazott , protestáns vallástanítók, 
hitoktatók díjazására állami dotációból ké-
rünk évi segélyt és pedig * 
az ev. ref. egy részére évenként 150,000 kór. 
az ág. h. ev. egyh. részére évenként 100,000 kor. 

összesen : 250,000 kor. 
azon kötelezettséggel, hogy protestáns egy-
házunk főhatósága ezen összegből fedezi — 
számadás terhe alat t — a fentebb kimutatot t 
közegyházi szükségletet, és pedig oly módon, 
hogy az elemi iskoláknál és az ezekkel 
egyenfoku intézeteknél alkalmazott protestáns 
vallástanitokat, hioktatókat, minden heti egy 
órán végzett vallástanitásért évenkint 50 ko-
rona évi dijazásban részesiti, a középiskolák-
nál és az ezekkel egyenfoku intézeteknél al-
kalmazott protestáns vallástanitokat, hitok-
tatókat, minden lieti egy órán végzett val-
lástanitásért évenkint 80 korona dijazásban 
részesiti. 

6 . Kulturális és humanitárius intézményekre. 

Hazai két protestáns egyházunk közér-
deke sürgetően megköveteli, hogy protestáns 
egyházunk a vallás-erkölcsi élet ápolása és 
fejlesztése érdekében, valamint a hazai köz-
művelődés és főleg a tanitóképzés és a nő-
nevelés terén áldásosán működő protestáns 
intézményeket és intézeteket közegyházi ér-
dekből gyámolitsa, erkölcsi és anyagi segély-
lyel istápolja és amennyiben szükségét érzi, 
ilyeneket egyetemes egyházunk érdekében 
létesítsen. 

Miért is protestáns egyházunk ezen val-
láserkölcsi és közművelődési szükségletének 
fedezésére állami dotációból 
az ev. ref. egyház részére 400,000 korona 

évi segélyt kér, 
az ág. h. ev. egyház részére 220,000 korona 

évi segélyt kér, 
összesen: 620,000 korona. 

7. Lelkész- és tanárképzésre. 

A római kath. és görög kath. egyház-
nak a budapesti tudományegyetemen theolo-
giai fakultása van, amely mint ilyen az egye-
temi fakultás minden jogaival és privilégi-
umaival fel van ruházva. Protestáns egyhá-
zaink részére theologiai fakultás sem hazai 
egyetemeink kebelében fel nem állitatott, 
sem az egyetemen kivül létező és egyháza-
ink által fentartot t theologiai akadémiáink 
vagy ezeknek egyike nincsen felruházva az 

egyetemi fakultás jogaival és privilégiumai-
val. 

Ugy ez — mert a lelkészképzést egy-
házunk a maga kezéből ki nem adhat ja , — 
valamint a tanárképzés mint egyik legfonto-
sabb egyházi tényező, gondoskodásunkat kö-
veteli. Mivel azonban első kötelességünk az 
e célra szolgáló anyagi erőnk számba vétele 
s teljes terv készités, amivel ma még le nem 
számoltunk : az e végett felmerülő szükségle-
tünk kimutatását ezidő szerint mellőzzük 
ugyan de mint előbb-utóbb előálló igényünk 
alapját megemlitani lát tuk szükségesnek. 

A fentebbi cimeken nyert állami dotá-
ciót, a két protestáns egyház főhatósága, 
saját hatáskörében számolja elr a jóváha-
gyott számadást jegyzőkönyvébe vezeti és 
ezen jegyzőkönj^vet a magj^ar állam kormá-
nyához fölterjeszti. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur. 

Mélyen tisztelt Törvényhozás ! 

A fentebbiekben előadtuk az 1848. évi 
XX. t.-c.2. és 3. §-ában lefektetett elvek meg-
valósitására nézve nézeteinket, kívánalmain-
kat. 

Midőn az idézett s a magyar nemzetnek 
és koronás királyának igazságérzetéről ta-
núskodó törvény végrehaj tását kér jük s kö-
veteljük, célunk — mert a törvény végre-
haj tása más nem is lehet, — célunk az, hogy 
tett leg életbeléptetve lássuk valahára a m a 
türvényben kimondott nagy elveket s a többi 
vallásfelekezetekkel együtt, szabadon és nyu-
godtan élvezzük annak gyümölcseit. 

Előterjesztésünkből világosan látható, 
hogy mi, az egyenlőség és viszonosság el-
vének megvalósitása végett nem különleges 
felekezeti, nekünk kedvező, minket megkü-
lömböztető uj törvény alkotását, hanem a 
meglevőnek sanctionálását, a tételes törvé-
nyek végrehajtását kérjük és követeljük. 

De világos előterjesztésünkből az is, 
hogy mig az idézett törvény 2-ik §-ának tel-
jes egészében, minden irányú vonatkozásai-
ban végrehaj tását várjuk, addig a 3-ik sza-
kasz életbeléptetésére nézve, önkormányzati 
jogunk épségben fentartása mellett elégnek 
tar t juk azon szükségeinknek állami közjöve-
delméböl fedeztetését, amelyeket egj7házunk 
és hazánk magas érdekeinek sérelme nélkül 
önmagunk megadóztatásával sem birunk tel-
jesíteni s melyeknek fedezetlen maradása , 
egyházi és iskolai közjóra törekvésünket aka-
dál}'Ozza meg' 

A magyar nemzet meg tudta szüntet-
ni a nemesség összes kiváltságait, politikai 



és t á r sada lmi előjogait , m e g t u d t a szüntet-
ni a földes uri jogokat , minden veszedelem 
nélkül : lehetetlen, hogy meg ne t u d j a szün-
t e tn i azoka t a viszaéléseket, tú lkapásokat , 
melyek e haza á l lampolgára i között az egyen-
lőséget és viszonnosságot veszélyeztetik, illu-
zóriussá tesz ik; lehetet len hogy meg ne tud-
j a szünte tn i azoka t a kétes eredetű előjogo-
kat , melyek a lap ján a ma m á r oly igazság-
t a l a n kegyúri jogok nőttek ki, amelyek el-
len té tben á l lanak a modern jogviszonyokkal 
és az ezekből eredő számta lan törvényeink-
kel. 

Kér jük t ehá t a magas ko rmány t és a 
törvényhozás összes tényezőit , hogy a ma-
g y a r a lko tmányér t és a népszabadságér t oly 
sokszor vérze t t s már -már e lvérzet t magyar -
honi pro tes táns lakosságot nyug tas sa m e g ; 
gondoskodjék a jogegyenlőség és viszonosság 
elvei a lap ján ennek védelméről , mentse fel 
minden jogta lan adózástól , mentse fel az 
igazság ta lan tul terhel tetéstől , amilyet a ki-
vál tságosak nem viselnek s tegye lehetővé, 
hogy a m a g y a r honi két pro tes táns eg}Tház, 
h iva tásának magas la t án , t ag j a inak túl terhe-
lése nélkül felelhessen m e g azon nagy fela-
da ta inak , melyeknek megvalós i tása az or-
szág talpköve, mely ha ledőlt : , ,Róma ledől 
s rab igába gö rnyed" 

Ének 
a B i b l i a - ü n n e p e n . 

1904. márc. G. 
— Irta : Sántha Károly. — 

Dallam: Mint a szép híves patakra — 

Áldjuk az Ur kegyelmének 
Magasságos dolgait ! 
Bár sok nyelven zeng ma ének 
Egy a lélek, egy a hit, 
Ünnepel mind a világ, 
Egyért, együtt mond imát. 
Egyért, együtt kél a hála, 
Hogy van kincse : Bibliája. 

2. Az Istennek szent Igéje 
Égből hangzó üzenet, 
Aki szivet tár feléje, 
Megtisztul, liisz és szeret. 
Bölcset gyermekké teszen, 
Gyermek tőle bölcs leszen. 
Ilulló könnyet szárítgatja. 
A fájdalmat elringatja. 

3. Forrás 6 ! Belőle árad 
Élet, áldás és erő. 

Árnyas fa ! Aki elfáradt, 
Annak édes pihenő ; 
Levele közt szüntelen 
Tápláló gyümölcs terem. 
Nap 0 ! Ütat fényesítő, 
Balzsam! A sírt édesítő. 

4. Világosság Ő s igazság, 
Szül valódi életet, 
Hogy itt egymást csókolgassák 
Békesség és szeretet. 
Fegyver 0 ! Nem bír velünk 
A mi régi ellenünk. 
Ha az Ige a mi vértünk, 
isten hadakozik értünk. 

5. Mindennek közelget vége, 
Föld felett és ég alatt : 
A mi Istenünk beszéde 
Mindörökké megmarad. 
Tövisek közt liliom : 
Jézus Krisztus, buzgón kérünk, 
Szent Igéddel maradj vélünk ! 

Belföld. 
Kérelem az ág. hitv. ev. egyház Nagytiszteletü 

s Nagyságos lelkészi és felügyelői karához és 
összes híveihez. 

Az ősi múlttal biró nagyvázsonyi ág. hitv. ev. 
egyházközségnek roskadozó temploma helyreállítá-
sára miniszterileg engedélyeztetett a könyör-
adományok gyűjtése. Küldötteink most indultak 
utjokra. Esdő és kérő szóval fordulunk tehát a 
kegyes hívek seregéhez, hogy valahol csak meg-
fordulnak gyűjtőink, ne vonják meg tőlük a hit-
rokoni szeretet és könyörület adományait ; ha 
azok fillérek lennének is, de szent célra Isten 
oltárának építésére fordíttatnak. 

A Bakony déli lejtőjén fekvő Nagyvázsony-
ban, ezen hajdani Kinizsi birtokon,v mint kiváltsá-
gos végvárban, korán elterjedt a reformáció. 
Német zsoldosok hintették el annak magvait, de a 
későbbi földesurak a vásonkeői Zichyek és a 
veszprémi püspökök erőszakoskodása folytán csak 
szegény iparosok és napszámosok őrizték meg az 
evangeliom szellemi kincseit. Ma is ezek képezik 
a gyülekezet tagjait. Anyagi vagyonuk semmi, 
szegénységük kiáltó. 

Ott roskadoz templomuk Kinizsi váromladéká-
nak tőszomszédságában, s ma holnap a vár kövei-
ből épült templom szétmálló falai újra egyesülnek 
a mohos düledékkel, ha segítséget nem nyerünk, 
hogy azt újraépíthessük. 

Mig egy felől a testi erő típusának, a török-
verő Kinizsinek az utókor most Nagyvázsonvban 
szobrot emelni készül, addig a szellemi erő és 



világosság őrhelye, az evang. templom összeomlással 
fenyeget. 

Bizalommal és reménynyel fordulunk tehát 
evang. egyházunk hiveihez, hogy szives adakozá-
sukkal tegyék lehetővé azt, hogy Isten háza újra 
felépüljön s benne továbbra is az Örökkévalónak 
dicséretét zengje az evang. ének, rebegje az 
imádság, a Krisztusnak élő beszéde pedig épitse 
fel a lelkeknek is roskadozó templomát. 

Külön adományokat a lelkészi hivatal is. el-
fogad s azokat nyilvánosan nyugtázza. 

Kelt Nagyvázsonyban, 1904. február 7-én 
Fenyves Ede lelkész helyettes, Weiler Alajos 
felügyelő, Zuggó Lajos gondnok. 

A Zalaegerszegi nemrég megalakult ág. hitv. 
ev. egyház január hó 24-én szép ünnepélynek volt 
szinhelye. Ekkor iktatta ugyanis be hivatalába a 
gyülekezet első lelkészét lfj,, Porkoláb Gyula volt 
budapesti s. lelkészt a kemenesalji egyházmegye 
esperese Varga Gyula vönőczki lelkész. Mivel a 
fiatal gyülekezetnek temploma még nincsen, az 
ünnepély istentisteleli része a vármegyeház nagy-
termében folyt le, amely ez alkalommal imaházzá 
lett átaiakitva. A nagytermet a liivek, a város és 
vidék inteliigentiája a zsúfolásig megtöltötték. Ott 
voltak a vármegye alispánja, a város polgármestere, 
a törvényszéki elnök, a tankerületi főigazgató, a 
főügyész, a különféle hatóságok, testületek küldöttei 
felekezeti különbség nélkül. Megható jelenet volt, 
midőn a gyülekezet lelkésze az esperes, és még 4 
lelkész kiséretében az oltár elé állt. Majd minden 
szemben ott csillogott a meghatottság könnye, 
midőn az esperes gyönyörű beszéd kiséretében át-
adta az uj leikésznek a gyülekezet szent edényeit, 
pecsétjét azon óhajjal, hogy az Isten e fejlődő 
gyülekezetet áldja meg legjobb áldásaival. Utána 
az uj leikész tartotta meg beköszöntő beszédét, a 
mely után azon tudattal távoztak el a hivek, hogy 
hű és lelkes pásztort nyertek, mig a más vallá-
súak örömmel győződtek meg arról, hogy csak 
nyereség a városra, amelyben a protestantizmus 
kibontja a felvilágosodás zászlaját. Istentisztelet 
után igen látogatott közebéd volt, amelyen szinte 
ott volt a vidék és e város minden számot tevő 
embere. Az elhangzott gyönyörű felköszöntők 
mindarról tanúskodnak, hogy a fiatal egyház 
szervezkedését egyrészt örömmel fogadják minden 
felől, másrészt, hogy nagy missiót van hivatva 
teljesiteni a protestanlismusnak ezen véghatárán. 

Köszönet nyilvánítás. Lapunk f. é. 2-ik számá-
ban már megemlékeztünk arról, hogy Lelbach Pé-
ter nagybirtokos és egyházi felügyelő magára 
vállalta a cservenkai iskola-épités összes költségeit 
(ca 20—22.000 korona). Mint értesülünk, a napok-
ban tisztelgett nála a presbitérium, megköszönve a 
nemes szivnek nemes adományát. Egyúttal arról 
értesülünk, hogy Zsilinszky M. államtitkár levélben 
szintén megköszönte az egyház iránt tanusitott 

áldozatkészséget (Vajha evang. egyházunk hívei-
nek minél többször volna alkalmuk ilyenekért 
tiszteleghetni „urainál".) 

Vallásos esték. A pápai ág. hitv. ev. egyház 
tagjaira nézve nagy lelki haszonnal telik le a téli 
időszak. Mint eddig ugy" ez évben is vallásos esték 
tartatnak az egyház új díszes nagy termében r 
minden szerdán este 6 órakor. Az összejövetelek-
nek központja a Gyurát\ Ferencz püspök által 
tartatni szokott érdekes, tanulságos szabad előadás. 
Az estéket úgyszólván felekezeti különbség nél-
kül látogatja a város közönsége. 

A főváros kegyurasága. A főváros jogügyi 
osztálya kimutatást szerkesztett arról, hogy 1902-
ben mibe került a fővárosnak a kegyúri jog. A r. 
kath. templomok töntartása s a személyzeti költség 
vagyis a rendes kiadás 353, 747 korona volt, a 
rendkivüli kiadás pedig 415,587 korona. Ebből a 
Szent István-bazilikára költöttek 302,314 koronát, 
az erzsébetvárosi templomra ötvenezer és a kar-
meliták templomára harminczezer koronát. Az ügy-
osztály újra rámutat arra, hogy a templomalapok 
dolga teljesen rendezetlen ; rendezésükre pdig nagy 
szükség van, mert a nyolcvan évvel ezelőtt volt 
kanonika vizitáción megállapított stóla-illetékek a 
mai viszonyoknak nem tételnek meg. A többi egy-
házak 1902-ben a következő szubvenciót kapták 
a várostól: az ágostai evangélikusok 44,905 koro-
nát, a reformátusok 45,000 koronát, a görög-kele-
tiek 3505, az unitáriusok 1000, a zsidók 54,205 ko-
ronát. — A ki nem restelli a fáradságot, hogy eze-
ket az aránysegélyeket Összevesse Budapest 
felekezeti arányszámaival, meg fog győződni a fe-
lől, hogy az osztó igazság miiyen ékesen érvé-
nyesül itt is, mint mindenütt másutt, a hol a sze-
gény római katholikus és a gazdag protestáns egy-
házaknak a közvagyonból .való támagatásáról van 
szó. 

Az orsz. ref. tanáregyesület a nyugdij-törvény 
módosítása tárgyában falterjesztést intézett a kul-
tuszminiszterhez. A higgadtan megirt memorandum 
pontokba foglalva adja a ref. tanáregyesület kérel-
meit. Kéri első sorban, hogy az 1894. XVII. tör-
vénycikk 3. §-a akként módosittassék, hogy a fen-
tartó testületi járulékok 5%-ról 3%-ra, a tanulók 
dijait pedig a jogakadémiáknál 12 koronáról 6 ko-
ronára, a többi intézeteknél 6 koronáról 3 koro-
nára szállíttassanak alá; az építkezési vagy beru-
házási államsegélyek után eddig követelt 3%-os 
kamat töröltessék, a tanárok pedig mentessenek 
fel a járulékokból reájok hárított 2% fizetése alól. 
Kéri másodszor, hogy azoknál az iskoláknál, a me-
lyek államsegélyben nem részesülnek, a tanárok 
részére akkora lakáspénz állapittassék meg, a mek-
kora az állami tisztviselők lakáspénzét méghatá-
rozó szabályzatban a tanintézet helyére és alkal-
mazottak fizetését magában foglaló fizetési osztályra 
nézve meg van állapítva. Kéri harmadszor a tör -



vény olyan módosításai, hogy a tanári nyugdíjin-
tézetbe m tlicol. iikadéiniai tanárok is íulyehetők 
legyenek. Negyedszer kért a törvényben annak 
kimondását, liogy a nyugdíjintézetbe felvett összes 
tanároknál a bármely hazai középiskolánál eltöltött 
szolgálati idő beszámittassék. Ötödször kéri a re-
formátus iskoláknál rendes minőségben alkalma-
zott ének- és zenetanároknak a nyugdíjintézetbe 
felvételét. Végül hatodszor annak a rendelkezésnek 
az eltörlését, hogy a tanári özvegyek csak három 
árva esetén kaphatnak neveltetési járulékot. (A re-
form. tanárok tevékenyebbek és buzgóbbak, mint 
a mi evang. tanáraink. Olyan sok munkába és fá-
radságba kerülne pl. egy „Orsz. evang. tanáregye-
sületnek" a meg alakítása ? Bizonyára nem ! És 
volna gyakorlati haszna is ügy az iskolai, mint az 
egyházi életre nézve.) 

Fényes siker. Simkó Endre tkpző, tanár elnök-
lete alatt álló Sopronvármegyei Általános Tanító-
egyesület a napokban, gróf S\écshenyi Emil 
védnökségével, S\abó Károly diszelnökségével, 
Jászai Mari, Sindl Marcella, Tóth Elemér, Dien\l 
O• művészek, a soproni Férfi Dalkör, a soproni 
ev. tkp\ö intézet ének- és \enekar közreműködésé-
vel egy erkölcsileg és anyagilag ' páratlan sikerű 
müvés\-estélyt rendezett, mely a Tanitók Há\a 
javára 2090.35 K. tiszta hasznot hozott. Simkó 
Endre elnöknek, a tanitók lelkes s igaz barátjának 
eme tette szebben beszél minden Demosthenesnél. 

Utolsó kérelem. Mindazon nemes egyházakat 
és hittestvéreket, kiknek - nj templomunk meg-
épithetése eéljából gyűjtőivel küldtünk, de azt is-
mételt esedezésem dacára még vissza nem küld-
ték : tisztelettel kérem, szíveskedjenek azt ha 
üresen is, de minden bizonnyal március 15-ig 
lelkészi hivatalomhoz visszaküldeni, mivel az építő 
bizottság pontos elszámolása csakis igy lehetséges. 

Az nj templom immár áll, de a költségek 
most sincsenek még teljesen együtt: csak annál 
inkább kérem tehát jóakaratú pártfogásukat. A 
legkisebb adomány is jól fog esni, mivel lebontott 
iskolánk helyett újat, kell emelni, — iskola nélkül 
pedig el nem lehetünk, nem kivált itt városunk-
ban, hol 50.000 más vallású között szétszórva él 
900 hívunk. 

Azok kik már adakoztak, fogadják a nyilvá-
nos nyugtázásig is hálás köszönetünket. 

N.-Várad 1904 febr. 16. 
M a t e r n y I m r e 

ev, lelkész. 

Olvasóinkhoz. Lapunk jelen száma közli 
Sántha Károlynak legjobb egyházi énekköltönknek 
a „Biblia-ünnep" alkalmára irt,.Knek-^ét. Szolgála-
tot vélünk teljesíteni egyházközségeinknek és azo-
kat vezető lelkésztársainknak, a midőn ezen énekre 
sz. figyelmüket felhívjuk és egyúttal arra ajánlkoz-
zunk, hogy külön lenyomat alakjában készséggel 

rendelkezésükre bocsátunk szükséges számú pél-
dányokat olcsó árért. Arát ;i j >vő számban kö-
zöljük. Előjegyzéseket e l;ip szerkesztőségéhez ké-
rünk. 

Külföld. 
Herzog-Hauck Reálencyklopadiája, ez a nagy 

sőt monumentális prot. egyházi és theol. mű 3-ik 
kiadásának immár 13-ik kötete is megjelent. A fő-
leg egyház- és dogmatört. tanulmányokban gazdag 
kötelet Nitelsen ,,a methodisnnis Amerikában" c. 
tanúlmánv nyitja meg, inig a befejező cikk az új 
platonismusról szól. A methodismust „lényegét te-
kintve a megváltás s szervezetét tekintve a misz-
szió egyházának" definiálja. Ugyancsak Ameriká-
ban szerepel a „mormon istlius" c. cikk, a melynek 
gazdasági és sociális tevékenységét a szerző - be-
hatóan ismerteti, de az erkölcsi komolyságban 
való hiányát is korholja. A „belmisszióról szóló 
cikket Uhlhorn vagy Schäfer írhatta volna, a melv-
nek lényegét írója Rahlenbeck abban látja, hogy 
„folytatja az egyház eredeti missziói művét a ker. 
világban minden még régebbi, vagy újabban elha-
talmasodott keresztyénellenes mozgalommal szem-
ben." A szerzetességről Grüt\macher, a monarchia-
nismusról Harnack és az angol morálbölcselőkről 
Fröltsch irt. Igen gazdag a kötet bibliai tárgyú dol-
gozatokban is. Az életrajzok közül megemlítjük a 
Müllensiefen, l lilhorn, Müller és Moodyról szól lókat. 
A földrajzi és ethnologiai közlemények is gazda-
gok. Igaza van a pápás irodalomnak, hogy Herzog-
Hank Reálencyklopadiájában ércnél tartósabb em-
léket emelt magának a prot, egyház s annak élő 
lelkiismerete a theologia. Úgy tudjuk, hogy töb-
beknek a hazai evang. lelkészek közül is jár e 
Reâlencyklopâdia, mely kisebb részletfizetésre is 
kapható. 

Eperjes. 
Dr. S\lávik Mátyás. 

I roda lom. 
»A Luther-Társaság XXX. kiadványa.« Megje-

lent a 29—35 füzet mint különlenyomat az »Evang. 
Családi Lapból.« Az egyes füzetek tartalma : — Há-
rom elbeszélés. — Imádkozzunk és lljú hitvallók. 
Bízzunk Istenben. — A szép Forgách Zsuzsanna, 
— Korácson-Est és A ki mindenekre vigyáz. — 
— Apró történetek. — A vallásos édes anya és A 
galgóczi húsvét. ^ (Az elbeszélések mindegyike 
kiváló terméke a mi vallás-erkölcsi irodalmunknak 
és azért igen alkalmasak a tömeges terjesztésre. 
Ezt lehetővé teszi az egyes füzetek csekély ára is. 
Egy-egy füzet 10 fillér. — Kettős célból ajánljuk e 
füzeteknek minél nagyobb mértékben való terjesz-
tését. .\z egyik : népünknek ily olvasmányokkal 



való ellátása;, a másik ,a Luther-Társaságnak e> té-
en is támogatása-. : <.';••</. oéhtó 

Értesítés. Nygmás alatt yau? .s legközelebb 
megjelenik első kötete a „Protestáns erkölcsi olva-
sókönyv1- nek. A mű szerzőjét Vaday Józsefet »Pro-

.testáns jellem« és »Prot, lelkület« ci mű munkáiból 
jól ismerjük. Ezek ís^tjtöjrő-' .inű^fek a protestáns 
ifjúsági irodalombah, de" aV üEl'kolcsi olvasókönyv« 
még inkább az mert^â protestáns tariMó ifjú-
ság teljes valláserkölcsi előkészítését fogja tartalmaz-
ni. A gyermekek értelméhez mért elmelkedéseket, 
fejtegetéseket, egyháztörténelmi, bibliai és hazafias 
példákat lléthy Lajos és Góró festőművészeink 
szép rajzai kisérik. Ez tehát egy művészi szöveg-
rajzokkal és egész oldalakat igénylő illusztrációkkal 
ellátott olvasókönyv, melynek minden olvasmánya 
irva van, céltudatosan irva, nem pedig a mint köz-
ismereti olvasókönyvek szoktak lenni; innen-onnan 
összeszedve. Erkölcsi példái a magyar történelem-
ből és egyháztörténelmünkből vannak véve és fel-
dolgozva. A most megjelenő első kötet, — melyre 
az érdeklődők figyelmét ezúttal felhivjuk — a IV. 
és V-ik elemi oszt. tanulók számára készült s ügy 
a fiú, mint a leányiskolák számára alkalmas. A Il-ik 
rész az V. VI., valamint az ismétlő iskola számára 
való lesz. Tiszteletpéldányokat a szerző előjegyez 
és küld Nagyváradról. — (A ki ismeri a mi 
elemi iskolai közismereti olvasókönyveinket, bizo-
nvára sokszor tapasztalta már, hogy a protestáns 
ifjúság vallás-erkölcsi nevelésére nézve vajmi keve-
set nyújtanak azok. A jelzett munka e téren igen 
nagy hiányt van hivatva pótolni. Ehhez hasonló 
protestáns valláserkölcsi olvasókönyv könyvpia-
cunkon eddigelé még nem jelent meg. Felhivjuk 
reá az érdeklődők figyelmét.) 

A Dunántuli Protestáns Lap ezt irja : »Annyi 
bizonyos, hogy semmiképen se hagyhatjuk tanító-
inkat 400 forintos minimumon tengődni; kivált mi-
kor minden más tisztviselőnknek a fizetését tete-
mesen emelik a régihez képest; az 'is bizonyos, 
hogy a gyülekezetnek többsége még a 400 forintos 
minimumot se képes a maga erejéből biztositani ; 
a 700 forintosat meg majd csak igen kevés ! ily 
helyzetben levén : kevés reménységünk lehet ah-
hoz, hogy iskoláinkét megtarthatjuk felekezeti jel-
legükben ; annyival kevésbbé, mert most már két 
politikai párt is zászlajára irta az államosítást ; s a 
kormány is szelíden bár, de jól kiszámított lépé-
sekben halad az államosítás útján. A mi körünk-
ben pedig éppen konventünknek népszerűségben, 
államférfiúi tekintélyben napról-napra növekvő vi-
lági elnöke : báró Bánffy Dezső tartja kezében az 
iskolák államosítására irányuló mozgalom zászlaját. 
Ugy látszik, hogy a legerősebb kénysyerhelyzetben 
vagyunk !« 

Sárospataki lapok. — Kant Immanuel. — Füg-
gő kérdések. — Ev. ref. középiskolák értesítőinek 
tanulságai. — Iteversális statistika — stb. ^ 

Prot. Egyh. és Isk. Lap. — Parochiális könyv-
tárak .szervezése'. ty— Mi van a bibliával. — Az 
1721—22 évi vallásügyi bizottság. — Az evangelium 

. a spanyolok közötti stb. 
Debr. Prot. Lap. — Eszmék a debreceni kath. 

nőegylet szervezésével kapcáolatban. — A debr. 
reform, kollégium adattára stb. 

Dunántuli Prot Lap. — A tűzkárbiztositásról. 
— Az orsz. ref. tanáregyesületnek a vallás és köz-
oktatásügyi miniszterhez intézett felterjerztése a 
tanári nyugdíjtörvény módosítása tárgyában stb. 

Erd. Prot. Lap. — Kovács Albert — Mihályi 
Károly éneke. — Vélemény az énekes könyvről, stb. 

T E M E T Ő . 

Fuszek Tivadar, a budapest-deáktéri ág. hitv. 
evang. németajkú egyházközségnek érdemdús fel-
ügyelője, hosszas szenvedés után 60 éves korában 
Budapesten elhunyt. F. hó 15-én nagy részvét mel-
lett temették. Nyugodjék békességgel! 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
S. K. Kívánságához képest levél megy. Sk. 

megkaptam, V. K. Több sürgősebb dolog miatt 
eddig kimaradt. Azt hisszük még most sem ké-
sett el. M. L. Nagy sajnálatomra kérését már nem 
lehetett teljesíteni. B. G. A. Köszönjük. 

Pályázat 

a t á t r aa l j i ág. h. evang. egyházmegyébe ke-
belezett Holló-Lomniczi németa jkú egyház-

ban önkéntes lemondás folytán megürül t 

rendes lelkészi állásra. 
Ezen állással egybekötöt t tö rvény sze-

rint i lelkészi kötelességek mellet t következő 
javada lmazás b iz tos í t ta t ik : 1. Természetben 
való lakás, a hozzátar tozó épületek és egy 
nagy kert használat ta l . 2. Készpénzben éven-
ként 560 azaz ö tszázhatvan korona és 587 
kor. 31 fill. azaz ötszázn}'olcvanhét korona 



31 fillér congruapót lék 1600 koronáig, 3. 3 
a z a z bárom pozs. mérő t iszta búza, vagy 
.annak pénzér téke. 4. 20 azaz küsz pozs. 
mérő rozs. 5. 20 azaz husz pozs. mérő árpa . 
6. 6 azaz ha t pozs. mérő zab. 7. 4 azaz négy 
kocsi (á 16 kéve) szalma. 8. 24 azaz huszon-
négy bécsi öl tűzifa befuvarozva. 9. 2 azaz 
ké t szekér széna befuvarozva. 10. 6 azaz ha t 
hold (1200 I |-öl) szántóföld ingyen haszná-
la ta . 11. Szabad legeltetési jog. 12. Stóla és 
of-ertoriumok körülbelől 150 korona. A ma-
gya r és német nyelv mellet t a tót nyelv is-
mere te is kívánatos. Je len tkezés a képesítést 
igazoló okmányokkal együt t folyó évi február 
hó 29-ig az alul irot t főesperesi hivatalnál . 

Kel t Poprádon és Nagy-Lomnicon, 1903. 
j anuá r hó 29-én. 

Kulman János 
esper. felügyelő. 9. 3 - 3 

Székely Gyula 
főesperes. 
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Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
tàson ós az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
— első délmagyarországi = 

orgona-épilő műintézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 
rendsze r szer int kész i t e t t 

pneumatikus 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
7 > Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
«V me! kitüntetve. 6—27 i l . 
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M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

Jítulapeat, I /. Aradi-utca 60. 

Gyártanak tnmeleiinemű fizikai, 
miai és geometriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Ürsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes-
ségért. 12—2 

— 

A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

m a g v a k a t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

B u d a p e s t , IX. ker. Üllói-ut 73. s zám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 1 0 - 3 . 
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baktai EGRY FERENCZ 
liarangöntö 

K i s - G e j ő e z , Un gm egye. 
Ajánlom harang-
öntő műhelye-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

I, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j egyzéke t kérni ! 
Kivonat az elismerő iratokból : 

Alulírottak adjuk tudtára mindenkinek, hogy Egry 
Ferenc úr kis-gejőci birtokos és harangöntő a száldobosi 
(Máramarosm.) gör. kath. egyház részére egy 7t'0 kiló 
súlyú harangot öntött, mely saját találmányú vaskoronával 
van ellátva és úgy a kiállítás, mint hang tekintetében bár-
mely gyártmányú haranggal nem csak versenyezhet, de 
azt a haug tisztaságára felül is múlja stb. 

Jenkovszky Ágoston 
• « p e r » t - i o l k é t z , t i . - s z . ü l n 6 k és a f e l t a l á l ó k 

p l r i s i a k a d é m i á j á n a k I t a g j a 



Pályázat hosszabbítás. 

Vonatkozással a múlt évi 39., 40. és 41-ik 
számra a felkai 

l e l k é s z i 
állomásra a pályázat a kerület i elnökség 
engedélyével ezennel meghosszabbittatik. A 
pályázatok ez évi február hó 25-ig az alól-
irott főesperesnél benyúj tandók. 

Szepes-Bélán, 1904. február 2. Szepes-
Igló, 1904. február 2. 

Weber Samu 
főesperes. • 17 3 - 2 

Münnich Kálmán 
egyházmegyei felügyelő. 

Pályázat 
A ruszti (Sopron m.) ág. h. ev. egyház-

község rendes 

kántortanitói 
állomására. J a v a d a l o m : 1. 300 K lakbér, m i g 
az egyház megfelelő természetbeni lakássa l 
nem rendelkezik. 2. 1200 K tani tói fizetés. 
3. A kántor i teendőkér t : a) 100 K készpénz, 
b) 3 öl tűzifa (72 K értékben"), c) V« holdnyi 
ker t haszonélvezete, d) Temetés i stólaillet ék. 
Megjegyzendő, hogy az orsz. nyugdi j in t . sze-
mélyi i l letéket is az egyházközség fizeti. — 
Kötelesség : Három osztálynak (jelenleg há-
rom alsó) tanítása., az összes kántor-orgo-
nistái teendők végzése, szükség esetén a má-
sik tani tó , illetve lelkész helyettesítése. A 
m a g y a r és német nyelv ismerete szükséges. 
Próbaelőadás igényeltetik. A felszerelt kér-
vények 1904. február 26-ig a lól i rot thoz be-
t er j esztendők. 

Ruszt , 1904. február 4-én. 

16 2—2 
Francz Vilmos 

lelkész. 

Egy háztartási mérleg ingyen ! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból világhírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
J és pedig: 

6 drb mexk. ezüst asztali kést 
6 ., „ „ evővillát 
6 „ ,. „ evőkanalat 

12 „ ., ,. kávéskanalat 
6 „ kiváló deszertkés 
0 „ ,. deszertvilla 
1 „ mexk ez. levesmer. kanál 
1 „ ezüst tejmeritő 
1 ,, e legáns szalon asztali 

gyertyatartót 

46 drb összesen csak 6"5O f r t . 
Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképesség^ 
háztartási mérleget kap teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fehér fém (belül is) melynek tartósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az euró-

pai raktárból. 12—4 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen ! 
41/) kg. legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 

PIPERESZAPPAN 
(kb 50 drb) rózsa, speik, moschus és Ibolya il latokból 
szépen összeválogatva, mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. . 
A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 

Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6. 

HONIG F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivatíyugyára 
Arad, Rákóczy-utcza 11—28. szám. 

Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 
éremmel kitüntetve 1890-ben. 

^ Ajánlja cs, és kir. 
^ q L szabadalmazott lia-

rangjait, melyekkel 
- • " '1 ^ f ^ P ^ H g bármely más liarang-

* 1 1 szemben 40% 
/séf^T^ © a súly és ár meg-
Ëys^^çl ^ takarítás éretik el. 

Kitűnő jó hang és tartóssá-
gáért 10 cvi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-
tételek ! 

WONIG r 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Hégi harangok-
nak forgatható vasszereiésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély /elülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes ál lapok 

aktiválat díjmentesen küldetnek. 



H u s z o n k e t t e d i k év fo l yam. 8. szám. Orosháza, 1904. f e b r u á r 25-én 

Előfizetés dija 

Egész évre . 12 kor. 
Félévre . . • 6 „ 
Negyedévre . • 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

EGYHÁZ ÉS 
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : " F e l e l ő i s z e r k e s z t ő : 

VERES JÓZSEF. HAJTS BÁLINT. 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

A keresztség és a té r i t -
vények. 

(Felolvastatott a szepesmegyei papi egyesületnek Poprádon, 
1903. október 1-én tartott közgyűlésén.) 

Alig van vallás és hitfelekezet, mely annyi 
támadásnak és veszélynek lett volna kitéve, 
mint a protestantismus. Alig hogy az egyik 
bajon túl estünk, máris egy másik veszély 
fen}Teget minket. 

Scylla és Charybdis-féle veszélyek kö-
zött mozogván eg}-házunk hajója, rajtunk szo-
kott beválani: ,,Incid.it in Scyllam, qui vult 
vitare Charybdim." — Az egyházpolitikai tör-
vények életbeléptetése alkalmával nagyon 
hangsúlyoztatott az, hogy ezen törvényekkel 
a vallásfelekezetek közötti egyenjogúság im-
már a várva-várt megvalósítás stádiumába 
lép ; de alig adtunk helyt ezen reményünk-
nek, már is csalódnunk kellett: a téritvények-
kel való visszaélés veszélye fenyegetvén 
minket. 

Hogy a kérdést — a keresztséget és az 
ezzel járó téritvények ügyét — jobban meg-
értsük, tekintsünk vissza a múltra, néhány 
rövid vonásban rajzolván a keresztség, vala-
mint a téritvények jogviszonyait, történelmi 
fejlődésükben. 

A protestantizmus magna chartája a II. 
Lipót alatt hozott sarkalatos törvényünk.— En-
nek a/,T790—1 évi 26. t. c.-nek ismeretes 15-ik 
pontja a gyermek vallására nézve kimondja 
azt, hogy ha az apa katholikus akkor az ösz-
szes gyermekek — fiúk és leányok — az apa, 
tehát a katholikus vallást követik ; ha pedig 
az anya katholikus, de az apa protestáns, 
akkor a leányoknak feltétlenül az anya, te-
hát a katholikus vallást kell követniük, a fiuk 

azonban szintén lehetnek katholikusok, ha a 
szülök úgy kivánják. — Igy tehát a vegyes 
házasságból származott minden gyermek 
tehetett katholikus. 

A humánus II. József még a türelmi pa-
rancsban. — 1781. évi okt. — eltiltotta a 
reversalisokat és az emiitett 1791- évi 26. t. 
c. 15 §-a folytán szintén nem volt szabad re-
versálisokat követelni, de — és itt ismét ki-
bújt a szeg a zsákból, — ha az ityen rever-
sálisok a nem katholikus apa által adattak 
— ^fogadtattak. — Az ilyen reversálisok csak 
a világi fórum előtt érvényesíthetők nem vol-
tak. (kir. intim. 1807. okt 12.) 

Ilyen maradt a viszony és a helyzet 
1848-ig, a midőn az ismeretes 2. §-ban ki-
mondatott a teljes jogegyenlőség és viszo-
nosság az összes jogilag elismert és bevett 
vallásfelekezetek között. 

Igy állván a dolog, az egyetemes kon-
vent ezen jogegyenlőséget és viszonosságot a 
gyermeknevelésre (vallására) is alkalmazta, 
érvényesnek nyilatkoztatván ki e téren is az 
emiitett 1791-évi 26. t.-cz. 15 pontját . Esze-
rint, ha az apa evangelikus volt, akkor az 
összes gyermekeknek — fiuknak és leányok-
nak — evangélikusoknak kellett lenniök ; ha 
az anya evangelikus, de az apa katholikus 
akkor a leányoknak feltétlenül evangélikusok-
nak kellett lenniök, de a fiúgyermekek is lehet-
tek evangélikusok, lia a szülök igy óhajtot-
ták. 

Az egyetemes g}7ülés ezen határozata a 
felsőbb hatóságok által jóváhagyatván, zsi-
nórmértékül szolgálhatott a kereszteléseknél 
és a gyermekek nevelésénél (vallásánál.) 

Ezen szempontok voltak mérvadók az 
1868-ik évi 53-ik t.-c. életbeléptetéséig, mely-



nek a gyermekek vallására vonatkozó sza-
kaszai a következők : 

12 §.: A vegyes házasságokból származó 
gyermekek közül a fiúk atyjoknak, a leányok 
anyjuknak vallását követik. — A törvénnyel 
ellenkező bármely téritvény vagy rendelkezés 
ezentúl is érvénytelen és semmi esetre sem 
bírhat jogerővel. 

13. §. — A gyermekek nevelését se a 
szülők bármelyikének halála, se a házasság-
nak törvényszerű felbontása nem változtat-
hat ja meg. 

14. §. — Ha a szülők valamelyike más 
vallásra tér át, mint a melyet addig köve-
tett , a 7-ik évet még be nem töltött gyer-
mekek nemök szerint követik az áttértet . 

15. §. — A házasság előtt született, de 
az egybekelés által törvényesített gyermekek 
vallásos nevelés tekintetében, a törvén}-esen 
született gyermekekkel egyenlő szabály alatt 
állanak. 

16. §. — Házasságon kívül született és 
így törvénytelen gyermekek, ha atyjuk által 
elismertetnek, hasonlóul a törvén}Tes gyer-
mekekkel egyenlő szabály alá esnek, ellen-
kező esetben an}Tjuk vallását követik. 

17. §. — A jelen törvény életbeléptetése 
előtt kötött házasságból született, vagy szü-
letendő gyermekek vallásos nevelésére nézve, 
azon törvény határozata marad érvényben, a 
mely azon házasságok idejében hatályban volt. 

18. §. — Lelencek és általában oly gyer-
mekek, kiknek szülője ismeretlen, annak val-
lását követik, a ki őket felfogadta. Ha lelenc-
házba adat tak és az intézet valamely vallás-
felekezeté, azon felekezet vallásában nevel-
tetnek. — Ha ezen §-ban emiitett esetek 
egyike sem fordul elő, az ily lelenczek azon 
vallásban neveltetnek, mely a találás helyén 
többségben van. 

Deák Ferencznek, a haza bölcsének szel-
leme " uralkodik e törvényben, a mely a val-
lásfelekezetek között a teljes jogeg}'enlőséget 
és viszonosságot a gyermekek vallására nézve 
is meghonosította. Minden téritvény érvény-
telennek nyilváníttatott. Es mégis a téritvé-
nyek egész aranykorszaka fejlődött ki. — Alig 
köttetett vegyes házasság, hol nem kívánták 
volna az evang. házasféltől a téritvényt a 

katholikus vallás javára. Yigasztalásunkra és 
megnyugtatásunkra szolgált azonban az, hogy 
az il}Ten téritvény érvénytelen volt a törvény 
előtt és nem bírt semmiféle jogerővel a világi 
hatóságok előtt. — Bátran oktathattuk az 
evang. vallásra, konfirmálhattuk és esket-
hettük az olyan egyént is, ki téritvény foly-
tán a katholikus vallásnak igértetett oda. — 
És így sokat és sokakat lehetett megmen-
teni evang. egyházunk részére, a mi térit-
vény következtében látszólag veszve volt. 

Az ügy azonban reánk nézve még rosz-
szabbra fejlődött. — Az u. n. egyházpolitikai 
törvények életbeléptetésével nehezebb lett az 
állásunk. — Az 1894-ik évi XXXII. t.-c. igy 
rendelkezik : 

1. §. — Bevett vagy törvényesen elis-
mert különböző vallásfelekezetekhez tartozó 
házasulok, házasságuk megkötése előtt egy-
szer . s mindenkorra megegyezhetnek arra 
nézve, hogy gyermekeik valamennyien az 
atya vagy anya vallását kövessék, illetőleg 
abban neveltessenek. A megegyezés csak ak-
kor éávényes, ha kir. közjegyző, kir. járás-
biró, polgármester vagy főszolgabíró előtt, 
megállapított alakszerűségek mellett jön létre. 
— A kir. közjegyző előtt létrejött megegye-
zés közokiratba foglalandó. A többi hatósá-
gok előtt létrejött megegyezés alakszerűsé-
geit, valamint a megegyezés anyakönyvi nyil-
vántartása körül követendő eljárást, a vallás-
és közoktatásiig}-!-, az igazságügyi- és a bel-
ügyminiszter rendeletileg szabályozzák. 

2. §. — Az 1. §-ban körülirt megegye-
zés hián3Ta esetén a gyermekek szülőik val-
lását nemük szerint követik, illetve abban 
neveltetnek, a mennyiben az a vallás a be-
vettek vagy törvényesen elismertek közé tar-
tozik. 

Ebből a §-ból, hogy a szülők a házasság 
megkötése előtt megeg}Tezhetnek gyermekeik 
vallása tekintetében, a legrosszabb minőségű 
téritvény-rendszer fejlődött ki. — A téritvény 
adása, illetve elfogadása eddigelé, mint lát-
tuk, tiltva volt — vagy csak egészen ma-
gánjeleggel birt. Most azonban az idézett §. 
a téritvények törvény előtti érvényét elismeri 
és az meg nem másítható egészen a gyer-
mek 18 éves koráig, a mikor esetleg áttér-
het más vallásra. — Az egész katholikus 



akc ió erre a pont ra összpontosít ja a táma-
dását . minden befolyását felhasználván a prot . 
féllel szemben arra , hogy gyermekei t a kath. 
val lásban neveltesse, és a mint a stat iszt ikai 
adatok muta t j ák — nagy sikerrel, miután 
az evang. egyház e téren minden hónapban 
körülbelül 50 vegyes családot vészit, úgy hogy 
e téren a legsötétebb jövőnek nézünk eléje. 
Lesznek iskolai segélyeink, van kongruánk, 
a községi terlien könnyíteni fognak és nem 
lesznek hiveink, a kik ezen vivmán}'ainkban 
ban részesülhetnének. 

Miért vagyunk e tekintetben oly nagy 
hátlányban ? A kath . hivek számra nézve 
túlsúlyban vannak és mint nagy hata lommal 
és tekintélylyel fe l ruházot t többség befolyá-
solja kisebbségünket. — A kath . vezérférfiak 
igen gyakran oly a lapokkal rendelkeznek, a 
melyekből anyagi lag kedveskednek azoknak 
és ju ta lmazzák azokat , a kik á t té rnek vagy 
gyermekeiket tér i tvény alapján oda igérik a 
kath. eg3'háznak. Korunk material ist ikus irá-
nya mellett a protestáns ember sem tud min-
dig ellentállani a pénz varázserejének. A kath. 
lelkésznek könnyebb a funkt iója és kevesebb 
a teendője a misés rendszer és azon körül-
mény mellett, hogy majdnem minden lelkész 
káplánnal is rendelkezik és igy több időt 
szentelhet azon u t án já rá s ra melylyel a más 
felekezetek hiveit is a kath . gyermek neve-
lésre b i r ja ; holott az evang lelkész káplán 
nélkül irodai munkák , az istent-szteletre és 
egyes funk t iókra való készülés által, alig sza-
ki that magának időt, a káros befolyás ellensú-
lyozására. — A mi ál lásunkat nagyon meg-
nehezíti, az hiveink — és különösen a ma-
gasabb körök nembánomsága és rosszul fel-
fogott szabadelvüsége, melynél fogva könnyű 
szívvel igérik oda gyermekeiket vagy unoká-
ikat azon egyháznak, mely most az eretnekek 
ki ir tásáért imádkozik. Még egyetemi, jó — 
szepességi — protes táns családokból szárma-
zó tanárok sem teszn/k e tekinte tben kivé-
telt . Egy evang. papnak a fia is könnyű szív-
vel adot t tér i tvényt . 

Végre — (és ez nem kevésbbé jellemző. 
ISz.) a polgári anyakönyvvezetők is többnyi-
re katholikusok, kik a gyakran tudat lan ve-
gyes pároka t úgy informálják, hogy a törvény 
rendelkezése úgy szól, hogy az evang. fél 

tar tozik minden születendő gyermekét a kath. 
fél val lásának odaígérni. 

Ily fenyegető körülmények között alig 
van az evang. lelkésznek sürgősebb pastorá-
lis teendője, mint ellensúlyozni azokat a tö-
rekvéseket, melyek hiveink számának apasz-
t á sá ra a lkalmasak. — Miután azonban a ta-
pasz ta la t szerint a törvényes tér i tvény a gyen-
gébb — protes táns — félnek van nagy ká-
rára gyakor la tban, épen ennek a gyengébb 
félnek a protes tant izmusnak o l ta lmára kívá-
natosnak és szükségesnek t a r tom az 1868. 
évi 53. t. c. 12. §-ának ú j r a életbeléptetését 
ily szövegezéssel : ,,A vegyes házasságból 
származó gyermekek közül a fiúk atyjok, a le-
nyok anyjuknak val lását követik. A törvény-
nyel ellenkező bármely szerződés, ter i tvény 
vagy rendelkezés ezentúl is érvénytelen és 
semmi esetben sem bírhat jogerővel. ' ' 

Weber Samu. 

„A vallástanítás kérdéséhez 
ág. hitv. ev. elemi népiskoláinkban". 

I. 
A kereszténységet úgy fogom fel, hogy 

az első sorban történet és pedig oly tör ténet , 
melyben megnyilatkozik az Isten szeretete 
bűnös emberi nemünk iránt, — másodsorban 
pedig tan, mely megismerte t bennünket Is-
tennek emberi nemünk i ránt nyi lvání tot t sze-
retete tényeivel. — Miből következik, hogy 
a keresztény val lás tani tásnak kiinduló pon t ja 
és alapja sőt lényege és t a r t a lma is nem le-
het más mint a történet t. i. a bibliai történet, 
— melyéből az tán szervileg a tannak kell ki-
fejlődnie. — Hiszen természetes, hogy előbb 
tör ténni kell valaminek, s csak az tán hivat-
kozhatunk a r ra mint megtör tén t tényre és 
valóságra! — Ebből kifolyólag úgy vélem, 
hogy a val lástörténetet és val lás tant nemcsak 
hogy nem célszerű — mint a hogy az ma-
napság elemi iskoláinkban divik — de nem 
is szabad egymástól elkülönítetten taní tani , 
— hanem igenis okvetlenül egymással való 
szervi összefüggésökben s egymást kiegészí-
tőlég egymttesen kell elemi iskoláink öszszes 
osztályain keresztül kezelni. 

Mig a gyermeknek nincsen felfogásához 
mért képzete sem azon tényekről, melyekben 
az Istennek bűnös emberi nemünk iránt év-
ezredeken á t tanúsí tot t szeretete megnyilat-
kozott, — nem okos dolog — mert mit sem 
ér, — előtte ezen isteni szeretet tényeiből ki-



következtetet t fogalmakról és hitigazságokról 
beszélni s azokat vele tanultatni . — Azért 
elemi iskoláinkban a keresztén}T vallástanitás-
nál nem tanácsos a tannal túl korán kezdeni, s 
később is, lia már a tanra kerül a sor, csak 
csínján kell vele bánni, s nem túltömni vele 
a gyermekek fejét, mint azt sajnálkozással 
tapasztal juk elemi iskoláink vallástani évzáró 
vizsgái idején. 

Ne feledjük, hogy a gyermek valláser-
kölcsi érzületére is inkább hat nevelőleg a 
történet szemléletes eseménye és példája mint 
az abból leszűrt — sokszor nagyon is kierő-
szakolt — tanitás és erkölcsi oktatás — mert 
a történelem maga az élet. — s életet csak 
élet adhat és biztosithat. 

Ezen előre bocsátott — hitem szerint 
eléggé világos és megindokolt — tételeim 
alapján ág. hitv. ev. elemi népiskoláinkban 
a vallástanitást a következő tanterv-beosz-
tás szerint kellene elrendelni és kezelni : 

Az első osztályba feljövő gyermekeket 
8—10 heti előkészületi időben kiismeri a ta-
nitó, mily vallási képzeteket hoztak családi 
körükből az iskolába? Imádkoztak-e már ? és 
mely imákat? stb. A család, a ház, udvar, 
természet (mező, rét, erdő, folyóvíz, csillagos 
ég stb.) s a társadalmi élet köréből vett szem-
léleti példák s gyermekded elbeszélésekből 
kiindulva, kezdi a tanitó a gyermekek tulaj-
donképeni vallástanítás át, néhány mérsékelt 
számú bibliai könynyen felfogható történettel 
a Jézus életéből ; ezen történetekkel öszsze-
függő s a gyermekek felfogásához mért imád-
ság:, szent Írásbeli mondat s énekvers be-O " 
gyakorlásával, — melyek azonban mind olya-
nok legyenek, mintha az előadott történetek-
kel egy szerves egészet képeznének s mintha 
belőlök sugárzottak volna ki. — I t t kell mind-
jár t emlitést tenni a vasárnapról s az egy-
házi év főünnepeiről is. 

Az egyházi év ünnepköreinek részlete-
sebb s bővebb ösmertetése a 2-dik osztály 
növendékeivel veendő át az arra vonatkozó 
némely bibliai (új testámentomi) történetek 
fonalán, — mi által a gyermekeket az üdv-
történetnek előcsarnokába vezetjük s képe-
sítjük a szintén mérsékelt számú s testámen-
tomi könynyen felfogható történetkék és tör-
ténetek alapján arra, hogy magoknak Isten 
szeretetéről melyet a bűnös emberi nem iránt 
tanúsi tot t korukhoz megfelelő képzetet s fo-
galmat alkossanak. 

Az elemi iskola következő többi osztá-
lyaiban is a tananyag mindig a bibliai s egy-
házi történelemre támaszkodik, — illetve ab-
ból fejlődik és növekszik mint a fa gyökeré-
ből a törzs és s lombozatos ágak ! 

A második osztály növendékeit megfe-
lelő reggeli, esteli, étel előtti és utáni imád-
ságokon, énekverseken kivül meg kell ismer-
tetni a t ízparancsolattal a magyarázat szö-
vege nélkül. — Felesleges hangsúlyoznom, 
hogy az előző osztályban végzett anyag a 
következő ostálylyal tanév kezdetén — ,,'re-
petitio mater s tudiorum" — elvénél fogva, 
valamint minden osztály t a n a n y a g a bizonyos 
időszakokban — újra és ú j ra ismétlendő az 
egyes osztályok szerint, — mi azonban .soha 
se legyen gépies de mindig oly munka, mely 
maradandó nyomot hagy a gyermek szivében 
és lelkében, — mi minden valláserkölcsi ta-
nításnak különben is kiváló czélja és ideális 
feladata. 

A harmadik osztály tanítói átveszik Jé-
zus életének főbb történeteit , ismétlésével és 
bővítésével a megelőző osztályokban tanult 
történeteknek, imáknak, szentirásbeli mon-
datoknak, énekverseknek — melyeknek dalla-
mait is begyakorolják ! — mihez csatolandók 
megfelelő helyeken a hitágazatok, s az Úr 
imádsága szövegmagyarázat nélkül. — így 
a gyermek iskolába járása első három éve 
alatt megismerkedik lényegével annak , a mit 
neki a keresztény vallásból tulajdonképen 
tudnia kell, — s teljes kedvvel és örömmel 
fog haladni a hát ra levő felsőbb osztályok 
Vrllástani anyaga elsajátításában. — Ezen osz-
tályokban t. i. a már ismert tananyag újab-
bal, különösen a próféták életéből, apostolok 
cselekedeteiből s az egyház történelméből 
vett jellemző s kiemelkedő, történetekkel 
szaporittatván, behatóan és úgy adatnak elő 
a történetek, hogy a tanuló azokat mintegy 
maga is átélje, célzatukat felfogja, lelkében 
mérlegelni, méltányolni s nagyrabecsülni ké-
pes legyen. — Szent írásbeli mondatok, ének 
versek (dallamaikkal) rövidebb szövegű éne-
kek egészben — már tanult imák i t t sem 
mellőzendők. — Negyedik osztályban a tíz-
parancsolat s a hitcikkek, --- ötödik osztály-
ban az Úr imádsága, — hatodik osztályban 
a Szentségekről szóló tan Luther kátéja szö-
veg magyarázatával veendő át. — Az utóbbi 
két osztályban a növendékek Jézus életének 
s az általa véghez vitt váltság tényének mé-
lyített s bővebb ösmeretéhez vezetendők Sz. 
Máté evangyéliumáriak megfelelő fejezetei ol-
vastatásával s magyarázatával ! — Az egy-
háztörténelem, különösen a reformáció s a 
hazai magyar protestáns egyház történelme 
rövid összefoglalásban esetleg kor és élet- és 
jellemrajzok olvastatásával veendő át, — s 
az 5 és 6. osztály növendékei ezen kivül a 
szentírás s a templomi énekes könyv ismere-
tébe is bevezetendők, — mely utóbbi teendő 



az ismétlő iskola osztá lyaiban is fo ly ta tandó 
— bibliai olvasókönyv használa ta mellett . 

H á n y óra jusson a va l lás tani tásra heten-
ként , és osz tá lyonként? at tól f ügg osztat lan-e 
az iskola avagy osztot t ? felekezeti-e avagy 
ál lami, illetve községi je l legű? S a törvény 
által előirt reális tantárg}Tak t an te rv és óra-
rendbeli beosztása mellet t mennyi idő jut a 
va l lás tan e lőadására? 

Kivánatos, hogy a val lás tan mindig a 
délelőtti órákban első tá rgyúl vétessék az 
órarendbe és soha ne dé lu tánra avagy más 
t a n t á r g y a k közé ékelve, — avagy az órák 
végére ! Kivánatos továbbá, hogy a hol csak 
lehetséges — s külön a lka lmazot t ka teché ta 
nincsen — tani tó és lelkész közösen tan i t sák 
felekezetünk iskoláiban a val lás tant és pedig 
úgy, hogy a tan i tó tan i t sa a 2 eset leg 3 al-
só osztályt , a lelkész a 3 felső osztályt , s az 
ismétlő iskolába járni köteles növendékeket , 
— mindket ten ugyanazon egységes t an te rv 
szerint . 

Liszkay János. 

Felhivás 
,,D. L u t h e r M á r t o n M ü v e i " - n e k m e g r e n -

de lésére . 

„ A „Luther Társaság" 1903. nov. 12-én Bu-
dapesten tarlóit közgyűlésén elhatározta, hogy a 
reformáczió közelgő négyszázados fordulója alkal-
mából nemzeti irodalmunkat D. Luther Márton, a 
reformátor örökbecsű műveinek magyar nyelvén 
való kiadásával gazdagítja. 

Négyszáz esztendő elég nagy idő arra, hogy 
a világtörténelem amaz epochalis eseményét és 
annak hőseit minden elfogultság nélkül, tárgyila-
gos szempontból Ítélhessük meg. Épen azért meg 
vagyunk arról győződve, hogy -- bár vállalatunk-
kal első sorban a magyar evangéliomi protestáns 
köröknek óhajtunk szolgálatot teni, — D. Luther 
Márton műveinek kiadását mindazok örömmel fog-
ják üdvözölni, a kikben van érzék a történelem 
nagy alakjai s azok viselt dolgai iránt s a kik — 
forrásmű vekről lévén szó — a tudomány érdekét 
minden más particularis érdeknél nagyobbra be-
csülik. 

Ily szempontból indulva ki, jelen felhivásunk-
kal nemcsak hitsorsosainkhoz, hanem a magyar 
nemzeti irodalom s kiváltképen a történettudo-
mány minden barátjához és munkásához fordulunk. 
Ki és mi volt l). Luther Márton? azt az elfogulat-
lan olvasó legbiztosabban az ö saját műveinek ta-
nulmányozása alapján döntheti el. Azok az ő szel-
lemének. fejlődésének, küzdelmeinek s a korvi-
szonyoknak is leghívebb tükrei. 

Epen azért eszünk agában sincs, hogy 1). 
Luther Márton műveinek kiadásával a különben 
is kiélesedett felekezeti ellentéleket és áldatlan 
harczot fokozzuk és szitsuk. Ellenkezőleg: feltár-
juk a mult nagy emlékeit, hogy azokból a tanul-
ságot jobbra is balra is minden komoly gondolko-
dó teljes szabadsággal levonhassa a maga és ko-
runknak javára. 

Történeti-kritikai szempontból kifogástalan 
szövegkiadást óhajtunk nyújtani. Alapul a legújabb 
s a maga nemében páratlan u. n. weiinari nagy 
kritikai kiadást vettük, a mely D. Luther Márton 
műveit az eredeti hiteles szöyeg szerint közli. 
Minden egyes iratot rövid bevezetéssel s jegyze-
tekkel látunk el. Évenként, egy (30—40 ívnyi) kö-
tetet adunk ki. Egy-egy kötet ára 6 korona leszen. 
Minden kötet magában is teljes egész leend. Az 
első kötet 1904 oktober hava folyamán jelen meg. 
Megrendelhető Bendl Henrik pénztáros urnái Bu-
dapest (Deák tér 4. sz.) Jelentkezéseket azonban 
Masznyik Endre, a vállalat szerkesztője is elfogad 
(Pozsony, Zrínyi utca 13 sz.) 

A mű bolti ára jóval magasabb lesz, sőt, 
minthogy feles számú példányokat nem szándéko-
zunk nyomatni, esetleg könyvárusi forgalomba 
nem is kerül. Azért, a kik meg akarják szerezni 
szíveskedjenek előzetesen jelentkezni.'' 

Budapest 1904. febr. 25. 
dr . Zs i l inszky Mihály , Majba Vi lmos , 

a Luther Társaság elnöke, a Luther Társaság titkára, 

dr. Masznyik Endre , 
a Lutlier irod. válalat szerkesztője. 

(A Luther Társaság Dr. Luther Márton müvei-
nek magyar nyelvű kiadásával, magyarhoni evang. 
egyházunkban régóta érezhető nagy hiányt pótolva 
hivatásos működésének oly terére lépett, melyen 
mindazoknak lelkes pártolására joggal számithat, 
a kik általában keresik az igazságot a vallási és 
egyházi téren is és különösen evangelikus egyhá-
zunknak a Krisztus evangéliumában adott igazsága 
szolgáinak vallják magukat. Különösen egyházi, de 
nemzeti szempontból is fontos válalatba fogott a 
Társaság. Jól esik azért hinnünk, hogy egyházunk 
világi és egyházi eleme egyaránt, mig egyrészt 
örömmel fogadja a tervbe vett Luthert .kiadást, 
addig másrészt töletellietőleg anyagilag is pártolni 
fogja azt. Kivánatos, hogy lelkészeink- tanáraink-
felügyelőink kivétel nélkül rendeljék meg azt a 
munkát, a mely díszére válik minden könyvtárnak 
és a melynek egy müveit evangelikus családnál 
sem volna szabad hiányoznia.") 

Belföld. 
A bodóhegyi evang. gyülekezet köréböl. A 

bodóhegyi evang. gyülekezet 4188 lelket számlál, 
kik sok községben, nagy területen elszórtan élnek 



a sokkal nagyobb számban levő rom. katholikusok 
közt. Egy része a községeknek 11 — 18 s több 
kilométernyire esik az anyaegyház-községtől. 
Természetesen az egyházhivek nagy része ritkán 
részesül abban az örömben és szerencsében, hogy 
templomát látogathassa. A buzgó lelkész azonban, 
tőle telhetőleg minden lehetőt elkövet, meg-meg-
látogat-minden községet, hogy egyházhiveit vigasz-
talja, tanitsa és egy igaz hitben megtartsa a 
Krisztusban ; és hogy a hitbuzgóságot és áldozat 
készséget é leszsze. — A saját iskolával hi'ró siirü-
házi leányegyházban, melynek öreg, beteges 
tanítója a mult évben nyert jutalomdijat a nemes 
vármegyétől a magyar nyelv tanításában elért szép 
sikerért, négy izben jelent meg a kibővitendő 
iskola ügyében, melynek építési előmunkálatai 
már annyira haladtak, hogy a szükséges anyag 
összehordva s kifizetve, ugy hogy az építés maga 
kora tavasszal kezdetét veheti s a jövő tanév 
kezdetéig befejezhető legyen. Ugyan ezen .iskolában 
a lelkész okt. 1-től ápril. 4-ig hetenkint kétszer 
jelent meg a koníirrnandusok oktatása végett. 
Hatszor jelent meg a lalkipásztor az alsó csalogányi 
fiókegyházban, illetve az itt fennálló állami iskolá-
ban, hol a vallás tanítás ügye a buzgó evang. 
tanítónál jó kezekben van. Érdekes jelenség, hogy 
míg rom. kath. valláson levő tanitók működtek 
ezen állami iskolában evang, növendék alig járt ide, 
hanem leikeresték a túlzsúfolt, mégis kitűnő 
felsőcsalogányi evang. iskolát, melyben évek során 
át egy apostoli buzgóságu tanitó működik az 
evangelium tenyésztésében: ellenben a mióta az 
alsó csalogányi állami iskolában szinte buzgó 
evang vallású tanitó működik, a növendékek száma 
29-ről nyolcvannál többre szaporodott, és oly sok, 
hogy a tanteremben alig férnek meg ; — és az 
evangélikusok vannak többségben ! — Hat izben 
tartott a lelkipásztor istentiszteletet (önkéntes 
vállalkozásból, nem pedig hivány-kötelezésből); 
és előkészitgette a talajt az egyházmegye törek-
vésének megvalósítására, hogy t. i. felső csalogá-
nyon missiói lelkészi állomás szerveztessék. 
Felső-Csalogány községnél 5 kilóméternyi távol-
ságon bellit 11 község terül el# melyeken három 
rom. kath. lelkész által buzgón gondozott 6335 
lélek közt élő 1631 evang, lélek vágyódik még 
behatóbb lelki gondozás után, kik most a temp-
lomtól s lelkészektől 11—18 kilóméternyi távolság-
ban laknak. Ha a lelkipásztor felső Csalogányra 
istentiszteletet hirdet, oly számosan jelennek meg, 
hogy a tanterem nem képes a megjelenteket be-
fogadni. Csupán az urvacsorával élt az éven át 
570 lélek ! Valójában itt sok az aratásra való 
gabona ! — Visszatérek immár a vázolt buzgó 
lelkipásztorkodás örvendetes eredményeire. A fen-
tebb emiitetteken kivül látható eredménye az, 
hogy a rom. kath. nagy áradatba egy lélek se 
veszett bele, sem gyermekét más egyháznak nem 

igérte oda, sőt ellenkezőleg az evang. egyház 
nyert, mind a két tekintetben. Látható és most 
immár hallható eredménye továbbá ez, hogy felső 
Csalogányon a hivek 1500 koronát ajánlottak fel 
két harangra, melyek több ezer lélek jelenlétében 
nov. 8-án avattattak fel; hogy további Bodóhegy is 
két szép harangot öntetett, mely nov. 1-én 10—12 
ezer lélek jelenlétében avattatott fel a lelkész által; 
végül, hogy Bodófalva község u j harangja nov. 
29-én adatott át ünnepélyesen a használatnak. 
Fájdalom ez utóbbi- helyen, a szép ünnepélyt 
zavargás rontotta meg, mely a bíróságot is foglal-
koztatja! A ini ellenségünk csak háborog velünk ! 
— Még megemlítendő, hogy ezen áldozatok mel-
lett a bodóhegyi gyülekezet kebelében 119 korona 
gyűjtetett össze a szomszédos radkersburgi evang. 
gyülekezet javára : háladatosságból és elismeré-
séül azon szolgálatoknak, melyekkel a radkersburgi 
evang. lelkész az ott állandóan napszámban levő 
100—120 bodóhegyi s bodóhegyvidéki hitrokonokat 
lelkiekben gondozza. 

r . 1. 
az évi hivatalos jelentés alapján. 

Helyreigazítás. A mult számban megjelent 
,.Éneku 5-ik strófájában a 6-ik sor Élő evangeliom 
kimaradt. 

Olvasóinkhoz. Utolsó számunkban jeleztük, 
hogy ha egyházközségeink Sántha Károlynak a 
Biblia-ünnepélyre irt „Ének"-ére igényt tartanak, 
azt külön lenyomat alakjában olcsó árért rendel-
kezésükre bocsátjuk. A szerzővel történt előzetes 
megállapodás értelmében egy példánynak árát 2 
(két) fillérben szabjuk meg.]A kik ezt az éneket a 
nevezett ünnepélyen használni óhajtják, szívesked-
jenek azt a szükségelt példány-szám megjelölésé-
vel és árának előzetes beküldésével a szerkesztő-
ségnél megrendelni. 

Kirner Károly budapesti apátplébános végren-
delete érdekes minekünk is. Előkelő papja volt a 
hazaíiassága miatt anynyit magasztalt kath. papság-
nak, s iine végrendeletében csupa felekezeti cé-
lokra adományozott, a rokonainak és személyze-
tének hagyott összegeken kivül: de hazafias célra 
egy árva fillért sem. Pedig kegyura, Budapest... 
sok százezer más vallású polgár adójából is költ 
százezreket a r. kath. egyház érdekében, a r. kath. 
hivek helyett. Illő lett volna a közös, nemzeti, ha-
zafias, közművelődési egyletekről is megemlékez-
nie! Külömben — a többi „hazafias'' főpapok . is 
ügy szoktak tenni! 

Az ,,új párt", melyet Bánffy Dezső b. szervez,, 
kiadta programmját. Egyházi szempontból ez a két 
pont érdemel figyelmet: a r. kath. egyház autonó-
miájának végleges szervezését, a róm, katholikus 
egyháznak rendszeres segélyezését követeli. Azon-
ban azt nem mondja meg, hogy mily mértékben 
és micsoda viszonzás fejében adná meg, ha rajta 
állna, az autonómiát, a.segélyezést. Bánfty D.h. a 
nemzeti állam kiépítésére vállalkoznék, ennek pe-



dig a teljes r. kath. autonómia a legnagyobb aka-
dálya lenne, másrészt a nemkatholikus egyházak 
kivétel nélkül egyenlő segélyezése is igen megne-
hezítené, sőt lehetetlenné tenné a nemzeti államot 
Csodáljuk, hogy Bánffv Dezső b. pártja nem átallja 
használni a „nem katholikus egyházak" elnevezé-
sét. Van azoknak becsületes, törvényes nevük. 
Még jobban csodáljuk azonban azt, hogy Bánffy 
Dezső b aki csak a minap riasztgatta a protestán-
sokat cselekvésre és vigyázatra, egy szót sem szól 
az 1818. XX. t. c.-ről. Akarja azt vagy nem ? Azt 
ma már minden magyar államférfitól megkérdez-
zük. Ebben a kérdésben szint kell vallani ! Aki a 
protestánsoktól kíván valamit, attól a protestánsok 
is kívánnak valamit. Nem elég nekünk a beszéd, 
még a kötelező ígéret sem, eredményt akarunk 
már látni. Vége már annak, hogy a protesians egy-
házat politikai emelkedés eszközéül használnák 
csak a vezetők ! 

Az abaújszántói evang. egyház felügyelőjévé 
egyhangúlag Antal József szántói földbirtokost vá-
lasztotta, kinek a működéséhez szép reményeket 
fűz az egyház. 

A ,,Luther-társaság" és a „Tabiíha" jótékony 
nőegyesület f. 1904. évi február hó 27-én szombaton 
este 7 órakor az ág hitv. ev. egyházgyülekezet dísz-
termében (Sütő-utca 4.) vallásos estélyt rendez a 
következő műsorral : 1 Raphael Gy, „Isten a szere-
tet" Vegyeskaru motette, előadja Bruckner Fr. ve-
zetése alatt a ném. egyház énekkara. 2, „A prot. 
vallás és az emberiség boldogulása." Irta és fel-
olvassa Bierbrnnner Gusztáv ókéri lelkész. 3. Ru-
binstein : „A köny" Mascagni : Santuzza Románca 
énekli Sárkány Anna k. a. a nemzeti zenede nö-
vendéke. 4. Jakab (")- „Az irgalom". Szavalja Be-
liczay Mariska k. a. 6. Schubert: „Impropta elé-
giaque" Schütt: „jetiidé mignonne" Zongorán elő-
adja Dittmann Katica "k. a. 7. Szuhany : A gályarab 
Szavalja Pálmai Kálmán úr. 8. Pinsuti : „II Libro 
Santo" Énekli Sárkány Anna k. a., zongorán ki-
séri Dittmann Katica k. a. és gordonkán Doma-
niczky Teréz k. a., a zene-akadémia növendéke. 
9. Röder E. : ,,Ez a nap, melyet az Ur rendelt." 
(118. zsoltár) Vegyes kani motette, előadja az 
énekkar. 

Kérdés. 
„Szabad-e oly zsidó vallású anyának leány-

gyermekét megkeresztelni, a ki ker. vallású 
férjével a házasság megkötése előtt gyermekeinek 
ker. vallásban való neveltetésére vonatkozólag 
egyességet nem kötött? S megtagadhatja-e a lelkész 
a gyermek megkeresztelését, ha azt a zsidó val-
lású anya kéri és kívánja ?" 

Külföld. 
Olaszországban az ez idei (19-ik) kath. nagy-

gyűlést november 10—13. napján Bologna városá-
ban lartották, a mely azért is nevezetes, mivel 
azon szervezésük feloszlatása óta először maguk 
az ú. n. keresztyén demokrata pártiak is megje-
lentek, s a régi konservativ pártiakkal legalább kül-
sőleg kibékültek. De kitört közöttük a heves vitat-
kozás, miután az ú. n. angyali üdvözlethez hason-
ló »boszorkánysabat« került tárgyalás alá. Főleg 
Grosolli elnököt azzal vádollak, hogy XIII. Leó pápa 
intentiója ellenére az olasz kormánynyal és az ural-
kodó családdal való kibékülésre törekedett. Ahoz 
is heves vita fűződött, hogy X. Pius pápa egyik 
encykJikája megtiltotta a demokratáknak a politi-
kában való részvételt, s közvetlenül a hierarchia 
uralma alá kívánja őket helyezni. Igy hullámzik az 
olaszok ügye a hazafias nemzeti eszme s az ultra-
montanizmus közötti élet halál harc forgatagában. 
Az is az idők szomorú jele, hogy az idei kongre-
gátió december 4-én 4 francia írónak a műveit a 
a tiltott könyvek jegyzékébe utasította. Igy Denis 
apát, Loisy egyik tanítványának apulogelikai jellegű 
2 művét s lloulis és Loisy apát műveit. E könyvek 
kitiltását magában foglaló dekrétum a pápa fájdal-
mát ecseteli nevezett művek »nehéz tévelygései« 
miatt, a* melyek oly fontos dolgokat érintenek, mint 
a milyenek a kijelentés, az ev. tanok tekintélye, 
Krisztus tana és istensége, a feltámadás, az egyház 
és szakramentumainak isteni eredete stb. „Hosszas 
és beható tanúlmányozás alapján« mondotta ki a 
kongregátió a kiközösítés ítéletét, a melyet a szent-
atya is megerősített. Mint ismeretes, Loisy apát a 
haladó francia kath. theológusok feje s a Sorbonne 
nagyhírű tanára. »L'Evangele et l'Eglise« c. művé-
ben többi között komoly tudóshoz méltóan llar-
nack berlini tanár »A kereténység lényege« c. nagy-
hírű művével is polemizál. 

Poroszország 5-ik rendes egyet, zsinatján Gcn-
sichen superint., az I. berlini missziói társulat el-
nöke a következő statisztikai áttekintést nyújtotta 
a prot. pogány misszió művéről : A protestantis-
musnak van ma 164 önnálló missziói orgánuma, 
a melyek közül 110 az angol, 24 a német, 10 a 
holland s a többi az osztrák és orosz protestantis-
muson kivül az európai kontingensre esik. Nagyob-
bára szabad társulatok ezek, s csakis a skót misz-
szió az egyesült államokban a hivatalos egyház 
körébe való. A misszionáriusok száma 7500, köztük 
510 orvos, a női missziónáriusok száma 4000. Az 
oroszlánrész az angol misszióé. A missziói ado-
mányok évi összege 68 millió márka. A benszülött 
missziói segédek száma 65 ezer. Missziói iskolája 
van az egész protestantismusnak 21500, körülbelől 
1100000 tanítóval, ezenfelül 180 ipariskolája, 247 
árvaháza, 30 jótékony intézete, 380 vendégháza, 
780 poliklinikája, a melyben évenkint 2 millió hete-



get ápolnak. A misszionáriusok lefordították 96 nyel-
ven az egész bibliát, 99 nyelven az új szövetséget 
s 221 nyelven az egyes bibliai könyveket. A misz-
sziói irodalom 120 nyelven van elterjedve. A po-
gánykeresztyének száma az egyes államokker, né-
gereit is ide számítva 11 és fél millió, ebből kom-
munikáns 4 és fél millió. Az ev. Németország sze-
repe.a prot. pogánymisszió művében nem telel meg 
az ő lélekszámának. A német misszionáriusok szá-
ma 1895 óta 690-ről Ö52-re s az évi bevétel 3657827 
márkáról 5950971 márkára emelkedett. A missziói 
társulatok száma Németországban 1895 óta 5-ről 
10-re emelkedett. Van egy külön német prot. keleti 
misszió is. Őszintén örvendünk a prot. külmissziói 
buzgalom emelkedésén ! — Ugyancsak e zsinaton 
jelentették azt is, liogy Poroszország népiskoláiban 
az elmúlt évben 79.912 tani tó, illetve tanitónő volt 
alkalmazva, mely számból 32,311 esik városokra s 
10598 a falvakra. Átlagos javadalmazásuk volt 2023 
márka, és. pedig a városokban 2285 s a falvakon 
1815 márka. A főtanitók évi fizetésének átlaga 2051 
márka, és pedig a városokban 3191 s a falvakon 
2601 márka. Poroszországban tehát a tanítói fize-
tések viszonyai eléggé rendezettek s a papi kong-
nia is jóval fölülmúlja a mienket. De bizhatunk 
abban, hogy 1818. XX. t.-c. az új kormány prog-
rammjába van fölvéve. 

A pápás diplomatia — igy olvasom a ,,Chr. 
der. Chr. \V." hasábjain — bámulatos tevékenysé-
get fejtett ki napjainkban. München kap új nunti-
ust, Hertling tanár, ez a nagy tudós agitátor Rómá-
ban van, Rotenhan porosz követ ellen a Vatikánnál a 
sajtóban hadjáratot indítottak a pápások s Skr-
bensky prágai érsek a német császári udvarnál 
tartózkodik Berlinben. Az érseknek látogatását a 
prot. sajtó az osztrák „Los von Rom*' mozgalmá-
val hozza kapcsolatba, csakhogy vallási mozgalma-
kat ma már diplomatiai úton nem igen lehet elin-
tézni. Bajorország bajor bíborost óhajt, mely kér-
dés azonban német császári udvari etiketten adadt 
fel. Talán Hertling báró, az újjonnan kinevezett 
strassburgi tkeol-tanár lesz reánk legilletékesebb 
férfiú. A biboros kalapért sokan pályáznak a bajor-
orsz. ultramontanismus táborából. Azt is olvasom, 
hogy a müncheni nunciatúra joghatóságát az egész 
német birodalomra akárják kiterjeszteni, miután 
egy létesítendő berliniről a protestantizmus ellent-
állása miatt egyelőre még sem lehet szó. De kü-
lönösen élesen folyik a harc az eddigi porosz va-
tikáni követ, a prot. báró Rotenhan ellen s a pá-
pás diplomatia mindent elkövet annak eltávolítá-
sára. A jövő müncheni nunciatura tehát beakarja 
hálózni az egész német birodalmat, főleg a prot. 
Poroszországot. íme ez a szétszakadozott protes-
tantizmus állal is támogatott német canossai egy-
házpolitikának egészen természetes eredménye, a 
melynek útja Nippold jénai egyháztörténettanár 
ellegzetes szava szerint csakis Rómába vezethet! 

Bajorországban egy Moy gróf nevű birodalmi 
képviselő a lelkészek választó jogának korlátozása 
ügyében terjesztett be a birodalmi tanácsosok ka-
marája elé oly javaslatot, a melyben éppen a val-
lási és politikai béke megóvása érdekében kéri az 
államkormányt vallásfelekezeti külömbség nélkül a 
lelkészek választó jogának teljes megszüntetésére 
vagy legalább is megszorítására. Javaslalát azzal 
indokolta, hogy a lelkészeknek a nyilvános politi-
kában való szereplés hivatásuk magasztos eszmé-
nyi feladataival Össze nem egyeztethető. E szerep-
lés a pártpolitika szenvedélyes forgatagába .sodorja 
a lelkészt a cura pastoralis örök kárára és rovására 
s a béke és felebaráti szeretet hátrányára. Magá-
nak a vallásnak szent ügye nyerne azzal, ha a 
lelkész a politizálásból kizáratnék. Sok államban 
máris kivannak a lelkészek zárva a politikából s 
több helyütt, p. o. Angliában, Itáliában, Belgiumban 
és Spanyolországban nagyon megvan e joguk 
szorítva- A továbbiakban javaslatát azzal is indo-
kolja, hogy a katonatiszt sein politizálhat, pedig az 
éppen olyan harcosa királyának és hazájának, a 
milyen harcosa a jó és hivatásos lelkész az isten-
nek és az ő egyházának. S bár elismeri azt, hogy 
a népképviseletnek nem egy jeles tagja épen a 
lelkészi karból való, kik komoly politikai munkás-
ságukkal hűséges szolgálatot is teljesítettek hazá-
juknak, mégis azt vitatja, hogy épen a vallási bé-
kének szent ügye kívánja meg a vallásnak a po-
litikától való külünválasztását, illetve a 2 kör ösz-
szezavarásának bölcs elkerülését. Alig szükséges 
megemlítenünk, hogy a nemes grófnak e javaslata 
mely nomine mutató a mi politikai viszonyainkra 
is alkalmazva, főleg a krelikális sajtó részéről he-
ves megtámadásnak volt kitéve. Disz a javaslat 
éle nem annyira a prot., mint inkább a kegysze-
rekkel is visszaélő pápás papság politikai szerep-
lése ellen irányul, a mely több helyütt — mint is-
meretes — u. n. szószék §§-okat is tett szüksé-
gessé. „Brutális önkényről „a lelkészek degra-
dálásáróf beszél a bajor pápás sajtó, a mi csak 
azt igazolja, hogy a gróf javaslata érzékeny oldalá-
ról érintette a politizáló papságot. A javaslatból 
azonban aligha lesz törvény, mivel az a választási 
törvény revízióját vonná maga után. Pedig a javas-
lat célja és lényege megérdemli, hogy róla nálunk 
is komolyan gondolkoznának. A közel múltban 
lefolyt obstructió sok szomorú tanulságokat rejt 
magában ! 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

A „Los von Rom" - 1903-ban. A lefolyt év-
bjn ismét 30 oly helyen tartattak evangelikus is-
tentiszteletek, a hol az ellenreformátió kora óta 
vagy egyáltalában-nem hirdették az evangéliumot, 
vagy csak római — eléggé ismeretes — alakban. 
E 30 hely közül a legtöbb az evang. istentisztelet 
tartásával egyidejűleg kimondotta az állandó ige-



hirdetői állomás szervezését is. A legtöbb ezek kö-
zül Csehországra esik (19) kettő esik Morvaország-
la. rügy Alsó-Ausztriára, egy Stájerországra, kettő 
Karintiára, egy Salzburgra és egy Voralbergre. Az 
alpesi vidékek tékát kevésbbé nyíltak meg az evan-
gelium előtt, ellenben Ghehországban állandó hó-
dító i'iton van az, a mi annál örvendetesebb mert 
az evangelium ott a szoros értelemben vett »nép« 
— a parasztság közé jut. 

Templom-épitő-egyesidet alakult: két helyen ; 
templom-telket szereztek az evangélikusok hat he-
lyen. Majdnem kizárólag — közvetve vagy közvet-
lenül — a mozgalom eredniényeképen épült és 
adatott át magasztos rendeltetésének 13 új temp-
lom ; kilenc más helyen építőiéiben vannak m á r a 
templomok. — 1898 óta 44 új templom épült ed-
dig. — Az elmúlt esztendő legfontosabb vívmánya 
a mongalom szempontjából az, hogy több községet 
sikerült önnállósitani (anyásitani.) Ezen helyek szá-
ma az alpesi vidéken: négy, Csehországban: négy. 

A mi a felekezetek közötti át- és kitérések 
statisztikáját nézi a következő adatokkal világítja 
meg a mozgalom képét : 1903 első félében az ide-
vonatkozó hivatalos kimutatások szerint 2334 lélek-
kel szaporodott az evang. egyház az év második 
telére vonatkozó kimutatás még nem áll rendelke-
zésre, de keveset mondunk, lia az evang. egyház 
gy; rapodását ebben a félévben 2000-re teszsziik, úgy 
hogy megközelítő számítás szerint 4300 lélek csat-
lakozott az elmúlt évben az evang. egyházhoz. A 
mozgalom kezdete óta 1898-ban — 1902 végéig, az 
evang. egyházba tértek száma 24.304 (a cs. és k. 
főegvházi tanács hivatalos kimutatása szerint,) a 
múlt 1903. évi kimutatással kerek 28.300 emelke-
dik. — IIa ehhez hozzávesszük, hogy 1898 óta az 
ó-! atholikusokhoz és protestánsokhoz közelebb álló 
vallási társulatokhoz kerek számban 12.000-en pár-
toltak Rómától, úgy ez utóbbinak vesztesége a 
mozgalom megindulása óta 40.000 lélekre teendő. 

IIa tekintetbe vesszük e mellett, hogy az is-
kolai, belmissziói élet terén bár szerény eszközök-
kel, de azért fokozott buzgósággal dolgoznak Auszt-
riában az evangelikus egyház és különösen az újon-
nan alakult, vagy alakulóban levő egyházközségek, 
— az utóbbiak különösen a többféie egyletek szer-
vezésével — oly képét nyerjük a mozgalomnak, 
mely a mellett, hogy örömmel tölt al bennünket, 
viszonylagos szerény kereteiben is szép biztatást 
tartalmaz a jövendőre nézve. 

A mondottak a „Los von Rom" positiv ered-
ményeiről számolnak be. Nagyon tanulságosak 
ezek. A mozgalom azonban tanulságos és jellemző 
annyiban is, a mennyiben Róma — a klerikális 
ultramontanismus — harcmodorában nyilvánuló 
erkölcsének megismerésére vezet. IIa valahol, úgy 
ezzel a mozgalommal kapcsolatban szemlélhető az 
a harcmodor a maga meztelenségében. Agyon — 
günyolásnak, — rágalmazásnak, — hallgatásnak — 

nevezik ezt a harcmodort forrásaink. Es a kik fi-
gyelemmel szokták kisérni ultramontán elleneink-
nek harcmodoiát akár nálunk akár pedig a külföldön, 
(a hol az evangelium és a kalholicizmus ellentéte 
sokkal inkább él már, vagy él még a köztudatban 
— mint itthon), azok tudj ák, hogy ezzel nem mon-
danak sokat. Alig van már oly gonoszsága a világ-
nak, a mit a „Los von Rom'- híveire és barátaira 
reá nem fogtak volna. Dacára ennek a fenti fegy-
verek nem használnak, csak élesztették a tüzet. 
Ujabban a főpásztori körleveleken van a sor, a mi 

\ sokkal méltóbb fegyvernek is látszik; de csak az 
alak változott — a tartalom maradt a régi — gya-
núsító rágalmazás, pamphletszerű piszkolódás. Így 
a közel múltban a. gráci püspök szólította tel híveit 
a máshitűek bovkottálására stb. stb. 

Igaza van dr. Loeseke, bécsi tanárnak, mikor 
kiváló egyháztörténeti művében : „A protestantiz-
mus története Ausztriában" azt mondja: „Nemcsak 
a kultura haladásának és a szabadságnak, hanem 
a reformatio szempontjából is, ezeu és minden ko-
moly „Los von Rom" mozgalmat, a mely aggódó 
figyelemmel betartja a törvényes határokat, öröm-
mel kell üdvözölni, különösen azért, mert ináson-
nan kiűzött kongregátiók letelepedése által a kleri-
kális veszély növekedőben van. Az osztrák „Los 
von Rom" mozgalom a klerikálizmusnak legsa-
játabb műve." 

De — és ez a legszomorúbb — maga az ál-
államhatalom is a klerikalizmust szolgálja. Az ultra-
montanismus politikai hatalma Ausztriában is nö-
vekedőben van; magas és legmagasabb körökben 
növekszik befolyása, a törvénymagyarázat majdnem 
kizárólag az ő javukra szól. A legkevesebb a mit 
a cs. és k. hatóságok tesznek — az, hogy ölbe tett 
kézzel nézik Rómának aknamunkáját. A fekete kéz 
bátran nyúl az iskola után, a mire példa — a töb-
bek között — az a bizonyos iskola-egyesület, (a 
melvlyel kapcsolatban az „Alkotmány" azt bizo-
nyítja oly szépen, hogy katholicizmus és ullramon-
tanismus közt nincs külömbség) stb. stb. 

Az természetes, hogy Róma azt a mit elvesz-
tett, visszanyerni akarja, de hogy ilyen eszközök-
kel kénytelen dolgozni, hát az is természetes, mert 
hát máskép nem lehet. Munkája nem egészen ered-
ménytelen. Az eredmény számokban kifejezve a 
következő: 1899-ben az evangelikus egyházból a 
rómaiba kitért: 675. — 19o0-ban: 705. — 1901-ben : 
830. — 1902-ben: 928 és 1903. első felében: 465. 

Vajha megismernék minél szélesebb körök-
ben, hogy annak a nagy veszélynek, mely családi 
társadalmi, állami és egyházi, szellemi és anyagi 
életünket Rómától fenyegeti, csak egy gyógyszere 
van, és ez : „Los von Rom.4' —s. 



I rodalom. 
Horváth József Bölcsészettörténet I. köt 1 

Rész. Pápa 1904. Ára 4 korona. Az utolsó évek 
irodalma alaposan rácáfolt árra az általános 
nézetre, hogy magyar bölczészeli irodalomunk nem 
volna s ha van az sem eredeti, nem önálló kuta-
tás. Nem említve a monografistikus irodalmat, már 
a bölcsészettörténet mint összefoglaló és átnézeti 
munkásság az utolsó időben két számottevő mun-
kát produkált, úgymint: Pékár és Horváth bölcsé-
szettörténetét. De míg Pékár inkább az általános 
műveltség keretén belől fejti ki csak a bölcsészeti esz-
mék fejlődését, addig Horváth a szoros értelemben 
vett bölcsészet történetet akarja nyújtani. Eddig 
azonban csak az első kötet első része jelent meg 
s tárgya szerint a Sokrates filozófiáján megindult 
kisebb rendű iskolák ismertetéséig jutott, A mű 
bevezetése a bölcsészet feladatairól, a bölcsészet 
és a többi tudományok viszonyairól meg felosztá-
sáról szól. A bölcsészetet elméleti és practikus ré-
szekre osztja, az elsőben három csoportot vévén 
fel úgymint methodologiát, plaenomonologiát és 
methaphysikát, a másikban csak egyet az ethikát. 
A jövő bölcsészetének irányítását és fellendülését 
a Comte—Spencer-féle természet bölcseletétől (Na-
tural-Phylosophie) várja s ez adja meg Horváth tör-
ténetének irányzó elvét is. 

A most megjelent rész a görög filosofiának 
első és alapvető fázisát tárgyalja még pedig a tör-
téneti kialakulás természetszerinti felosztásában : 
Thalestől—Demokritosig s a soűstáktól a magarai 
iskoláig. Deinokritos képezi ugyanis tányleg a ter-
mészet-filozofia határkövét, ő nála e bölcselet 
azokig a határokig jutott, a hová az akkori kor spe-
ciálisabb természettudománya jutni engedhette s 
mivel a bölcsészet ez irányban mindent kiaknázott 
természetszerűleg új útra kellett áttérnie s ez az ön-
ismeret utja, a melyen a zofisták ugyan ferde, Sok-
rates ellenben helyes irányban halad, — Horváth 
a bölcsészet iránti finom érzékkel ezt a természet-
szerű fejlődést helyesen fogta fél s következetesen 
és világosan érvényesítette. 

Az egyes rendszerek ismertetése kerekded és 
szabatos, méltatásuk mint pl. Pythagorasnál (87 
oldal) jellemző és megfelelő. Érdekes a mi korunk 
eszméinek gyökerére való utalás s az a dicséretes 
törekvés, hogy a mai műveltség csiráit már a gö-
rögöknél tüntette fel, a mint ezt Empedoklesnéi 
részletesen bizonyítja (132. és köv. oldal.) Termé-
szetes dolog, hogy egyes rendszereknél hol hosz-
szasabban hol rövidebben időzött, a szerint a mint 
ezek bölcsészeti meggyőződésének vagy egyéni íz-
lésének megfelelnek ; igy Heracleitosnak az ókor 
— a methodologia szempontjából — eme genialis 
gondolkozójának nem jut annyi méltatás, mint pl. 
Demokritosnak, a mi azonban legkevésbé sem le-
gyen hibául felróva csak tárgyalási menetének 

megvilágítására, A zofisták, bár azok szerinte a 
bölcsészet „értelmetlen nyegléi" szintén jellemző 
és kimerítő méltatásban részesülnek s Sokrates 
meg iskolái, különösen maga Sokrates valóságos 
szeretettel és rajongással van rajzolva, de minde-
nütt a tárgyhoz, méltó komolysággal és tudomá-
nyossággal. 

Összegezve a benyomást Horváth bölcsészet" 
története valóságos nyereség a mi irodalmunkban, 
úgy az akadémiai használatban mint az önálló ta-
nulmányozásnál igen használható. Könnyű, világos 
olvasmány, a mely e nehéz tárgyat az olvasóval 
okvetlenül meg fogva kedveltetni. Előadása szaba-
tos, nyelvezete gördülékeny s végül a könyv kiáli-
tása csinos. 

Sárospataki Lapok. Hogy a magyar felekezeti 
jogegyenlőség korántsem befejezett tény, sőt a 
legnagyobb kezdetlegesség, hogy a papirosról el-
tüntetett regnum Marianum a valóságban a leg-
szembeszökőbben érvényesül s igy az ultramontá-
nok harcba szállásának gyakorlati szempontból 
csak az az e^y célja lehet, — a minthogy nincs is 
más! — hogy a mi megvan, az a törvényben és 
a papiroson is ott legyen : azt a magyar ágostai 
hitvallású evangélikus és evangyéliom szerint 
reformáltak úgynevezett közös protestáns bizott-
ságának a „Véleménye'', a melyet az ev. ref. kon-
vent elfogadott s a magyar kormányhoz felteijesz-
teni határozott: a legrendszeresebb, a legkér-
lelhetetlenebb módon adja tudtára a magyar köz-
életnek, a melynek, ha van jogérzéke, lia van 
igazságszeretete s lia van méltányosság a lelkében: 
a megbotránkozás szavait kellene hallatnia, mert 
az a bűnlajstrom szégyenbélyeget éget mindnyá-
junk arcába! — Mindig azt hajtogatták a Tiszák 
és embereik, hogy nem kell felfúni semmiféle 
sérelmet: hogy kihívással ne vádol tassunk! . . . . 
Lám: most a konvent ugyanazt teszi, a mit mi 
aprodonként végeztünk most ebben, majd abban 
a kerületben ; most ebben, majd abban a lapban. 
És vájjon gondolják e a konvent eddig minden 
sérelmet tagadó tagjai azt, hogy ez a bűnlajctrom 
megindítja a kormány szivét, a magyar állam lel-
két, az ultramontánok kebelét? Eddig nem gondol-
ták, nem hitték azért is utasítottak el minden 
panaszt, minden felszólalást! . . . Deli derék dolog 
volna, ha most már egyszerre megváltoznék a 
világ s gróf Tisza a miniszter megkezdené a bűn-
lajstrom megszüntetésének munkáját, a melyet a 
protestáns bizottsági s konventi tag követel, ßeh 
derék dolog volna, lia Hegedűs Sándor a kép-
viselőházban, Báró Prónay Dezső, Laszkáry Gyula 
és Antal Gábor a főrendiházban is követelnék 
azokat, a miket a Véleményben olyan szokatlanul 
erélyesen követelnek. — Ám azt elismerem és el-
ismeréssel jegyzeni föl, hogy a bűnlajstrom össze-
állításával a közös protestáns bizottság szokatlan 
és épen azért meglepő dolgot hajtott végre. Ha a 



bűnlajstromot meg is szüntetik; ha a jogegyenlő-
séget a papirosról az életbe, az elvből a gakor-
latba is beviszik ; örök dicsőség fogja nevöket 
körülvenni mind a magyar állam, mind a magyar 
protestáns egyház történetében. Ha pedig a kudarc 
lesz aztán részünk : annak is magunk leszünk az 
okai, mert hagytuk a bűn lajstromnak a lehetősé-
gét valóságra válni az állam szégyenére, Róma 
hatalmára, a törvény arculverésére, az igazság-
lábbal taposására, a jognak megcsúfolására ! Hadd 
lássuk hát: mi fog már most következni1?! 

Protestáns Pap. „2166 vegyes házasság közül 
505-ben volt megegyezés a gyermekek vallására 
nézve s e szám közül 308 a rom. kath. egyház ja-
vára. Mily óriási fogyása ez a protestantizmusnak, 
lia meggondoljuk az éveket, a tizedeket, a száza-
dokat és a generatio elvesztését ! . . , Hiába itt 
minden sopánkodás, töprengés, a gazdagság a töb-
ség vonja a kisebbséget. így pusztulunk, veszünk. 
Igaz, azt tagadni nem lehet, hogy a mi elvünk, a 
lélekismeretszabadság lett itt az egyházpolitikai 
törvények által kisajátítva s a szabadság ellenünk 
fordítva és romlásunkra alkalmazva. A törvényt 
megszabad és meg kell az országnak változtatni 
és pedig minél elébb, ha csak a protestantizmus 
végromlását, pusztulását nem akarja. Ezt pedig 
nem akarhatja a magyarság, a szimnagyarság jól 
felfegott érdekében. De mindenek előtt megkell 
magának a protestantizmusnak mozdulni, egyen-
ként és összességében, lelkész értekezleteiben, 
gyűléseiben, lapjaiban és mindenütt ott, a hol sza-
va érvényesülhet. Sőt magkell mozgalmának nyerni 
a társadalmat, annak okos eszét, inelyha felismeri 
a veszélyt, az igazságtalan aránytalanságot, maga 
is felveszi ügyünket. Én azt hiszem, itt az idő a 
beszédre, az agitálásra, tovább aludni, és halgatni 
nem szabad, ha csak saját testünk húsának vágá-
sát nem helyeseljük." 

Sárospataki Lapok. — Cent ra l i zá l junk-e a 
debreceni protesians egyetem által1? — Ev. ret. 
jellegű középiskolai értesítők tanulságai — Az apos-
tolok cselekedeteiről irott könyv — stb. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap. — Emléket Kovács 
Albertnek. — A ker. anyaszentegyház. — Az 
1721—22 évi vallásügyi bizottság. — Észrevételek 
az ujjitott énekes könyvre — stb. 

Dunánt. Prot. Lap. — A k inf i rmacióró l — Az 
orsz. ref. tanáregyesületnek a vallás és közoktatási 
miniszterhez intézett felterjesztése a tanári nyug-
díjtörvény módosítása tárgyában — stb. 

Debr. Prot. Lap. — Az evangel iomi bá to r s ág 
— Autonómia, jogegyenlőség, saecularisatió — A 
debr. ref. kollégium adattára — stb. 

Erd. Prot. Lap. — Az igehirdetés liberális ala-
pon — Tűzbiztosítás — A fizetések levonása kér-
déséhez — stb. 

Protestáns Szemle. (1901—2. füzet.) — A debr. 

prot. egyetem — Draskovich György a soproni je-
zsuita kollégium alapitója — A lelkipásztor jó hír-
nevének megyédelmezése a XYUI. században — 
A perzsa Mithra-vallás és a keresztyénség — Ada-
tok a heidelbergi egyetem magyarországi hallga-
tóinak névsorához — Irodalmi szemle. 

Üzenetek. 
V. E. A folyó év első felére ki van fizetve. — 

B. J. Az 52 számmal nem szolgálhatok ; elfogyott. 
— W. S. A folyó év első negyedére. — St. Gy. 
Megkaptuk ; köszönjük. 

Pályázat 
A budapes t i ág. h. ev. főg imnáz iumban 

e 8 T 

tornatani tó i és egy rajztanári 
állás betöltendő, amaz rendes, esetleg helyet-
tes, az utóbbi helyet tes minőségben alkal-
mazandó egyénnel . A helyet tes a lka lmazása 
egyelőre egy évre szól. A rendes to rna ta -
nitó j avada lma évi 1800 (ezernyolczszáz) kor. 
fizetés, 600 kor. lakáspénz, szabályszerű ötöd-
éves korpótlék (a másu t t rendes a lkalmazás-
ban töl töt t évek beszámításával) a nyugd í j ra 
való jogosul tság az 189-1. évi X X V I I . t.-c. 
ér te lmében ; a helyet tes r a j z t a n á r évi java-
dalma 2000 (kétezer) korona) A r a j z t a n á r i 
ál lásra pályázók közül előnyben részesül az, 
aki a szabadkézi és mér tan i r a j z mellet t az 
alsóbb osztályokban a s zámtan t is, a torna-
t an i tók közül az, a ki a to rna mellet t a ví-
vás t is képes tan í tan i . 

A két állás ág. h. ev. vallású, ilyenek 
nem létében ev. ref. egyénekkel fog betöl-
tetni , s a megválasz to t tak ál tal f. évi- szep-
t ember hó elején lesz e l fogla landó. Az egy-
ház tanácshoz intézet t , s születési, képesítési 
s működési b izonyi tványnyal felszerelt kérvé-
nyeket a főgymnaz ium igazga tó jához f. évi 
április 5-éig kell beküldeni . 

Budapes ten , 1904. február 23. 

Dr, Mágocsy Dietz Sándor s . i * Góbi Imre s. k 
I. isk. felügyelő. igazgató. 
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A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

m a g y a k a t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

Fábián B é l a 
magkercskedésében 

Budapest, IX. ker. Üllói-ut 73. szám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

3«r-
3* 

3*r-

M A R X é s M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 00. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és v e r s e n y k é p e s -
ségért. 12—3 

vx&rt m " 
£ Hazánk legrégibb harangöntcdéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 
Előnyös feltételek engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES FII 
SOPRONBAN 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinemabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek ; ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatbau öntetnek, Minden harang 

" hangja előre határoz-
ta'ik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
ítalakittatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 

Pályázat hosszabbítás. 

Vonatkozással a múlt évi 39., 40. és 41-ik 
számra a feikai 

l e l k é s z i 

ál lomásra a pályázat a kerület i elnökség-
engedélyével ezennel meghosszabbittatik. A 
pályázatok ez évi február hó 25-ig az alól-
irott főesperesnél benyúj tandók. 

Szepes-Bélán, 1904. február 2. Szepes-
Igló, 1904. február 2. 

Weber Samu 
főesperes. 17 3—3 

Münnich Kálmán 
egj'házmegyei felügyel ő 

flííS«! sWi sWa sïfisVî G'V-a sVé sAĵe ĜB s\/e CSJ-E,
 5\l 

Egy háztartási mérleg ingyen ! 
Átesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból v i lághírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 
mexikói ezüst-áruimat 

l és pedig: 
drb mexk. ezüst asztali kést 

,, „ evő villát 
„ ,. „ evőkanalat 
„ „ ,. kávéskanalat 
„ kiváló deszertkés 
,, deszertvílla 
„ mexk ez. levesmer. kanál 
., „ ezüst tej merít > 
• „ elegáns szalon asztali 

gyertyatartót 
összesen csak 6 " 5 0 fr t . 

6 
6 
15 

12 

4 6 
Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességü 
háztartási mérleget kap teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy te l jesen fehér fém (belül is) melynek tartósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagv utánvéttel történik az euró-

pai raktárból. 12—8 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihete t len! 
4 7 2

 k9- legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 
PIPERESZAPPAN 

(kb 50 drb) rózsa, speik, moschus és ibolya il latokból, 
szépen összeválogatva, mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 

Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6. 
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P A N G . EGYHÁZ I S ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 

Félévre . . . 6 „ 
Negyedévre . 3 „ 

E g y szám ára 2 4 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e t e l ö « s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
N e g y e d oldal . 4 
Nyolczad oldal 2 „ 

„Néhány szó a Brit és a Külföldi Biblia-
társulat munkájáról százéves jubileuma 

alkalmából 1904/ 
Ily cini a la t t a nevezet t tá rsu la t már a 

mul t év derekán egy kis röp i ra tkában fel-
hívta a nagyközönség figyelmét százéves 
fenná lásának megünneplésére . Felhívásával a 
Br i t és Külföldi Bibl ia társula t teljes joggal 
fordulha t mindenféle nyelven mindenféle nép-
hez, a mely működésének áldásaiból kivet te 
részét. Magyar b ibl iánkat ha tekin t jük , száz 
közül ta lán egyet ta lálunk, a mely nem e 
tá r su la t közreműködésével ju to t t volna az ol-
vasó kezébe. Helyén való, hogy ennek hálás 
elismerésével a Bibl ia társula t százéves műkö-
désének megünnepléséhez mi is sorakozzunk. 

A tervezet t ünnepélyességek nagyszerű-
ségéről némi képet a lko tha tunk magunknak , 
ha olvassuk, hogy ,,az 1904. évi március (i-ra 
eső vasá rnap a biblia vasárnapja lesz. Min-
den keresztény templomban a prédikáció tár-
gyá t az fogja képezni, hogy „ m i k é n t terjesz-
tessék a biblia mennél nagyobb számban 
Nagy há laadó istentiszteletet fognak t a r t an i 
Londonban az „ Albert-Hal l "-ban, márc. hó 
7 — 12-ig; ezután hét napon á t Anglia nagyobb 
városaiban, a következő hónap egész folya-
mán pedig Nagy-Br i tannia minden részeiben 
ünnepi összejöveteleket fognak rendezni." 

Ily nagyszerű vallásos ünnepséghez csakis 
Angl ia szo lgá l t a tha t j a a megfelelő közönsé-
get , környezetet , kerete t . Nekünk — aligha-
nem a legbuzgóbbaknak is sok lenne a jóból. 
Bele is f á radnánk ; — de annyi ünneplésre 
rá sem érnénk. Ez t a dicsőséget szivesen hagy-
juk az angoloknak. Mi beérjük a „bevezetés-
sel," hogy t. i. március H-a nekünk, a ma-

gyarhoni ág. hitv. ev. egyháznak is a biblia 
vasárnapja legyen. Nincsen ugyan vasárna-
punk, mely ne lenne a bibliának, az Is ten 
szent igéjének szentelve. De há l á t l anság vol-
na részünkről, lia épen ez a lka lommal egy 
oly tá r su la t száz éves áldásos működéséről is 
meg ne emlékeznénk, a mel}T mindnyá junknak , 
még a legszegényebbeknek is nemcsak hoz-
záférhetővé te t te az Is ten szent igéjét, ha-
nem kiküldöt t je i á l ta l úton-útfélen k íná lga t j a 
az élet kenyerét , csekély pénzért , és h-a az 
se lenne — ingyen, hogy minden éhező meg-
elégíttessék. Legyen bár a mi ünneplésünk sze-
rény, egyszerű ; csak sziveinket hassa á t az 
Is ten szent igéjén alapuló hit és a Krisz tus i 
szeretet , úgy a mi ünneplésünkből sem fog 
hiányozni a benső melegség és áldott lesz a 
mi ünneplésünk is. A reformáció v ivmánya, 
hogy a szent ige ne csak egy kivál tságos 
osztály számára legyen nyi to t t könyv, hanem 
hogy a hivők egész serege előtt megnyí l jék 
az isteni igazságnak kincses t á rháza ; de hogy 
e v ívmány ne marad jon pusztán elvi jelen-
tőségű nyeremény, hanem legyen élő való-
sággá, azon a keresztyén tá r sada lom bármely 
szerve vagy in tézménye nem lendí te t t annyi t , 
mint a „Brit és Külföldi Bibl ia társula t . " 

Egyéb bibl iatársulatok, ha egy népet, egy 
nemzetiséget , egy nyelven lá t j ák el a szent 
könyvvel, ily szük ha tá rok közt is alig ál l ják 
meg a versenyt az angol bibl ia társulat ta l , 
mely az egész földkerekségén minden népek-
hez, minden nyelveken elviszi bibliáit és SZÍ-
VÓS tervszerűséggel oly bámulatos eredménye-
ket vívott ki, hogy mél tán el ismerhet jük, vall-
ha t juk : ez nem gyenge emberi kezek müve, 
hanem „Az Úrtól lett ez, mely csudálatos a 
mi szemeink e lő t t ! " (Zsolt. I IS. 23. 



Pál apostol óva inti Timótheust (I. lev. 
6. 5.,) liogy távozzék el azoktól, a kik az is-
teni szolgálatból „külső kereskedést" csinál-
nak. Nem tagadjuk, liogy az angoloknál még 
a vallásos téren is bizonyos üzletszerűséget 
vélünk tapasztalhatni, a mely a ,,külső ke-
reskedéssel" közeli rokonságban látszik lenni. 
Az angol jellem, az angol természet más 
mint a mienk. A helyett azonban, hogy e 
miat t gáncsoskodni merészelnénk, helyesebb 
lesz beismernünk és bevallauunk, hogy miná-
lunk nagyon is érezhető annak hián}Ta, a mi-
nek ők bőségében vannak. Mi hallgatunk, ők 
hangosan hirdetnek, mi szerényen visszavo-
nulunk, ők öntudatosan kiállnak a nyilvános-
ság elé. Nem mondom, hogy utánozzuk őket 
és legyünk angolok, de (a túlzások mellőzé-
sével is) sokat tanulhatunk tőlük. 

Az ünnepél}Tességek dicsőségéből bőven ki 
fog ugyan jutni az ünneplő Bibliatársulatnak. 
A dicsőség mégis Istené lesz. Őneki fognak há-
laéneket énekelni, O hozzá fogják sziveiket 
felemelni hálaimáikban, Es velők mi is há-
lát adunk a mennyei kegyelemnek, mely az 
élet vizének kiapadhatlan forrását számunkra 
is megnyitotta — és a bibliatársulat révén 
f o l t o n bőségesen buzogtat ja lelkünk üdvös-
ségére. 

De nem oly értelemben ünnepel a Bib-
liatársulat, mintha száz éves működésének 
sikereiben megnyugodva, immár pihenőre 
akarna térni. A társulat azzal akar ja külö-
nösen áldásossá és emlékezetessé tenni ün-
neplését, hog}' ,,száz újabb bibliaárust és száz 
bibliaárusnőt fog alkalmazni ; hogy a bibliát 
oly nyelvekre is fordí t tat ja , a melyekre ed-
dig még lefordítva nincsen és hogy a vakok-
számára már eddig 30 nyelven kiadott bib-
liák kiadványait is szaporí tsa / ' 

E célok megvalósítására a társulat hat 
millió koronát akar gyűjteni jubileumi alapul. 
Kétségtelen, hogy a társulat az összeget, akár 
a mi hozzájárulásunkkal, akár a nélkül is 
összefogja gyűjteni. Ha azonban meggondol-
juk, menn}Ti áldást árasztot t a társulat mű-
ködése hazai evang. egyházunkra, mily nagy 
összeget áldozott különösen az utóbbi évek-
ben a magyar bibliafordítás revíziójának esz-
közlésére, megbocsáthatlan lelketlenség volna 
részünkről, ha a márc. 6-án tar tandó biblia 

ünnepeink alkalmára rendelt offertóriumok a 
filléreskedésen felül nem emelkednének. Buz-
dul junk! — buzditsunk ! — Valójában méltó 
dologra történik a bőséges adakozás! — Ha 
még ( ly bőséges lenne is, a vett kölcsönnek 
csak igen csekély részét szolgáltatnók vele 
vissza. 

Nagyot sóhajtunk, ha olvassuk, hogy a 
világra ható társulat ügyeit ,.36 világi fér-
fiú igazítja, világi elnökkel," mert hisz ,,a 
világiaknak tiszte arról gondoskodni, hogy a 
szentírás könyvei napvilágot lássanak és for-
galomba jöjjenek," mig „a lelkészi elemnek 
tiszte magyarázni és hirdetni az Isten igé-
jét." (Balogh F. „A bibliatársulat" 4. 1.) 

Mit lehetne, mit kellene e tekintetben 
világi urainknak az angoloktól eltanulniok, 
azt lássák meg ők. De hogy nálunk lelké-
szeknél is sok a" mulasztás azt szívleljük meg 
mi. A ki a szentírást magyarázni, a ki az Isten 
igéjét szívvel-lélekkel hirdetni akarja , annak 
magának is benne kell élnie, benne kellett 
feltalálni „örök életét." (Ján. 5, 39.) Hányan 
vagyunk, a kik a sok liirlapolvasástól rá sem 
érünk komolyabb tudományos munka olva-
sására? — A bibliát pedig — azt képzelik leg-
többen — úgyis eléggé ismerjük! Ha testvé-
rekkel találkozva felvetjük a kérdést, hogy 
hányan keresnek naponként lelkiépülést, vi-
gasztalást a szent könyvben, vajmi szégyen-
letesen habozok sokszor a feleletek. Leg}Ten 
a bibliaünnep serkentő arra, liogy ne csak a 
kiadandó bibliák számának szaporítására köz-
reműködjünk, hanem hogy az isten igéjének 
rendes és áhítatos olvasása, tanulása a szó 
igaz értelmében lelkünk mindennapi kenyere 
legyen, hogy jó példával, tanítással, buzdítás-
sal g) ülekezeteinkben is ne csak a bibliák, 
hanem a bibliaolvasók, az igaz hitben élő 
keresztyének számát is szaporítsuk. IgyT lesz 
igazán Isten áldása a mi ünneplésünkön ! 

Stettner Gy. 

„Elemi iskolai evang. vallástauitásunk 
kérdéséhez." 

i l . 
A tanítás foganatos és eredményes volta 

érdekéből a vallástanitók minden erejöket 
és képességöket arra fordítsák, hogy előadá-



suk módja, i ránya a tar ta lomhoz képest le-
hetőleg szemléletes és a gyermek képzelő s 
gondolkozás! fokának megfelelő, lelkületére 
hatékon}-, érdeklődését felköltő és figyelmét 
lekötő legyen, hogj^ megszeresse az elsajá-
t í tandó tananyagot , illetve az előadott bib-
liai történeteket , melyek eseményeit és sze-
mélveit a tanitó oly modorban igyekezzék 
vele megismertetni, mintha az események 
lefolyását s a személyek életét, működését 
cselekedeteit sa já t szemeivel látná, szavai-
kat sajá t füleivel hallaná. 

Mindezen érdek — felköltésre, figyelem 
lekötésre, s az események és személyek szem-
léletes megjelenítésére fölöttébb alkalmasok 
az 0 - és Ujtestámentomi történetek. S épen 
azért kell ezen tör téneteket az elemi iskolai 
ev. vallástanitásnál nemcsak kiinduló pontúi 
de tnlajdonképeni lényegül s tar ta lmúi venni, 
anvnyival is inkább, mert ezen történetek 
tá r ják fel a gyermek lelke előtt az emberi 
nem üdvtörténetének az idők folyamán fo-
kozatosan kiemelkedő tényeit, a Krisztus 
Jézus születésével, életével, tani tásával kö-
nyörülete csodás tetteivel, engesztelő áldozat-
ként elszenvedett kinos halálával teljessé és 
tökéletessé tet t váltság az örök életbe nyúló 
magaslatáig, sőt azt is : mint uralkodik azon 
beláthatlan magaslatokon túl — és felülemel-
kedett iidvözitő Ur Jézus Krisztus az ál-
tala megváltott emberiségen, s mint hivja, 
gyűjt i az embereket egyháza tagjaivá, hogy 
legyenek mindnyáján egyek ö benne és ö ál-
tala és a% egés^ föd kei ekségén legyen egy 
akol és egy pásztor. 

Ezen törteneteknek mint átveendő tan-
anyagnak kiválogatása azonban a lehető 
legéberebb körültekintéssel s pedagógiai ta-
pintat ta l történjék, t. i. hogy ne a történe-
tek sokasága és különfélesége s azok olvasó 
könyvbe halmozása lebegjen a válogatók és 
összeállitók szeme előtt, azon különben jó-
szándékú célzatból, hogy a gyermekek mi-
nél több tör ténetet tud janak s emlékezetük-
ben megtar t sanak ; mert nem ez a fö az 
elemi iskolai ev. vallástanitásnál, hanem az 
a fö, és mindeneknél fontosabb, — mondhat-
nám kizárólag lényeges e téren való összes 
munkánknál és igyekezetünknél, hogy a gyer-
mekeknél igazi, maradandó mély érdeklődést 

keltsünk a vallás magasztos tárgya : Isten-
nek Jézusig s a Jézusban tett kinyilatkoztatása 
szóval az emberiség üdvtörténete iránt, mi 
mellett végcélunk mindig az legyen, hogy a 
gyermekeket tanításunk folyamán az előadott 
történetek utján és közvetitésevet hivő keresz-
tény jellemekké, vallásos erkölcsös egyedek ke 
neveljük ! 

Az ily tanitás módot azonban alig me-
n the t i a. tani tó bármely s bármennyire is 
tökéletes iskolai módszertani vezérkönyvből ; 
mivel itt minden a tanitó személyiségétől, — 
illetve lelkületétől, tárgyismeretétől ,- egyéni 
hite és meggyőződésétől, a tani tványok s 
egyháza szeretetétől, jellemétől s lelkiismere-
tétől függ. Formát és schablont le in t inté-
zetben könyvből megtanulni s az intézetben 
avagy később az életben gyakorlat által 
elsajátitani, sőt u. n. , , v i z s g a e r e d m é n y t i s 
,,közmegelégedésre" lehet elérni s bemutatni , " T. O O 
ha arra fektet jük a fősúlyt, hogy a gyerme-
kek a nekik feladott leckéket könyvnélkül jól 
megtanulják, mint mondani szokás „bema-
golják," — ,, bevágják," — aztán egy szó 
hiba nélkül, betiit sem tévesztve ,,elfújják," 
— mit korántsem akarok pellengére álli-
tani, — hiszen ez is munka, különösen a 
kedves iskolás gyermekek részéről, kiket 
ezért meg nem dicsérni lelketlenség számba 
menne, midőn tudjuk, hogy közülők nem 
egynek mennyire megfáj ulbatott az agy veleje 
mig azt a még nem odavaló, nehéz és semmi-
képen meg nem emészthető lelki különleges 
eledel t-nagy keservesen, tán könynyek hulla-
/ása s kinos verejtékezés közben begyömö-
szölnie sikerült ! Erősen hangsúlyozom, hogy 
a vallástanítás valódi üde szinét, t a r t a lmá-
nak melegét, igaz eredmén}Tét, ta r tósságát s 
az életre kiható maradandóságát mindig a 
tárgy kezelésének minősége, s az előadó ta-
nitó egyénisége, gondolkozású, élete, jelleme 
határozza meg. A vallástanitásnál pedig nem 
a „sok," nem a „mennyiség,a de a „mi" és 
a „minőség'1 mérlegelendő. Mert a vallásnál 
és a hitnél nem az jő tekintetbe, hogy meny-
nyit tud valaki a tanból, de az : ,,hivő-e ?" 
és „milyen az életben a viselkedése ? maga-
tartása?" Lehet valaki kegyes és jámbor ke-
resztény ember a nélkül, hogy a Dr. Lu ther 
Márton (vagy akárki más nagy reformátor) 



káté já t tudná, s a symbolikus könyveket is-
merné ; s viszont más valaki tudha t j a nem-
csak a kátét, de a theologia egész történetét 
s rendszereit is összes melléktudományaival, 
mégis hitetlen és rossz keresztény ! 

A ki eddigi — immár harminchárom 
évet haladó — lelkészkedésem alatt mindig 
előszeretettel foglalkoztam, s foglalkozom is 
az elemi iskolás ev. gyermekek és ismétlő-
sök vallástanitásával, mondhatom, hogy sa-
ját tapasztalásomból ismerem ezen tanítás-
nak bájos de bajos oldalait is, ismerem gyö-
nyöreit de nehézségeit is. 

Tagadhat lan lelki öröm az a jól előké-
szített fejlettebb tanítványoknál hetenként 
1—3 órányi időt vallástanitással eltölteni . . 
de mily fáradságos az előkészités munkája ? 
arról nem lehet fogalmuk sem azoknak akik 
a gyermekek tanításával magok nem foglal-
koznak ! S mil}7 nagy gondot okoz egyik al-
kalomtól a másikig az okvetlenül elmondan-
dók rendszeres kiválogatása, ? azt csak a 
tárgya iránt érdeklődő lelkiismeretes tanitó 
Ítélheti meg ! Tegyük még hozzá, hogy 
mindezen előkészület, gond, munka, igyeke-
zet, buzgalom, szorgalom, törődés sokszor 
mégis mily könnyen füstbe megy, — s köd 
és páraként semmivé lesz ! — Milly hirtelen 
felednek a gyermekek ! ? A szünidő alat t 
rendszerint elpárolog fejőkből a szorgalom 
idő alat t elsajátított tananyag ! Mert ám a 
szünidőn át nem igen vesznek könyvet — s 
vallástanit épen nem — a kezökbe, hogy 
azt át meg át olvasgassák ! De hát kérem 
— vehetjük-e azt tőlük tulajdonképen rossz 
néven, — s valami főbenjáró nagy mulasz-
tásul róvhatjuk-e azt fel nekik '? Ugyan, 
ugyan, valljuk és ösmerjük be inkább ma-
gunk is, hogy mai tanrendszerünk mellett a 
szegény iskolás gyermekcsék eléggé meg-
gyötrödtek tankönyveikkel az éven át . . . 
tán meg is csömörlettek tölők ? Gyógyulja-
nak hát, üdüljenek hát, fürödjenek, lubickol-
janak hát a csurgatott színméznél is édesebb 
aranyszabadság éltető levegőjében, melyet 
néhány hét elröppentével ismét az iskola 
fülledt s tudományos szagú levegőjével kell 
fölcserélniük ! 

Tárgyunkat véve azonban mindez egé-
szen másként föstene, ha taní tványainkban 

a vallástani órák idején igazi érdeklődést 
tudnánk ébreszteni iskolai ezeo legfontosabb 
tudományuk iránt, annyira, hogy e tárgyuk-
kal aztán pihenő idejökben is jószántukból, 
önmaguktól s lelki szükségből foglalkozzanak. 
Mert csak ott képzelhető törekvés a hala-
dásra s a tökélesedésre a hol valamely tá rgy 
megismerése s önlelki szükségletei kielégítése 
iránt fölébredt érdeklődés folyton ösztökéli 
az embert önművelődésére s ezáltal a "töké-
letesedésre ! Ezt elérni már az iskolai gyer-
mekeknél legyen evang. iskolai vallástanitá-
sunknak kiváló célja és kitűzött feladata. S 
hogy ezen eszményi feladatot evang. iskolai 
vallástanitásunk tényleg megközelítse, illetve 
meg is oldja : gondoskodjék egyházegyete-
münk tanügyi bizottsága ut ján arról, misze-
rint evang. elemi iskoláinkban a vallástani-
tásnál még mindig divó középkori járom és 
lélekölő iga, mint a felnövekedő ev. gyer-
meksereg valláserkölcsi érzületének s öntu-
datos keresztény önálló jellemmé fejlődheté-
sének ádáz ellensége, — értem a gépies ma-
goltatást, Scholastikas és dogmatikus emlékel-
tetést — igénybe „mint rendszer1 — többé 
ne vétessék, hanem elvetessék, betiltassék s 
alóla ev. iskolai növendékeink felszabadit-
tassanak. 

Legyenek a vallástan órái nemcsak az 
elméletben, de a gyakorlatban is legvonzób-
bak s a legépületesebbek a szó valódi nemes 
értelmében. 

Lelki örömmel venném, ha e nagyfon-
tosságú neveléstani kérdéshez kedves munka-
társaim közül sokan hozzászólnának s alkal-
mat szolgáltatnának drága áron megváltott 
evangyeliumi magyar protestáns egyházunk 
s iskolai nevelés ügye előbbre vitelét célzó 
tárgyias és tanúlságos eszmecserére ! 

Ríma-Brézón, 1904. február 8. 

Liszkay János. 

Fölhívás a magyar nőkhöz. 
(Felkérettünk a „magyar nőkhöz" intézett e felszólítás közzé-
tételére. A jó cél érdekében szivesen teljesítjük a kérelmet.) 

A ,,Mustármag" szerkesztője által ren-
dezett szeretetvendégségen az ott összegyűlt 
előfizetők, a szerkesztővel élükön, kimondot-
ták, hogy szent kötelességüknek ismerik 



azon munkálkodni , liogy Magyarország min-
den városában és fa lu jában a k a d j a n a k nők, 
a kik készek, Isten országának ter jesztéséér t 
valamit tenni. El kell már egyszer ve tnünk 
magunktól az t a veszedelmes előítéletet, 
hogy a hitélet fölébresztése és erősítése, a 
lelkeknek az Is tenhez való vezetése csupán 
a papok dolga. Meg kell lá tnunk, hogy sze-
gény m a g y a r népünk tes te száz sebből vér-
zik s hogy mind e sebek közt a legfájóbb 
és legvészesebb az, hogy százezren és száz-
ezren járnak Is ten nélkül, hit nélkül a bűn 
ut ja in. S tudnunk kell azt is, hogy e száz-
ezrek felerészben nők és hogy a nők szivé-
hez hozzáférközni, nekik lelki segítséget és 
erősítést nyúj tan i a nők vannak hivatva. De 
a kik másokon az evangél iumnak egyedül 
biztos gyógyszerével segitni akarnak , azok-
nak maguknak már meg kellett Ízlelni és 
tapasz ta ln i annak gyógyító, viga.sztaló, föl-
emelő erejét . Mert a ki azt hiszi, liogy ő a 
maga erejéből, a maga jósága által elegen-
dő erős ar ra , hogy másoknak igazi segítsé-
get tudjon nyúj tani , az nagyon csalódik, az 
jobb ha munkába se indul, mer t úgyis ha-
marosan meg fog lankadni , s az akadályok-
tól visszarettenni. Osmerjük el mindnyá jan , 
hogy előbb vennünk kell az Is tennek kegyel-
méből, mielőtt másoknak valamit adha tnák . 
A r r a szólítjuk föl t ehá t a magyar nőket, 
mindenüt t ahova ez a szózat el tud hatolni, 
hogy azok, akikben komoly vágyódás van 
arra , hogy valami jó m u n k á t végezzenek, 
első lépés gyanán t azt tegyék, hogy szent 
e lhatározással kezdjék olvasni a bibliát, akár 
külön-külön, akár , ha ket ten-hárman akad-
nak egy-egy helyen együttesen. Olvassák 
azt minél a lázatosabb szívvel, legelőbb is 
az t kuta tva , mi t kell abból önönmagoknak 
meriteniök s a magok lelki életében és az-
tán külső életében is, megvalósitaniok. Az-
tán imádkozzanak minél többet és pedig ne 
mások ál tal leirt imáka t elolvasva, hanem 
a sa já t szivükből, akármi lyen dadogva is 
eleinte, csak imádkozzanak és pedig ne csu-
pán földi vágyaik kielégítéséért, a minden-
napi kenyérér t , jó egészségért, kedveseik 
életben maradásáér t , hanem főként, első sor-
ban : lelki javakér t , Is tennek d rága kegyelmi 
a jándékaiér t . Ne i jedjen meg senki, a ki a 
m a g a városában egyedül van, a ki e fölszó-
lítást szivére veszi, csak olvassa a bibliát, 
csak imádkozzék, az Ur egyengetni fogja az 
ő ösvényeit is. De ha ket ten, hárman van-
nak, azok m á r együt t is imádkozha tnak és 
jusson eszükbe az Ur mondása : „A hol ket-
ten vagy há rman együt t vannak az én ne-
vemben, ot t vagyok közöt tük." A mely lé-

lek komolyan keresi az Ura t , meg fogja ta-
lálni, a ki pedig megta lá l ta , az m u n k á t is 
fog kapn i . Mindenüt t vannak gyermekek , 
akiket v a s á r n a p i n k é n t össze lehet gyű j ten i 
és velők vasá rnap i iskolát t a r t an i , a k a d n a k 
fiatal leányok, akiket meg lehet hívni, hogy 
velők együt t olvassuk a bibliát s bá tor í t suk 
őket is, hogy abban önnálóan ku tas sanak s 
a maguk lelkéből, a sa j á t szavaikkal , imád-
kozzanak. Szegények is akadnak mindenhol , 
azok körül is mennyi munká t t a l á lha t a ke-
resztyén nő ! Meglátogatni őket, vinni nekik 
jó olvasmányokat , velők eg}Tütt olvasni, őket 
ha kell, any^agi segítségben részesíteni, de 
mindeneset re lelki vigaszban, erősítésben. 
Csak a kezdet legyen meg, az első lépés, a 
többit is megad ja az Ur, ha hittel t ek in tünk 
föl reá s igazán vele, érte. á l ta la kezdünk 
munkálkodni . A már megindul t , vagy meg-
induló evangél iumi munkák i rán t szélesebb 
körökben való érdeklődés fölkeltésére alkal-
masak a szere te tvendégségek, melyekről kü-
lön, hosszabb czikkben emlékezünk meg, 

A hol a nők tanácsra , u tas í tás ra vágy-
nak, fordul janak a lelkészhez, ' vagy ha biza-
lommal fordulnak a „Mus tá rmag" szerkesz-
tőjéhez, vagy a Bethánia-egyesülethez, azok 
is szívesen adnak részletesebb u tmuta tás t , 
vagy a ján lanak és küldenek a lkalmas könyve-
ket, pl. Ú tmu ta tó t a bibliaolvasáshoz, vagy 
olyan könyvet, melyben egy-egy rövid bibliai 
elmélkedés van mindennapra , vagy jó kis ol-
vasmányoka t a nép, a gyermekek számára . 

Bizalommal fölkérem a lelkészeket is, 
akiknek ez a kis fölszólitás kezőkbe kerül , 
biztassák ők is a nőket ilyen alapon való 
megindulásra , s a j á t h i tükben való erősödésre, 
szerény de igazi keresztény szellemű mun-
kálkodásra . A lelkész és gyülekezete, az egy-
ház és haza egyarán t csak haszná t l á t h a t j a 
ennek. A kegyelem Istenének nevében bo-
csátom ki e felszólítást, l e g y m ra j t a az 0 , 
mindeneket lehetségessé tevő á ldása ! 

Vargha Gyuláné 
a .,Mustármag" szerkesztője 

Belföld. 
A ki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő 

konyhakerti terményeket akar, az fedezze mag-
szükségletét Mauthner Ödön es. és kir. udvari mag-
kereskedés ében Budapesten, Rottenbiller-utca A 
cég idei árjegyzékét, mely 22í> oldalra terjed, kívá-
natra mindenkinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék 
az általánosan ismert, világhírű, kitűnő magvakon 
kivül, még a különösen érdekes és meglepő 



konvhakerli- és virágujdonságoknak egész soroza-
tát is tartalmazza. 

A sárvári evang. belmissió egylet, a soproni 
evang. theologiái tanári kar és théologiai önképző-
kör közrémüködésével, Sár'várótt 1904. március 
hó 6-án, a brit és külföldi biblia-társulat alapítá-
sának százados és Erdősi Sylvester János, magyar 
bibliafordító születésének négyszázados évfordulója 
alkalmával emlékünnepélyt tart. Az ünnepély sor-
rendje : a) A d. e. fél 10 órakor tartandó isteni 
tiszteleten egyházi beszédet mond Szalay Mihály 
theol. lialgató. b) A d. u. fél 3 órakor tartandó is-
teni tiszteleten egyházi beszédet mond Ronav 
Gyula theol. hallgató, c) A d. u. fél 6 órakor a 
templomban tartandó yallásos estélyen : 1. Gyüle-
kezeti közös ének. Isten felséges adománya. 587. 
sz. 1. v. 2. Imádság és megnyitó szó. 3. Erdősi 
Sylvester János, sárvári tanitó és magyar biblia-
forditó. Történeti értekezés. Irta és felolvassa: 
Payr Sánder, theol. tanár. 4. Stein Károly: Áldjá-
tok az Cr nevét. Férfikar, énekli a soproni t.heol. 
hallgatók énekkara. 5. Lévay József: Az apostolok 
Szavalja; Görög Ernő. theol. hall. 6. A biblia a XIX. 
században. Értekezés, irta és felolvassa Zoch Sá-
muel theol. hallgató. 7. Kapi Gyula: Isten a mi ol-
talmunk. Férfikar, énekli a soproni theol. hallga-
tók énekkara. 8. Szász Béla: A harmincz pénz. 
Szavalja: Balikó Lajos' theol. hallgató. 9. Záró ima. 
Mondja : Mesterházy László lelkész. 10. Gyüleke-
zeti küzös ének. 587. sz. 10. vers. 

Mi az a Péter-fiüér ? kérdi Dôssewffv püspök 
körlevelében és igy felel a kérdésre : az az ösz-
szeg, a melyet a szeretet szent Péternek az ő 
utódjában nyújt. Ez nem a pápának személyes 
ügve, hanem az egész Egyháznak közős ügye, 
amelytől a halhatatlan lelkek üdve függ. Neki ma-
gának (a pápának) mint személynek talán keve-
sebbre van süksége, mint egy köznséges polgár 
embernek 1 ,,A szentatya nekünk nem idegen fe-
jedelem." „Róma pedig az uj Jeruzsálem, az új-
szövetség főpapjának székhelye, a szent az örök 
város." „A Janiculus tövében dőlnek el a lelkeket 
érdeklő nagy kérdések, a Vatikán a szent hegy, 
ahova az egész világ szeme tekint, ahonnan fölkel 
az a nap, amely az erény és szentség sugarait az 
egész világra kiárasztja. Itt születnek a legmagasz-
tosabb eszmék, itt készülnek a legcsodálatosabb 
tervek." Majd igy kiált fel: „Lehetséges-e, hogy a 
keresztényeknek ne volna szivük arra, hogy meg-
mentsék a pápa fényes dicsőségét és kimentsék 
a veszélyből, amelyet az Egyház ellenségei szá-
mára készítenek ?" ,,A lelkek atyja, a lelkiismeret 
őre, az egyház feje, ő várja a mi segítségünket 
szorongattatásaiban, nem saját céljaira, hanem a 
megváltás nagy müvének folytatására'? a lelkek 
üdvének munkálására." stb. stb. (Ilyenekből áll a 
„Péter fillér'-nek apologiája, a mint az Alkotmány 

D. püspök e körlevelét nevezi. Kommentár feles-
leges.) 

Lelkészválasztás. A nagy-szelezsényi ág. hitv. 
ev. egyház község f. hó 23-án tartott közgyűlésé-
ben az egyetlen pályázót, Moc\kovcsák Ernő vizes-
réti lelkészt választotta meg rendes lelkészévé. 

Külföld. 
Franciaországból. — Sokat beszéltek és írtak 

— s fognak is még — Franciaországban Loisy 
abbé esetéről. — A „Le Grétien Francais" 212~s 213 
szám Loisyról, az „Evangéliüm és egyház" írójáról, 
a párisi Kath. Institut volt tanáráról, kinek műveit 
pápai szent kárhoztatás szele érte, bőven szól. — 
XIII. Leó még kímélte Loisyt s műveit, X. Pius mái-
nem ; az uj pápa szükségesnek látta kárhoztatni 
Loisy működését, a ki irataiban „megtámadta a 
kijelentést; az evangéliomok tekintélyét; Krisztus 
istenségét, tanítását s feltámadását és az egyház 
isteni szervezetét." — A Roma s Loisy közötti 
harcnak eredménye s kimenetele nem lehet más 
— úgymond Bourrier idézett lapja — mint a 
Protestantismus, igy látta ezt s jósolta is meg a 
franciák legujabbkori legnagyobb protestáns (s te-
gyük hozzá : liberális) theologusa : Sabatier Ágost, 
„a tekintély vallásai és a szellemi vallás'1 (Les 
religions d'autorité et la religion de l'esprit) írója. 

A nemrég elhunyt Sabatier emlékét, nevezett 
müve kapcsán mostanában francia hitsorsosaink 
melegséggel s tanulságul föl-föl idézik. Teszi ezt a 
„Le Chr. Fr." nagy magasztalással (112. sz.) a 
lutheránus „Témoignage" (a mult évi dec. 30-iki 
számban) kritikával. ,,Kimenetel" (l'issue) cím alatt 
s „Tu és Petrus" textussal számol be a Le Chr. 
Fr., Sabatier gondolataival nagy elragadtatással. 
Hatoljunk be egy kissé mi is e gondolatokba, s 
Sabatier fejtegetéseibe tudni vágyó lélekkel. Ked-
venc thémája a kétségkívül nagy hittudósnak a 
történeti fejlődés, annak a formái, melyek változ-
nak s lényege, mely marad. Ilyen változó forma 
például a pápás hierarchia is. n hierarchia védői 
s dicsőitői azt mondják, hogy az örökös, örökké-
tartó. Nincs igazuk. A rómaiak is gondolták, 
hitték s mondták, hogy a római birodalom hatalma 
örökkétartó. Csalódtak. Rónia ledőlt s rabigába 
görbedt. Igy áll a dolog a r. kath. pápás hierarchiá-
val is, ennek is, mikor dönthetetlennek hiszik, 
gyökerén rágódnak már az uj alakulatok. A mi a 
pápás valláson maradandó, a mi igazán szellemi, 
az el nem enyészik ; a mi azonban tekintélyen 
alapul, az elveszhet. — A r. kath. vallásnak, avagy 
a katholicismusban két dolog figyelhető meg : a) 
a vallás szépsége, mélysége, mely számos, igaz 
szeretet s nemes eszményről és magasabb hivatásu 
életről tanúskodó jó keresztyén lelket nevel s vet 
a felszínre ; b) a második dolog a hierarchia, a 



hagyományos tekintély elv, a lelkiismeret szabad-
ságát nyűgöző zsarnokság, mely avult dogmákba 
fojtja bele a szabad s kegyes gondolatot. Sokan 
vannak, kik azt hiszik, hogy ez utóbbi dolognak 
állandósága biztosítja az előbbinek létét. Ez nem 
áll : ez képzolődés. Elemezzétek iigy mond Sabatier, 
a belső érzelmeket s tanácskozzatok a történelem-
mel s meglátjátok, hogy a hit előbb született meg, 
mint az orthodoxia, a kegyesség előbb, mint a 
papi hivatal; utóbbi nem biztosítja az előbbit; a 
hierarchia, a szervezet függ a vallástól, nem a 
vallás a szervezettől. Elválasztásnak van itt helye 
és megkülönböztetésnek. A mindent, vakon el-
fogadók persze ily megkülönböztetéseket tenni 
nem képesek ; nevelni kell őket s képezni erre. 
Azt is mondják, hogy a középkorban a kath. egyház 
nagy népvezető hatalom volt, érdemei nagyok, az 
erkölcsöket szeliditette stb. Ez igaz ; de tette ezt 
az egyház nem szervezete, hanem igazságánál 
togva, miután a lelkekre csak az igazság hat 
állandóan. Ma már azonban ez a középkori igaz-
ság nem hatékony ; a mai nemzedéket ki nem 
elégíti. — Minden tekintély relativ. A mi ma 
tekintély, holnap nem az; ma igazságot látna benne, 
holnap nem. Nagy hiba tehát a tekintélyt csalha-
tatlannak s változhatatlannak tüntetni fel s kijelen-
teni. E kijelentés megöli a tekintélyt, mely aztán 
csak politikai erővel tartható fel ideig-óráig s végre 
is a lelkek elnyomása miatt a lelkek fellázadását 
eredményezi. Nem elnyomni, de az igazságról meg-
győzni kell az igazság után áhítozó lelkeket. Hogy 
lehet — szól Sabatier — e földön valamit csalha-
tatlannak mondani, a mit javítani, változtatni nem 
lehet 1 — A szellem fejlődik, vele fejlődik a vallás 
is, melyben csak az isteni mag az állandó, mara-
dandó, A lelkiismeretet dilemma elé vinni nem kell 
s lia viszik és kiüt a háború a lelkiismeret és a 
tekintély között, a kimenetel, a protestálás, a pro-
testantismus. 

A Ténoignage, luth, egyházi lap is foglalkozik 
f. évi Január 30-iki számában Sabatier eszméi s val-
lásos gondolatai menetével, melyet kritizál; kimu-
tatja, hogy Sabatier hol nomista, hol antinomista s 
Jézusról, a szentségekről, a szentháromságról s a 
ker. ev. hit egyéb alapkérdéseiről több el nem fo-
gadható tanításokat osztogat. S valóban, ha meg-
gondoljuk, hogy Sabatier a Szentháromságban Jé-
zusnak nem adja meg a helyét, magában a Trinl-
tásban pogányság gyökereit keresi, óv a Jézus és 
Mária kultustól egyaránt, a szentségeket pusztán 
symbolumoknak mondja, a megváltás, bűnbocsánat, 
lelkiüdvösség, s végitélet kérdéseit melegen nem 
fejtegeti, — bizony, bizony nehéz dolog bizonyíta-
nia Sabatiernek az ő igazságait, hogy t. i. a szel-
lem vallása azon belső vallás, melyen a Szent-Lé-
lek bizonysága, mely a szeretet, szabadság s szent-
ség vallása; a Jézus Krisztus pedig az élet s a ke-
resztyén tanítás középpontja, s közbenjáró Isten és 

ember között, kinek ' lkületében először vert gyö-
keret annak tudata, hogy Isten a mi atyánk. — 
Látnivaló, hogy Sabatier is, mint minden tűi liberá-
lis protestáns gondolkodó az unitarismussal halad 
egy úton. Emberré, földivé teszik meg, istenségé-
től megfosztják a Jézus Krisztust, hogy azután mégis 
csak nagy erőfeszítésekkel az égig emeljék ! Sisi-
phusi munka ! 

A fökcrdés az mban Franciaországban, ma még 
mindig az egyház s állam elválasztásának kérdése. 
Ki tudja mikor s hogyan oldják meg. ,,Készüljünk 
okosan," — ir idevágólag a luth. ,,Témoignage" 
Még csak a nehézségek során vagyunk, még nincs 
itt a veszedelem. Munkálkodjunk ; a munkához 
pedig erőt Isten s a hitünk adjon. Hódítsunk tért, 
még mielőtt a nagy ütközet órája üt. Tegyük nagygyá 
ev. egyházunkat. Ebben álljon előgyakorlatunk a 
csata küszöbén." — A „Le Chr. Fr.'- Bourrier 
lapja t. évi jánuár 2-iki száma pedig „nagy krizis" 
cimen ilyenformán ir : A helyzet nehéz . . . a kle-
rikalizmus nem gyönge, erőssé teszik a fegyelme-
zett papásg, az anyagi gazdagság s a nők rokon-
szenve és a sokszor célon túllevő liberálisok hibái. 
Minden, a hitetlenséggel határos vélemény nyilvání-
tása csak használ Rómának. . . . A klerikálisok 
vallási világában is kevés az igazság, s ezért ter-
jed s erősödik a liberálismus és főleg az ifjabb 
nemzedéknél. Az elszántság azonban a római 
táborban nagyobb, mert itt töméntelen a száma 
azoknak, kik étien-szomjan, tüskön-bokron menni 
a római zászló alatt mindhalálig készek. Légió 
azután azoknak is a száma, kik vakon elfogadják 
a római dogmát, nem mervén,-nem akarván, vagy 
nem lévén képesek gondolkodni róla. — Vallás a 
fő théma s beszédtárgy mindenütt : a családokban, 
iskolákban, sajtóban, társadalomban s a parlament-
ben. . . . A szakadás megvan, itt van, — s mi 
távolítja el, mi nyugtathatja meg ? Semmi más — 
úgy mond Bourrier lapja — mint a r. katholícis-
musnak ev. szellemi javítása. 

Még egy mulatságos, de a mellett taulságos 
esemény is nagy port vert föl a napokban Francia-
országban. B. abbé volt r. kath. s aztán evangeli-
zált pap ismét a r. kath. egyházba tért át. Van 
öröm Izraelben ! Egy elveszett — nem is juh, de 
pásztor "megtaláltatott ! A dolog ugy történt,' hogy 
B. abbbé 4 év előtt ev.-á lett. ev. theologiát tanult, 
ev. papi állást is kapott és megházasodott. Csak-
hogy Xantipét kapott feleségül, ki urát gyötörte 
folyton s végre hűtlenül elhagyta. Most a férj el-
keseredésében, újra Róma karjaiba vetette magát 
a coelibátus ünnepélyes és nyílt magasztalásának 
beszédjével ajakán. Mi ebből a tanúiság ? Egyfelől 
az, hogy az ev. hitéleten sokat rontanak az olyan 
nők, kik nem állanak a hitvesi erények s felada-
tok magaslatán ; másfelől pedig az a tanúiság, hogy 
szerelmes pátereket nagy tartózkodással fogadjanak 



a protestáns egyház kebelébe, akár Francia- akár 
Magyarországban. 

Krupcc István. 

I rodalom. 
A „Cirkevné Listy' folyó éri I. és II. száma 

megjelent, AZ új évet üdvözölte tót hangulatos köl-
teménynyel Boor János, a vezércikkül is szolgáló 
új évi prózai köszöntést pedig a külföldön élő ev. 
papi tót patriarcha : Borbis, theol. lie. nyűg. lelkész 
Hamelben irta szentírási alapon (Ján, 8.12), Jézus 
Krisztus világosságának befogadására s kitartó mun-
kásságra ösztönözvén ev. tót hitsorsosait. — Az I. 
szám „Egyházaink anyagi biztosításáról" szólván 
ajánlja, hogy az egyházak, mit már régen kellett 
volna tenniök, alaptőkéket gyűjtsenek, hogy a bi-
zonytalan jövendőben is megállhassanak ; a segé-
lyezéselfogadására készséges, marokodanyujtó rend-
szerben nem rejlik a jövendőbeli viragzásnak a zá-
loga ; tegyünk úgy, mint a Száva melletti Bolovce 
ev, leányegyház, mely 18,000 koronáért 430 lioldas 
birtokot vett s e birtok jól kezelve pár év múlva 
már ezer koronánál többet fog érni. » Veszedelmes 
idöka címen egybe hasonlítja a mai kort az Isten 
fia megjelenésének idejével. Valamint akkor Heró-
des a zsidók királya mindent elpusztított, a mi trón-
ját fenyegetni látszott, úgy ma is s épen a magát 
a szent Evangyelium szerint nevező egyházban van 
ily Heródes nem is egy, de több, sok, azon kisebb 
nagyobb urak személyében, kiknek toérdekök az 
ő saját hatalmuk előmozdítása, melynek szolgála-
tába hajtják a törvényt sőt magát a szent igét is 
s elpusztitnak mindent, mi e hatalmi vágyuknak 
útját állja; valamint Jézus idejében voltak írástudók 
és phariezusok, kik a népet tanították, vezették de a 
mellett zsarolták, s tenger törvénynyel terhelték, kik 
külsőleg szépek, belülről azonban rútak voltak, kik 
egy lélek után — nem annak üdvössége, de saját 
dicsiretök céljából — vég nélkül futottak, kik tem-
plomra mondott eskü alól fölmenteni tudtak, de 
templomra felajánlott arany adása alól fölmenteni 
nem tudtak stb. stb. ügy ma is vannak ezekhez 
hasonló írástudók és pharizeusok, kik gyártják a 
sok törvényt, cikket és szabályrendeletet, magok 
azonban azokat meg nem tartják; rakják a sok ter-
het az egyház vállaira, magok azonban nem hord-
ják ; külsőleg ők is szépek, tisztesek, igazságosak, 
mert hiszen az igazságért szenvedett vértanukat és 
hitvallókat senki nálok ékesebben magasztalni, sír-
jaikat szebben koszorúzni nem tudja: amellet t 
azonban — belsőleg rútak, igazságtalanok lévén — 
üldözik Krisztus igazságát s a hit vallóit. Teszik ezt 
természetesen báránybőrbe öltözötten, mondván, 
hogy ők csak az agitátorokat, izgatókat, panslávo-
kat, rossz hazafiakat s hazaárulókat« üldözik. — 
Voltak vének is Jézus idejében, ma is vannak kik 

mást ma sem csinálnak, minthogy fejeikkel bólint-
gatnak, jóváhagyást intnek. Püspökök is voltak, sér-
tetlenek s fényesek (Ján. 18. 22.) vannak ma is, 
pedig milyen hatalmasok! Jaj annak a — különö-
sen pap vagy káplánnak — a ki a püspöknek el-
lenszegül. »Kár, nagy kár, hogy a régi superinten-
densek helyett püspököket kapott az egyház,« így 
kiált fel a cikkíró ! Voltak iskolák is, gyűlések, ta-
nács, volt Jűdás és Pontius Pilátus ; mindez van 
ma is. A Pilátusokról a cikkíró azt tartja, hogy 
azokra csak kicsit rá kell ijeszteni. »Nem vagy jó 
hazafi, ha ezt meg nem teszed,« — mindjárt meg-
teszi s megtagadja az igazságot a falánk farkasok 
kedveért, — a maga igazolására pediglen ezt mond-
ja : »Uja ! hiába, nem tehettem máskép. Nagy a so-
vinizmus hatalma« (nagy az ephezusi Diana!) Ve-
szedelmes idők! — A »veszedelmes« cikk után 
szinte jól esik az embernek elolvasni Sláyik János 
tót egyháztörténetirónak »Pilarik András-vói irt 
életrajzi töredékét, melyből megtudjuk, hogy a hí-
res Pilarik papi család e sarja igen sok tanulás, ta-
nítás- és külföldi utazással készült papi pályájára, 
melyet azonban hol s meddig futhatott be, nem 
tudjuk. Külföldön azért is járt sokat, inert itthon 
akkortájt igazán veszedelmesek voltak az idők, sőt 
gonoszak az Úr 1674-ik évében. Bella Method. Luk 
5. 31 alapján : »Nem szűkölködnek az egészségesek 
orvos nélkül« címmel rámutat egyházunk egy nagy 
sebére, t. i. a lélekszám fogyására, amit több egyház 
statisztikájával igazol. A baj okát is keresi egyrészt 
az Amerikába való kivándorlásban, még inkább a 
yegyesházasság okozta veszteségekben (l. Hír. 11.), 
de leginkább keresi s találja a baj okát (1. Móz. 
38. 9—10 alapján) az egy-gvermekrendszer rákfené-
jében s az azt követő gyermektelenségben, mely 
ellen állandóan imádkoznunk kell, mert e nehéz 
bajban nem segít az egyházi fegyelem ; a vegyes 
házasság okozta veszteségek elhárítására azonban 
már helyén való a fegyelem gyakorlása. — Bellá-
nak e c i k kére a következő számban több rendbeli 
választ olvasunk. Így Bújna Márton bakabányai 
híradásában megemlékezik arról, hogy Montban is 
pusztít a természetellenes gyermektelenség, mely nya-
valya ellen Baltik püspök lionti visitációi alkalmá-
val mostanában állandóan küzd püspöki beszédei-
ben, Krupec István honfi alesperes pedig Hontvár-
megye közgyűlése útján a kormány s törvényho-
zás elé terjesztette fel ez országpusztitó bűnt. Az 
egyházi fegyelem gyakorlása kérdésében igen íi-
gyelemreméltóan válaszol Bellának Hlavács Milán. 
A szép cikk veleje az, hogy az ev. egyházban fe-
gyelmet csupán az Isten igéjével gyakoroljunk, ezt 
cselekedte a mi í runk is; prédikáljunk bárhol, jó és 
rossz időben, templomban s azon kivül és mindig 
igaz szeretettel, hittel s meggyőzően, és a mi fő, 
életünk példájával bizonyítsuk hirdetésünk igazsá-
gát, — ez a legjobb fegyelem, úgy a Péterek, Mag-
dolnák, Zaclieusok s paráznákkal, és egyéb bűnö-



sukkéi, valamint általán a néppel és az űri közön-
séggel szemben is. A nép rendszerint mégis hall-
ga íja az igét s a szivébe is fogadja, ki is kél az 
sokszor s a nép ily íiának az igazságot erősebben 
is meg lehet mondani; az urak pedig, ha nem hall-
gatnak az igére, még kevésbé hallgatnak az egy-
házi fegyelem szavára; hivatalos fegyelem, hivata-
los papi slilus phariseismust nevel egytelöl (t. i. a 
fegyelem gyakorlásánál) s sektáskodást szül más-
felöl a (fegyelmezetteknél.) — Hlavács Milánról két-
szer is van szó, mint a nagy miavai egyház papje-
löltjéről, kit mint ehnozditott volt kochanúci káp-
lánt (püspökét sértette) a felettes hatóság kizárt a 
jelöltek sorából, Miava opponnál. — 1848. XX. t.-c.-röl 
is van szó: »Örvendfűnk es vigadóéitnk<i cimen 
Szemünk szikrázik, — miről nem is álmodtunk. — 
Íme itt van a számok tengerében ! — fekete fehé-
ren a papiron. — Kapunk korpótlékot mi papok, 
egyházaink meg adókönnyítést, lesz közigazgatási 
segély is, stb. stb. de kapunk-e vájjon ? mit szói 
ehhez a kormány s az országgyűlés1? És mit szól 
azután a mi Autonom iánk? »XL autonomia sértet-
len« úgymond, az egyházi hatóság. Mi meg azt 
mondjuk, hogy ne ámitsuk magunkat. Mig mi vi-
gan zengedezünk az autonomia böjti éneket éne-
kel. — Uray orszgy. képviselő s ev. ref. egyház 
gondnok esetével is foglalkozik e magyar mottó 
alatt : »Megemlegeted a napot, melyen megbántod a 
papot.« A cikk épen azt bizonvitja, hogy Uray meg-
sértette a papokat s a sértést vissza nem vonta. 
Miért1? Azért mert manapság nem tisztelik épen a 
papot Magyarországon (1. Kor. 4. 13.) — Végül 
mindkét számban részletesen van szó a Pos^vék 
Sándor által szerkesztett egyetemes új névtárról, 
mely bár értékes, de a tót evangélikusokat szo-
morítja Kr. 

I ' E M E T Ö. 

Fuszek Tivadar. 
Lapunk f. é. 7-ik számában közöltük a gyász-

Iliit, hogy Fuszek Tivadar a pesti ág. hitv. evang. 
németajkú egyházközségnek felügyelője, hosszabb 
súlyos szenvedés után február 13-án Budapesten 
elhunyt. Halála nem jött ugyan váratlanul, inert a 
megboldogult évek óta betegeskedett ; mind a mel-
lett nagy \eszteség az gyülekezetére nézve, mely-
nek hithű, körültekintő és lelkiismeretes egyik ve-
zére volt, kire egyházának most midőn a két De-
áktéri egyház rendezése napirenden van, ige nagy 
szüksége volna. 

Fuszek Tivadar Ferenc Zsigmond felügyelő 
Pozsonyban 1844-ben született. Már gyermekkorá-
ban került Budapestre, hol iskoláit is végezte. 1858. 
május 30-án eonlirmáltátott Lang Mihály az akkori 

köztiszteletben álló lelkész által, és ezen gyüleke-
zetéhez, melyben megújította és megerősítette a 
szent keresztség fogadalmát, hűséges szeretettel 
ragaszkodntt utolsó leheletéig. Nevét már a 70-es 
évek elején találjuk az egyház eselekvényes tagja-
inak névsorában. Erre nemsokára a presbyteriuni 
tagjává választották, mert az egyházi ügyek iránt 
meleg érdeklődéssel viseltetett. Később az egyház 
pénzügyi bizottsága elnökévé választotta és mint 
ilyen az egyház vagyonának gyarapítására nagy 
gondot fordított. 

Midőn pedig 1895-ben báró Hochmeister Fri-
gyes felügyelő előhaladott korára való tekintettel 
állásáról, melyet majdnem két évtizeden át nagy 
buzgósággal betöltött leköszönt, a gyülekezet bizal-
ma Fuszek felé irányult és őt egyhangúlag világi 
vezérévé választotta. Az egyházközség benne nem 
csalódott: Fuszek megtartotta, a m i t felügyelői be-
köszöntőjében fogadott. Nemes ügyszeretettel, ön-
zetlen buzgalommal, ernyedetlen szorgalommal és 
ritka pontossággal végezte felügyelő teendőit, egy-
házának javát mindenkor munkálta és előmozdí-
totta. Ősrégi gyülekezetének autonómiáját és jogait 
szintén mindég bátran és határozottan védte. A pesti 
magyar és német egyház közös ügyei és intézmé-
nyei iránt szintén elismerésre méltó érdeklődést 
tanúsított; hosszabb ideig a két egyház iskolagond-
noka volt és mint ilyen a tanügyet nagy odaadás-
sal felkarolta. 

Manapság igen ritka olyan egyházfelügyelő, ki 
az Úr házát szorgalmasan felkeresné: Fuszek fel-
ügyelő ünnep- és vasárnapon az Úr hajlékának 
rendes látogatoja volt, a zsoltáriróval azt tartván : 
»Uram, szeretem a te házadban való lakásomat és 
a Te dicsőséged hajlékának helyét« (Zsolt. 2<>., 8.) 
Kegyes lélek volt, mely minden nap küldte fohá-
szait mennyei Atyjához. 

Temetése nagy részvét meliett a heáktéri 
templomból február 15-én délután ment végbe. A 
gyászoló családon kivül az egyház presbyteriuiná-
nak számos tagja, a fővárosi testvéregyházak kép-
viselői, a vallástanári testület, az iskolák tanári és 
tanitói kara és az elhunytnak sok barátja és tisz-
telője jelentek meg. Bevezető gyászének elhangzása 
után Schran\ János lelkész megható gyászbeszé-
det mondott; Ján. Jel. 14. r. 13. verséből kiindulva 
azon áldásos nyomokról beszélt, melyeket a meg-
boldogult mint ember, mint felügyelő, mint keresz-
tyén, mint rokon és barát hátrahagyott. Erre az 
egyházi énekkar, melyet az elhunyt alapított, gyász-
dalt énekelt. Ezután kivitték az elhunytat a kere-
pesi-uti temetőbe, hol Broschko Adolf segédlelkész 
imádsága és egy gyászének elhangzása után örök 
nyugalomra helyezték. Nyugodjék békességgel, le-
gyen áldott emlékezete! 



Üzenetek. 
Kézirat viszakiildésére nem vállalkozunk. 

B. E. Köszönjük. H. K. Szívesén vészük bár-
mikor: V. Gy. Szívesen. F. G. A 9-ik számba már 
nem fér; a 10-ik számban. L. K. Mihelyt helyet sző-
riül álunk neki, Br. A. Megkaptam köszönöm. K. J. 
Megkaptuk mind kettőt. Dr. T. J. A jelen számmal 
egyidejűleg elküldtük. 

Pályázat 
A bánsági ágost. h. evang. egyházme-

gyéhez tartozó antalfalvi lelkészi állo-
másra. 

Javada lom : 1. 36, harmincha t katr . hold 
szántóföld adómentes élvezete. 

2. Szabad lakás a paplakon, hozzávaló 
udvar és kert 800 ölnyi területen. 

3. 28TÍ0 azaz kétezer nyolcszáz korona 
készpénz előleges 700 kor. negyedévi részié-
tekben. 

4. Négy öl tűzi fának fuvar ja Pancsovárói . 
5. Hivatalos u takra ingyen fuvar. 
6. Szolgálati nyelv a tót. 
7. Kötelessége a lelkészi teendőkön kivül 

az i f júság val lásoktatása úgy az iskolában, 
mint a templomban. Továbbá az egyházi 
a lap kezelése körül való felügyelet és a köny-
velés körüli segédkezés minden külön dij 
nélkül, 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. é. március 20-ig. 

Temesvár , 1904. febr. 24. 
Kramár Béla 

21 2—1 főesperes. 

Pályázati hirdetés. 
A békési ág. hitv. ev. egyházmegye alól-

irott elnöksége a tótkomlósi egyik 

l e l k é s z i 

ál lomására pályázatot hirdet . ' 
A lelkészi szolgálat nyelve tót és ma-

gyar . 
Az állomás dijlevele a következő : 
1. Tisztességes szabad lakás, melynek 

külső t isz togatása és javi tása az egyház gond-
nokát, a belső helyiségek t i sz togatása pedig 
az illető lelkészt illéti, mely célra az egyház 
évenkint két véka meszet szolgál tat ki az 
illetőnek. 

2. Fél telek szántóföld, vagyis harminc 
hold és ezzel járó t izennégy holdnyi legelő 

illetőséggel, t ehá t összesen negyvennégy hold. 
3. Kétszáz köböl búza természetben. 

(246 hl.) 
4. Kenderföld természetben. 
5. Négy szekér széna lietyett ha rminc 

forint o. é. pénzül (60 k.) 
6. Négy öl kemény tűzifa természetben. 
7. Három offertorium karácsony, húsvét 

és pünkösd napjain, melynek ^ részét a két 
lelkész. l/3 részét a tani tó urak kapják . 

8. Gyermekágyas egyházkelők ava tásáér t 
20, azaz húsz kra jcár (40 f). 

9. Házaspárok esketéséért egy forint o. 
é. (2 k.) 

10. Predikációs halottól egy forint (2 k.) 
prédikáció nélkül való temetésér t t izenkét 
kr . o. é. (24 f.) 

11. Keresztel ési, esketési, halálozási és 
kihirdetési bizonyítványokért negyven kr. o. 
ért. (80 f.) 

Ezen h ivány birtokosa az esperességi 
özvegyárva-intézet pénztárába bekebelezési 
dij fejében egyszer mindenkorra 120, szóval 
százhúsz for. o. ért. (240 k.). valamint éven-
kint 12, azaz t izenkét for. o. ért. (24 k.) fi-
zetni tar tozik. 

A pályázók a szükséges okiratokkal föl-
szerelt és sajátkezúleg irt fo lyamodványukat 
1904. márc. 17-ig az alulírott espereshez 
küldjék be Orosházára. 

Szarvas, 1904. febr. 29, Orosházán, 1904. 
febr. 29. 

Haviár Dani Veres József s. k. 
egyházmegyei felügyelő. 24 2—1 esperes. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. ev. egyházmegyé-

hez tartozó resiczai kongruás egyházközség 
lelkészi állomásá >*«. 

1. Javada lom : 1600 kor. 
2. Szabad lakás (három szoba, konyha, 

kamara , padlás és egy kis ker t az udvaron). 
II. Szolgálati nyelv a német, a ki a tó t 

nyelvet bír ja , előnybén részesül. 
Szabályszerű jelentkezés f. évi március 

20-ig a főesperessi hivatalnál . 
Temesvárot t , 1904. febr. 24. 

Kramár Béla 
22 2—1 főesperes. 



«X Az 1902. évi verseczi ipar es gazdasági kiállitá-
Í J táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-áll i tácn n a n anv Hic7rtlrlo\/óll̂ l kit ii n tptuo állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
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A z 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—7 

~ — e l s ő délmagyarországi 

orqona-épifő műiníézet 
» (villamos üzemre berendezve) 

Ítlijif Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 

rendszer szerint készí te t t 

pneumatikus 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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Pályázat. 
A budapest i ág. h. ev. főg imnáziumban 

egy 

tornatani tó i és egy rajztanári 
állás betöltendő, amaz rendes, esetleg helyet-
tes, az utóbbi helyet tes minőségben alkal-
mazandó egyénnel. A helyettes a lka lmazása 
egyelőre egy évre szól. A rendes torna ta -
nitó j avada lma évi 1800 (ezernyolczszáz) kor. 
fizetés, (>00 kor. lakáspénz, szabályszerű ötöd-
éves korpótlék (a másu t t rendes alkalmazás-
ban töltött évek beszámításával) a nyugdí j ra 
való jogosultság az 1894. évi XXVII . t.-c. 
ér te lmében ; a helyat tes r a j z t a n á r évi java-
dalma 2000 (kétezer) korona) A ra jz tanár i 
ál lásra pályázók közül előnyben részesül az, 
aki a szabadkézi és mér tan i r a jz mellet t az 
alsóbb osztályokban a számtan t is, a torna-
tani tók közül az, a ki a torna mellett a ví-
vást i s képes taní tani . 

A két állás ág. h. ev. v n r á s u , ilyenek 
nem 1-été-ben ev. ref egyénekkel fog betöl-
tetni, s a megválasz to t tak által f. évi szep-
tember hó elején lesz elfoglalandó. Az egy-
ház tanácshoz in tézet t , s születési, képesítési 
s jmükqdési bizon vi tvánvnyal felszerelt kérvé-
n}-eket>-a-íogymnazium igazgató jához f. évi 
április 5-éig kell beküldeni . 

Budapes ten , 1904. f eb iuá r 23. 

Sándor s . Imre 
I. isk. feliígvelő. igazgató. 

19 2—2 

baktai EGRY FERENCZ 
ha rang öntő 

K i s - G e j ő e z , Ungmegye . 
Ajánlom h arany -
öntö műhelye-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
Íiirnevü az ország-

ban. 
Teljés szavatosság 

mellett szállítok 

) 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j egyzéke t kérni ! 

Kivonat az elismerő i ratokból : 
Igen tisztelt Egry ur ! 

A harangok megérkeztek jól, épen és szerencsésen. Mi-
után hangjukat kipróbáltuk, csak annyit irok a legnagyobb 
örömmel, hogy remek és rendkívül kitűnően összevágó, 
szivet-lelket elbájoló zenét, rithmikus összhangot adnak, 
magam és a hívek egész serege, kivétel nélkül, tökéletesen 
meg vagyunk elégedve. Lám, lám, én föltétlenül biztam Egry 
úrban, de azt még sem reméltem, hogy i ly remek, ép és 
hibátlan hangú és anyagú harangot fog előállítani. Annyit 
mondhatok, bogy ez isten különös kedvezése mi reánk, 
mert e két új harang és a régi egy angyali, égi, fönséges 
melódiát — elassicus összhangot, egy bübájösan összefort 
egészet, a legfönségesebb szimfóniát alkotnak. 

No de kap is dicséretet minden e g y e s atyafitól, akik 
valósággal belcbódultak a gyöiiyőrü bangu ós kiállítású ha-
rangba. Szóval oly harangunk van Egry úrtól, hogy 6—7 
vármegyében kell keresni párját. On edes Egry ur, büszke 
lehet mesterségére, de mi meg örökké büszkék leszünk 
a mi páratlanul kellemes, összhangzó, elbűvölő harangjainkra. 

Fogadja igaz tiszteletem, elismerésem és hálám soha 
el nem évülő kifejezését, ki is vagyok és maradok a legtel-
jesebb bizalommal, szeretettel és nagyrabecsüléssel 

Falkuson, 1901. november 15. 
lekötelezett híve 

Demeter János. 
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A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem 
Pályázat 

és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

m a g v a k a t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

Budapest, IX. ker. Üllói-ut 73. szám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 1 0 - 5 

W-34 

34-

94-94-
34-34-

M a R X é s M E R E I 
magyar íanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 60. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes-
ségért. 12—4 

m 
p 

£ Hazánk legrégibb harar.göníödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz 'évi jótállás. 
Előnyős feltételek engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES FII 
SOPRONBAN 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett liarangöntődéjiiket 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a légfinemabb harangércből 
tiszta csengő liajiggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek : e/.ck, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek. Minden harang 

hangja előre 'natàroz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakittatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 

a zólyomi ág. h. ev. egyházmegyéhez 
tar tozó horhási egyházban megüresedet t 

rendes lelkészi á l lomásra. 
Javada lom : 1. Négy szobából s a szükséges 
mellékhelyiségekből álló lakás — és a lel-
készlak mellett egy nagy és egy kisebb ker t 
haszonélvezete. 2. készpénzben 210 korona. 
3. Kongnia 1600 koronáig. 484 kor. 37 t 
4. 70 pozs. mérő gabona, megvál tás címén 
392 kor. 5. Becsó leányegyháztól í Vi hl. rozs. 
6. 50'4 métermázsa széna, természetben adva. 
7. 56 köbméter tűzifa. 8. Szántóföldek ingyen 
használata , melyeknél a munká t az egyház-
tagok teljesitik. 9. Át lagban 80 p á r csirke. 
19. Kölleda megvál tás cimen 16 kor. 80 fill. 
11. Stóla és offertoriumok körül belől 220 kor. 
A magyar és tót nyelv ismerete szükséges. Je-
lentkezés képesítést igazoló okmányokkal 
együt t folyó évi március 24-éig az alul í rot t 
főesperesi h ivata lnál . 

Budapesten, 1 904. febr. 26. Breznóbá-
nyán, 1904. febr. 25. 

Csipkay Károly 
em. felügyele 23 l - l 

Svehla Gusztáv s. k. 
főesperes 

Egy háztartási mérleg ingyen ! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból vi lághírű s kiválóságukért általánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
£ és pedig: 

G drb mexk. ezüst asztali kést 
•j » „ evő villát 
i, ,. „ evőkanalat 
i, „ ,. kávéskanalat 
, kiváló deszertkés 

,. deszertvilla 
„ mexk ez. levesmer. kanál 
, „ ezüst tejmeritő 
„ elegáns szalon asztali 

gyertyatartót 

46 drb összesen csak 6*50 fr t . 
Minden megrendelő ezenkivül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló l iordképességü 
háztartási mérleget kap teljesen diitalanűl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fehér fém (belül is) melynek tartósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az euró-

pai raktárból. 12—9 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
4' /2 kg. legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 

m r PIPERESZAPPAN 
(kb 50 drb) rózsa speik, moschus és ibolya il latokból 
szépen összeválogatva, mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 

Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6. 



H u s z o n k e t t e d i k évfo ly 10. szám. Orosháza, 1904. m á r c i u s 10-én. 

Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 

Félévre . . • 6 „ 
Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K M I N D E N CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal • 4 V 
Nyolczad oldal 2 „ 

Egynehány észrevétel Mohácsi L. test-
vérünk „Züllött viszonyok" cimű cik-

kéhez. 
Nagyon szomorú és leverő dologról szá-

mol be nekünk Mohácsi L. t i sz t tá rsunk e 
becses lap T-ik s zámában megje lent „zül löt t 
vis^onyok ' cimű cikkében. Ezeu ada tok leg-
nagyobb része evang. egyházunk ,,egyik leg-
gazdagabb egyházkerületének alföldi gyüle-
kezetéről szólanak." Könnyű eltalálni melyik 
kerülete t ért i cikkírónk, hisz az Alföldön 
egy-két egyháza t kivéve csak a bányakerü-
letnek vannak gyülekezetei . 

Mohácsi tes tvérünk igen eleven és hü 
színekben ecseteli az alföldi egyh. viszonyo-
kat. Elősorolja a misera contr ibuens plebs 
nyakasságát , mely sok esetben inkább vallá-
sát h a g y j a ot t sem hogy egyházi adó-
já t fizetné. Kérdi : miér t lesznek szakadá-
rokká a hivek ? Miért csonkí t ják a hiváuyo-
ka t ? Miért vonakodnak papot választani ? 
stb, stb. Ismételve h a n g o z t a t j a a cikkíró, 
hogy e bajok mia t t rékr iminálni senkit sem 
kiván, de a végén mégis oda konkludál hogy 
,,a kura pasztorál is gyakor lása — ez hiányzik 
nagyon sokunkban" és — ,,ez az oka a sok 
züllésnek indult , jobb sorsra érdemes egyház 
sorvadásának." 

Megengedem jó és megbízható forrásból 
mer í te t te Mohácsi tes tvérünk az alföldi vi-
szonyokra vonatkozó ada ta inak egy részét. 
Tény az, hogy az Alföld t á r sada lma és népe 
nagyrésze beteg, és pedig nagy beteg ; mely 
betegség nagy intenzivitással az egyházi 
éleire is kihat . 

De lássuk csak mindenekelőt t , hogy 
miben rejlik ez a betegség ? 

H a valamely7 beteghez orvost h ívnak , 
annak első teendője a betegség megál lap í tása 
lesz ; az orvos e célból a be teg testét és lel-
két vizsgálni és tanulmányTozni fogja, lesi 
üterét, lélegzetét, hőmérsékét ; ezen tünetek-
ből megál lap í t ja a diagnózist . 

Mi lelkészek h iva tásunknál fogva orvo-
sok vagyunk, a nép lelki orvosai, hisz az Ú r 
reánk lehelé szent lelkét. Vizsgál juk m e g 
t ehá t és tegyük tanu lmányozás t á rgyává né-
pünk lelkét, va lamint az okokat is, melyek 
e tüneménynek kútforrásai s az t hiszem nem 
kell sokáig ku ta tnunk , h a m a r rá ta lá lunk e 
betegség nemére s könnyen á l l ap i tha t juk 
meg a diagnózist . 

Napja inkban ezernyi-ezer ember fordi to t 
h á t a t i s tenországának, sot t a g a d j a Is ten lé-
lét. A vallás és biblia helyét a poli t ika és 
a hír lapok foglal ták el ; a világi ügyek, ke-
nyérkereset , állás és hivatás érdekek az em-
beri erőket annyi ra lekötik, hogy alig ma-
rad idejök és érzékük Is ten o r szágára gon-
dolni ; az emberi ön tuda t annyi ra fokozódott , 
hogy azt hiszi, miszerint Is ten segedelmét s 
az üdvösséget immár nélkülözheti s a mai 
kor real izmusa oly mater ia l i sz t ikus életnéze-
t e t te remtet t , mely az egydiáz léte és "céljá-
val homlokegyenest ellenkezik. 

Az élő Istentől való elszakadás, ez az a 
megbocsá tha t lan biíti és haldiátok, mely né-
pünket sorvasz t ja s egyházától el idegenít i ! 
No de ezt a jelenséget nem lehet alföldi 
special i tásnak tekinteni : ez közös baj , mely 
mindkét vidéket egyformán gyötri , a fel-
földet ugy mint az Alföldet, csakhogy e je-
lenség ez időszerint az Alföldön mind foko-
zot tab mér tékben lép fel. 

Lássuk továbbá ezen bajok indító okai t : 



Ezek — s azt egész objektivitással mond-
hat juk — az Alföld közigazgatási, közgaz-
dasági, társadalmi, szociális viszonyaiban ke-
resendők s az itteni faji, osztály és párt-
érdekek szüleményei. 

Közigazgatási és közgazdasági viszo-
nyaink és bajaink megvitatása nem lapunk 
keretébe való, azért ezek további fejtegeté-
sétől elállunk — különben is politikai napi-
lapjaink elég hiven ecsetelik napról-napra. 

Nézzük tehát a társadalmat : 
Az Alföld társadalma és köznépe most 

a ,,Sturm und Drang" korszakát éli minden 
megállapodás nélkül, a kiforratlanul kavargó 
eszmék zavaros forgataga ez, tele fonákság-
gal. A közerkölcsök sülyedtek, a társadalmi 
érintkezés módja nem igaz, hiányzik az egy-
szerűség és őszinteség, heiyébe pedig jött a 
hazugság. A nép elégedetlen a mai viszo-
nyokkal, haragszik a sorsra, a kormányra, 
a közberendezésekre, szóval mindenre és 
mindenkire, mert várakozásaiban és remé-
nyeiben csalatkozott. A szegényt a gazdag-
tól tátongó űr választja el ; hiába irunk, pré-
dikálunk, az ür nem lesz kisebb, hanem na-
gyobb. 

Nincs ember a társadalomban, a ki a 
néppel komolyan foglalkozna s érdekeit meg-
védené. Az értelmiség és a nép között érze-
lem és törekvés tekintetében a távolság mind 
nagyobb és nagyobb mérveket ölt. A nép 
érzi, hogy az urak nem szeretik, sőt azt 
hiszi, hogy kizsákmányolják, nem bizik 
senkiben, még papjában sem, a ki ed-
dig minden időben, jó és rosz napokban leg-
őszintébb tanácsadója és szószólója volt. 

Szomorú de való ! alföldi népünk nagy-
része most más tanácsadókra hallgat. Nép-
ámitók, néplázitók jár ják be a vidéket, ezek 
konkolyt hintenek a buza közzé ; a hatósá-
gok és közbirtokosság elleni gyűlöletet kel-
tik fel a szegény nép szivében s fokozzák 
ezt sok helyen a lázadás és anarchia hatá-
ráig és amidőn a világi hatóságokkal vé-
geztek, neki esnek a vallásnak : gúnyolják a 
Krisztusban vetett hitet, szidalmazzák az 
egyházat, gyanúsít ják a papokat : , ,Irtsátok 
a krisztusi hitet, zár játok be a templomo-
kat, hallgattassátok el a harangokat , tiltsá-

tok ki az iskolából a vallást" stb. Ez a nép-
népámitók sibboletje és evangéliuma. 

Ne csodálkozzunk tehát, ha ily lázitások 
következtében a szellemek megháborodnak, 
a vad erők neki feszülnek, hogy bilincseiket 
szétrobbantsák, s a nép féktelen szenvedélye 
felzúdul, akár a háborgó tenger hullámja. 

S minthogy ezen felbőszült elem a vi-
lági hatóságokkal kikötni nem bír, vagy nem 
mer ; igy tehát gyűlöletének szabad folyást 
engedve, neki ront az egyházaknak. Szenve-
dünk mindn5Tájan, valláskülömbség nélkül ; 
a legtöbbet mi protestánsok, mert autonó-
miánk a legtágabb keretben mozog. S mi-
után eg} rházunkban minden hatalom az egy-
házközségből ered, módunkban van az egy-
házi közgyűléseken, az évi költségvetések 
tárgyalásánál , választásoknál stb. a vagyon-
talanok lázongását a mindenrendü és fa jú 
vagyonosok ellen szemlélni, — sok helyen az 
valódi : Bellum omnium contra omnes. 

A mit a jobb modu osztály jót tervez, 
annak ellenkezőjét indítványozza most a sze-
génység s miután többségben van meg is 
szavazza. Sok helyen felügyelő, kurátor, egy-
háztanács szemenszedett szegényekből áll : 
Győztünk ! mienk a többség, az erő és ha-
talom ! 

Nincs tehát mit csodálnunk ha a va-
gyonosabb osztály, mely a közterhek orosz-
lánrészét viseli sértődve vonul vissza ; itt-
ott az egyházi járulékot megtagadja , szakadá-
rokká válik, vagy pedig az egyházpolitikai 
törvények eminens vívmányának a felekezet-
nélküliségnek kar ja iba veti magát . 

Ezek a mai kor és beteg társadalom 
specialis jelenségei, melyek mint az elemi 
csapások fel tartóztathatlauul zúdulnak reánk; 
mely oly egyházakra is, a hol a pap magasz-
tos hivatásának tudatában van és valódi lelki-
pásztori char is mával működik hivei közt. 

Állítsad meg a hegyről zuhanó lavinát ; 
Állj elibe, ember fia, a halálthozó rohanó 
ellennek, kiálts feléje : Álljatok meg, ti édes 
barátim, hallgassatok csak rám, az ötödik 
parancsolatról kívánok hozzátok beszélni — 
— elgázolnak, letipornak. 

Ez egy átfutó, időleges baj. Adja az Ur 
hogy mentől előbb térjen meg, és szálljon 
magába a fanatizált nép. 



Ne vádoljuk egymást ! Nincs hiány benne : 
hordjuk mi itt az Alföldön is egyház tag ja -
inkat a tyai lag szivünkben, fáradunk ki tar tás-
sal, hordjuk egyesült erővel az irt népünk 
sebeire ; s lia gyönge erőnkkel nem segíthe-
tünk már a betegen, fogjuk nyoszolyáját s 
visszük nagy orvosunk és mesterünk elé, 
mondván : Uram mindent megte t tünk a mit 
reánk parancsoltál : , ,Jer és vessed a te ke-
zedet ő reá, és megelevenedik." Megsegit az 
Úr ! Hisz a legnagyobb szükségben legköze-
lebb az Isten ! Erős kar jával egyházunk ha-
jóját a mai kor vihar- és hullámtorlaszain 
biztosan keresztül evezi, hogy r a j t a a pokol 
kapui ne vehessenek diadalt . 

Famler. 

Az 1848. évi XX. t. c. 
A magyarországi evangelium szerint re-

formált és ágostai hitvallású evangelikus 
egyházakat közösen érdeklő ügyekben kikül-
dött vegyes bizottság a Budapesten 1903. 
nov. 29-én ta r to t t közös gyűlésében az 1848. 
évi XX. t. cikknek a vallástauitásra (5. pont) 
végrehajtásáról a következő véleményét ter-
jeszti a kormányhoz : 

A hazai két prot. egyházunk közérdeke 
sürgősen megköveteli, hogy a nem felekeze-
tünk iskoláiba járó prot. növendékeinknek 
hitelveink szerinti vallás tanitásáról és annak 
dijazásáról prot. egyházunk egész Magyar-
ország területén intézményileg gondoskodjék. 

E célból kérjük, hogy : 
a) az állami iskolákba, az állam által 

fentar tot t intézetekbe járó prot. növendékek-
nek hitelveink szerinti vallásoktatásáról, ille-
tőleg az e czélra a prot. egyházunk hatósá-
gai által a lkalmazott prot. vallástanitók, hit-
oktatók dijazásáról az ál lam gondoskodjék, 
épen olyan dijazásban részesitvén őket, mint 
az állami iskolákban, az állam által fen ta r to t t 
intézetekben a r. k. vallás tan i tására alkal-
mazott hi toktatókat , vallástanitókat részesiti. 

b) a többi nem prot. egyházunk ható-
sága ala t t álló nyilvános iskolákba és inté-
zetekbe járó prot. növendékeknek hitelveink 
.szerinti vallástanitására, illetőleg az e célra 
prot. egyházunk hatóságai által alkalmazott 
prot . vallástanitók, hitoktatók dí jazására ál-

lami dotációból kérünk évi segélyt és pedig 
az ev. ref. egyház ré-

szére évenként . . 150,000 koronát 
az ág. hitv. ev. egy-
• ház részére évenként 100.000 koronát 

összesen 250,000 koronát 
azon kötelezettséggel, hogy prot. egyházunk 
főhátósága ezen összegből fedezi — száma-
dás terhe a la t t — a fentebb kimuta to t t köz-
egyházi szükségletet és pedig oly módon, 
hogy az elemi iskoláknál és az ezekkel egven-
foku intézeteknél alkalmazott prot. vallás-
tanitókat , h i toktatókat minden heti egy órán 
végzet t vallástanitásért évenkénti 50 korona 
dijazásban részesiti, a középiskoláknál és az 
ezekkel egyenfokú intézeteknél a lkalmazot t 
prot. vallástanitókat, h i toktatókat minden 
heti egy órán át végzett val lástanitásért 
évenkénti 80 korona di jazásban részesiti. 

Igy szól a vélemény. De mit szól hozzá 
a hitoktatással is foglalkozó prot. lelkészség 
és a lelkészi jelleggel biró hitoktatók serege ? 

Az a) pontra nézve teljesen helyén való 
a bizottság ama kérése, hogy az állam által 
fentar to t t intézetekben a prot . h i tokta tó 
ug3Tanolyan honoráriumban részesüljön mint 
a római katholikus. 

De már a b) pontban foglalt vélemény 
sérelmes és lealázó a hi toktató lelkészekre. 

Teljes tisztelettel vagyok eltelve a. bizott-
ság iránt, s meghajlok bölcsesege és jóaka-
ra ta előtt, de még sem foj thatom el abbeli-
aggodalmamat , hogy túlságosan szerény ké-
résével a hi toktatás intenzivebbé tételét csi-
rá jában elfojtja. Sőt ugy látszik, hogy 
maga a bizottság kétféle mértéket használ 
egy és ugyanazon dologban. 

Mert ugyanis : mig az állam által fen-
tar to t t intézetek prot. val lástanárai — ahol 
ilyenek alkalmazva vannak — óránkénti évi 
100 korona t iszteletdíjban részesülnek, addig 
az egyház a többi nem prot. egyházunk fen-
hatósága a la t t álló nyilvános iskolákba és 
intézetekbe járó prot. növendékek vallás-
oktatásáér t már csak 80 koronát akar íizetni 
tehát 40 koronával kevesebbet, mint a meny-
nyit az állam eddig sa já t jószántából űzetet t . 
És ha subventió megnyerése esetén az állam 
beszünteti a 100 koronás honoráriumot, akkor 



ismét csöbörből-vederbe jutottunk, mert min-
den óra után 40 koronától esünk el, ami pl. 
egy állami tanitóképezdénél évi 320 korona 
vesztességet jelent. 

Eltekintve attól bog}' a „Hit- és Er-
kölcstan" a rendes tárgyak között első he-
lyen áll — tehát az arra képesitett egyéne-
ket egyenlő kötélesség mellett egyenlő jog 
illetné meg — váljon az egyház nem maga 
szállítja- le a vallásoktatás tekintélyét az ál-
lam hivatalos faktorai előtt, mikor feltűnően 
szűkebb dotációban akar ja részesiteni sajá t 
vallásoktató lelkészét, mint a hogy az állam 
a profan tárgyak tanitóit dijazza ? 

Eszembe jut itt egy B. nevii ev. ref volt 
vallástanár, a ki még bold. Pauler minister-
sége idején egy andientia alkalmával szű-
kös lionorariuma miat t igy panaszokodott a 
min is temek: mig az a tanár, a ki a maj-
mokról tanit , óránként 2 frt . 50 krt. kap, 
addig én, ki magától az Úr Istenről tanitók, 
csak 1 frt. 25 krt. kapok. íme az egyház 
most még ezt az 1 krt. 25 krt. is sokalja 
papjától s még ezt is le akar ja száliitani ; 
sőt 80 koronás tervezetével figyelmeztetni 
aka r j a az államot, hogy ne adjon annak a 
hi toktatónak 100 koronát, mert ő 80 koroná-
val is beéri. 

Avagy nem lett volna-e kivánatosabb 
annak a kimondása : hogy, a mennjűben a 
vallástan ép oly kötelező, mint a többi 
profán tá rgy s annak oktatói epen olyan 
képesitéssel birnak, mint a többi tárgyak 
oktatói, ha már az állam a rendes tanár i 
fizetésben nem is részelteti őket, a tá rgy 
előkelő és fontos voltánál fogva, legalább a 
.segédtanári fizetést, (óránként év 150 korona) 
biztosítsa számukra. 

Igy legalább megóvná az egyház állás-
pont ját s nem tenné ki magát annak a 
gyanúnak, hogy kevesebbre becsüli saját 
vallásának oktatóját , mint maga az állam. 

Mert üres frázissá válik a vallástan 
elsősége a többi tárgyak felett, mikor a 
vallástanár csak mint óraadó szerepel nyo-
morúságos fizetésével. Frázis, különösen akkor, 
mikor komoly tanárok a vallásoktatást a 
középiskolai oktatás kerretébe .nem valónak 
hirdetik, vagy legfeljebb a történelemmel való 
oktatás kapcsán ta r t ják megengedhetőnek. 

S ily nézetek mellett, még attól a kis 
nimbustól is megakar ják fosztani a vallás-
oktatást, melylyel eddig birt s az iskolszol-
gai állással egy vonalba akar ják helyezni a 
vallástanár fizetését. 

De még szomorúbb a dolog az 50 koro-
nás honoráriummal. 

Feltéve ugyanis, hogy valaki maximális 
20 órában fog oktatni — ámbár ri tka helyen 
fordul elő ily nagy óraszám — évi 1000 
korona tiszteletdíjban részesül. Mivel pedig 
megkívántatik, hogy a vallástant lelkészi 
képesitéssel bíró egyén oktassa, kérdem : mi-
féle existentiát fog az ily fizetés biztosítani 
eg\T akadémiát vagy egyetemet végzett 
egyénnek,vag}T ha parochus végzi az okta-
tást nem dehonestáló-e az ilyen csekély 
fizetés az illető lellkészre, mikor pl. polgári 
iskolában is egy polgári iskolai tanitó óra-
többleteért 120 koronás beneficiumban része-
sül ? 

Valóban sajnálatos jelenség, hogy midőn 
korunkban a vallástalanság, a minden szen-
tet becsmérlő hitetlenség oljT erős kezekkel 
rázzák a vallás és erkölcs oszlopait ; midőn 
,,régi ellenünk" újult erővel tör eg}Tházunk 
ellen s a térítésnek minden eszközét felhasz-
nálják egyházunk gyengítésére ; mikor min-
den jel arra int, hogy csakis intensivebb 
vallásoktatással lehet híveinket egyházunk 
számára megtar tani : akkor magunk sem tud-
juk megvédeni legszentebb érdekeinket s 
nem akar juk vagy nem tudjuk arra a pie-
destálra emelni vallásoktatásunkat, melyen 
tiszteletet és becsülést követelhet mindenkitől. 

Mindkét felekezetű prot. egyházunk szá-
zadokon át zászlóvivője volt hazánk kulturá-
lis fejlődésének, óriási áldozatokat hozott né-
pünk szellemi művelődésének emelése érde-
dekében. Azért midőn most annak az óriási 
tőkének csak kamata i t kérjük vissza az ál-
lamtól, ne kérjünk és ne akarjunk osztogatni 
alamizsnát s vele ne akarjuk koldusainknak 
számát szaporítani. 

Vagy van jogunk kérni, vag}7- nincs. H a 
van jogunk, kérjünk annyűt, a mennyi minket 
joggal megillet ; ha pedig nincs joguk, ne 
nyissuk fel az állam szemét, hog}T eddig is 
többet adott mint a mennyit adnia köteles-
sége lett volna. Jólészy Géza. 



Ének. Belföld. 
Böjti 4. vasárnapra. 

(Jan. 6, 1—15.) 
D a l l a m : ,.Hogy naponként Uram." 

1. Keád néznek Uram, 
Mindenek szemei: 
Mert minden szükséget 
Te tudsz betölteni. 
Mi is Reád nézünk: 
Lásd fogyatkozásunk, 
Szorongó sz ük ségünk ! 

2. Bölcs kezed csodásan 
Alkota; — rekeszte 
Eledel — éhező, 
Uamvahodó testbe: 
Égi Atyánk, édes, 
Földi eledellel, 
Te táplálj, Te éltess ! 

3. Lelkedtőt lelkedzett 
Jobbik, égi részünk : 
Utánnad untalan' 
Égő Vágyat érzünk ; 
S\ólj hát Atyánk, édes : 
Égi eledellel 
Te táplálj, Te éltess ! 

4. Keád néznek Uram, 
Mindenek szemei : 
Mert minden szükséget 
Te tudsz betölteni. 
Mi is Reád nézünk : 
Lásd fogyatkozásunk, 
Szorongó szükségünk ! 

5. Örök Ige : Jézus, 
Benned a test s lélek,. 
Szenytől szabadulva, 
Tiszta — égivé lett ! 
Mind Te viszed véghez : 
lia testi, lia lelki — 
Te táplálj, Te éltess ! 

(i. Te égi kenyere 
Az egész világnak, 
Ki felé a lelkek 
Esengnek, kiáltnak, 
Égi, földi léthez 
Nélkülözhetetlen — 
Te táplálj. Te éltess ! 

7. Reád néznek Urain, 
Mindenek szemei : 
Mert minden szükséget 
Te tudsz betölteni. 
Mi is Keád nézünk : 
Lásd fogyatkozásunk, 
Szorongó szükségünk ! 

Petrovics Pál. 

A kassai ág. hitv. ev. I. anyaegyház évkönyve 
az 1904. évre. XXIV. évfolyam. Kassa 1904. 59 lap. 
Ez anyagi és Szellemi tekintetben egyaránt igen 
virágzó egyházközségnek lelkésze Csiskó János, 
felügyelője Bencúr Gé\a, s lelkész-vallástanára 
Möhr Béla. Az egyházközség kebelében az elmúlt 
évben szül. 38 gyermek: 20 flu és 18 leány. 2 flu 
1 leány törvénytelen ; konfirmáltatott 26 gyermek: 
17 flu és 9 leány; eskettetett 8 pár, ebből (i pár 
vegyes ; meghalt 37 személy, és pedig 22 íi és 15 
nőnemű, urvasorával élt 457 személy, és pedig 143 
íi és 314 nőnemű, áttért senki, kitért sajnos 3 
férfi s 1 nő. Az istentisztelet nyelve kétharmad-
részében magyar s egyharmadában német. Az egy-
ház tagok egyházi adóban fizettek (338 tag) 369(5 
koronát, Legmagasabb tétel 50, legkisebb 2 ko-
rona. Egyik legszebb intézménye a kassai ev. egy-
községnek az , Aranykönyv" a melyben azon egy-
ház tagok nevei találhatók, a kik egyházi évi ille-
tékeiknek tőkéjét lefizették s ezzel az egyház 
örök tagjaivá lesznek, mivel tőkéjük örökre kama-
tozik. Ez intézményt, mint egyházi öröktagságot a 
lelkész 1871-ben létesítette, a melyhez méltán csat-
lakozik „Az egyház emléktáblájaa melyen azon 
jóltevők nevei találhatók, a kik az egyház tőkéjét 
hagyományokkal és alapítványokkal gyarapították. 
Az örök tagság és emléktábla inai összege 171,906 
kor. 82 fillér. Ez alkotásáról méltán mondhat-
ja a lelkész: Exegi monumentum aere perennius! 
Az évkönyvre 210 egyháztag fizetett 275 kor. 70 
fillért, a bőiti gyűjtésre 90 tag 157 koronát gyűj-
tött, a Jakab offertóriumra 88 tag 156 koronát, 
ofl'ertoniumra befolyt 98 kor. az egyházi perrsely-
ben volt 139 s a szegények részére 76 kor., haran-
gozásból befolyt 182 korona. A forgalmi kimutatás 
29180 kor. 52 fill. bevételt és kiadást, 1128 kor. 
44 fill. maradványt, a tőkevagyon 124872 kor. 19 
fill. cselekvő és szenvedő vagyont, az 1903. év 
124872 kor. vagyon, állást, a költségelőirányzat 
12451 kor. 82 fillért s az iskolaalap vagyonmérlege 
161833 kor. 25 fillért tüntet fel. Az iskolaalap költ-
ségelőirányzata 16770 kor. Az évkönyv egyik igen 
széi> része az egyház 1903 évi történetéről s az 
egyház jótékonyságáról és gyászáról szól, niig a 
cura pasztorális körébe való az a mit az 1904. év-
ben teljesítendő munkákról és feladatokról említ. 
Az évkönyv ez alkalomal a lelkésznek Ujtátrafüre-
den 1894-ben Zsolt. 19. 1—5 és Jób 38. 4—8 és 
32—38 v. felett tartott igen magvas beszédét közli, 
a melyben a teremtett mindenség nagy könyvé-
ről elmélkedik eképen : Ez a könyv is egykor* 1) 
lepecsételt ismeretlen könyv volt. de 2) e könyv 
most nyitva fekszik előttünk, s vájjon 3) miről be-
szél e könyv hozzánk? Az évkönyv utolsó szaka-
sza a szükséges tudnivalókról szóll, és pedig név-
szerinti az istentiszteletről, az egyházi cselekede-



tekről és az iskolaügyekről. Ürömmel regisztrál-
tuk az adatokat, a melyek Kassán öntudatos és 
virágzó egyházi állapotokról tesznek bizonyságot. 
Már Czékus püspök is példányképül állította oda a 
„minta egyházat." Sz- M. 

Biblia-vasárnapja, Egyetemes egyházunk ha-
tározata folytán az egész honi ev. egyház megün-
nepelte a biblia társulat 100 éves jubeleumát és 
pedig a mint a hozzánk érkező jelentések tanúsít-
ják — igen szépen és lelkesen. A társulat céljaira 
tartott offertóniumnak szép summát fognak kép-
viselni. Igy mint munkatársunk írja, a gergelyi ev. 
egyház filiájában Szergényben, sorrend szerint e 
helyen tartatván az istentisztelet — igen szép ün-
nep volt márc. 6-án. Az istentisztelet végeztével a 
két leányka által tartott tányérban 12 E. 50 fillér 
gyűlt össze. A jó ügy érdekében óhaj tandónak tart-
juk, hogy összes egyházaink legalább hasonló buz-
góságot fejtsenek ki ezen a téren is. Szerk.) 

Meghívó a Protestáns estékre. Az egyetemes 
evang. theol. akadémia tanári kara kiváló erők 
szives közreműködésével .,Protestáns esték" cimen 
az e célra legalkalmasabb böjti és ádventi időben 
építő és ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. E 
felolvasások a vallás, nevelés, történelem és tár-
sadalom körébe vágó közérdekű tárgyakkal foglal-
koznak. A felolvasások a programúiban megjelölt 
napokon délután 5—6 óráig a theol. akadémia dísz-
termében (Konvent-utca 18. I. emelet) tartatnak. 
A felolvasások rendje. XVI. sorozat.*) I. Március 
5-én : Biblia és Babilónia. Hörk József theol. akad. 
tanár. II. Március 12-én: Jézus pöre. Raffav Sán-
dor theol. akad. tanár. III, Március 19-én : Nők az 
egyházi életben. Perczel Ferencné, szül. Kozma 
Flóra úrnő". Versek. Albert József ev. lyc. tanár. 
IV. Március 26-án : Amerikai utamból. Szilassy Ala-
dár kir. közigazgatási bíró. Berekesztő, dr. Masz-
nyik Endre theol, akad. igazgató tanár. E pro-
gramúi alkalomszerűen szavalatokkal, ének- és ze-
neelőadásokkal bővül. 

Az 1848 : XX t. c. a képviselőházban. F. hó 
3-án tartott képviselőházi ülésen Marjay Péter ref. 
lelkész és országgyűlési képviselő interpellációt 
intézett gr. Tisza miniszterelnökhöz az 1848. XX. 
t. c. végrehajtása ügyében. Nevezetesen azt kér-
dezte a miniszterelnöktől: „mi hátráltatja a tör-
vényjavaslat benyújtását, mikor lehet remélni 
ezen sürgős kérdés törvényhozás útján való meg-
oldását?" A miniszterelnök válasza a dolog lénye-
gére nézve a következő volt: „Az 1848: XX. "te. 
végrehajtása során a protestáns egyházak és az 
állani között megbeszélendő és megálapitandó 
actió a dolog természetenél fogva ma még nem 
lehet ebben a stádiumban amint talán az inter-
pelláló képviselő ur épen olyan jól tudja mint én, 
a két protettánsfelekezet egy közös bizotságot 
küldött ki, hogy az formulázza az egyháznak erre 
vonatkozó kívánságait és ezen az alapon a tárgya-

* Jegyzet. A Protestáns Esték I I . füzete két koronáért 
kaphatók a Theol. Otthon felügyelőjénél. Jövedelme a Theo-
logusok Otthonáé, 

lást a kormánynyal kezdje meg. Ezen közös bi-
zottsági munkálat elkészült és amint a bizottság-
elnökétől, báró Bán ff y Dezsőtől értesültem ina 
már a két bizottság abban a helyzetben van, hogy 
az első bizalmas tanácskozásokat a kormánynyal 
megkezdhetik. értesítettem is b. Bán ff y Dezső tr 
hogy most bármily napon rendelkezéséi-e állok a 
közös bizottságnak a tárgyalások felvételére. Na-
gyon természetes, hogy először érintkeznünk kell 
a kormány részéről a közös bizottsággal, azután 
állást kell, hogy foglaljanak ebben a kérdésben a 
reformált egyházak legközelebb összehívandó zsi-
natai, mert hiszen itt számos olyan kérdés van, 
amelyben csak a zsinat határozhat és itt egy kész 
állami akció csak akkor indulhat meg, a midőn az 
ügy mindezeken az előkészítő stádiuumokon ke-
resztül ment. Ez egyszerű magyarázata annak, hogy 
tegnap nem voltam abban a helyzetbea, hogy itt 
valami konkrét intézkedést bejelenthessek, külön-
ben ismétlem, hogy a kormány áltáspontja ebben 
a tekintetben abszolúte nem változott, és semmi-
féle késedelmet a kormány ezen ügy előkészítésé-
ben okozni nem fog, hanem, remélem, el fog az 
intéztetni abban a tempóban amint azt a reformált 
egyházak szervezeténél fogva maguk az illető egy-
házak ügyvitele megengedi." 

Gazdák, ha nagy terméshez akarnak jutni,. 
Mauthner-féle magvakat vessenek. Idei árjegyzékét, 
mely 226 oldalra terjed, Mauthner Ödön es. és kir. 
udvari magkereskedése Budapesten, Rottenbiller-utca 

mindenkinek ingyen megküldi. A kitűnően tisz-
tított, legnagyobb csiraképességgel biró, fajtiszta 
magvak árai alacsonyak. Különösen föleuilitendők 
az impregnált takarmányrépamagvak és a legneme-
mesebb gab na félék dűs választéka. 

Kérdés. 
Szabad-e vegyes házasságban élő izraelita anyának 
leánygyermekét megkeresztelni, ha törvényes meg-

egyezés nem történt? 
— Válasz az „Ev. Egyház és Iskola" 1904. febr. 25-ki számá-

ban feltett kéi'désre. 
Irta : dr. Flórián Károly eperjesi jogakadémiai tanár. 

1. A gyermekek vallásáról ez időszerűit az 
1894. XXXII. törvénycikk intézkedik, a mely vegyes 
házasságoknál megengedi azt, hogy a házasulok 
házasságuk megkötése előtt egyszersmindenkorra 
megegyezhetnek arra nézve, hogy a gyermekeik 
valamennyien az atya vagy az anya vallását kö-
vessék, illetőleg abban neveltessenek (1 §.) IIa azon-
ban ilyen megegyezés létre nem jött akkor a gyer-
mekek szülőik vallását nemök szerint követik; a 
mennyiben ez a vallás a bevettek vagy törvénye-
sen elismertek közé tartozik (3. §.) Miután pedig 
1895. XLIÍ. t.-c. 1 §-a kimondja azt, hogy az iz-
raelita vallás törvényesen bevettnek nyilvánittatik, 
világos, hogy az olyan leány-gyermek, ki izraelita 
nőnek és keresztény férfinak 1895. okt. 18 után 
kötött házasságából származik, ha törvényszerű 
megegyezés a keresztyén fél javára nem történt, 
az izraelita vallást követi, illetve abban nevelendő. 

Miután pedig a törvény ezt ügy rendeli, en-



nek következtében az ilyen gyermek megkeresztelése 
nincs megengedve. 

II. Kérdés azonban az, hogy lia a megkeresz-
telés mégis megtörténik, miféle hatálya van an-
nak'? Jogilag seniilyen ! Az állami anyakönyvben a 
gyermek továbbra is izraelita vallásának lesz fel-
tüntetve és jogilag valamely izraelita hitközséghez 
kell tartoznia. Az iskolában az izraelita vallás Iiit— 
és erkölcstanát kell tanulnia (1868. XXXVIII. és 1883. 
XXX.) És csak 18-ik életévének elérése után — 
illetve ha férjhez megy előbb is — fog jogérvénye-
sen áttérhetni — 1868. Lili. t.-c. 2. §-a értelmében 
valamely más vallásfelekezethez. 

Ettől a szabálytól csak abban az egyetlenegy 
•esetben van eltérésének helye, lia az anya áttér a 
másik házastárs vallására. Ekkor ugyanis a hete-
dik életévet még be nem töltött gyermekek a szü-
lők közös vallását követik. 1901: XXXIII. t.-c. 1. §.) 
Sőt gyámhatósági beleegyezés mellett a 7 éven túl 
levő, de 18 éven aliíl maradó gyermekek is áttér-
hetnek ilyenkor a szülők közös vallására. 

III. A harmadik dolog, a mi megvilágítandó, 
véleményem szerint az, váljon a lelkész a ki a je-
len esetben a gyermeket az anya kívánságára mégis 
11 legkereszteli büntethetö-e ? 

Az 1879. XL. t.-c. 53. §. szerint: »A ki élet-
korának tizennyolcadik évét még he nem töltött kis-
körű egyént az 1868. Lili. t.-c. rendelkezése elle-
nére más vallásfelekezetbe felvesz: két hónapig 
terjedhető elzárással és háromszáz forintig terjed-
hető pénzbüntetéssel büntetendő.« 

1868: LUI. t.-cikk rendelkezéseit pedig az iz-
raelita vallásra is kiterjesztette az 1895. XLIL t,-c. 

Erre a bűn tető §-ra nézve azonban a birói 
gyakorlat állandó véleménye az volt, hogy Ítélés 
tárgyát nem az képezi minő szertartásban részesült 
az illető szülő vallásában- született, 18 évet be nem 
töltött egyén valamely lelkész részéről, hanem csakis 
az bírálandó meg: forog-e fenn oly cselekmény mely 
az iS68. LIII. t.-c.-ben az áttérésre nézve kijelölt el-
járás szabályaiba ütközik. 

Az elkeresztelést külön kihágásnak minősítette 
az 1890 február 26-án 10.086 sz. a. kelt vallás- és 
közokt. min. rendelet, melyet azonban az 1895. évi 
jun. 29-én 1675 sz. a. kelt rendelet visszavont és 
így az elkeresztelés önmagában ez idő szerint már 
nem büntethető. 

IIa tehát a jelen esetben a gyermek megke-
resztelése nem azért történt, hogy az az ág. hitv. 
ev. egyház kötelékébe formálisan felvétessék, ha-
nem csak pro internis akkor az egyáltalában nem 
büntethető. 

Mig, ha az összes ténykörülmények figyelembe-
vételével azt lehet megállapítani, hogy itt az átté-
résre vonatkozó szabályok megszegéséről (1868. 
LIII.) van szó, akkor a járásbíróság a bűnösséget 
megállapítja és a büntetést kiszabja. 

Miután pedig a lelkész mind a két esetben 

megszegte az állam törvényét, melyet tiszteletben 
tartani köteles akkor is, ha annak megszegőjét 
büntetés nem fenyegeti, azért — véleményem sze-
rint — ilyen esetekben a felettes egyházi hatóság 
fegyelmi úton is tartozik a szabálytalan eljárás meg-
torlásáról gondoskodni. 

IV. Mindezek alapján hasonló esetben mint 
lelkész a gyermek megkeresztelését, hivatkozva a ma-
gyar törvény rendelkezésére kereken megtagadnám. 
De egyúttal azt a tanácsot adnám az anyának, hogy 
térjen át férj vallására, mikor is a hét éven aluli 
gyermekek vele együtt áttérnek. így a kérdés tör-
vényszerűen megoldható. Egyébként várni kell a 
18, életévig. 

* 

Újabb kérdés. 
A főbírói hivatal felszólítja egyik községe jegy-

zőjét, hogy az 1875. évről az ottani róm. kath., ág. 
hitv. ev.. és ev. ref. születési, házassági, s halotti 
anyakönyvi kinonatokat vezesse be s terjessze fel. 

Vájjon eme felszólításra kötelezve van-e a 
lelkész e rengeteg munkát végezni ? s csakugyan 
anyakönyvi kivonatok alakjában, vagy pedig má-
soderedeti alakban, mint azt 1895 október 1. előtt 
kellett végezni ? nem jár-e ezért külön fizetés? 

Külföld. 
A pápai bibliai bizottság a Brayz-féle alapít-

ványból a következő pályakérdést tűzte ki : föltűn-
tetendők és kifejtessenek a régi latin fordításoknak, 
főleg a Vulgátának főbb eltérései Márk evangéli-
umának görög szövegétől. A kath. egyetemek összes 
theológusai pályázhatnak, sőt még az oxíordi és 
cambridgei egyetemek angol theológusai is. A dis-
sertátió latin nyelven készítendő és 1901. novem-
ber végéig a pápai bibliai bizottság titkáránál Fle-
ming Dávidnál Rómában személyesen vagy levél-
ben benyújtandó. A pályázat feltételei szerint tehát 
az állami egyetemek kath. theol. hallgatói ki van-
nak zárva s a németek is csak akkor pályázhat-
nak, ha egy külföldi egyetem kath. theol. fakultá-
sán folytatják tanulmányaikat. Bennünket a pálya-
kérdésnek az a része érdekel, a mely a Vulgátának 
az eredeti görög szövegből való eltéréséről beszél. 
Luther német bibliafordításában tudvalevőleg az 
eféle eltéréseket máig is hamisításoknak mondják 
a pápás tudósok, s már Eck is vádolta Luthert 
azokkal. így változik a felfogás a pápa egyházában 
s megértük azt a brit és külföldi bibliai társulat ju-
bileumi évében, hogy Róma kezd törődni a bibli-
ával. Pedig úgy IX. Pius, mint XIII. Leó pápa csak 
nemrég „pest isének deklarálta a bibliai társulato-
kat. Cgy látszik tehát, hogy a biblia mégis csak 
hatalmasabb Róma egyházánál és csalatkozhatlan 
pápaságánál. 

A fialal kornak kriminalitása Németországban 



nemcsak nem csökkent, de ellenkezőleg még emel-
kedett. És ez fölötte sajnálatos eredmény, illetőleg 
eredménytelenségül kell konstatálnunk, mert Né-
metországot alig terhelheti mulasztás abban a te-
kintetben, liogy a felserdülő nemzedéket nem tö-
rekedett volna nagyszabású áldozatok árán a bűn-
tettééi pályára való első lépéstől is megóvni. A 18 
éven' alóli azon személyek száma a kiket a vétség 
miatt elitéltek az utolsó 3 év alatt mindegy 3500-al 
emelkedett s ezzel az elitéltek összes számához 
igazodó arány sem csökkent, A hivatalos statisz-
tika adatai szerint 1902-ben 50,966 18 éven aluli 
fiatalkorút Ítéltek el vétség és bűntett miatt, holott 
1901-ben 49,628-at, 1900-ban 48,629-et 1899-ben 
47,476-ot 1898-ban 17,975-öt 1897-ben 45,251-et és 
1896-ban 44,212-őt. Vagyis a fiatalkorú elitéltek szá-
ma az utolsó hat év alatt 6754-gyel, vagyis 15'3°/o-al 
emelkedett, ugyan ezen idő alatt az elitéltek ösz-
szes száma csak 12'3%-al emelkedett. 1000 elitélt 
közül Németországban 1891-től 1895-ig fiatalkorú 
átlag 104 volt, 1896-tól 1900-ig átlag 99,5. 1901-ben 
99,6 és 19o2-ben ugyanennyi. A legkedvezőbb az 
1896-ik év 110 fiatal korúval. A fiatal korúak ré-
szesedése az általános kriminalitásban összefüggés-
ben van a vagyon ellen elkövetett vétségek és bün-
tettek számával, a melyben a fiatalkorúak aránya 
sokkal nagyobb mint az egyéb nemű bűncselek-
mények számában. 1902-ben a vagyon ellen elkö-
vetett vétség és bűntett miatt elitéltek 18%-át tette 
ki a fiatalkorú delinkvensek száma, a személy el-
len elkövetett bűncselekmények miatt elitélteknek 
csak 6%-át, végül állam, a vallás, a közrend ellen 
elkövetett vétségek és büntettek miatt elítélteknek 
2%-át. Igen nagy a fiatalkorúak részesedése a lo-
pásban 26%-nyi, a minősített lopásban több mint 
30%-nyi arányban. — Különvéve a fiatalkorúakat, 
azoknak mintegy fele (48'1%-a) lopás miatt lett el-
itélve. A szemérem ellen elkövetett bűncselekmény-
ben is igen nagy a fiatalkorúak részesedése. Még 
magasabb a gyújtogatás miatt elitéltek számaránya. 
— A visszaesőkről a hivatalos tatisztika csak né-
hány deliktummal közöl kimutatást, igy a lopás-
nál. A lopás miatt elitélt 24,336 fiatalkorú közül 
752 visszaeső volt. 

Bibliai társulat. E hó 7-én 100 éve lesz an-
nak, hogy a britt és külföldi bibliai társulat Lon-
donban megalakult. Tudjuk, hogy az egyet, köz-
gyűlés határozatából közegyházunk is részt kér az 
ünnepélyekből. A jubileum alkalmára Schnitte lel-
kész Bázelben egy ünnepi Íratott adott ki »Die Bi-
bel in der weiten Welt« cimmel, különös tekintet-
tel a német és svájci bibliai társulatokra. Ez emlék-
irat a britt és külföldi bibliai társulat keletkezését, 
történeti kifejlődését és áldásos munkásságát az 
egész földkerekségén, a hol annak nyomában mű-
veltség és vallásosság fakadt mindenfelé. Az isten-
országa terjesztésére és megvalósítására irányuló 
törekvésében sokat köszönhet neki az egyes népek 

és nemzetek tudománya, művészete és irodalma, 
egyaránt. Méltán a könyvek könyve a biblia, a mely-
ről Goethe oly találóan mondotta, hogy mennél 
magasabbra emelkednek a századok a művelődés-
ben, annál inkább fogják használni a bibliát alap-
nak és eszköznek az emberiség nevelésére, s a 
melyről Luther is igy szólott, hogy a bibliában ta-
láljuk a pályákat és jászolt, de drága a kincs, mely,, 
azokban fekszik, a Jézus Krisztus. 

wMó^es és Hammurabbi« E cím alatt tette 
közzé Kohler tanár az összehasonlító jogtudomány 
e nagy szaktekintélye a »D. Lit.-Ztg.« hasábjain 
egyik legmagvasabb tanulmányát a melyben a Bá-
bel és a biblia vitája alkalmából beható vizsgálat 
alá veszi a mosaikus törvénynek a Hammurabi-
féléhez való viszonyát. Tette pedig ezt Cook SL 
angol tudós és Müller H. D. bécsi orientalista i. v. 
műveinek ismertetésével kapcsolatban. Kohler (lo-
ok hoz hasonlóan arra az eredményre jutott, liogy 
a babylóniai jognak az izraeliták által való egysze-
rű átvételéről szó sem lehet, hogy a 2 jogrend-
szernek egyező vonásai az általános sémita jogra 
vezetendők vissza, ép úgy, mint az árja jognak ál-
talános Aronásai az indogermán népek jogrendsze-
rére. Majd Kohler tanár a kérdést következőleg 
fejtegeti: Ha idegen jogeszméknek Izrael által való 
átvételéről lehetne szó, úgy a babylóniai jognak sa-
játos alakjai mégis csak másként jutottak volna 
kifejezésre Izrael ősi kultúrrendszerében, mint azt 
Delitzsch-ék fölveszik. Ott a hol Hammurabi tör-
vénykönyve finom distinctiókat tesz és részletez,. 
Izrael ősi jogrendszere a maga teljes eredetiségé-
ben áll előttünk. Egyszerű átvitelről — mondja 
Kohler — csak azok szc'hatnak, a kik az össze-
hasonlitó jogtörténetbe mélyebb betekintést még 
nem nyertek. Valamely faj népeinek a közössége 
és egyezése nemcsak a jogra, hanem a nép- és 
kultur élet többi vonásaira is vonatkozik. Itt azon-
nal átvitelre gondolni annyit jelent, mint az össze-
hasonlitó tudományos kutatás legelemibb elveit meg-
tagadni. Az ilyen felfogás végeredményében hasonló 
nagy tévedésre vezet, a milyenre annak idején 
Kingsbomgh jutott el, a midőn a körtilmetélésnek 
az aztekeknél való tényleges gyakorlatából azok-
nak a zsidóktól való eredetét vitatta. De Müller 
művének kritikai ismertetésénél is Kochler nyoma-
tékkal hangsúlyozza, hogy a két jogrendszer, úgy 
mint Babylónia és a biblia jogrendszerének egye-
ző vonásai olyan természetűek, hogy egyszerűen 
a közös és egységes eredetre és életviszonyokra 
visszavezethetők. Különösen elveti a mi kritiku-
sunk Müller bécsi tanárnak azt az állítását, a mely 
szerint Hammurabi és Ábráhám jogfelfogása Róma 
12 táblás törvényével történetileg egyeznék. Bő-
vebben fejtegeti azt a nézetét, hogy a Bábel és a 
biblia jogrendszerének felfogásában nyilvánuló vég-
zetes tévedések onnan erednek, hogy a legtöbb 
keleti nyelvésznek homályos sejtelme sincsen az 



általános jogtörténet alapvonalainak ismeretéről. A 
ki tudja azt — úgymond Köhler, — hogy a „sze-
met szemért'4 és „fogat fogért" az egész földkerek-
ségen található, sőt az ellopott tárgyak után a ház-
motozás is általánosan el van terjedve, az nem fog 
titkos jogi csatornákra gondolni az egyes népek 
és nemzetek jogrendszereinek elterjedésénél. Fej-
tegetéseit ez a nagy berlini jogtudós azzal végzi, 
hogy az általános jogtörténeti stúdiummal jöjjön 
tisztába az a kutató a ki a jogrendszerek fejlődési 
történeteit s azok viszonyait tanulmányozza. Maga 
a helyesen megválasztott módszer a tudomány fe-
lét jelenti, süt magában a módszerben van a tudo-
mányos kutatás sikere és eredménye biztosítva. 

Theol. stúdium Németországban. A német tu-
dományegyetemek theol. fakultásain a prot theoló-
gusok létszáma a jelen téli félévben a következő : 
Berlinnek van 331, Halle-Wittenbergnek 335. Lip-
csének 280, Tübingának 252, Erlangennek 152 Göt-
tingának 100, Marburgnak 93, Greifswaldnak 86. 
Königsbergnek 81, Bonnak 72, Giessennek 69, Bo-
roszlónak 58, Strassburgnak és Heidelbergnek 56, 
Jénának 44. Kiélnék 34 és Rostocknak 33, vagy 
mindössze 2102 theol hallgatója. E szép szám csak 
azt mutatja, hogy a német protestantismus még 
nem igen ismeri a pap- és a káplán hiányt. Örven-
detes, hogy a mi hazai tlieológiáinkon is javultak a 
viszonyok. A német ev. theol. fakultásokon mind-
össze 189 tanár tart előadást. Ezek között van 112 
rendes, 6 rendes honorár, 37 rendkívüli és 34 ma-
gántanár. A kath. theológiák hallgatóinak létszáma 
Németországban 2200, s igy jóval meghaladja aprót, 
theológusok létszámát. 

A lelkesnek választó jogának megszüntetését 
vagy legalább is megszorítását javasolta Moy gróf 
a bajor kamarában. E kérdést élénk diskusszió tár-
gyává tették, llozzászóllottak a napi sajtóban kath. 
és 1 not. részről egyaránt. Igy legújabban egy bajor 
kath. lelkész üdvözli azt, mint „a kath. egyház leg-
áldásosabb vívmányát a XX-ik században." E vég-
ből hivatkozik Franciaországra, a hol a rendi pa-
pok politizálása többet ártott az egyháznak, mint a 
szabad kőnnívesség. Az egyház ugyan nagy sze-
repre jutott a modern parlamenti államokban, sőt 
egyesek a politika létráján át jutottak nagy és fé-
nyes egyházi állásokhoz, — azért azonban ez a di-
adal csak az egyház sebei árán volt elérhető, s e 
tére is a fiatal óriások kapaszkodása a lelkészi 
karban keservesen megbosszulta magát. Fejtegeté-
seinek beigazolásául hivatkozik Döllingerre s a még 
élő Jacobra, a kik szerint a papi uralomvágy és 
politikai törtetés megrontja a valódi papi jellemet. 
Sőt utóbbi nemrég azt irta : „Minden kath. papban 
van valami uralomvágy, a mely már együtt jár a 
cölibátussal s természettől egoistává nevel. Nagyon 
üdvös volna rá nézve, hogy az alsó paptól kezdve 
föl a püspökig mindenki engedelmeskedjék s ne 
uralkodjék. E szempontból véve a papok épen nem 

valók a politikai pályára.'' Valóban szép erény ez 
az őszinte beismerés ! 

Lipcsében a lelkészi kar a közel múlt hetek-
ben sűrűn látogatott vallásos vitaestélyeket rende-
zett, a melyeknek apologétikai célja az volt, hogy 
nem annyira a kedélyre és lelkiismeretre, mint 
inkább a józan felfogásra és értelemre való apel-
lálással megkedveltessék a vallást az azt megvető 
munkás körökkel. A keresztyénség ellen a munkás 
körökben gyakran hallható közönséges felfogás-
módoknak megvilágítása s a félreértések eloszla-
tása volt itt a feladat. Az első előadást Hirn tanár, 
Luthardt nagyhírű tanszékének örököse tartotta 
„a modern ember és a vallás", a másikat Hoff-
mann lelkész „Jézus beszédje" s a harmadikat 
Liebster lelkész „Nietsche, a socialismus és a ke-
resztyénység" c. kérdésről. Az estélveket egy mun-
kás vezette, ki egyúttal az egyházi tanács tagja. 
Hogy meg volt-e a vitaestélyeknek a megkívántató 
positiv eredményük, majd megválik. Annyi bizo-
nyos, hogy népünk, sőt miveltebb köreink félszeg, 
egyoldalú, közönséges s rationalista felfogása a ke_ 
resztyénségről, erős javítást igényel. 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás 

I roda lom. 
A Magyar Könyvtár e havi sorozata tiagyér-

dekü útirajzokat nyújt Tóth Rezsőtől, akinek 
„Északafrikai kikötők" című kis munkáját haszon-
nal és gyönyörűséggel fogja olvasni mindenki. — 
A régi magyar irodalom köréből most Gyöngyösi 
István van soron, akinek epikus művei közül dr. 
Koitai Virgil a „Porából megéledett Phönix '-et ren-
dezte sajtó alá és látta el jó bevezetéssel és jegy-
zetekkel. Gyöngyösi köteles olvasmány középisko-
láinkban, melyek ezt a kitűnő és olcsó kiadást bi-
zonynyal örömmel fogják venni. A külföldi szép-
irodalom kiválóbb munkáinak sorozata is folytató-
dik a „Magyar Könyvtáriban ; ezúttal az olasz 
színművészet egy európai hírre vergődött remeke 
jelenik meg lzenne, a melyhez a budapesti Víg-
színház egy nagy sikerének emléke is fűződik. 
Bracco „Hűtelen !"-je valóban egyike a modern 
dráma legszellemesebb és legmulattatóbb termé-
keinek, melynek számos finomságát e könyvből 
talán még inkább lehet élvezni mint színpadról — 
főkép, lia a fordítás oly tökéletesen visszaadja az 
eredetinek minden árnyalatát, mint ez, amely Radó 
Antal tollát dicséri. A „Magyar Könyvtár" e fríze-
tekkel már a 372-ik számig nőtt: egy-egy szám 
ára csak 30 fillér. Teljes jegyzéket szívesen küld 
a kiadóhivatal Lampel R. AVodianer F. és liai) 
cs. és kir. udvari könyvkereskedés, Budapest, 
Andrássy-úf 21.) 



T E M E T Ö. 

Terray Gyula mint férj, özv. Lám Lajosné mint 
anya, Rombauer Lajos mint sógor, a nagyszámú 
rokonság nevében is; fájdalomtól megrendült ke-
bellel tudatják, a példás hitvesnek, a leggyöngédeb-
ben szerető gyermeknek és nemesen szerető ro-
konnak: Terray Gyiiláné szül. Lám Reginének Rozs-
nyón. folyó évi február hó 29-én éjjeli 11 órakor, 
39 éves korában, s boldog házasságának 14-ik évé-
ben, sok éveken tartott szenvedés után, az Úrban 
való csendes elhunytát. A sokat szenvedett nemes 
lélek emléke legyen áldott ! A szeretet örök zöldje 
pedig viruljon mind végiglen siri álma felett ! 

Üzenetek. 
Kézirat viszaküldésére nem vállalkozunk. 

Többeknek. Az idei első szám — sajnálatunkra 
— teljesen elfogyott ; azzal tehát nem szolgálha-
tunk. O. Gy. Szívesen. Márciustól- junius végéig. 
B. Köszönettel vesszük az Ígéretet. Str. Az egyház-
községek évi értesítői a kézhezvétel sorrendje sze-
rint lesznek ismertetve. Kr. J. Legközelebb felhasz-
náljuk. M. L. Levél megy. S. 0. Az első szám tel-
jesen elfogyott. F. Térszűke miatt csak a mai szám-
ban jelenhetett meg. 

minden- i o l r n l a n a f l n k iskola-, torna- és óvodabe-
n e m ü ISKUIdJJdUUll, r e n d e z é s e k és s zabad &yer_ 

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. -25 15—1 

Pályázat 
a hosszufalusi (brassómegyei) alszegi ág. 

hitv. ev. egyház 

vallástanitói állására. 
A val lástani tónak főteendője az ág. h. 

womtf 

ev. növendékek val lástani tása a helybeli ál-
lami elemi-, ismétlő- s polgári fiu- és leán}T-
iskolákban hetenként mintegy 18 ó rában . 

Évi javadalom : Az államsegél}Tből 850 
kor., az alszegi ág. h. ev. egyháztól G00 kor. 
szabad lakás és min t egy 100 kor. mellékes 
jövedelem. 

Pá lyázha tnak ez állásra első sorban lel-
készi képesítéssel bíró egyének, kik közül a 
taní tói oklevéllel rendelkezőknek a megvá-
lasztásnál elsőségük van, másodsorban fele-
kezetünk taní tóképzőjében végzet t okleveles 
ág. h. ev. taní tók. 

A pályázat i kérvények a szokásos fel-
szereléssel 1904. március 26-áig Hosszufa-
lura (Brassómegye) az alszegi ág. h. ev. egy-
ház lelkészi h ivata lához küldendők. 

Hosszúfalu, 1904 március 3. 
Masznyik Gyula 

'26 2-1 ev. lelkész. 

H O N I G F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczj-utcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 4O°l0 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitiinö jó hang és tartóssá-
gáért 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-

Vasuti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereiésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély jelülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes árlapok 

aktiválat díjmentesen küldetnek. 
12—3 



Pályázat 
A bánsági ágost. h. evang. egyházme-

gyéhez tartozó antalfalvi lelkészi állo-
másra. 

Javadalom : 1. 36, harminchat katr. hold 
szántóföld adómentes élvezete. 

2. Szabad lakás a paplakon, hozzávaló 
udvar és kert 800 ölnyi területen. 

3. 2800 azaz kétezer nyolcszáz korona 
készpénz előleges 700 kor. negyedévi részié-
tekben. 

4. Négy öl tűzifának fuvar ja Pancsováról. 
5. Hivatalos u takra ingyen fuvar. 
6. Szolgálati nyelv a tót. 
7. Kötelessége a lelkészi teendőkön kivül 

az if júság vallásoktatása úgy az iskolában, 
mint a templomban. Továbbá az egyházi 
alap kezelése körül való felügyelet és a köny-
velés körüli segédkezés minden külön dij * 
nélkül, 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. é. március 20- ig . 

Temesvár, 1904. febr. 24. 
Kramár Béla 

21 2—2 főesperes. 

è è è è è è è è è è è è è è è è è è è è 
Pályázati hirdetés. 

A békési ág. hitv. ev. egyházmegye alól-
irott elnöksége a tótkomlósi egyik 

l e l k é s z i 

állomására pályázatot hirdet. 
A lelkészi szolgálat nyelve tót és ma-

gyar. 
Az állomás dijlevele a következő : 
1. Tisztességes szabad lakás, melynek 

külső t isztogatása és javitása az egyház gond-
nokát, a belső helyiségek t isztogatása pedig 
az illető lelkészt illéti, mely célra az egyház 
évenkint két véka meszet szolgáltat ki az 
illetőnek. 

2. Fél telek szántóföld, vagyis harminc 
hold és ezzel járó tizennégy holdnyi legelő 
illetőséggel, tehát összesen negyvennégy hold. 

3. Kétszáz köböl búza természetben. 
<246 hl.) 

4. Kenderföld természetben. 
5. Négy szekér széna hel}Tett harminc 

forint o. é. pénzül (60 k.) 
6. Négy öl kemény tűzifa természetben. 
7. Három offertorium karácsony, húsvét 

és pünkösd napjain, melynek 2/3 részét a két 
lelkész. '3 részét a tanitó urak kapják. 

8. Gyermekágyas egyházkelők avatásáért 
20, azaz húsz kra jcár (40 f). 

9. Házaspárok esketéséért egy forint o. 
é. (2 k.) 

10. Predikációs halottól egy forint (2 k.) 
prédikáció nélkül való temetésért t izenkét 
kr. o. é. (24 f.) 

11. Keresztelési, esketési, halálozási és 
kihirdetési bizonyítványokért negyven kr. o. 
ért . (80 f.) 

Ezen liivány birtokosa az esperességi 
özvegyárva-intézet pénztárába bekebelezési 
dij fejében egyszer mindenkorra 120, szóval 
százhúsz for. o. ért. (240 k.). valamint éven-
kint 12, azaz tizenkét for. o. ért. (24 k.) fi-
zetni tartozik. 

A pályázók a szükséges okiratokkal föl-
szerelt és sajátkezüleg irt folyamodványukat 
1904. márc. 17-ig az alulirott espereshez 
küldjék be Orosházára. 

Szarvas, 1904. febr. 29, Orosházán, 1904. 
febr. 29. 
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Haviár Dani Veres József s. k. 
egyházmegyei felügyelő. 24 2—2 esperes. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. ev. egyházmegyé-

hez tartozó resiczai kongruás egyházközség 
lelkészi állomására. 

1. Javada lom : 1600 kor. 
2. Szabad lakás (bárom- szoba, kon}'ha, 

kamara, padlás és egy kis kert az udvaron). 
II. Szolgálati nyelv a német, a ki a tót 

nyelvet birja, előnyben részesül. 
Szabályszerű jelentkezés f. évi március 

20-ig a főesperessi hivatalnál. 
Temesvárot t , 1904. febr. 24. 

Kramár Béla 
22 2—2 főesperes. 



-4* -46 -46 -4* 
-4* "46 ~?-6 -46 -46 -46 
-46 
-46 
-4<e 

A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

m a g v a k a t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

Budapest, IX. ker. Üllói-ut 73. szám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 1 0 - 6 . 

M A R X é s MEREI 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 60. 

34-
34-34-34-34-34-3^ 3^-
34-34-3^ 3^-34-34-34-34 34-34-34-34-
34-34-

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes-
ségért, 12-5 

i Hazánk legrégibb harangöntödéje. £ 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 

HSsp* Előnyös feltételeit engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES FUI 
SOPRONBAN 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 

a t. községek- és egyházakűak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinomabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek : ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 
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Országh Antal 
orgona-készitö Nagyvái'adón. 

6̂3̂  

E lvá l la l és kész í t a l e g ú j a b b viv-
— m á n y u — 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezetes orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Öreg orgonákat átalakít és javít jutányos 
árban 

• S a j á t g y á r t m á n y ú . 

iskola harmóniumokat 
raktáron tart 

és elad mérsékelt áré r t. 
1 2 - 3 

34-34-34-
34-3-4-34-34-34-34-34— 3^ 34-34-
34-34-34-34-34-34-34-34-34-34-34-34̂  34-34-34— 34-34-34-34— 
¥— 
34-
34-
34-
34-
34-
34-

Egy háztartási mérleg ingyen! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból világliirü s kiválóságukért általánosan kedvelt 

mexikói ezüst-áruimat 
jj és pedig : 

6 drb mexk. ezüst asztali kést 
„ ,, evő villát 
,. ,, evőkanalat 
„ ,. kávéskanalat 

kiváló deszertkés 
,, deszertvílla 

mexk ez. levesmer. kanál 
„ ezüst tejmeritő 

elegáns szalon asztali 
gyertyatartót 

összesen csak 6 * 5 0 f r t . 
Minden megrendelő ezenkivül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő Í2 és fél kiló l iordképességü 
háztartási mérleget kap teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fehér fém (belül is) melynek tartósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az euró-

pai raktárból. 12—10 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6. 

Hihetetlen! 
4V2 kQ- legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 

^ S ^ P I P E R E S Z A P P A N 
(kb 50 drb) rózsa speik, moschus és ibolya il latokból 
szépen összeválogatva, mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz e lőleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 

Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6. 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam, szám. Orosháza, 1904. m á r c i u s 17-én. 

EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

' Egész évre . . 12 kor. 

, Félévre . . . 6 „ 

Negyedévre . • 3 „ 
Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K M I N D E N CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 

Negyed oldal • 4 
Nyolczad oldal 2 „ 

Rossz időket élünk ! 
E lapok f. évi 7-ik s z á m á b a n , ,Zül lö t t 

viszonyok1' cim a la t t M. L. pap tá r sunk nem 
is langyos, hanem forró vizzel ugyancsak 
mossa pap tá r sa i t s a szennyes a la t t keresi 
de nem ta lá l ja a „lelkipásztori cliarismát," 
mert gyűj teményében a papok ellen nagyon 
sok elszomorító ada t a i vannak s mint mond ja 
— „hiányzik bennük az igaZ^ lelkipásztori 
hivatás magasztosságának tudata1' s ebben 
rejlik a züllés oka ! 

Mint ifjú, kezdő pap a múlt század 
(>Q-as éveinek végén én is ilyen sz. lelkese-
déssel nem eg}rszer mosoga t t am a pap tá r -
sakat . 

Nagyon megbán tam ! Evek multán ugyanis 
egészen más színben l á t t am a világot s mi-
dőn tapasz ta l tam, hogy a szédelgésnek in-
dult korszellem ferdeségeiér t , bűneiért , er-
kölcstelenségeiért s az egyházi élet h a n y a t -
lásáért széltére kezdet ték okolni s korholni 
a papokat , megdöbbenve kérdeztem : há t 
csakugyan, vagy há t csakis a. papok volná-
nak mindannak okai ? S midőn utóbb szin-
tén d iva t tá lett, hogy egyházi nagy gyűlé-
seinken a vezérlő világi férfiak rendszer int 
a cura pastoralisról t a r t a n a k csipős előadá-
sokat a jámbor és türelmes papoknak , ismét 
megütődve kérdezém ? há t csakugyan a cura 
pastoralis h iánya mia t t gyengül a vallásos-, 
lazul az erkölcsös és zűllik az egyházi élet ? 

Mi az a cura pastorál is ? A pápis ta 
papnak felsöbbségi, isteni hatalom, melyet 
hivei fölött a plébánián, a sz, ol tár előtt és 
a gyónta tó székből korlát lanul gyakorol, — 
char izmája az ,,áldozdrság.'1 A mi cura pas-
torálisunk lelki szolgálat, melyet a templom-

szelleme 
t i sz tá ta -
családo-

rétegét , — 

ban az ige hirdetésével, a templomon kivül 
jó példával , jó tanácscsal s a krisztusi sze-
re te t gyakor lásával tel jesi tünk, — chariz-
mánk az „evangyel ium szelleme !'' 

Úgyde, hogy az evangyeliom 
áthassa, vezesse, emelje és minden 
lanságtól megóvja az egyeseket, a 
ka t és a tá rsadalom minden 
hogy az erényt a bűn, az erkölcsiséget a 
feslett ledérség a közéletben el ne fojtsa, — 
hogy nevelkedjék és erősbüljön Istennek or-
szága a földön : erre a prot . p a p char izmája 
— bár sokat tehet — önmagában még sem 
elégséges. Ezér t emelte fel a protes tant iz-
mus az egyetemes p a p s á g magasz tos elvét 
és kötelezet tségét , ezért rendel te egyházi al-
kotmányunk az egyházak anyagi , szellemi 
és erkölcsi őreiül és vezetőiül az Áronok 
mellé a Mózeseket is. (Egyli. alk. 12., 58., 
GO—63 §.) 

Közös há t a sz. feladat , közös a cha-
r izma is : az ev. szelleme ! 

A prot. if jú — persze a népből való, a 
szegénysorsű ; mer t itt, ezen az urak ál tal 
is legfönségesebbnek nevezet t életpályán u. n. 
úr i fiukat ne keress — a sovány prot. papi 
h ivata l nem úri hivatás, nem úri char izma 

— idealizmussal sz. lelkesedéssel lép a pap i 
pá lyára . Elvégezve négy évi nehéz theologiai 
kurzust , megtelve a papi hivatal magasztos-
ságával . belép a parockiába, fellép a szó-
székre. A parókián szeretet tel üdvözlik, a 
templomban kegyes buzgósággal ha l lga t ják 
az ifjú papot ; tetszik, dicsérik — mer t h á t 
,,új szita szegen függ ." 

Úgyde a népesebb községekben, főként a 
városokban rövid idő mul tán t apasz ta l j a a 
lelkes pap, hogy a nép előkelősége, az intel-



ligencia a templomból elmaradoz, mert há t 
szombat estve bál vagy családi muri volt, 
— s épen azért szombat estve, hogy a mu-
latók vasárnap délig jól kialudhassák magu-
kat. Máskor meg vadászatokat, kiránduláso-
kat kell rendezni, persze vasárnapon, mert ez 
szabad nap. A kir. és közigazgatási hivatal-
nok uraknak meg épenséggel nincs vasárnapi 
szünet s jó részők úgy tölti el a nyugdíj-
jogosultsághoz szükséges 30—40 esztendőt, 
hogy e nagy idő alatt alig néhányszor lépte 
á t a sz. templomnak küszöbét. A testületek, 
egyletek, bizottságok, ülései is rendszerint 
vasárnap délelőttre, ép a templom idejére 
tétetnek. Az iparos tanoncoknak vasárnap az 
istentisztelet idején tani t ják a kétszertkettőt, 
hogy ezek, népünknek ez a nagy osztálya, a 
legfogékonyabb korban 12—20 éves korig 
sőt továb is nem lát ja a templom belsejét 
stb. stb. 

S mi következik mindebből ? Egyházta-
lanság ! Főként, lia a nép fejei, vezetői az 
eg}7házi és erkölcsi életnek mindörökké leg-
fölségesebb iskolájában a templomi búzgol-
kodásban nem muta tnak vagy nem mutat-
hatnak jó példát a népnek, a nép utóbb gon-
dolkozni kezd és aggóskodva kérdezi : há t 
az uraknak nem épült a templom, vagy azok 
nak nincs szükségük papra, imára s az Is-
ten sz. igéjének hallgatására ? 

Az egyházi nagy gyűléseken a prot. vi-
lági vezérférfiak gyönyörűen szpicselnek, oly-
kor hazafias nagy szóllamokat is röpitnek 
világgá, sőt a papokat is kellőkép kitanit ják 
kötelességeikre, de otthon (tisztelet a kivé-
telnek) a legfönségesebb gyűlésteremben a 
templomban hónapokon át nem lát ják őket 
a hivek ! 

Urak! nem igy volt ez ha jdanában! 
Mindenben még a templom látogatásában is 
vezetés, jó példa kell a népnek. Nem taná-
csos az eccleziát magára hagyni a papra ! 

A köznépet, az egyház tagja i t az élet 
gondjai, a községi, az állami és egyházi 
adók terhei erősen nyomják ; zúgolódik, bé-
kételenkedik, s ha a pap —- mert hát az 
egyházi alkotmány és gyűlések rendelkezé-
seinek végrehajtója a pap — az egyházban 
törvényes rendet tar t s követel : a törvény és 

rendeletek végrehajtásának minden ódiuma 
a papra száll s a nép mindazért, ami az 
egyházi igazgatásban nem az ő inye szerint 
mehet, a papot okolja s ha másutt és mással 
nem lehet az egyházban s a pappal érez-
teti, hogy ő is valami, mert ő fizeti a pa-
pot 

így aztán az új szita lassanként — né-
hol pedig nagyhamar — leesik a szegről s 
a magára hagyatot t pap charizmája a nép 
kolomposainak pfiff ikáján és raff ineriáján 
hajótörrést szenved. 

Az ilyen beszéd sem ismeretlen a mai 
világban : , ,Páterkám ne vedd rossz néven, 
ha én a templomaba nem járok, télen veszé-
lyesen hideg, nyáron nagyon meleg, de meg 
úgyis mind tudom én azt. a mit a papok a 
népnek prédikálnak." Bizony sok ilyennek 
szemére lehetne lobbantani : lám, lám ! a 
kenyér izét is tudod, ismered, de azét min-
dennap eszel belőle, — az úrasztalai sz. ke-
nyérből pedig ta lán akkor ettél utoljára, mi-
kor konfirmálva voltál. 

A nép elitje, intelligenciája a kaszinók-
ban s a társas összejövetelekben elkeseredve 
panaszkodik a közerkölcsök sülyedése fölött 
s látván, hogy a világi törvény ereje gyenge 
védelem a gonoszságok ellen, könnyedén ki-
ejti a nehéz vádat, hogy az egyházak {pa-
pok) nem nevelik eléggé erkölcsösnek a né-
pet, de ök maguk a nép legszentebb erkölcsi 
nevelő intézetébe, a templomba jó példát mu-
tatni nem járnak el. 

Há t a közéletben ? 
Egy városi úri ember erősen korholja, 

dorgálja vala a cselédvezető asszon}Tt, hogy 
miért szegődtetett az ő házához oly ledér 
női cselédet, a ki ügyes munkás ugyan, de 
erkölcstelen. A eselédvezető pedig felele, 
mondván : „mind olyan az uram, hol vegyek 
jobbat, ha az a vászoncseléd egy kicsit szem-
revaló . . . s ugyan kérem mikor igy panasz-
kodnak egymás között a fehér nép romlott-
sága fölött, nem nevetnek egymásnak sze-
mébe az urak"'. Tableau ! 

Há t kérem ilyen s ezekhez hasonló álla-
potok szülik, tenyésztik a züllött viszonyokat 
ebben a mai szédelgő, élvhajhászó, anyagias 
világban. S mindezekért üssük a papot, mert 



h á t mindennek a pap az oka — mert „hi-
ányaik bennük iga^i lelkipásztori hivatás 
méltóságának tudata."' 

Mégis meg kell engednünk, hogy egyik-
másik ifjú charizmával lép a papi pályára, 
de sorsa olyan helyre veti — jaj beh sok 
protestáns papnak sorsa ez ! — a hol ebben 
a drága világban az állam congruás kegyel-
méből nyert 6—800 forintnyi fizetésen 3—4 
vagy több gyermekkel küzd ama paizsos 
férfiú ellen : bizony nem csoda, h a megrop-
pan s elhalaványúl a papi hivatás méltósá-
gának tudata, érzete, megcsügged a charizma 
ereje s a lélek idealizmusa a magasból 
szárnyszegetten hűl alá a földre. 

En megengedem, hogy van hiba a pa-
pokban is elég, mert ők is gyarló emberek; 
tudom, hogy van közöttünk is sok sötét vérű 
összeférhetetlen természetű, önző és hanyag 
(fegyelmit az ilyenek ellen !) de mégis talán 
nem vagyunk oly incarnatus mihaszna nem-
zedék, hogy a züllött viszonyoknak egyház-
ban és társadalomban csak mi lennénk az 
okai ! 

Nyújtsatok a papoknak bár szerény, de 
hivatásuk méltóságához illő anyagi helyzetet; 
hárítsatok el tőlük, vagy osszák meg velük 
a nép fejei az egyház közvetlen kormányzá-
sával járó terheket, ódiumokat ; mutassanak 
a Mózesek is jó példát a népnek a templomi 
buzgólkodásban és az Úr sz. asztalánál való 
gyakori megalázkodásban ; a fényes paloták 
szülöttei közül egyik-másik szálljon alá a 
szerény prot. papi lakásba s próbálja meg 
itt e magasztos pályán szolgálatába lépni az 
Urnák ; igyekezzünk minden téren megvaló-
sitani az egyetemes papság evangeliumi el-
vét : bizony-bizony mondom elfognak tűnni 
a züllött viszonyok 

De addig is, a mig mind csak igy meg-
lennének, nincs ar ra semmi szükség, hogy 
mi papok a világ lá t tá ra gyanusitsuk, üssük 
verjük egymást. Ütnek minket mások eleget ! 

Laukó. 

Buzgó úttörők. 
Minden kornak megvan a maga sajátos-

sága, jellemző vonása. Áll ez különösen ev. 
egyházunk történetéről. A hit és lelkiisme-

reti szabadságért sokat kellett egyházunknak 
küzdenie s mennyit különösen a létjogosult-
ságért s a törvény előtti egyenjogúsá-
gért. — Sok vér folyt mindezekért. A létért 
való küzdelemből a reformátió óta a mai na-
pig leginkább egyházunknak jutott . A kirá-
lyok kegyétől s a törvényhozástól függöt t 
mindig egyházunk jó és balsorsa. Mindig vol-
tak egyházunknak azonban buzgó úttörői, kik 
egyházunk hajóját a zátonyra jutástól meg-
szabadították. — Egyházi s világi férfiak ve-
télkedtek egymással s buzgólkodtak egyházunk 
kormányzása körül. Mindenki ismer közülünk 
fényes neveket, férfiakat kik egyházunk kor-
mán}Tzásában, irányításában, megvédésében 
elévülhetlen érdemeket szereztek. 

Nem akarok ezúttal se a refermátiót ha-
zánkban terjesztő buzgó férfiakról; se az ül-
dözések korában gyászos véget ért világi s 
egyházi férfiakról vag}' az ellenreformátió 
szereplőiről megemlékezni ; Se a Bocskay, 
Bethlen és Rákóczy-féle időkről se a pátens 
korabeli férfiakról s ezen idők sajátosságáról 
s theológiai i rányairól ; se az eddig ta r to t t 
részben meghiúsított evang. zsinatok vezér-
férfiairól ; se a civilházasság s egyéb egyház-
politikai törvények körüli küzdelemben úgy 
szinte a congrua érdekében folytatott s az 
1848 XX. t.-c. végrehaj tását célzó küzdelem-
ben részt vett s szereplő kitűnő egyénekről : 
de szándékom beszélni 3 legujabbkori szerény 
de buzgó úttörőről, kik zászlajukra 4 jelszót 
irtak : misszió, szigorú felekeqetiség, unió el-
lenes küzdelem és általános lutheránus kon-

ferencia. Szem előtt t a r tva működésűket, ezt 
a 4 pontot lehet abból resummálni. Egyházi 
életünk fősajátossága jelenleg: — általános 
tespedés. Ezen tespedés ellen akarnak ezen 
buzgó úttörők, fentebbi jelszavakkal küzdeni. 

Váljon helyes úton járnak-e V Nézzük kö-
zelebb. Elvi szempontból akarok erre nézve 
röviden szerény nézetemet elmondani. 

Mi magyarok minden újdonságot kül-
földről kapunk ; áll ez részben ezen 4 jelszó-
ról is ! 

Lássuk ezeket sorban egymásután. 
Ki ne tudná közülünk azt, hogy a főt. 

püspöki karon kivúl a misszió ! érdekében 
mint úttörők legnagyobb munkásságot két 
t iszt társunk fej tet t ki: Schmidt Károly Jenő 



és Schöltz Ödön ! Az előbbi a belmisszió az 
utóbi a külmisszió terén. Tagadha ta t l an ne-
kik e tekintetben elismerésre méltó érdemeik 
vannak. 

A te t t sok szép szónál ékesebben beszél. 
Schmidt collega érdeme az ifjúsági egyletek 
téli felolvasások, diakonisza ügy, falra füg-
geszthető bibliai mondatok és képek meg-
honosítása s terjesztése. Kivánjuk neki őszin-
tén, minthogy jelenleg egy megfelelőbb dia-
konisza épület felépitése ügyében fáradozik, 
hogy a jó Isten adjon neki sikert és sok ne-
mes ember s ügybará to t ! 

Schöltz t iszt társ pedig a szerkesztésében 
megjelenő evang. hittéritési folyóiratával a 
7,Kühniss^iô«-val és az általa kiadott „Misz-
sziói" füzetekkel ; — Devanukracham leendő 
pogány keresztyén ev. tanitónak s az első ma-
gyarországi leendő hit téri tőnek Mázsár Já-
nosnak kiképeztetése körüli fáradozásával — 
a misszió terén nehezen mozgó közegyhá-
zunkat némileg mozgásba hozta s a hit téri-
tés pár tolásának szükségességét, kötelességét 
egyházunk köztudatába beleplántálta. Adja 
az isteni gondviselés, hogy a mustármagból 
idővel ha nem is terebélyes fa. de legalább 
árnyékos fa fejlődjék ; melynek árnyékában 
egynéhány megtér í te t t pogány megpihenhes-
sen. Teljesedjék be Scholtz t iszt társon Pá l 
ap. ezen mondása: „En plántál tam, Apollós 
öntözött ; de Isten adta annak előmenetelét." 
(I. Kor. 3. 6.) 

A mi a második jelszót: a szigorúfele-
kezetiséget illeti igazuk van, Schmidt, Scholtz 
s Dr. Daxer úttörőknek, (ez utóbbiról többet 
később) — hogy azt va l l j ák : hogyT „feltétle-
nül egyházunk hitvallásainak alapján (t. i. 
az Augustana, az Apologia, a Schmalkaldi 
cikkek, a kis és nagy Luther-féle káté és a 
és a Concordia tételek alapján) állanak s 
bog}- arról erősen m e g vannak győződve, 
hogy azok fejezik ki legjobban az evangyé-
liomi igazságot és a sa já t hi tüket és hitbeli 
meggyőződésüket, (Lásd Dr. Daxer cikkét 
melyre még visszatérünk: az „Evang. egy-
házi szemle" f. é. február 5-én megjelent 
számát.) 

Ezen általános tespedés korszakában, 
ezen meggyőződésre, nekünk lelkészeknek, 
a theol. és gymn. ev. tanárokn a kanépiskolai 

tani tóknak s hiveinek összeségének okvet-
lenül szükségünk van ! 

Azonban egy körülményre vagyok bátor 
a tisztelt buzgó út törőket figyelmeztetni — sine 
ira et studio — s ez az, hogy nem működünk 
mindannyian Isten kegyelméből a németor-
szági mindenható Úr szőllőjében, a hol az 
ellentétek uniált és lutheránus papok között 
oly nagyok s a versengések közöttük napi-
renden vannak ; hanem a hazai Úr szőllőjé-
ben, a hol hála az ég Urának egyek vagyuk 
a Jézus Krisztusban s úgy hiszem joggal va-
lamenyünkről mondható : „tudom kinek hit-
temés bizonyos vagyok benne, hogy az én 
0 nála letet t kincsemet megta r tha t j a ama 
napra ." II. Tim. I. 12. s tudjuk, hog}T a „Krisz-
tusnak szerelme minden ismeretnél feljebb 
való." (Efez. 3. 19.) 

Mi közünk nekünk a külföldi versengé-
sekhez ? ! Ismerve jóindulatukat remélem, hogy 
önök tisztelt testvéreink — buzgó törekvé-
sükkel csak nem akarnak, egyenetlenséget, kii-
lönczjiödést az egy és ugyanazon egyháznak 
tagja i s lelkészei között előidézni, — egyhá-
zat az egyházban alkotni, mikor erre se szük-
ség se ok ? ! 

Mi is t a r tunk többen minden második 
hónapban — minden alapszabály nélkül — 
bará t i összejöveteleket, lelkészi értekezlete-
ket; de mi nem nevezzük azokat ,,baráti lut-
heránus összejövetel"-nek mint azt Dr. Daxer 
teszi emiitett cikkében s nem adunk kifeje-
zést annak az ö óhajának, va jha az ily „lut-
heránusoknak száma széles e hazában minél 
nagyobb volna !" Óhajunk inkább az, hogy 
maradjunk egyek a Krisztusban és a közös 
egyházépitö munkában; marad junk hivatalos 
s törvényes nevünknél — a felekezeti állás-
pont szem előtt ta r tásával „az ág. liitv. evang. 
keresztyén" nevünknél. Ne nevezzük magun-
kat , , lutheránusoknak" Dr. Luther határozot t 
akara ta ellenére, ki nem is akar ta , hogy ne-
véről neveztessék egyháza s annak egyes 
tagja . Ne akar junk egyházunkon belül ver-
sengest, felesleges harcot előidézni. — annál 
kevésbé miután az egyházpolitikai törvények 
az Amerikába való kivándorlás és a secták 
folytán amúgy is pusztulunk veszünk. — A 
mi a harmadik ra j tuk észlelhető jelszót, az 
unió ellenes küzdelmet illeti megnyugta tha tom 



buzgó út törőinket és e lvtársaikat , hogy ná-
lunk a színtelen németországi uniót senki sem 
helyesli ; nem is kivánja . Miért lá tnak ők ré-
met ott, a hol ilyen nincs ! Biz ton hiszem és 
remélem, hogy a helvét h i tva l lásnak úrva-
csorai és prades t ina t io t ana miat t , a német-
országihoz hasonló szintelen unió nálunk soha 
sem fog létre jönni; már autonomiánk s köz-
egyházunk sa já tságos nemzet iségi s liturgi-
kai viszonyainál fogva. 

Maguk az unió hivei kezdik a külföldön 
belátni, hogy ingadozik a la t tuk a ta la j s hogy 
a szabad lutheránus egyházak biztosabb ala-
pon állnak s ezen mi is örvendünk. Foerster 
Erich igy ir a többek közt a „Christi , We l t " 
f. évi 1. s z á m á b a n : , ,Wir sind in der Kirche 
die Schwächeren ; weil wir nicht für uns haben 
den Buchstaben der Bekenntnisschri f ten .. . und 
die grossen Massen in unseren Gemeinden" . . . 
All az, hogy mindyná junknak őrködnünk kell a 
t a n t i sz tasága felett — a sektákkal szemben 
is s őrködnünk kell a felett , hogy egyháza-
ink tan és hitvallás tekinte tében fénylő he-
gyen épült városok legyenek. Másrészt azon-
ban nézetem szerint nem kell magyarországi 
,,lutheránusainknak" minden hazafias s egy-
házkormányza t i életnyilvánulásnál az unió 
rémképét látniok. 

Nekünk csak külső unió kell — a mi 
pedig nem is unió, t. i. közös fellépés — a 
helvét hi tval lásuakkal , régi el lenünkkel s a 
nemzetiségi kinövésekkel szemben ; az állam-
mal szemben pedig az ^ y e n j o g ú s á g kivivása 
s a törvénybiztosi tot ta jogaink megvédése ér-
dekében! Ilyen unió ellen azt hiszem nem 
lesz senkinek sem kifogása! 

Nunc venio ad fortissiumu m. Legújabb 
jels^aviik buzgó út törőinknek Dr. Daxernek s 
elvtársainak az ,,általános lutheránus konfe-
rencia." Lépjünk be igy lelkesit Dr. Daxer 
emii tet t cikkében mind já r t akár egyenként 
minél többen ; akár mint hazai lutheránus 
fiók konferenczia, általános lutli. konferencia 
tagjai sorába. Ez idén nevezet t konferencia 
szeptember 26 és 29-ke között , ,Rostock-"ban 
lesz meg ta r tva a mint az t a „Fr iedensbote" 
folyó évi T-ik száma előre tudtul ad ja s közli 
velünk az érdekesnél érdekesebb t á rgya landó 
thémáka t . — Igaz t anu lha tnánk ott sokan 
sokat ; s el is mennénk ; ki nem szeretne 

olyan szép u tazás t megtenni , hacsak cong-
ruafizetésünkből telne. Ep ezért le kell mon-
danunk a lélekemelő tanulságos utazásról s 
be kell é rnünk az egyh. l apokban megjelenő 
hirekkel, ha a jó isten éltet m a j d csak ol-
vasni fogjuk. Az t azonban igen is meglehet-
ne tennünk, hogy 2 kor 40 fill'. évi t a g s á g i 
dij befizetése mellet t belépnők az á l t a lános 
luth, konferenczia t ag j a i sorába. I t t azonban 
az a bökkenő, hogy Dr Daxer úr e lárul ja , 
hogy a felvidéki tót tes tvérek kik rendesen 
hazaf ias érzelmű ág. hitv. evang. keresztyén 
lelkészekkel egyúton haladni nem szeretnek, 
hanem ha ladnak tót soviniszta u t jukon, mi 
meg a hazain, — m á r megalkot ták luth, kon-

f e r e n c i á j u k a t s igy valószinűleg „tes tület i leg 
be is ál l tak az által. luth, konferencia t ag j a i 
közé."*) Továbbá tudjuk , s Dr. Daxer is meg-
erősiti, hogy az ,,Allg. luth. K z t g , " és az 
, ,Alter Glaube" Schmid t col legánkat kit sze-
re tünk és t isztelünk, biz ta meg avval, ,,hogy 
hazánkban a konferencia t ag ja i sorába való 
jelentkezéseket á tvegye és a t agság i d i j aka t 
vagy más adományoka t összegyűjtse." Kér-
dem ezért : nem akarom evvel Schmidt t es t -
véremet megsér teni se Dr. Daxer t , persze er-
ről önök nem tehetnek ; — miér t nem bizták 
meg ama hivatalos luth, orgánumok, legidő-
sebb püspök urunka t Dr. Balt ik urat , ki azon-
felül ,.Dr. Lu the r Már ton éle t ra jz i rója is, a 
t aggyű j tésse l? ! Avagy már 0 sem volna elég 
erős lu theránus a külföld és belföld szine 
e lő t t? ! Nem fo ly ta tom tovább ; u to l já ra még 
meg is ha r agudnak reám azért , hogy oly 
őszinte vagyok s k imondom azt a mi a szi-
vemen! — S utol jára még azt a szem-
rehányás t is tehetnék, nekem a mit a 
német közmondás igy fejez ki : , ,vakbuz-
góság csak árt.11 De ta r tok attól, hogy Önök 
m á r előbb megérdemel ték volna e szemrehá-
nyás t ! 

Befejezésül pedig azt hozom fel ment-
ségemül. Tudom s megvagyok győződve róla, 
többen nekem adnak igazat . Nem kell min-
dennel a külfölddel kacs in tanunk ; hanem tö-
rődjünk többet hazai , egyházi üg) res-bajos 
dolgainkkal. Ez mindnyá junknak szól s szent 
lesz a béke. Gondolom, k i m e n t e t t e m nagy-
jából t á r g y a m a t s hiszem, hogy jelen sora-

*) Mi pedig velők nem paktálunk ! 



immal — ezen emiitet t jelszavak a la t t meg-
felelően jel lemeztem a maguka t ^lutheránu-
soknak" nevezni szerető út törőket s elv-
társa ikat . 

Buzgó út törők ők a misszió terén, ezt 
őszintén valljuk s ezen a téren szivesen tar-
tunk velők, de ,,a lutheránus" elnevezést ér-
velésünknél fogva — s az uniótól való feles-
leges félelmet mint indokolat lant elítéljük. —=• 
Az általános luth, conferencia t ag ja i sorába 
pedig csak azon esetre lépünk — egyen-
ként vagy mint testület : ha püspöki vagy 
esperesi hivatala ink ú t ján leszünk erre jelhiva 
s ha előbb hazai intézményeinkkel szemben 
(Luth, társaság, ág. hitv. ev. lelkészek tanu-
ló fiai segélyző intézet, gyámintézet , theol. 
ot thon stb. stb. szemben tömegesebben mint 
edd ig — róttuk le hálánk s kötelességünk 
illő adóját „A léleknek bölcsesége : élet és 
békesség11 (Róm. 8. 6.) Kegyelem néktek és 
békesség attól a ki vagyon, a ki val a és a ki 
eljövendő(Ján jel. 1. 4.) 

Grrinád, 1904. március havában. 

Krahulecz Aladár 
ág. hitv. ev. lelkész. 

A jótékonyság. 
(Részlet egy alkalmi beszédből). 

Ujabban egyes ku ta tók mélyen bevilá-
gí tot tak a tör ténet i mult homályába ! Ennek 
a világosságnak a fényénél lá t tuk meg azt, 
hogy milyen módon élt az ős-ember. Tör-
zsekben, nagy családokban, melyeken belül 
minden közös volt. A mit közösen szerez-
tek, azt közösen fogyaszto t ták el. Nem volt 
köztük jómódú, de nem volt szegény sem ! 
Nem volt gazdagság, de nem volt nyomor. 

A vadász és halásznépek lassan-lassan 
álat tenyésztőkké lettek, ma jd földművelőkké, 
miközben kifejlődött a magántulajdon, mely 
a ha ladásnak nélkülözhetetlen előfeltétele 
volt. Meg let t t ehá t a ha tárvonal az enyim 
és a tied köpött. De ezzel egyidejűleg megte-
remtődöt t a külömbség a vagyonos és a sze-
gény, a nyomörgó koldus és fényűző nagyin 
köpött. A mikor azután a gépek révén meg-
alakúlt a nagy ipar ; ez az ellentét még éle-
sebb lett. Az érem egyik oldalán a tömeg 
ezreit lá t juk elmerülni a nyomor posványai-

ban, a másikán pedig tündér fényességben 
pompázik : a millió. 

A magántu la jdon rendjén alapuló tár-
sadalomnak tehát korektivumra van szük-
sége. És ez a jó tékonyság. A jótékonyság 
van hivatva áthidalni a\t a tátongó űrt, mely 
a gazdagságot és a szegénységet elválasztja. 

A koldusnak joga nincsen a dúsan teri-
t e t t asztal egy morzsá jára sem és éhen hal-
hat, ha a jótékonyság nem nyúj t j a neki. 

Az árva nem igényelheti egy családi kör-
nek oltalmazó melegét, mer t az övét szét-
rombolta a végzet. De a filantrópia teremt-
het neki. 

A jótékonyság gyakorlása erény. De kö-
telesség is. Kötelessége mindannak, a kit a 
fennálló tá rsadalmi jogrend a lapján jómód, 
vagyon vesz körül. 

A jótékonyság gyakorlása önérdek is. 
Mert bizony senki sem tudha t j a azt, hogy ő 
maga, vagy utódai egyik-másik filantropikus 
intézményre nem fognak-e rászorulni, ha ma 
még oly gazdagok is. Állandó jövedelmet 
biztositani soha sem lehet. Gazdag gyárosok, 
virágzó kereskedői üzletek tulajdonosai let-
tek már koldúsok. 

De a jótékonyság helyes gyakorlata nem-
csak abban áll, hogy annak is ju t ta tunk 
anyagi javakat , a kiknek a fennálló társa-
dalmi rendben nem jutott , de abban is, hogy 
ez jó s^ivvel, szeretettel tör ténjék ! 

Dr. Flórián Károly. 

Belföld. 
Lelkészválasztások. Folyó évi március hó 

6-án Thern Ede szomolnoki lelkész Mitheócra és 
március 18-án Fischl Tóbiás zemplén-csanálosi lel-
kész Felkára lett megválasztva. Mind a két válasz-
tás egyhangúlag történt. 

A szepesbélai ág. hitv. ev. egyházközség év-
könyve az 1903. évrői. A gyülekezeti életnek egyik 
nyilt sebe a folyton tartó nagy arányú kivándorlás. 
Ez a baj az utóbbi években csak fokozódott. Mig 
azelőtt csak azok vették kezökbe a vándorbotot, a 
kiket erre mostoha sorsuk kényszeritett, addig most 
olyanokat is vonz a szerencse-álma Amerikába, a 
kik becsületes munka mellett itthon is megtalál-
hatnák tisztességes módon kenyeröket. N é p-
m o z g a l m i a d a t o k : Született : 39 gyermek, 
meghalt szintén : 39 egyház tag. Házasságkötések 



száma: 12 (10 tiszta és 2 vegyes). — Az úri szent 
vacsorában részesült : 018 személy. A mult évben 
Amerikába vándorolt: 6. A folyton tartó kivándor-
lás annál inkább sajnálandó, mert ez egyházköz-
ségünknek több mint 500 tagja él már tengeren túl. 
A róm. kath. egyházba kitért: egy (a keresztfalvi 
leányegyházból.) Követendőnek tartom a jelentés-
ből azt az eljárást, a mely nemcsak névszerint meg-
nevezi azt, a ki evang. hitét megtagadta, hanem 
jelzi az egyes esetek alkalmával szerzett pastora-
lis tapasztalatokat is. Lélekszám.- az anyaegyházban; 
1113, a keresztfalvi, nagyeőri, zsdjári és javorinai 
leányegyházban: 70, 129, 1, és 10. összesen: 1314. 
Az egyházközség vagyona 2298-99 koronával sza-
porodván 60814-19 koronát tesz ki. A barlangligeti 
imaházi a begyült adományok összege (1903. év) 
2071 korona. 

A szentgyörgyi szab. kir. város evang. egy-
házközségének évi jelentése. Szerény viszonyokban 
szép egyházi életről tanúskodik ez a jelentés. Úr-
vacsorában részesült 375. — Születések száma 27 
Konfirmál tátott: 15. — Eskettetett: 5 pár. — Meg-
halt: 20. — Az összes lélekszám: 805. — Önkén-
tes adományok összege : 1(519 1. bor. és 398'02 ko-
rona. — A toronyalap növekedett 58 koronával. — 

Bevételek főösszege: . . . 7770 kor. 49 fill. 
Kiadások ,. . . . 7170 ,, 79 „ 

Maradvány: 299 kor, 70 fill. 
Van az egyházközségnek a toronyalapon kivül hét 
névre szóló alapitványa: 5232-49 összegben. A to-
ronyalap összege : 2186'89 korona. 

A marosvásárhelyi evang. egyház lelkészi állo-
mására pályázatot hirdetett az illetékes hatóság, de 
csak német lapokban, a feltételekre nézve a gond-
noki hivatal ad felvilágosítást; a kérvények beadá-
sának ideje apr. 4. 

Apponyi Albert gróf az 1848. XX-ról. A tör -
vényesen bevett felekezetek tökéletes egyenjogú-
ságát biztosító 1848. évi törvény oly kérdéssé nőtte 
ki magát, a melyet ma már — Istennek hála — 
egy országgyűlési párt sem hagyhat ügyeimen ki-
vül. Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy gr. Appo-
nyi Albert is kénytelen e kérdéssel számolni. Az 
ő nézete szerint: „A vallási élet integritátása és 
bensősége korunhban csak az őszintén elfogadott 
szabadság talaján biztosiiható. E tekintetben kiin-
dulási pontunkat nem képezheti más, mint a lelki-
ismereti szabadság és az a hagyományos magyar 
szabadelvűség, mely az ország belbékéjének egyik 
alapfeltétele és amely az 1848 XX. t.-c.-ben nyert 
kifejezést. Ez a történelmi alapon kifejlődött magyar 
szabadelvűség két becsületbeli kötelességet hagyott 
nemzedékünkre : a kath. autonómia létesítését, illetőleg 
elismerését és a protestáns egyházaknak töt vényben biz-
tosi tett, a felekezetek meghallgatásával eszközölt ala-
pitványs\erii dotálását. Ebben a munkában szívesen 
látjuk a társadalmi tényezőknek, egyházaknak köz-
reműködését, de minden tényező csak úgy veheti 

ezt igénybe, ha a nemzeti gondolatot teljes őszin-
tességgel és kellő hatálylyal szolgálja, amire nézve 
a törvényes biztosítékok a szükséghez képest meg-
erősítendők." 

A „M. Sz." ezekhez a következő megjegyzé-
seket fűzi. „Ez a progranim határozottan haladás 
a megelőzőhöz képest, mert : a katholikus autonó-
miát s a protestáns egyházak állami dotálását már 
nem kapcsolja össze egymással, hanem ezek szük-
séges voltát külön-külön vezeti le az 1848: XX. 
t.-c. szelleméből. Továbbá az alapitványszerű do-
tálást most nem egyszersmind a katholikus auto-
nómia részére is, hanem kifejezetten csakis pro-
testáns egyházak számára követeli. 

Hiányai vannak, hiszen például csak az egy-
házak anyagi ügyeinek rendezéséről beszél, ellen-
ben a felekezeti egyenjogúságot biztosító 2-ik pa-
ragrafusról hallgat. De erről Bánfí'y is hallgatott. 

Előnye a programmnak, hogy Apponyi nem 
„segélyezésiről beszél, mint Bánfí'y a magyar ev. 
ref. egyház rangidősb főgondnoka, hanem a törvény 
szellemének megfelelően, „alapítványi dotációval" 
akarja a magyar protestáns egyházak jogos igé-
nyeit kielégíteni. Továbbá Apponyi csak a hazafias 
protestáns egyházak javára kívánja végrehajtatnia 
a törvényt, sőt Bánffyval szemben, aki az oláh, 
szerb, tót egyházak bevonásával teszi kockára a 
végrehajtás lehetőségét, hangsúlyozza, hogy az ál-
lam támogatásában csak a nemzeti gondolatot ápo-
ló felekezetek részesedhetnek." 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Sop-
roni Köre a brit és külföldi biblia-társaság alapítá-
sának száz éves jubileuma alkalmából Sopronban, 
1904. évi március hó 13-án, esti 6 órakor az evang. 
lyceum tornacsarnokában vallásos estélyt rende-
zett a következő műsorral.- 1. Reinhold Hugó: 
Praeludium. Előadja az evang. tanitó-képző intézet 
zenekara. 2. Elnöki megnyitó szó. Mondja : Posz-
vék Sándor. 3. A biblia a könyvek könyve. Irta 
és felolvassa : Bancsó Antal. 4. Kapi Gyuia : Mi 
Atyánk. Énekli : az evang. tanítóképző intézet ének-
kara. 5. Kozma Andor. Az ördögűző ténta. Szavalja 
dr. Mihályi Kálmán. 6. Bartay Ede : Nemzeti ima. 
Énekli az evang. tanítóképző-intézet énekkara. 

A ki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő 
konyhakerti terményeket akar, az fedezze . mag-
szükségletét Mauthner Ödön es. és kir. udvari mag-
kereskedésében Budapesten, Rottenbiller-utca A 
cég idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kívá-
natra mindenkinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék 
az általánosan ismert, világhírű, kitűnő magvakon 
kivül, még a különösen érdekes és meglepő 
konyhakerti- és virágujdonságoknak egész sorozatát 
is tartalmazza. 



Külföld. 
Mária-kongregátiók. A kié az ifjúság — azé a 

jövő. Tudja ezt az ultramontanismus ép úgy mint 
a protestantismus. Hisz' ettől tanulta. De a tanit-
vány, legalább a mi a buzgalmat nézi, túltesz mes-
terén. Németországban a porosz kormány ismét 
minden erejével az iskolát akarja meghódítani 
és szellemével áthatni. Szomorú és dekadens 
politikai viszonyokra vall az, hogy tért készül 
adni a klerikalisinusnak. Forrásunk szerint a 
közoktatásügyi kormány újra engedélyezni fogja 
a Mária-kongregátiőkat. A jezsuita szellem ezen 
gyöngyeire még visszatérünk, annyit azonban 
már most megjegyezhetünk, hogy a protestantis-
mus ellen fanatikus gyűlölséggel eltelt és az állam-
nak az egyház fennhatósága alá rendelését mint 
eszményt kivivni kész hivatalnoksereg nevelésére 
semmi sem alkalmasabb, mint ezek a hirhedt kong-
regátiók, engedélyezésük egyenlő a jövendő val-
lásháborúval. Méltán aggodalommal tölti el német 
testvéreinket ez az öngyilkos politika. 

Los von Rom Drezdában. Drezda a „Los von 
Rom - ' jelszóval küzdő egyházak között Bécs után 
első helyen áll ma. A mult évben róm. kath.-nak 
kitért ott 20, de a róm. kath. egyházból áttért az 
evang. egyházba 115 lélek. 

A belga missziói egyház, mely 1837-ben egy 
állomással és csak egy evangélistával kezdte mű-
ködését, ma 36 igehirdetőt számlál, 3 evangélistát, 
13 alkalmazott és több önkéntes könyvelámsitót. 
— 35 templom, saját evangelisatió — postával, tíz-
ezer taggal, 68 gyülekezési helylyel és bérházzal, 
77 vasárnapi iskolával és 3000 tanítvánnyal ren-
delkezik. Van árvaháza (árvák száma: 59 könyv-
kereskedése. A mult évben 150-000 különféle ki-
adványt terjesztett. Évi költségvetése : 213-000 frank. 

X. Pius és Kant. — A schveici ker. szociális 
párt vezérét nemrégen kihallgatáson fogadta a pápa, 
niely alkalommal többek között ezeket mondotta: 
,.Az újabb Kant-féle bölcseletet távol kell tartani a 
klérustól, mert ez a bölcselet szétrombolja a ter-
mészetfölöttinek és a vallásnak alapját. Ennek a 
tudományos iránynak leánya az a rationális exege-
sis, amely az igazság védelmezése és a Szentírás 
authenticitásának bizonyítása helyett a kételkedés 
magvát veti az ifjú kedélyekbe." — Azt is meg-
tudjuk e kihallgatás révén, hogy az index és az 
inquisitió Kantnak a katholicismusban feltalálható 
főképviselőivel foglalkoznak és hogy igy előre lát-
hatólag az index szaporodni fog. — Csak igy to-
vább ! 

A pápa — a politikáról. Jeglic, Laibach herceg-
érseke egy cseh lap szerkesztőségének egyik tag-
jával közölte annak a kihallgatásnak a tartalmát, a 
melyben X. Pius részesítette a herceg-érseket. E 
szerint: 1.) a pápa „nagyon dicsérte'' az osztrák 
kath. néppárt, vallási, politikai és sociális tevé-

kenységét és mindenben helyeselte a papság ma-
gatartását. — 2.) A pápa azon intelme, mely sze-
rint a ker. demokratia tevékenysége csak chari-
tativ, ne pedig politikai legyen, csakis az olaszok-
nak szól; ellenben nem s\úl a többi országok ker. 
demokratáinak, kik természeti jogaik és a\ egyház 
jogainak védelmekésére egitsz határozottan igenis 
minden politikai eszközzel küzdjenek. Volt ott még 
egyébbről is szó, de mutatóul ennyi elég. Az Al-
kotmány'' természetesen nagy örömmel emlékezik 
meg e kihallgatásról és ennek az authentikus elő-
adásnak különösen 2. pontját méltónak .mondja 
arra, hogy Magyarország kath. papsága is tudomá-
sul vegye és szerinte cselekedjék. (Hiába ! Nagy szel-
lemek csak találkoznak.) 

I rodalom. 
Hat előjáték orgonára vagy harmóniumra. 

Szerzetté Kirchner Elek. Kapható Győrött a szerző-
nél. Ára 1 kor. 20 fillér. Parlagon heverő egyházi 
zeneirodalmunk terén hat figyelemre méltó orgona-
előjáték jelent meg Kirchner Elek jeles zeneköltőnk 
tollából. Igaz zenei tehetség szülte meg mind a 
hat rövid művet, A nemes dallamosság, a művészi 
harmóniai szerkezet, a feltalálás változatossága és 
gazdagsága s a megalakítás kerekdedsége jellemzi 
Kirhner ez újabb szerzeményeit. Különösen sikerült 
az ünnepies hangulatú első előjáték élénk ritmusá-
val színes harmóniájával. Kedveszenei képet nyújt 
a gyűjtemény 2. és 3. száma. A L tétel szokatlan 
ütembeosztásával válik érdekessé, habár a 3/^-es 
ütem alkalmazását a 6/8-os helyett feleslegesnek 
tartom.. A 4. előjáték a „Légy csendes szívvel . . 
kezdetű egyházi ének dallamának bevezetésére 
szolgál. Kár hogy, a „cantus firmus" csak egy 
sorra szorítkozik. E szép ' énekdallamnak bővebb 
felhasználása emelte volna a hangulatos előjáték 
értékét. A gyűjtemény utolsó száma merész 
szárnyalással indul meg, de szerkezete nem oly 
egységes, mint a többié. A kiállítás kifogástalan. A 
nyomás tiszta s olvasható. Az ár igen mérsékelt. 
Mindezeknél fogva Kirchner Elek előjátékait mele-
gen ajánlom egyházi zenénk barátainak. 

Kapi Gyula. 
Debr. prot. Lap. B. Bánffy Dezső ugy i r : „Mi-

ként a múltban a magyar pro tes tán tíz mus szóval 
írásban és tettei is a szabadelvű és nemzeti irány-
nak állott szolgálatában és ott, — ahol kellett — 
hitéért, mely egyet jelentett a szábadelvűséggel és 
nemzeti érzéssel, vérét is ontotta, úgy ma is. a 
protestantizmus van hivatva első sorban a magyar 
államban a szabadelvüséget és nemzeti érdekeket 
védelmezni. — Miként a múltban hitéért és a 
magyar nemzeti szabadságért a vezetők és nép 
egyaránt — ha másképp nem lehetett — vérüket 
a harcmezőn ontptták; miként a múltban a pro-



testáns lelkészek hitükért — ha kellett — gálya-
rabságot is szenvedve, a szabadéivüségért és nem-
zeti érdekekért pusztultak el, úgy ma sem tehet-
nénk mást mi protestánsok, — hivek és hithirdetők 
egyaránt — mint hitünk mellett hiven kitartva, szol-
gáljuk a szabadelvüséget, a nemzeti érdekeket. 
— A magyar államban a szabadelvűséinek és ha-
tározott nemzeti irányzatnak hiv szolgálata még 
nem is politika; oly kötelesség az, melyet magától 
senki el nem háríthat, lőként nem minálunk, hol 
talán inkább, mint másutt, a szabadelvű irány és 
nemzeti törekvés — lia elvész, lia visszaszorittatik. 
annak első áldozata a protestantizmus lesz. Ne-
künk protestánsoknak itt e földön csak szabad-
elvű és nemzeti légkörben adatott meg a fenma-
radhatás lehetősége, s nem fegyverrel, a harcme-
zőn küzdve, de a békés otthonban a szabadelvű 
és nemzeti intézmények mellett tántorodhatlanul 
kitartva, kell helyünket megállanunk; lia e földön 
meginog a liberalizmus, meglazulnak a nemzeti 
törekvések, ügy elveszett protestantizmusunk is." 

Báránybőrbe bujt farkasok. Figyelmeztető 
szózat a magyar protestáns néphez" c i m ü r ö p i r a t 
szerzője Stern Hermán — a ki évek ota a „Deb-
receni Protestáns Lap" szedője, — ezúton értesíti 
mindazokat, a kiket illet, hogy fent megnevezett 
cimü s a baptista mozgalmak leszerelésére irt 
müve kiadási jogát a hódmezővásárhelyi ev. ref. 
egyházra ruházta át; minélfogva a kik ezen k ö z -
hasznú művecskéből péklányokat akarnak, ezentúl 
szíveskedjenek Molnár Ferenc ev. ref. tanitó úrhoz 
mint a hódmezővásárhelyi ev. ref. sajtóügyosztály 
gondnokához fordulni, Hódmezővásárhelyen. E 
műből az uj, — (Ill-ik) — kiadás . egy hét múlva 
meg fog jeleni. 

Debr. Prot, Lap Minden kétségen felül áll, 
hogy a kath. egyház szervezetében, a papi testü-
let, egy világhatalmi érdeket szóigál. Ehhez való 
ragaszgodását, jogát, törekvését hangoztatja foly-
vást. A pápai hatalom egyenesen rablásnak, bi-
torlásnak minősiti, világi uralkodásának eszközei-
től, pápai birtokaitól való megfosztását s bár földi 
paradicsomban él Rómában többi paptársaival 
együtt, körülvéve a világi élvek minden kigon-
dolható javaival és gyönyöreivel, mégis örökké 
panaszkodik szegénysége, elnyomatása felett! — 
Ily körülmények között világos, hogy a kath. egy-
házi érdek: világhatalmi érdek, a papság s legfőbb 
csúcsán a pápaság javára. Világos dolog, hogy a 
kath. egyház kebelében, a szellemi és erkölcsi 
erők szabad mérkőzéséről, előrevivő küzdelméről 
s ennek nyomában előállható erkölcsi tökéletese-
désről szó sem lehet. Sőt ellenkezőleg, éppen 
eme legdrágább kincsek, az ember erkölcsi javai, 
szellemi tönsége lesz áldozatul dobva egy testület 
anyagi érdekeinek. A hivők milliói nem cselekvő 
küzdők tábora, hanem mint valami fogoly-hadse-
reg, várva kegyelmet, vagy kárhoztatást. A pap-

ság feloldoz, vagy büntet; megnyugtat vagy kár-
hozatba dob; áld, átkoz. Sőtt a papság százezrei 
is csupán a központi hatalom végrehajtói arra kár-
hoztatva, hogy anyagi bő ellátásuk ellenértékeül, 
mondjanak le szellemi, erkölcsi szabadságukról s 
még társalkodni se merészeljenek oly szellemek-
kel, kik a központi hatalomnak nem tetszenek. 
Nekik szemet kell hunyniok a legragyogóbb, leg-
éltetőbb világosság előtt, mely az emberiség égig-
érő alakjainak lelkéből árad s századokon, sőt ez-
redeken át sugározza fényét s vezeti az emberisé-
get. Rájok nézve hétszer lepecsételt könyv minden 
könyv, mely az index-be kerül. S oda kerül min-
den könyv, mely a központi hatalom érdeke ellen 
szót mer ejteni, habár e szó, az isteni kijelentés 
szava legyen. Igy került index-be a biblia s lett 
tűzre dobva számtalan példányban. 

Erd. Prot. Lap. „Szomorúan érezzük mi lel-
készek. hogy igehirdetésünknek nincs elég ered-
ménye. Hogyan segítsünk a bajon? Mit tegyünk? 
Munkálkodnunk kell, még pedig a liberális, a kor-
ral haladó theológiai felfogás zászlaja alatt, mert 
csak igy lehet a lelkeket foglyul ejteni. Az egyház-
nak az igazi szabadság, türelmesség és nagylelkű-
ség hatalmával kell ma hódítania. Annyi bizonyos, 
hogy hitünknek alapja mindig a biblia lészen. Eb-
ben nincs semmi változás. De az más kérdés, hogy 
nem kellene a bibliát több őszintességgel, tiszta-
sággal és szabadsággal a magyar nép elé vinni ? 
Az a kérdés, hogy nincs-e iij tömlő, a melyben az 
isteni igazságok ó borát tölteni lehetne? Vessük el 
azt a rideg, unalmas szószéki hangot, azt a mester-
kélt, természetellenes miilelkesedést s bájunk helyet 
az életnek s az iga7.ságnak. Szóban és Írásban fe-
jezzük ki magunkat természetes egyszerűséggel, 
mint a hogy ezt az élet és az igazság megköveteli. 
Távolítsuk el a szószékről a száraz dogmatikus fej-
tegetést, a mely csak t évű t ras hitetlenségre vezeti 
a népet. Beszéljünk már egyszer Jézus nyelvén ! 
Küszöböljük ki a telekezRti és egyházi hivatkozá-
sokat ! Eleget gyötörték már évszázadokon keresz-
tül az ilyenekkel Jézus Krisztus nevét. Mutassuk 
meg a népnek, hogy mindnyájan testvérek va-
gyunk, ha közösen szolgálunk az Cr Jézus Krisz-
tusnak. Engedjük, hogy maga a biblia beszéljen 
helyettünk. Törekedjünk egyszerű, természetes, szí-
vélyes beszédmódra, — olyan nyelvre, a melyet 
mindenki a legkönnyebben megérthet. Merüljünk 
el, mélyedjünk el gondolatban a magyar népéletbe, 
hogy megtanulhassuk, mire van szüksége a népnek." 

Evang. Homiletikai Folyóirat. — Meg je l en t a 
harmadik szám (II. évf.) a következő tartalommal : 
1. T. olvasóinkhoz: a szerkesztőtől. — 2. „A szó-
szék költészetéből" Nagy Lajostól. — 3. III. Röjti 
vasárnapi beszéd Hering Lajostól. — IV. Böjti 
vasárnapi beszéd Nyirő Károlytól. — 5. V. Böjti 
vasárnapi beszéd Geduly Henriktől. — 6. Virág-



vasárnapi beszéd Balcó Lajostól. — 7. Beszédváz-
lat vlrágvasárnápjára Hering Lajostól. — 8. Biblia-
vasárnapi beszéd Petrovics Somától. — 9. Március 
15-iki egyházi beszéd Chriastelvi Gyulától. 10. 
Esketési beszéd Korén Páltól. — 11. Gyászbeszéd 
Korén Páltól. — 12*. Gyászbeszéd Krupecz István-
tól. — 13. Irodalom stb. 

"Sárospataki Lapok. — Cura par toralis — A. 
konventnek az egységes liturgiára vonatkozó kér-
dései. — A kormányelnök Ígéretei és a protes-
táns egyház — stb. 

Prot. Egyn. és Isk. Lap. — A biblia é s a 
magyar nemzet. — Prot, olvasó-körök szervezése. 
- - A magyar prot. theologusok szövetsége — stb. 

Debr. Prot. Lap. — Eszmék a debreceni hath. 
nőegylet szervezésével kapcsolatban. — A debr. 
ref. kollégium adattára. — Emlékezés Spencer 
Herbertről. — stb. 

Dunánt. Prót. Lap. — A evangeliumi bátorság. 
- Fölhívás a magyar nőkhöz. — Főiskolánk múltjá-

ból. — stb, 

T E M E T Ő. 

Raab Lajos hoJló-lomnitzi ág. hitv, ev. iskola 
kántortanitója nincsen többé az élők sorában, a 
még korán bekövetkezett halál kiragadta őt egy-
házközsége és családja köréből, nagy űrt és fáj-
dalmas vesztességet hagyván maga után. 

A boldogúlt született 1812-ben Ménhdrd váro-
sában és tanűlmányait a Késmárki lyceumban és 
az akkori tiszai kerületi tanítóképzőben Nyíregy-
házán végezte. 

Mint okleveles tanitó Tokaj ev. egyházközség-
ben nagy odaadással kezdte működését. Azután 
II. József alatt az ország határszélén a Dunajec 
folyó jobb partján Sub-Lechnüés Major közsé-
gekben letelepített svábokhoz jött mint levita-ta-
nító, hiven végezvén kötelességét és védvén a köz-
ségbeliek jogait a köröskörül elharapódzó r. kat-
holikus tótság ellen, Következő és utolsó állomása 
volt Holló-Lomnic, hol mint kántortanító 32 évig 
működött és a község szeretetét kiérdemelte. 
Összesen 42 évig viselte tanítói tisztét, min-
denütt az áldás nyomait hagyván maga után, mit 
a szepesmegyei tanfelügyelő, dr. Hajnóc\i József is 
sietett elismerni, midőn két év előtt 40 éves ál-
dásos működéséről szóló érdemjelet nagy ünne-
pélyességgel helyezte keblére. Raab azon tanítók 
sorába tartozott, kik minden emancipátio ingerétől 
távol állanak és a lelkészszel kezet fogva közösén 
és jó egyetértésben fáradoznak a község jólétén. 

Családi élete a legboldogabb volt. 39 év előtt, 
1865-ben összekelt szül. Thomay Karolin hajadon-
nal, ki jó és rossz napokban legerősebb résztvevője, 

támasza és vigasza volt. E házasságból származott 
7 gyermek, kik közül 4 ellátott, 3 még ellátatlan 
állapotban maradt vissza és az özvegygyei együtt 
nagyou is szorultak volna még a boldogúlt táma-
szára. 

Temetése március 7-ikén ment végbe nagy 
részvét mellett. Rokonai, ismerősei, a környékbeli 
tanítók és papok nagy számban képviselve voltak. 
Az egész község talpon volt, mely igen mélyen 
érezte a csapást, miután Faix Mihály lelkésze 
Nagy-S^alókra átköltözött, tanítója koporsóba zárva 
van és igy egészen árván és elhagyottan, lelki 
támaszok nélkül maradt vissza. A gyászoló ház 
előtt Faix Mihály nagyszalóki lelkész elénekelte az 
imát, a templomban Lipták Tivadar topporci és 
helybeli helyettes lelkész tartotta a megható 
gyászbeszédet, a temetőben Székely Gyula nagy-
lomnici lelkész és sátoraljai főesperes, valamint 
Kallatt Károly tótfalvi lelkész és egyházme-
gyei jegyző és dr. Csáky helybeli felügyelő mond-
tak meleg hangon köszönő, búcsúzó áldó szavakat. 
A tanítók mind a ház előtt, mind pedig a sirnál 
négy hangú szép énekkel búcsúztak el a szeretett 
collegától. A tanuló ifjúság pedig könnyező sze-
mekkel a hálakoszorúkat vitte és helyezte el ér-
demes tanítójának sírhalma felett. 

Áldott legyen a derék tanférfi emlékezete ! 
Sirja oly bájos, szép fekvésű. Innen, az emelkedett 
dombról belát az ember az egész környékbe, kü-
lönösen a község minden házába. A sir hátterét 
örökzöld fenyvesek környezik, melynek ágai kö-
zütt a szellő lengedez és kisérni fogja a drága ha-
lott édes álmait a jói végzett földi munka után. 

Weber Samu. 

HIRDETÉSEK. 

Pályázat 
a zólyomi ág . h. ev. e g y h á z m e g y é h e z 

t a r t o z ó horháti e g j d i á z b a n m e g ü r e s e d e t t 

rendes lelkészi állomásra. 
J a v a d a l o m : 1. Négy szobából s a szükséges 
mel lékhe ly i ségekbő l álló l akás - - és a lel-
kész lak me l l e t t egy n a g y és egy k isebb k e r t 
haszoné lveze te . 2. készpénzben 210 korona . 
3. K o n g r u a 1600 koronáig . .484 kor . 37 fill-
4. 70 pozs. m é r ő g a b o n a m e g v á l t á s c imén 
392 kor. 5. Becsó l eányegyház tó l l 1« hl. rozs . 



6. 50'4 méte rmázsa széna, te rmészetben adva. 
7. 56 köbméter tűzifa. 8. Szántóföldek ingyen 
haszná la ta , melyeknél a m u n k á t az egyház-
tagok teljesitik. 9. Á t l agban 80 p á r csirke. 
10. Kölleda megvá l tás cimen 16 kor. 80 fill. 
11. Stóla és offertoriumok körbelőlűl 220 kor. 
A magya r és tót nyelv ismerete szükségse. 
Je len tkezés képesi tés t igazoló okmányokkal 
együt t folyó évi március 24-ig az alul i rot t 
föesperesi h ivata lnál . 

Budapes ten , 1904. február 26. Breznóbá-
nyán, 1904. febr. 25. 

Csipkay Károly 
em. felügyelő. 

Svehla Gusztáv s. k. 
főesperes. 

Pályázat 
a hosszufalusi (brassómegyei) alszegi ág. 

hi tv. ev. egyház 

vallástanitói állására. 
A val lás tani tónak főteendője az ág. h. 

ev. növendékek val lás tani tása a helybeli ál-
lami elemi-, ismétlő- s polgári fiu- és leány-
iskolákban he tenként mintegy^ 18 ó rában . 

Evi j avada lom : Az államsegélyből 850 
kor., az alszegi ág. h. ev. egyháztól 600 kor. 
szabad lakás és min tegy 100 kor. mellékes 
jövedelem. 

Pá lyázha tnak ez állásra első sorban lel-
készi képesitéssel biró egyének, kik közül a 
taní tó i oklevéllel rendelkezőknek a megvá-
lasztásnál elsőségük van, másodsorban fele-
kezetünk taní tóképzőjében végzet t okleveles 
ág. h. ev. tani tók. 

A pályázat i kérvények a szokásos fel-
szereléssel 1904. március 26-áig Hosszufa-
lura (Brassómegye) az alszegi ág. h. ev. egy-
ház lelkészi h iva ta lához küldendők. 

Hosszufalu, 1904. március 3. 
Masznyik Gyula 

:26 2—2 cv. lelkész. 

0 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ^ c 0 
Az 1 9 0 2 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá- ^ 

^ táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-
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állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. * }f 

Wegenstein C. L. * 
* —— első délmagyarországi = = 

orgona-épilö mííintézet it 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállí t ki tűnő, legújabb 

rendszer szerint készí te t t 

pneumatikus = 

* 
& 
H> 

o r g o n á k a t | 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* * 
H-* 

* * * 
Az 1896 . évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

^ mel kitüntetve. 27 — 8 

Egy háztartási mérleg ingyen! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túllialmozott raktá-

ramból világliirü s kiválóságukért á l ta lánosan kedvelt 
mexikói ezüst-áruimat 

£ és pedig: 
6 drb mexk. ezüst asztali kést 

„ „ evő villát 
,. „ evőkanalat 
„ ,. kávéskanalat 

kiváló deszertkés 
,. deszertvilla 

mexk ez. levesmer. kanál 
„ ezüst tejmeritő 

elegáns szalon asztali 
gyertyatartó^ 

összesen csak 6'50 f r t . 
Minden megrendelő ezenkivül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességü 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy tel jesen fehér fém (belül is) melynek tar tósságáér t és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvét tel történik az euró-

pai raktárból . 12—11 
A u f f e n b e r g J ó z s e f , Budapes t , VII. , H u s z á r - u . 6 . 

• V » « V « • V » 

Hihetetlen! 
4*/2 kg. legfinomabb a saj tolásnál kevéssé megsérült 

PiPERESZAPPAN 
(kb 50 d r b ) rózsa speik, moschus é s ibolya illatokból 
szépen összeválogatva, míg a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 

Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6 . 



A közeledő Confiraiálás, 
n e m k ü l ö n b e n a Húsvét é s Pünkösd ü n - 'áá 
nepek alkalmából szíves figyelmébe aján-

lom a 

lelkész és hitoktató uraknak 
Gyurátz Ferenc ág. hitv. evang. püspök ur 

L e l k i v e z é r 
cimü imakönyvét, 

melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
jelent meg. 

Ára vászonba kötve 1 korona. 
Kapható." 2.—, 3.—, 4.—, 5.— kor. árú 

kötésben is, megrendelhető : 

K I S T I V A D A R 
Ugyanott jelent meg : 

Gyurátz Ferenc: KÉZI AGENDAJA i) 
a második kiadásban. Àrafiizve'BK 60 f. 
Vászonba kötve 5-60 K, Bőrbötésben 8 K. 
27 5—1. 

A szatmári kiállításon (1903). jury tag, aranyérem á f -
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

m a g v a k a t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

Budapes t , IX. ker. Üllói-ut 73. szám. 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 10—7. 

3«s~ 

3«s-

3*r-

3*-

M A R X é s M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 60. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért é s v e r s e n y k é p e s -
ségért. 12—6 

minden- Ï c l r n l í i n í l í I n L r iskola-, torna- és óvodabe-
nemü I S H U l í l J J í l U U t i , rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 
ingyen és bérmentve. 

23 15--2 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntő 

K i S - G e j Ő C Z , U n g m e g y e . 
Ajánlom harang -
öntő műhelye-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

I ) 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék ár jegyzéket kérni ! 
Kivonat az elismerő iratokból: 

Igen tisztelt Eg ry ur ! 
Nem mulaszthatom el, hogy őszintén ki ne nvilvá-

nitsam, miszerint a három harang, melyeket hi tközségünk 
részére öntött , úgy hiveim, mint az egész vidék . szakértő 
és nem szakértő, úri és nein úri publikumának köztetszé-
sét te l jesen megnyer te ; egész bá t ran ki merem mondani, 
és sokak véleményét tolmácsolom, hogy szebb összhangu 
és ilyen mélabús hangzású harangok környékünkön fel 
nem lelhetők. Nyiltan s tel jes őszinteséggel kijelentem te-
hát, hogy ne tekintessenek jelen soraim — ha bárki olva-
sásra méltat ja azokat — üres szólamú reclámcsinálásnak, 
hanem egy lelkiismerettel és becsülettel végzett munka 
jutalmául . 

L.-Pólyán, (Zomplén m.), 1901. január 10. 
Tisztelő hive 

Antalóczy Kornél, 
g. szer t . k a t h . lelkész 

A fentiekhez mindenben hozzájárulok. 
Antalóczy Imre 

nyugd í j a s e spe res - l e lkész . 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam. 12. s z á m . ' O rosh^ d, 1904. m á r c i u s 24-én. 

YHÂZ ÉS ISK 
Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 „ 

Negyedévre . • 3 „ 
Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 

Negyed oldal • 4 
Nyolczad oldal 2 „ 

Egy kis adalék az 1848. XX. t. cz. 
végrehajtásához. 

Átolvastam figyelmesen a református és 
evangelikus egyházak vélemón}Tét az 1818. 
évi XX. t. ez. végrehajtásáról s megvallom, 
borongó, keserű érzelem vett lelkemen erőt 
annak olvasása közben, midőn elgondolám 
azokat a bosszantó sérelmeket, melyek ha-
zánkban, e sokszor oly büszkén hangoztatott 
.Jogállamban," a sötét középkor hagyomá-
nyaiként még ma is fennállanak a vallás-
egyenlőség és viszonosság csúfságára, pro-
testáns egyházainkkal szemben. 

A vegyes bizottság a sérelmek felsoro-
lásával gondos, lelkiismeretes munkát vég-
zett ugyan, de azért azt hiszem, nem lesz 
felesleges dolog, ha e fontos ügyhöz mások 
is hozzászólnak, miután lehetnek oly dol-
gok is, melyek ama . vegyes bizottság gon-
dos körültekintő figyelmét kikerülhették. 

Ilyen p. o. mindjárt az állami ösztön-
dijak ügye is. 

Vannak ugyanis oly állami gymnasiumi 
ösztöndijak, melyeknek a pályázati felhivá-
sát a cultusminiszter minden évben leküldi 
püspökeinknek s általuk középtanodáink igaz-
gatóinak, hogy hivják fel rá a tanuló ifjúság 
figyelmét, s a mely pályázati felhívásokban 
a ,,valláskülönbség nélkül kiosztandó" hang-
zatos jelszavak szerepelnek. Ilyen a többek 
közt p. o. a Bésán-féle ösztöndij is. 

Ez utóbbit bold. emlékű Kramarcsik Ká-
roly, a rozsnyói főgymnasium egykori jeles 
igazgatója, annak idejében igy szokta tudtul 
adni tanítványainak : I t t van egy pályázati 
felhivás állami ösztöndij elnyeréseért, a melyre 
pály ázhat mindenki ,,valláskülönbség nélkül." 

De én a pályázatot csakis annak ajánlom, 
a kinek esetleg miniszter, vagy miniszteri 
t i tkár nagybátyja van-; mivel ezt még soha 
senki nem kapta a mi gymnasiumainkban' 

Bold. Czékus István pedig a tiszai ev. 
egyházkerület nagyérdemű püspöke igy nyi-
latkozat : „Tizenkét év óta vagyok püspök, 
s 7 gymnasium van a kerületünkben (ekkor 
még meg volt a röczei és miskolczi gymna-
sium is) de az én tudomásom szerint az ál-
lami ösztöndijakban nemcsak evangelikus, 
de a mi gymnasiumunkba járó más vallás-
felekezetü tanuló sem részesült soha !" 

Igy volt ez néhány évvel ezelőtt. Nem 
tudom vájjon most igy van-e ? 

És még egyet. Mult évben egy felvidéki, 
kiváló evang. lelkészszel beszélgettünk vallási 
sérelmeink felől, s ő elmondá a többek kö-
zött, hogy a képezdét jelesen végzett leá-
nyát fel akar ta vétetni egy fővárosi állami 
polgári képezdébe. De ide nagy protekció 
levén szükséges, a felvétel nem sikerült. De 
azért a fővárosban levén, leányával együtt 
meglátogatta az intézetet, ahol az igazgatónő 
igen szivesen fogadta s bevezette őket az 
az elfogadó diszterembe is. Mennyire meg-
lepődtek azonban, midőn a falon függő- ké-
pekre tekintve azt látták, hogy az állami in-
tézet falait a római pápa, az esztergomi 
hercegprímás és egy másik róm. kath. püs-
pök arcképei diszitik. „Leányom ! ez nem 
nekünk való hely", mondám — midőn ismét 
eltávoztunk. 

Azt hiszem nem árt ily ügyeket lapunk-
ban mennél többször szellőztetni.* 

Hegyaljai. 

*) Nemcsak nem árt, de kivánatos. Szerk. 



Züllött viszonyok. 
Mohácsy Lajos gergelyi lelkésztársnnk 

a fenti cini alatt egy keserű valóságokkal 
tel t cikket irt legutóbb e b. lapnak hasáb-
jain. Ilyen kemény hangú, szókimondó cikk 
mostanában hamarosan még nem igen jelent 
meg lapunk vezető helyén. Pedig a mit ez 
ifjú lelkésztestvérünk a dunántúliakat jel-
lemző leplezetlen őszinteséggel és bátorsággal 
megirt — és pedig a mint igen helyesen 
kijelentette, megirta mindezt nem azért, hogy 
„rekrimináljon", hanem hogy a mind fenye-
getőbb mérvben jelentkező baj ellen szük-
ségessé vált ktí^ös védekezés kö^ös eszközei-
nek kutatására s felkeresésére adjon impul-
sust — ismeretes mindnyájunk előtt. Sajnos, 
de való. hogy azok a ,,züllött viszonyok" 
tényleg megvannak s az egyház jövője és 
felvirágozásáért munkálkodók szivét méltán 
ejtik aggodalomba. 

Egyháziatlanság, templom-kerülés, nagy-
fokú tiszteletlenség a lelkész és tanitó iránt, 
sőt maga az egyház iránt ; negligálása, sem-
mibe vevése az egyházi rendelkezéseknek 
törvényeknek. Tagadhatat lan, hogy mindezek 
mind gyakrabban feltűnő sajnos jelenségek. 
Épp azért tar tom teljesen indokoltnak a 
cikk megirását s igen szükségesnek, hogy 
erről a folyton növekedő bajról komolyan 
vegyünk tudomást s őrállói tisztünkből kifo-
lyólag: gondolkozzunk a védekezésről, de 
söt sürgősen keressük a helyes gyógyszert. 

Mert a baj közismert ma már, tanusit ja 
ezt az a lázas munkásság, a mely a külön-
féle név alatt alakult belmissió egyletek szer-
vezésében nyilvánul. Tanusi t ja ezt magának 
az egyetemes egyháznak, az egyes kerüle-
teknek kifejtett tevékenysége, a mely a hi-
vek lelki gondozásának — a cura pastora-
lisnak — intezivebbé tételét célozza. Nagyon 
szép, nagyon üdvös, nagyon helyes í 

No de mit érünk el mind ezzel ha azt 
éppen azok nem veszik fel, vagy legalább 
is nem veszik fel komolyan, a kik miatt a 
baj terjed — nem akarom mondani, hogy 
támad — a kik magasztos hivatásuk tuda-
tának hiányában nem fejtenek ki kellő mun-
kásságot az Úr szőlőjében, a kiknek keze 
alat t züllik az egyházi élet . . . 

Mert én nem vonakodom kimondani 
abbeli véleményemet, hogy a mellett a rom-
boló hatás mellett, mit a korrumpált ,,kor 
szellem" okoz, a legnagyobb baj t éppen ezek 
a hivatásukat nem komolyan vevő vezetők 
szerzik. Romboló munkájuk hatása elsőben 
csak saját egyházukban tűnik fel, de utóbb 
botránykő, métely lesz azon az egész vi-
déken. 

Sem idő, sem tér nincs most ahoz, hogy • 
ezeket valaki felsorolja. Csak egy pár ilyent 
hozok fel. Ilyen rombolók, mételyezők azok 
a lelkésztestvérek, akik vasárnap ról-vasár-
napra úgy olvassák fel a beszédet a szószé-
ken, hozzá — horribile dictu — nyomtatot t 
könyvből. (! sz.) Komolyan veszi-e az ilyen pap 
azö h iva tá sá t? használni vél-e ezzel a lelkészi 
t ek in t é snek ? Nem érzi-e, mily silányság, 
mily nagy mérvű lelkiismeretlenség ez ? 

Igy aztán teljesen érthető az a tiszte-
letlen hang, melylyel, az ilyeneknek hivei a 
„lelkészről" általában beszólni szoktak. „No 
ezért kár a papnak az a szép fizetés. Ol-
vasni mi is tudunk ; talán még értelmeseb-
ben mint ő, mert a mi hangunk legalább 
— erős is". Majd a másik: „A papnak nem 
kell semmihez sem érteni — csak olvasni 
kell tudnia". „Azért ugyan be nem megyek 
a templomba, hogy ott az unalmas hangon 
ta r ta tn i szokott olvasást hallgassam. Megve-
szem azt a predikációs könyvet, amiből a 
pap olvas — s otthon olvasgatok belőle". 
Vájjon mit gondolnak : előnyére válik-e ez a 
lelkészi tekintélynek ? . . . Pedig, pedig Is-
tenem, hány, de hány papot ismerek, fiatalt, 
korosabbat, a ki úgy olvassa le a nem is 
maga készitette prédikációkat. 

Aztán, egy másik, hivatás-hiányra valló 
gyengesége igen sok lelkész-társnak, hogy 
ők is „hivatalos órák" szerint dolgoznak. 
Há t 'iszen, kényelmesnek kényelmes, sőt ta-
lán valahogyan meg is indokolható „rendre 
szoktatás" szempontjából, de mii}7- sok zú-
gólodásra, panaszra ad ez okot, azt bizo-
nyára még azok a lelkészek is tudják, a kik 
falun is ragaszkodnak ehhez. Az evangelio-
mot „mind alkalmatos, mind alkalmatlan 
időben" hirdetnünk kell. 

Nagy hiányosság van ott is, ahol a lel-



készre a cura pastoralis vár. Ez t a hiányt 
— hála Isten — felismerték végre minde-
nütt . Készülnek is tenni ellene valmit. Fé-
lek azonban, hogy nem jutunk ezzel sem 
dűlőre. Hisz ezt a tanúság szerint, — nem 
akar ják kötelezőnek venni. Erveinek minden-
féle képen ellene : „nem illik egy lelkészt 
éretlen gyermekként az orránál fogva ve-
zetni," „nem lehet §§-okkal építeni az Ur 
egyházá t , " nem lehet gúzsba kötni a lel-
készt, holmi utasí tásokkal" stb. Istenem, Is-
tenem, milv nemes védelem. De a Krisztus 
egyházának elzüllését meg lehet engedni. Az 
evangeliom szellemével összeegyezik ugye, 
a közbotrány-keltés, a mit egyes lelkész 
okoz a szent gyülekezetben ? de a papot 
nem lehet — utasí tani hűségre, becsületes 
munkásságra, egy lelkészhez illő magatar-
tásra , 

Az pipázhat naphosszat, vagy politizál-
hat, vagy tarokkozhatik . . . . a hivek le-
gelhetnek, kipányvázva a kies mező« 
kön . . . . vasárnap majd elolvassa nekik a 
sorrend szerint megírva található beszédet. 

Ezzel eleget tesz szokásos kötelessé-
geinek. 

Es ekkor még is akadnak, a kik az 
ilyenek kedveért, a szabadságot védve — sza-
badosságot honosítanak meg. 

Pedig kár, nagy kár. Az §§-ba szedett 
utasitás, tőrvény — csak hadd jöjjön. Papok 
írják, csinálják — tehát önmagukat is lekö-
tik ha békó lesz. A törvény csak azokra 
nézve gúzs, és békó, a kik eddig ellene 
cselekedtek s ezentúl is ellene akarna tenni. 
A kik pedig becsülettel, hivatásukhoz hiven 
működnek, azok betöltötték már e törvényt, 
mert megtettek kötelességüket. A törvény 
csak ennyit kívánna ; tehát a kikben meg-
van a kötelességtudat, azokban már eleve 
ott van a törvény is. Hisz a törvény sub-
jektive nem más mint kötelességtudat. 

Ha tehát én bennem, meg a többiben 
megvan a kötelesség tudata, akkor az alko-
tandó törvény reám nézve nem lehet sértő, 
hisz én úgyis megtet tem s megteszem amit 
á i kíván. A kiben pedig nincsen meg a kö-
telesség tudata, a ki nem úgy él, tesz, alkot, 
amint azt tőlünk az egyház érdeke kívánja, 
— no az ilyent meg kár védelmezni. Az 

ilyent csak hadd taní tsa meg a törvény a 
kötelesség teljesítésére. 

Hadd jöjjön az a „lelki pásztori teen-
dőkre vonatkozó utasi tás/ 4 a cura pastoralis 
mint kötelező szabály ! 

De ezzel még nem te t t eleget a közeg}7-
ház a baj szanálására. Nem elég az, ha meg-
mondja : mit kell tenni az igazi prot. lel-
késznek, tiszte igazságának betöltésében, ha-
nem megkívánja tőle az ő sajá t jól felfogott 
érdeke azt is, hogy azokat, a kik ez ellen 
vétenek — kellő szigorral feuyitsa meg. Vau 
a mi egyházunknak jó törvénye. No de mi t 
ér el vele — mikor csak papiroson vau meg 
s a legtöbbször csak úgy harmadába — ne-
gyedibe ha j t ják végre. 

Több erélyt egyházi törvényeink végre-
haj tásásuan ! Ne legyünk itt is kicsinyes, sze-
mélyi érdekekre tekintők. Ne engedjük bün-
tetlen futni a törvénysértőt, ha pap, ha ta-
nitó, ha más is az. Mert erre is tudnék 
példát, de sokat felhozni. Ped ig ez . a lany-
haság ál-szeretet, mel}T a törvényszegőket 
sajnál ja büntetni — mondhatom igen átkos 
szerepet visz, mert igy lassan-lassan az a 
nézet kap lábra az egyháztagok között, hogy 
az egyház vagy nem meii, vagy nem képes 
törvényeit végrehajtani. Ezért aztán ő is 
szabadon, teljes tiszteletlenséggel gázol ke-
resztül-kasul ra j ta . Ezen is segíteni kell. Ez 
is egyik olyan baj, a mely orvoslásra vár. 
És pedig sürgős orvoslásra, mert a baj nagy, 
s a közegyház tekintélyét veszélyezteti. 

Ezeket óha j to t tam Mohácsy Lajos lel-
késztársunk cikkének iniciativájára, vele való 
eg}Tüttérzésem jeléül elmondani. 

Alföldi. 

Néhány szó a belmissió kérdéséhez. 
Midőn a belmissió kérdését hazánkban 

is felvetették s komoly férfiak a mozgalom 
élére állottak, hogy évtizedek mulasztását 
pótolják : kétkedéssel párosult reménységgel 
kisértük a mozgalom fazisait , kik a bel-
missiói tevékenységben kezdettől hi tünk élő 
voltának bizon}Tságát lát juk. Örültünk, hogy 
végre valahára mi is felébredünk a passiv 
resistentia álmából s hozzá fogunk mi is 



szt. vallásunk adta eszközeivel ama társa-
dalmi bajok orvoslására, melyek oly égetők, 
s melyek — mint megannyd vádló — vádol-
ják a keresztyénséget emberbarát i köteles-
ségének mulasztásával. 

De kétkedésünk se volt alaptalan. 
Sajnálat ta l tapasztal tuk a mozgalom 

folyamán, hogy ott, ahol különösen nekünk 
lelkészeknek, mint Istenországa hivatot t 
munkásainak, — egy szivvel — lélekkel, 
önzetlen hűséggel s szerető egyetértéssel 
kellene munkálkodnunk — mert Istenországá-
nak érdeke kivánja igy tőlünk — épen ott 
nem vagyunk egyek, épen e téren engedjük 
uralkodni sziveinken a közöny, a hidegség, 
sokszor az irigység bűnét, s gördítünk aka-
dályokat a legszentebb eszmék megvalósítása 
elé. 

A belmissiói tevékenység meginditására 
irányuló mozgalom megszűnt. A küzdők le-
tet ték a fegyvert, még mielőtt positiv ered-
ményt elértek volna. 

Pedig a kérdést tisztázni kell ! 
A megkezdet t munkát bevégezetlenül 

hagynunk nem szabad. 
Nagy mulasztás terheli eddig is lelkün-

ket, hallgatással azt jóvá nem tehetjük ! 
A beteg — a szegény — a cseléd-ügy, 

a bukottak ügye, a kiszabadult fegyencek 
ügye, a gyári munkások lelkigondozása stb. 
nem társadalmi, de elsősorban vallás-társa-
dalmi úton vár ja rendezését. Mily nagy a 
nyomor köröskörül s nékünk, kiknek elsősor-
ban szól a parancsolat : „Szeressed felebaráto-
dat, mint tenmagadat" (Máté 22—39) még 
csak vigaszthozó szavunk sincs, nem hogy 
balzsamunk volna a fájó sebekre. 

Németország, melyre, midőn vallás-társa-
dalmi tárgyakról beszélünk, lehetetlen nem 
hivatkoznunk, régen nyúj t ja áldott segítsé-
gét a szenvedő emberiségnek, régóta ruházza 
a ruhátlant , táplál ja az éhezőt, gyógyitja a 
testi és lelkibetegeket s mi még ráérünk 
vitatkozni : legyen-e belmissió, vagy ne le-
gyen ? 

Ezért a mi lelkünket is terheli a felelős-
ség ama biró előtt, kinek szolgálatába 
szegődtünk. 

A fontos mozgalom megszűnt. 

A küzdők ugy az egyik, mint a má.sik 
részen letették a feg}7vert. 

Most 'midőn a fontos ügy teljesen nyug-
szik, ráakarok mutatni ama okra, mely a 
két félt egymástól elválasztotta. Vajha 
sikerülne a válaszfalat lerontani s a békés 
együttmunkálást biztositani ! 

Nézetem szerint a két pár t közötti ellentét 
a belmissiónak nem elvi, mint inkább alaki 
felfogásában gyökeredzik. 

Elvileg az ellenpárt is helyesli, de küzd 
tervezett alaki megvalósúlása, szervezete 
ellen. 

A belmissió hivei az önnálló szervezet 
mellett foglaltak állást. Oly önálló szervezet-
tel biró egyesülelet akarnak, mint bármely 
más, pld. világi egylet. Oly szervezettel akar-
ják ellátni a belmissiói intézményeket, mint 
pld. -Németországban vannak ellátva, hol kü-
lön missiói papok állanak az ügy szolgálatá-
ban egy önálló „Missionsdirektor" fennha-
tósága alatt, kinek kezében a missió összes 
szálai futnak össze. 

Ily önálló szervezet mellett foglalt állást 
Hörk is szép cikkében (E. E. és I. 1903. márc. 
12.) Erveit magamévá nem teszem, mert azok 
más szervezet mellett is megállanak. 

Nézetem szerint e tervezett önálló szer-
vezet idegenitett el sokat a belmissiótól. Ez 
önálló szervezet ébresztette fel sokban a szek-
táskodás gondolatát, mert hiszen az ecclesi-
ában ecclesiolát teremt meg. Igaz, való az 
ellenpárt érve, midőn azt mondja, hogy a 
keresztyénség a maga egészében egy belmis-
siói intézmén}\ minek a belmissiói tevékeny-
séget egy egyletre bizní s ezreket felmenteni 
a felebaráti szeretet köteléke alól ? 

Igaz másrészt, hogy pld. Németország 
önálló szervezet mellett is igen szép ered-
ményeket mutat fel a belmissiói tevékenység 
terén. De ne feledjük, hogy Németország 2k 
részben evangelikus s emellett igen gazdag 
állam, hol egyesek áldoznak ezreket, sőt tíz-
ezreket a szent ügyre. Más, a gyülekezettel 
közvetlenebb szervezet ott is csak fokozná 
az áldozatkészséget. (Hogy egyebet ne em-
lítsek a Gr. A. egjdet, a mely bár inkább 
külmissiói egylet — 1902-ben gyűj töt t Né-
metországban 412000 márkát , ugyanekkor a 



külföldről befolyt 103000 márka — hol pe-
dig az egyletnek fiókjai nincsenek !) S nem 
lehetetlen, hogy az önálló szervezet, az egy-
háztól való bizonyos függet lensége folytán, 
bá r közvetve a secták ter jedésére is hatás-
sal van, melyeknek száma a hi tbuzgó Né-
metországban is rohamosan növekszik. 

Álljon bármin t a dolog, én a tervbe vet t 
szervezetet nem helyeslem. Ne te remtsük 
meg a belmissiót a gyülekezet mellett , de 
m a g á b a n a gyülekezetben, mely annak élet-
forrása, éltető ereje. Erezze a gyülekezet min-
den tag ja , hog3r a szeretet tevékenységben 
neki is részt kell venni s nemcsak a rendes 
vagy alapi tó tagoknak. Igy a gyülekezet tel 
szerves Összefüggésben lesz a belmissió és 
intézményei azzá, aminek lennie kell, az élő 
h i t tanúbizonysága, mely a könyörülő szere-
te tben nyilvánúl. 

A gyülekezet te l való szerves összefüggés! 
— ezt t a r tom én a belmissió in tézmények 
leghelyesebb szervezetének ! Az intézmény 
fenntar tó s kormányzó t ag ja i legyenek az 
egyháznak fenntar tó és kormányzó tag ja i . 
Igy fognak a belmissiói intézmények az egy-
ház emlőin táplá lkozni I 

A kezdet — hála Is tennek — m á r ná-
lunk is meg van. Nőegyleteink, belmissiói 
tevékenységünk első zsengéi számos gyüle-
kezetben szépen működnek. I t t -o t t nyi lvánul 
e tevékenység árva- és kórházak megterem-
tésében. Egészen tét lenül már mi se töl t jük 
az időt, de a közöny még nagy. Hi tünk van, 
de igazán hitből áldozni még nem tudunk. 
Hi tünk csak szavakban, te t tekben még rit-
kán nyilvánul. Ped ig mily szépen mondja 
az apostol : E g y m á s n a k te rhé t hordozzátok 
ós úgy töltsétek be a Krisztus törvényét 
(Gall. 62 ) és Jézus : Bizony mondom néktek, 
a mit cselekedtetek egy gyei az én kicsin}' 
a tyámfiai közül, én m a g a m m a l cselekedtétek 
(Máté 2 540) — mely igék képezik a belmissió 
a lap já t s örök vezér-eszméjét . 

Nem gondoskodtunk még eléggé az ár-
vákról : á rvaházak ra van szükség! Nem gon-
doskodtunk eléggé a test i és lelki betegekről 
— tes tvéreink ők is ! A szegények és nyo-
morul tak ezrei éhezve — fázva néznek ránk, 
hol van hi tünk, mely a könyörülő szeretet 
által hegyeket mozgatni képes ? A bukot tak 

ezrei, kik az evangeliom segitő ka r ja i u tán 
nyúlnak — tőlünk vár ják a posván}Tból való 
szabadulást , me r t se a t á r sada lmi se a pápa-
ság szerencsétlen ügyükkel nem törődik. Az 
evangél ium szellemében vezete t t cseléd-ott-
hon megalap i tása is actualis kérdés ! 

íme, a belmissiói tevékenység tere nagyjá-
ban ! Lá tva a nyomort , l á tva a segély u t án 
sóvárgók ezreit : té t lenül állani bűn ; — utó-
végre is : Is ten szolgála tába szegődtünk, hogy 
az ő országát fogjuk te r jesz ten i e földön ! 
Ne öljük a d rága időt meddő vi tatkozások-
kal, mer t a cselekvésre már mi nálunk is 
e lérkezet t az idő. Vagyonosabb eg}7liázak 
fogad janak keblükbe 1—1 belmissiói intéz-
ményt [s mi szegények filléreinkkel fogunk 
sietni a nyomor enyhitésére. Vagyonos fő-
uraink és uraink, kik az Úrtól k a p t á k a 
vagyont , a ján l ják az t fel az Úr szolgá la tába 
és á ldozataikkal , siessenek a n\Tomorgók 
könnyeit szári tani . A hit, mely nem cselek-
szik — nem élő, de holt hit ! 

A belmissió h ivatot t munkásai , s a 
gyülekezetek ál l janak munkába ! Szervezked-
jenek, gyűj tsenek és szervezzenek ! . . . 

A szent ügy mellet t — én és gyüleke-
zetem velük m a r a d ! 

Mayer Pál 
ev, lelkész. 

Belföld. 
Kérelem. (Az alsólendvai missiói egyház a kö-

vetkező kérelemmel fordul híveinkhez :) Szeretett 
Hitrokonok ! Testvérek az Urban ! »Egymásnak ter-
hét hordozzátok s úgy töltsétek be a Krisztus tör-
vényét.« (Gai. VI. 2.) Ezen apostoli szózatra hivat-
kozva fordulunk hozzátok az alsólendvai ev. mis-
siói gyülekezet nevében. Zalavármegye déli részén, 
eme hajdan tisztán protestánsoktól lakott vidéken, 
a mostoha idők következtében a protestantismus 
teljesen háttérbe szorult. Elszórva itt-ott maradt 
meg egy-két család ősei hitében beékelve a túl-
nyomó számú katholikusok közé, kitéve annak a 
veszélynek, hogy egypár évtized alatt a téritvé-
nyek révén e csekély számú protestáns is teljesen 
beleolvad a kath. egyházba. Elszomoritó a látvány, 
mely itt szemeink elé tárul. A vegyes házasságban 
élő szülőknek'gyermekei igen kevés kivétellel mind 
katholikusok ; a kik még protestánsoknak vallják is 
magukat — kath. iskolában neveltetvén — azok 
hittanát, szokásait sajátították el s ezeknek már 
csak alkalom kell, hogy formaszerűleg is elhagyják 



prot. hitüket. Szóval végveszély fenyegeti itt a pro-
testantismust s igy annak megmentésére, erősíté-
sére, erősitésére sietni minden igaz prot. ember-
nek szent kötelessége. Ettől a kötelességérzettől 
áthatva egyházi főhatóságunk a mentés munkájá-
ban megtette az első lépést: Alsólendván s kör-
nyékén elszórva élő hitsorsosainkat missió gyüle-
kezetté alakította s a magas kormány támogatásá-
val Alsólendva központtal missiói lelkészi állást 
szervezett. Van tehát mentő, de hiányoznak a men-
téshez szükséges eszközök. Nincs lelkészlakunk, 
nincs iskolánk, nincs méltó hajlékunk, hol lélekben 
és igazságban imádhatnék az Urat. Számolva a kö-
rülményekkel, először csak lelkészlakot és iskolát 
akarunk építeni, mint amelyekre a legégetőbb szük-
ség van. Mert amig gyermekeink idegen szellemű 
iskolákba kénytelenek járni, addig mi buzgó, hithű 
prot. nemzedéket nevelni nem tudunk. Minthogy 
azonban népünk szegénységénél fogva még ezen 
legszükségesebbeket se tudjuk saját erőnk-
ből felállítani, azért hozzátok fordulunk szeretett 
hitrokonok azon kérésünkkel : nyújtsatok segédke-
zet! Őszintén feltártuk égő sebeinket, tőletek vár-
juk azokra enyhítő olajat ! Tegyetek bizonyságot 
élő hitetekről, adjatok és gyűjtsetek a szent célra: 
Istenországának építésére, a protestantismus erő-
sitésére ! Hitrokoni szerettei Patrik Gyula felügyelő. 
Teke Dénes lelkész. (A legmelegebben ajánljuk e 
kérő szózatot olvasóink jóindulatú figyelmébe. Az 
adományok az alsólendvai lelkészi hivatalhoz kül-
dendők. (Szerk.) 

Az eperjesi ág. hitv. evang. I. anyaegyház Év-
könyve az 1903. évről. VIII. évfolyam. Eperjesen 
(Kóscli A.,) 1904. 86 lap. A kassainak mintájára 
szerkesztette ifj. Draskóc^v Lajos ev. lelkész. Az 
egyházközség 45 év óta buzgó felügyelője Kubinyi 
Albert Eperjes mivelt társadalmának ez a régi, nagy-
érdemű tagja; gondnoka Gamauf György tképző-
int. igazgató-tanár, iskolaszéki elnöke dr. Mikler 
Károly jogakad. dékán. Az egyház mult évi törté-
netét kimerítő hűséggel adja az Évkönyv, s külö-
nös melegséggel megemlékezik Zelenka püspöknek 
eperjesi tartózkodásáról s a Budapestre költözött 
Dr. Hcrváth Ödönről. Az istentisztelet nyelve két-
harmad részében s a főünnepeken mindenkor ma-
gyar s egyharmadában német. A »Cipruslombok« 
szakaszában megörökíti a lelkész dr. Sarudy Vil-
mos jogtanár és volt temetőfelügyelő és Kubinyi 
Albertné Csupa Zsófia volt jótékonynőegyleti el-
nüknő, áldott emlékezetét, mig az »Olajlakoszorú-
ban« Rais\ Ede kir. főmérnök és buzgó presbiter-
iből közöl lélekemelő adatokat. Az »Emlékkönyv« 
rovata megemlékezik Stolc\ Irén 200, Tóth Zs. 160 
és Kubinyi Albertné 500 koronás alapítványáról. A 
helyi gyáinintézet és a kegyes adományok rovata 
is az egyháztagok buzgóságát s a lelkész körültekintő 
figyelmét dicséri. Az Évkönyv egyik legszebb feje-
zete az Evang. nőegylet mult évi munkásságáról 

szól. Elnöke Mosáns\ky Gyö\öné, titkár Mayer 
Endre theol. tanár, pénztárosa Vogel Béla, iegyzője 
Oeschger Adél, ev. nép- és polgárisk. igazgató. Fé-
nyesen bevált a diakonissza-intézmény az egyház-
községben. Tagsági dijakból betol y t a nőegyletre 
537 kor. Az ev. nép- és polgári iskolákban a tanu-
lók száma 243, ebből 126 evang., a többi vegyes 
vallásű, s többségében izraelita. Az egyházközség 
kebelében született 28 gyermek ; 13 ti, és 15 leány, 
ebből 1 törvénytelen ; konfirmáltatott 24 gyermek: 
16 fi és 8 leány; hirdetés voit 10, ebből 5 pár ve-
gyes vallású; esküdött ugyanannyi; meghalt 28 
egyén: 15 fi és 13 nő ; űrvacsorával ett '(á kollé-
giumi ifjúság 2-szeres úrvacsorázását is beleértve) 
596; áttérés és kitérés nem volt. Az egyházközség 
közpénztárának forgalmi kimutatása 85.063.50, a 
Herfurth József alapé 76,246.33, az összes egyházi 
vagyon 243,900-59 koronát tüntet föl. Egyházi adó-
illeték fejében befolyt 3214 kor., ebből a legnagyobb 
tétel 60. a legkisebb 4 korona. A felsőleányiskolai 
alap 33,061-81 korona. A mérlegszámla főösszege 
210,838-78 korona a veszteség- és nyereségszámlán 
14,883*87 korona. — A nőegylet összes vagyona 
13.255-12 korona. A »tudnivalók« az istentisztelet 
rendjére s az egyházi cselekvényekre vonatkoznak. 
Az Évkönyv a lelkész és az egyházi tisztviselők és 
egyháztagok buzgoságáról tesz bizonyságot s biz-
tató reményt nyújt a lelkes »Zárszó« is. Ebben be-
szél »a szívről, mely szeretni, hinni és remélni tud.« 
Majd igy folytatja: »Jaj .annak a szívnek, a mely-
ben ez a szent háromság többé nem él. Olyanná válik 
az ilyen sziv, mint a rózsafa, melynek utolsó szir-
ma is lehullott; mint a madár, melynek szárnya 
törött össze; mint a gyémánt, mely fényével 
melegíteni, boldogítani nem tud, mint a kis 
méh, melynek kaptára kirabolva van . . . . Ez 
az Évkönyv tartalmával azt bizonyítja, hogy az 
én egyházam híveinek szive nem ilyen kihalt, kin-
cseitől megfosztott pusztaság. S szivük szereteté-
hez fordulok ; az födözze el az Ür szolgája műve 
hiányait. Vallásos hitökhöz fordulok : az gyújtsa 
leikökben új lángra a könyörülő jóság és a nehéz 
anyagi gondok közölt is áldozatkész szeretet szent 
tüzét, melynek fénye mellett bizton nem hagyják 
olvasatlanul esdő szózatomat : »Adjatok, adjatok 
abból amit isten adott.« Adjatok a serdülők kezébe: 
imádságos könyvet, az ínséggel küzdőnek az Űr 
oltárához: hófehér ruhát, a hajléktalannak menlie-
lvet. Adjatok, ha örültök, adjatok ha sírtok is. 
»Anyaszentegyházunk« szellemajka (sic!) kér. S 
mig a kérés élő szivekre lel: Addig vallásos re-
ményünk meg nem szégyenül: Mert a »Behemót-
nak torkában« is, a »gonosz időkben« is : »Meg-
tart az Úr és előmenetelt ád.« Ámen. Sz. M. 

Biblia ünnepe Sárvárott. N e m r é g e n S á r v á r o t t 
járván, feltűnt azon utcának a szegletén, melyben 
az evang. paplak, templom és iskola van, egy út 
jelző tábla ezen felirattal : Erdősi Sylveszter utca. 



Sárvár nagyközsége ezen új elnevezéssel lerótta a 
kegyelet adóját Erdősy Sylvester János, a legelső 
magyar bibliafordító s volt sárvári tanítónak em-
lékezete iránt; és szép figyelmet tanúsított az ev. 
egyház iránt is. — Ezt a kegyeletet és ezt a figyel-
met nagyban nevelte a március 6-án a sárvári ev. 
gyülekezetben megtartott bibliaünnep. A gyülekezet 
kebelében létező , Belmissió egylet4' meghívására a 
soproni theologiai tanári kar és a theologiai hallga-
tók 26 tagja lerándult Sárvárra és emlékezetébe 
hozta a közönségnek, minő volt az evangeliuin 
ereje e városban és környékén a Nádasdyak ide-
jében és minő szellemi életnek képezte forrását. — 
A délelőtti isteni tiszteletre bejött a nagyközségbe a 
vidék evangélikus lakossága, melynek egész töme-
gét a gyülekezet kicsiny temploma nem tudta be-
fogadni. Szalai Mihály soproni theologus tartotta a 
biblia áldásait feltüntető remek és magasan szár-
nyaló egyházi beszédet, délután pedig Rónay Gyula 
ragadta magával tartalmas beszédével a buzgó hí-
vek seregét. Az ünnep fénypontját a theologiai ta-
nárok és theologiai hallgatók közreműködésével es-
te fél hatkor megtartott vallásos estély képezte, me-
lyen a nagyközség értelmisége hitfelekezeti különb-
ség nélkül vett részt. A gyülekezeti ének után a hely-
beli lelkész szép imája ntán Poszvék Sándor theo-
logiai igazgató-tanár bilincselte le a hallgatóság fi-
gyelinét gyönyörű megnyitóbeszédével. Majd Payr-
Sándor theologiai tanár mély történeti tudása, 
felolvasói művészete ragadta magával a közönsé-
get. Erdősy Silvester János emlékezetét, Sárvárnak 
dicső múltját rajzolván. Zoch Sámuel theologiai 
hallgató ,,a biblia a XIX. században" címen a brit 
és külföldi biblia társulat történetét ismertette kü-
lönös tekintettel a hazai viszonyokra. Két theolo-
giai hallgató még remek szavalatot tartott, a the-
ologiai hallgatóság énnekkara ének darabokat adott 
elő. A vallásos estély után fecerunt magnum ál-
domás, melyet csak azért említek fel, mert 230-an 
vettek abban részt ; a mi egy nagyközség részéről, 
melyben egy kided evang. gyülekezet szerényke-
dik, nagy érdeklődésre mutat. 

Hazafias ünnepélyek. 1. A pozsonyi ág. iiitv. ev. 
theologiai akadémia olvasóköre 1901. évi március 
hó 15-én délután 5 órakor hazafias ünnepélyt ren-
dezett, a következő műsorral: Hymnus. — Ima. 

„Március idusa.'' Szavalat — Honfi imája. Ének. 
Ünnepi beszéd. — Magyar nyelv. Ábrányi Emil-

től. Szavalat. — Szózat. — II. A dunántúli ág. hitv. 
evang. Egyházkerület soproni főiskolája (theol., fő-
gynm. és tanítóképző-intézet) 1901. március 15-én, 
hazafias emlékünnepélyt rendezett a következő 
műsorral: Nemzeti dal. — Alkalmi beszéd. — Élj 
őseink hazája. Karének Schumann tói. — Előre ! 
Szavalat. — Hazáinhoz. Karének Sarudy Ottótól. 
— Március 15-én. — Rákóci-induló. — Hymnus. — 
llí. A békéscsabai ág. h. ev. Rudolf-főgimnázium 1901. 
március 15-én hazafias ünnepet rendezett, a kö-

vetkező műsorral : Kossuth búcsúja. Ének. — Far-
kas : Czinka Panna. Szavalat. — Ünnepi beszéd. 
Mondta dr Reil Lajos tanár. — Induló a próféta 
operából. — Petőfi a táborban. Az Önképzőkör ez 
idei pályázatán jutalmazott pályamű. Irta és felol-
vasta Zsilinszky Endre VIII. o. t. — lnczédy: A 
nővér. Szavalat. — Isten, adj hazánk felett . . . . 
Ének. 

Gazdák, ha nagy terméshez a k a r n a k jutni , 
Mauthner-féle magvakat vessenek. Idei árjegyzékét, 
mely 226 oldalra terjed, Mauthner Ödön cs. és kir. 
udvari magkereskedése Budapesten, Rotte nbiller-utca 
33, mindenkinek ingyen megküldi. A kitűnően tisz-
tított, legnagyobb csiraképességgel biró, fajtiszta 
magvak árai alacsonyak. Különösen fölemlitendők 
az impregnált takarmányrépamagvak és a legneme-
mesebb gabnafélék dús választéka. 

Kérelem. 
Az előfizetés megújítását kérem azoktól, akik-

nek utalványt küldök. Veres József. 

Külföld. 
Klerikális lárma. Nagy zajt ütött a közelmúlt 

napokban a klerikális sajtó, hogy az egykori fran-
cia kath. pap, az ismert nevű Bourrier, ki közel 
800 paptársával hagyta el évekkel azelőtt a tran-
cia kath. egyházat, sőt egy evang. szellemű folyó-
iratot is szerkesztett, újból visszatért az egyedül üd-
vözitö római anyaszentegyház kebelébe. A pápás sajtó, 
mely egykoron szédelgőnek nevezte, ujjongott s a 
prot. bosszankodott a különös eseten. Utóbbi elé-
gedetlenkedett az ev. kei esztyénséghez való állá-
sán, a francia klérus körében kifejtett lanyha 
munkásságán s folyóiratának amúgy lágy meleg 
reform eszméin. Egy prot. lelkésznek vádjára a 
Chr. W. hasábjain következőleg válaszolt : „Lehet-e 
azon csodálkozni, hogy bizonyos ragaszkodással 
vagyok gyermekkorom egyháza iránt? Igen, most 
is szeretem ez egyházat, mely nekem anyám vala, 
s a melynek tévedései mellett is köszönöm gyer-
mekkorom legjavát. Áldottam akkor is. amidőn azt 
kívánták, hogy átkozzam s 10 évig tartott, inig meg-
tagadtam." Ilogy ujjongot azon a német és a fran-
cia szabadkőműves sajtó, s szellemi hőst tisztelt 
benne mindenfelé. Mi több, az Evang. szövetség 
múltkori közgyűlésén mily nagy szerepet játszott s 
mily nagy szónok vala. Most ennek vége. Nagy a 
prot. sajtó szégyene, AZ ünnepelt hős visszatért 
„gyermekkora óta hőn szeretett egyháza" kebelé-
be ! A lrancia evangelizátor és reformátor — „meg-
tért.'* De ne bánkódjunk valami nagyon. Névcse-
réről van itt szó. Nem Bourrier, hanem Bouzvier, 
az egykori bavansi luth, pap lépett át, miután há-
zasságát felbontotta, a trappisták kolostorába. Irn 



ez a klerikális lárma vége I*) — De Hoensbroseh 
gróf, az exjezsuita iró esete is igen érdekes és fe-
lette jellemző. „A cél szentesíti az eszközöket'' c. 
hírhedt jezsuita morális tantételről van szó, a me-
lyet a jezsuiták, legújabban Dansbach káplán és ba-
jor képviselő személyében következetesen tagad-
nak. A jezsuita morál körében telette tájékozott 
nemes gróf 2000 márkát tett le a trieri bíróság előtt 
fogadásul a tétel beigazolására, illetve Dansbach 
káplán annak megcáfolására. Utóbbi folyton halo-
gatja a terminust, mert hát vesztesnek tudja ma-
gát a~ 2 ezer márka megfizetésében. Utóbb is má-
jus 31-ikét, majd később 1906. február 16-át aján-
lotta. Az eset kinos feltűnést, söt érthető kíváncsi-
ságot keltett mindenfelé. Kibújni alóla vagy adgrae-
cas calendas elhalasztani aligha lehet. Hoensbroech 
gróf nem az a férfi, a ki meghátrálna. Egykori je-
zsuita társait nagyon is ismeri, de nagyon tájéko-
zott azok irodalmának legapróbb részleteiben is. 
Kíváncsian várjuk mi is a további fejleményeket. 

s-\ás\-m cin ing en i tarto mányegyház köréből. 
Tartományi zsinatát november 9—17. napjain tar-
totta. Azon a segédielkészek javadalmazását az el-
ső lelkészi vizsga után 1000 márkáról 1200-ra, s a 
második után 1200-ról 1400 márkára emelte. Lel-
készeinek száma 133;21 lelkészi állást a szomszé-
dos lelkészek láttak el. A tanítók által végzett is-
tentiszteietek diját 225 márkáról 300-ra emelte. 
Egyházi építkezésekre a tartománygyűlés 50 ezer, 
s egyébb segélyekre u. m. a papi javadalmazások 
s a nyugdijak emelésére 161250 márkát szavazott 
meg. A tartományegyházi zsinat behatóan foglalko-
zott továbbá a német ev. tartományegyházak szo-
rosabb tömörülésének a kérdésével, mely Rómával 
szemben oly égetővé vált a német egységes prot. 
birodalomban. Hiszen kevésbé hittani, mint inkább 
szervezeti és egyházpolitikai kérdések választják 
el az egyes német ev. tartományegyházakat egy-
mástól. A lelkészegylet is dicséretes munkásságot 
fejt ki. A zsinat több üdvös gyakorlati egyházi kér-
dést is megoldott. A tartományi zsinat s az egy-
házkormányzat közötti viszony még mindég meg-
oldásra vár. A szász-meiningeni ev. egyház meg-
tette legutóbbi zsinatán e tekintetben a kezdemé-
nyező lépéseket. A tartományegyház belső egyházi 
és iskolai élete minden tekintetben biztató. A theol. 
kérdések eltérő felfogása többé nem emelhet vá-
lasztó falakat. Mert hát vallás és egyház s vallás 
és theologia még nem azonosítható. 

Els\ás\-Loth a ringiából. Ma már a klerikálisok 
is sociális hatalommá szervezkednek. Kctteler püs-
pök elsőnek vette észre, hogy a pápás egyháznak 

*) Jegyzet . F . é. 9-ik számunkban „Külföld" rova tunkban 
már megemlékeztünk erről az esetről — ellenkező értelem-
ben. — A klerikális külföldi saj tó már hónapokkal ezelőtt kol-
portál ta ezt a hir t és természetesen tőkét kovácsolt belőle a 
maga javára. Akkor is hamisnak bizonyult a hir. Most újból 
felszinre hozták — a múltkorinál nagyobb lármával. Minden 
valószinüséggel most is téves lesz a hiresztelés. Teljes bizo-
nyosság kedveért utána járunk. 

is állást kell foglalnia a sociális kérdéssel szemben. 
Pedig Uhlhorn, Natliusius és más prot. sociális irók. 
szerint a pápás egyház vajmi kevéssel járul a so-
ciális kérdés megoldásához. Újabban azt olvassuk, 
hogy Strassburgban az egész Elzászra kiterjedőleg 
az általános nőegylettel szemben egy tisztán kath. 
nőegylet keletkezett, s létesítését azzal indokolta, 
hogy ,,az általános német nőegylet körében nem 
méltányolják eléggé a vallásnak közösségi, állami 
és társádalomalkotó jellegét." A női nemnek — 
úgy olvassuk tovább — legyen olyan szellemi köz-
pontja és tárháza, a melynek fegyvereivel siker-
rel győzhesse le mindenkoron az egyházat és an-
nak szent hitét érintő támadásokat.'* íme a nők 
a klerikalismus szolgálatában Németországban ! Mi 
több. azt olvassuk, hogy Strassburgban egy pápás 
leány-egyjet is van alakulóban, sőt a klerikális gaz-
dasági szövetkezetek is kezdik hazánk mintájára 
behálózni a német vidékeket. E klerikális egyesü-
letek és szövetkezetek az ultramontanismus való-
ságos melegágyai, s nálunk is a kath. legény- és 
nőegyletek s olvasó körök szítják a türelmetlen 
felekezetieskedés tüzét a városok és falvak vegyes 
vallású lakossága között. 

Mecklenburg-Schwerin köréből. A mecklénburgi 
ev. tartományegyház belniissziói egyesületének mult 
évi jelenteséből az Alig. Ev. Luth. K. Ztg. közlései 
nyomán ide ig tatjuk a következő lélekemelő ada-
tokat: Tagjainak száma 204-ről 338-ra emelkedett. 
Tagsági dijakból és kollektákból befolyt 1511, a 
tartománygyülés rendkívüli adományából 3000 s 
ajándékokból 7017 márka. A kiadás volt 6519 már-
ka. Közelebbi szeretetmunkásságának a tárgya a 
tengerészeti misszió, a brémai gestemündei tenge-
részeti otthon fölsegélyezése, az elesett nők meg-
mentése és gondozása, a nyomorék férfiak ^ügyei-
nek felkarolása és az epileptikusok ápolása. A nyo-
morék férfiak otthonának felépítésére a házi kollekta 
gyűjtése 26500 koronát eredményezett. Két röpira-
ta, a melynek egyike „a konfirmándusok szüleihez" 
szólt s másika „a ker. hűséget" fejtegeti közel 6000 
példányban kelt el. Különösen az előző felhívja a 
szülőket konfirmáns gyermekeik gondozásának ko-
moly feladataira és nehézségeire. A tartomány-
gyűlés már ez idén harmadszor 5 évre kiterjedő-
leg népkönyvtárak létesítésére 3000 márkát szava-
zott meg. Örömmel értesülünk a mecklenburgi 
belmissziói egyesület e buzgó munkásságáról, any-
nyival is inkább, mivel úgy tudjuk, hogy Mecklen-
burgban a rideg lutheri orthodoxia épen nem áll 
arányban a fejletlen erköcsi közállapotokkal. A bűn-
ügyi statisztika épen nem hízelgő adatokat mutat 
az orthodoxia vallásos-erkölcsi hatásáról a népélet-
ben. 

Svájc egyhá\i és iskolai életéből. Svájc egyházi 
köreiben erősen és sűrűn hangoztatják legújabban 
az állam és az egyház merev elválasztásának azt 
a tanát és elméletét, a mely Franciaország nagy 



küzdelmei óta van a levegőben, nem különben a 
nőknek egyházi választó jogát. Igy utóbbit illetőleg 
a neucháteli szabad egyházközség múltkori közgyű-
lésében megszavazta a választó képességet a nők 
részére. Másutt azonban méltán tartanak attól, hogy 
ezek az einancipátiói kísérletek esetleg családi za-
varokat okozhatnak sőt a férfiak közönyösségét 
eredményezhetik az egyházi és iskolai dolgok iránt. 
Az egyháznak az államtól való elválasztása tanában 
a hivatalos egyház ma még nein döntött. De meg-
érett. a kérdés arra, hogy a közel jövőben már az 
államtanácsban sőt a zsinatokon is tárgyaltassék. 
Csudálatos, hogy Svájcban az egyháznak az állam-
tól való függetlenségét s az egyházi megadóztatást 
sürgetik mig minálunk az államtól várjuk a kultu-
rális munkásságunk -viszontszolgálatát, vagy lega-
lább is annak némi honorálását. Igy a waadtlandi 
zsinat legutóbb kimondotta, hogy „az állam viselje 
az egyházi közigazgatáshoz szükséges költségeket." 
— A lefolyt téli félévben a svájci egyetemek orvo-
si fakultásán több volt a női, mint a férfi hallgató. 
Az összes hallgatók száma volt 1654, ebből 763 
férfi és 891 női hallgató. A női hallgatók az egyes 
egyetemek orvosi fakultásain következőleg oszla-
nak meg: Bem 377, Lausanne 181, Zürich 177, 
(leni 151 és Bázel 5 női hallgatóval. Ez is eman-
cipálió. 

Anglia magas püspöki államegyházára nézve 
felette jellemző a legújabb statisztikának az a ta-
nulsága, a mely szerint az egyházak lélekszám te-
kintetében messze meghaladják a szabad egyházak 
és szekták Iii vei. Így nevezetesen az államegyház-
nak a maga istentiszteleti helyiségeiben csak 7127834, 
a nem állami egyházaknak ellenben 8171666 ülő-
helye van. Az anglikán egyház vasárnapi iskoláiban 
a tanulók száma 2919413, a szekták iskoláiban el-
lenben 3889848. Felette jellemző a szektaprotestán-
suk angol-amerikai mozgolódásaira az az adat is, 
a mely szerint Clewlandban az episcopális metho-
disták püspöke egyik missziói beszédjére a közel 
2 ezer hallgató egy pillanat alatt 335 ezer dollárt 
g} njtutt missziói célokra. Mi több e misszió szinte 
vérében van a kisebb szektaprot. felekezeteknek, 
p. o. a herrnhutiaknak és methódistáknak. 

Eperjes. 
Dr. S\lávik Mátyás. 

Az emberiség vallása. Egy német statisztikus, 
a stuttgarti statisztikai hivatal igazgatója, megcsi-
nálta az emberiség felekezeti statisztikáját. A leg-
újabb adatokat használta a munkájához. E szerint az 
ismert világ lakosainak száma összesen 1,515.510.000 
lélek. A föld lakosságának majdnem egyharmada 
534,940.000 ember keresztény vallású. Van ezután 
összesen 175,290.000 mohamedánus. 10,860.000 zsi-
dó. A többit 823,420.000 ember vallás szerint igy 
oszlik meg : 300 millió Konfucius követője, 210 mil-
lió buddhista, ezek a legnagyobb felekezetek. E sta-
tisztika szerint a föld lakosságában 1000 emberből 

keresztyén 346, zsidó 7, mohamedán 114, más fe-
lekezetű 523. 

Katholikus egyházi t i lalom. Ber l inből j e l en t ik , 
hogy a »Berliner Tagblatt« híradása szerint az ot-
tani összes katholikus templomok szószékéről meg-
tiltották a katholikus gyermekeknek, hogy a fele-
kezetieken kivül közös felsőbb leányiskolákat láto-
gassanak. A szülőket és gyermeket azzal fenyeget-
ték meg, hogy a tilalom ellen vétőket, a papok nem 
fogják a bűntől való feloldásban részesíteni. 

I roda lom. 
Az adománygyűjtés ügye a magyar közigazga-

tási jogban. Irta dr. Flórián Károly eperjesi joga-
kadémiai tanár. Különlenyomat a Magyar közélet-
ből, Budapest, Politzer Zsigmond és fia kiadása. 
Ara 20 fillér. — Fenti cini alatt egy értekezés je-
lent meg dr. Flórián Károly eperjesi jogakadémiai 
tanár tollából, melyben a szerző az adománygyűj-
tés élő magyar jógát állította össze és foglalta 
egységes keretbe. Különös érdeme a füzetnek, 
hogy a protestáns egyházak adománygyűjtési jo-
gának ismertetésénél olyan jogforrásokat is felku-
tatott, melyeket eddig egyetlen közigazgatási-jogi 
író sem idézett. Az értekezés elsősorban a kol-
dulással, aztán a könyöradománygyüjtéssel, végül 
pedig a nyilvános adománygyűjtéssel foglalkozik 
nagy részletességgel. 

Alkotmány. A néppárt lapja, a mely nagyon 
keresztény akar lenni még politikai és gazdasági 
kérdésekben is, a bibliáról igen fitymálóan, sőt gú-
nyolódva nyilatkozik a bibliai vasárnap alkalmával. 
Jellemző ez a felfogás, és ez a modor! Olvasóink-
nak mulattatására és okulására és annak bemu-
tatására, hogy az ultramuntanizmus milyen mesze 
jutott már a bibliától és a keresztyéni szeretet-
től bemutatjuk a csinos kis förmedvényt szó sze-
rint : — „Krupec István evangelikus lelkész ve-
zércikket ir a «llonti Lapok»-ba a biblia ünnepé-
ről. llogy milyen magasztos ez az ünnep. Hogy 
ez a nevezetes jubileum megérdemli, hogy az 
egész keresztyénség ;hozsannákat zengedezzen. — 
Ne csak a 161 millió evangelikus — azt hiszem 
itt egy kicsit kúpecul fogott Krupec krétája — ha-
nem a 213 millió római katholikus — itt meg 
mintha apály mutatkoznék — 90 millió görög ke-
leti és a 8 millió egyéb keresztyén is halleluját 
zengedezzen — Miért ? — Mert a Brit- és Külföldi 
biblia-társulat száz éve, hogy megalakult. — Hát 
ennek olyan nagyon kell örülni ? — Volt-e valami 
haszna? — Igenis volt — mondanák a kinai var-
gák — hány ezer sarut talpaltunk mi meg e köny-
vek födelével ! — A kaukázusi pogányok pedig 
igy kiáltanának fel: — A nagy szellem áldja meg 
a Biblia-társulatot, mert milyen jó volt a bibliájuk 
— puskák töltésére. — Tehát Krupec ur hagyjon 



nekünk békét a jubitálásával és engedje a kinai 
vargákat, meg a kaukázusi pogányokat örülni. Ne 
dicsekedjék azzal, hogy 180 millió példány szent-
irásuk került forgalomba 304 millió értékben; 
mert én — a jó Isten látja lelkünket — azon cso-
dálkozom, hogy nem kétszer háromszor annyi. 
Mert a jó kötés cipőtalpnak igen alkalmas. Még 
csak -egyet.. Krupec ur az ő jegyzetnélküli szentírá-
sukat e szavakkal védi : — A szentirás magama-
gát magyarázza (facultas semet ipsam irterpre-
tandi) de mélységes szellemgazdasága csak azelőtt 
tárul fel, aki ért a magyarázat mesterségéhez. — 
Mondjuk szabadabban — a csízióhoz. 

Dunántuli Protestáns Lap. A ké t tes tvér - fe le -
kezet bizottsága együttesen tanácskozik a két 
felekezetet közösen érdeklő kérdésekről, főként az 
1848. évi XX. törvénycikk életbeléptetésének hatá-
rairól, módozatairól. — S ami csak e küzdésnél is 
legmegnyugtatóbb és örvendetesebb, hogy az 1848. 
évi XX. törvénycikk, melyet egy, a haladás lázas 
korszakán született törvényhozás irt fel történet-
lapjaira, mint oly célt és törekvést, melyet az 
akkori kedvezőtlenné vált viszonyok megvalósítani 
és életbeléptetni nem engedtek s amely évtizede-
kig szunnyadva, már rég elfeledettnek eltemetett-
nek látszott, most több — mint télszázad múlva — 
ma a megvalósulás stádiumába lépett, helyét még 
alig elfoglalt új felelős kormányunk egyik sarkala-
tos programinját s ezzel működésének egész irá-
nyát jellemzi, alkotja, képezi. Lehetünk különböző 
felfogással a viszonyokról, egyéni érzületének, vér-
mérsékletének vagy engedjük meg, a hazája sor-
sán forró szeretettel csüggő szívnek lobbanásai, 
lüktetése szerint különbözőképpen mérlegelhetjük 
a beállott kormányzati, álladalmi viszonyokat: egy 
azonban tagadhatatlan, elvitázhatatlan, hogy csak 
félve őrzött, titkosan ápolt kívánalmaink megvaló-
sítását, az 1848. évi XX. törvénycikk alapján a jog-
egyenlőség félé egy óriási lépést jelent ez a Prog-
ramm, melyet kormányunk bemutatkozása alkal-
mával a törvényhozás mindkét háza elé terjesztett 
és jelenti mindenek felett a szabadelvűség, a fény, 
a világosság diadalát, jelenti a hazátlan klerikáliz-
mus, a sötétség és türelmetlen vakbuzgóság nagy 
és határozott kudarcát. 

Protestáns egyházi és iskolai lap. M e g m o n d v a 
a keserű igazságot : a világi vezető tekintélyek le-
hettek volna egy kicsit egyháziasabbak, hogy job-
ban látszott volna meg a kezük munkáján, hogv 
protestánsok. Kristálytiszta szabadelvűek voltak, 
pártatlanok, nem egyszer a mi rovásunkra is. Ezért 
vált szállóigévé, hogy a római egyház püspökei azt 
szeretik, ha protestáns államférfiül a budavári palo-
tában. Nyíltan kimondva az igazság másik részét : 
mi lelkészek is lehetnénk buzgóbb lelkipásztorok, 
iskoláink lehetnének határozottabb keresztyén ne-
velőintézetek és világi híveink lehetnének áldozat-
készebb egyháztagok. Az egész egyetemes .protes-

táns egyháznak pedig az volt a szerencsétlensége, 
hogy nem volt s ma sincs céltudatos, határozott bel-
ső politikája. A hol talán legtöbbet vétkeztünk : az 
iskolaügy terén, mikor közömbösen mondtunk 
le a veteményes kertről, az iskoláról, sokszor in-
dokoltan, sokszor indokolatlanul, — jóvá kell ten-

• nünk hibáinkat. Még egy-két generáció kell csak, 
mely se hideg se meleg vallásossággal nő fel, mely 
a vallást bosszantó tantárgynak nézi, és vége az 
egyház jövőjének. A protestáns középiskola legyen 
protestáns jellegű s hassa át azt az evangélium 
szelleme. Tekintse magát úgy, mint az egyház 
munkatársát, de ne úgy, mint vállveregető gyám-
ját. A női osztályt kitűnő nőnevelő intézetekkel és 
erőteljes evangeliumi egyesületi munkával fel kell 
vérteznünk, öntudatos családi nevelőkké kell ké-
peznünk. — Az 1848: XX. törvénzcikk végre feléb-
redt ügye pedig csak akkor fog eldőlni a mi ja-
vunkra, ha körültekintgető óvatos kopogtatás he-
lyett, a régi törvényre ütve kívánjuk annak teljes 
végrehajtását. Elvégre nem leshetjük örökké, hogy 
elég aikalmas-e az idő, kedvező-e az egyébb kons-
telláció ; hanem azt kell néznünk, hogy a XX. t.-c. 
megvalósítása elodázhatatlan szükség és minden 
izében jogos követelmény! Ha ezt elérjük, akkor 
komolyan gondolhat egyházunk a hódításra. Pasz-
sziv rezisztenciával meg nem élünk, hanem hódi-
tanunk kell. Nem túlzás vagy elszólás ez, hanem 
céltudatos törekvés, i^zt követeli az evangélium, 
ezt az egyház érdeke, a harc természete s egyhá-
zunk nemzeti hivátása. Egyházunk hivatott azon 
szerepre, hogy ellensúlyozza, megfékezze azokat 
a túlkapásokat, a melyeket a féktelen ultramonta-
nizmus elkövet. 

Sárospataki Lapok. „Bánffy mit igér? Lénye-
gileg nem másat, mint azt, a mit a kormány, a 
mit a fügetlenségi és 48-as párt a Kossuth vezér-
lete alatt. — És mit igér Apponyi? Azt, a mit Bánffy, 
a mit a kormánypárt, a mit Kossutliék. — Hol a. 
külömbség? . . . Sehol! De mégis! Apponyiék ala-
pitványszerü adománynak a cime és cége alatt 
akarják a kérdésnek az új, a tetszetős szint meg-
adni, hogy mint a virágokra a méhek igy tudnak 
tudatosan ráakadni, úgy mi is igy válasszunk a 
tetszetősebb címek s cégek között! — Hát jól van! 
Válasszunk ! Még pedig azt válasszuk, a melylyel 
a megfelelőbb biztosítékot nyerjük, hogy jogain-
kat nem fogják háborgatni. — A Bánffy program-
ja bizonytalan, — a Kossuthpárté még nincs ki-
dolgozva, — a kormányé a segélyezés elvét emeli 
ki. Apponyi íme többet igér : tőkebiztositást ! Azaz 
az alapitványszerü felfogás azt árulja el, hogy 
Apponyinak s híveinek meggyőződése szerint a 
protestáns egyházak szükségletei öszeiratván: az 
azok fedezésére évenként nélkülözhetetlen összeg 
biztosítására az állam által egy alapitványszerü 
összeg állapittatik meg, a melynek az lesz egyetlen 
és egyedüli rendeltetése, hogy ezt a célt szolgál-



j a ! . . . — Vájjon nem tetszetős-e ez igy? Az! 
De hát kivihető-e? Karunkat az Apponyiéba öltve 
szédületes keringőbe fogjunk-e akkor, a mikor 
ilyen tetszetősen hiv fel táncra? — Az én falusi 
észjárásom azt mondja, hogy ne keljünk keringőre 
ezzel a tetszősen csábitó legénynyel sem, hanem 
intézzünk nyilt kérdést Szentiványiékhoz, hogy mit 
akartok hát ti ezzel a tetszetős ajándékozással és 
felhívással, mert ti politikusok vagytok, a kik ta-
lán jezsuita furfang és célzat nélkül ugyan, de 
hátsó gondolatot mindenesetre tartogattok. Hát 
csak elő és magyarázzátok meg félreérthetetle-
nül a ti szándékotokat, hadd legyünk veletek tisz-
tában." Ugyanerről a kérdésről a Budapesti Napló 
— igy ir : „De legkivált nem tudni a mai 
beszéd után sem, szabadelvű politikát akar-e 
Apponvi vagy konzervatívat. Annak bizonyságául, 
hogy szabadelvűt akar, sűrűn emlegeti ujjabban 
az 1848 évi XX törvénycikket, olyan sűrűn, mintha 
csak vetekedni akarna báró Bánffy Dezsővel és a 
Magyar szó cimü protestáns napilappal. De ezen 
emlegetéshez is hozzáragasztja mindjárt a maga 
kis hátsó ajtóját. Tudniillik szükitő értelmet ad a 
vallások egyenlő állami ellátásáról szóló törvény-
nek, amennyiben a protestáns egyházaknak ,,ala-
pitványszerü állami támogatást" akar biztosítani. 
Tehát alamizsnát, aminek a jobbhangzásu alapít-
vány nevet adja. Igy vonul ki Apponyi az 1848: 
XX. t.-c..ből ugyanakkor, amikor látszólagosan 
célul tűzi maga elé." 

Isten könyve. (Az 1804-ben alapított britt bib-
lia-társaság fenálásának százados ünnepén tartott 
egyázi beszéd, elő- és utó- imádsággal.) Irta: Já 
nosi Zoltán, ev. ret. lelkész- Ara 30 fillér. A tiszta 
jövedelem a britt bibliatársaságé lesz. (A jó cél 
érdekébén ajánljuk a külőmben is tartalmas be-
szédet.) 

Protestáns Szemle. (XVI évfolyam 3-ik íüze-
te.) Tartalma: Kant nevezetesebb gondolatai, Dr. 
Szabó Aladár — A vallásosság .hanyatlásáról, Raf-
fay Sándor — Draskovich György a soproni je-
zsuita kollégium alapitója, Pavr T. — Japán és 
az evangelium, Lie Kováts Lajos — Tilalom tilta-
kozás 1731-ből, Dr. Tüdőr István — Irodalmi 
Szemle: (Dr. Serédi Lajos: A filozófia története, 
Csengey Gusztáv: Don Quijote, Kupai Dénes: Egy-
házi beszédek, Timon Zoltán: Magyar kivándorlás. 
Ravasz László: Az erdélyi ev. ref. egyházkerület 
Névkönyve. Dorner IL Zur Geschichte des sitt-
lichen Denkens und Lebens, Denifle IL Luther 
und das Luthertum, Fr. Delitzseh: Babel und Bi-
bel.) 

Theologiai Szaklap. Szerkesztik és kiadják: 
Rafl'ay Sándor — Hornyánszky Aladár — Pokoly 
József — Dr. Tüdős Istvánt. — Megjelent a II 
évfolyam 3-ik száma a következő tartalommal : A 
Bábel — Bibelvita 111 Hornyászky Aladártól — II 
Péter III 12, Raíl'ay Sándortol — Az apostoli hit-

vallásért folytatott harc, III. Daxer György dr.-tól 
— Szent Abrahámi Mihály, mint dogmatikus, Dr. 
Masznyik Endrétől — A „Héberek evangelioma" 
Raflay Sándortól — Lapszemle (The Hibbert Jour-
nal) — Könyvismertetés (Az Izraelita Magyar Iro-
dalmi Társulat „Szentirás"-áról, Kögel: Die Gedan-
keneinheit des 1. Briefes Petrí.) — Felhasználjuk 
az alkalmat hogy ezt a vállalatot a theol. tudo-
mány barátainak figvelmökbe űjból melegen ajánl-
juk.) ' 

Sárospataki Lapok — Szélcsend és felhivá 
sok keringőre — A lelkészi korpótlékról — Ev. 
ref. jelegű iskolák értesítői - Az egységes litur 
gia — stb. 

Protestáns Egyh. és isk. Lap — M a g y a r p r o -
testáns egyházpolitika — A ker. anyaszentegyház 
— A theologusok szövetsége — stb. 

Debr. Prot. Lap — Lejtőre jutott századunk 
— Lelkész a tébolydában — A debr. reform. Kol-
legiúm adatára — A gyakorlati tanárképzésről — 
stb. 

Dunántuli Prot. Lap — A társadalmi tevékeny-
ség túlbecsülése — Zsurlódás Szombathelyen — 
Egységes liturgia — Papi ruha — stb. 

Erd. Prot. Lap. A kovászai ev. ref. egyház-
község stóla megváltási alapjának létrejövetele — 
Tűzbiztosítás — Észrevételek az énekes könyvről 
— stb. 

Üzenetek. 
Str. Az én nézetem is az. Az igazság — mint 

rendesen — itt is a középen lesz. Szolgáltassunk 
igazságot azoknak, a kik erre joggal számot tart-
hatnak, de legyünk igazak elsősorban önmagunk 
irányában. — Tudósításokat, bármily rövid alakban, 
mindenkor szívesen fogadunk. 

Pályázat 
a komlós i ág . h i tv . ev. e g y h á z b a n meg-

ü r e s e d e t t 

lelkésztanitói állásra. 
E z e n á l lás j a v a d a l m a : készpénz , föld, 

t e r m é n y , f a j á r a n d ó s á g o k b a n körülbelől 1000 
K . C o n g r u a 1600 k o r o n á i g 1043 K 50 f. A 
m a g y a r me l l e t t a t ó t nye lv i s m e r e t e szüksé-
ges. S z a b á l y s z e r ű j e l en tkezések a folyó 1904. 
május 15-ig a z a lu l í ro t t e spe re shez „külden-
dők. 

Z s e g n y e , 1904. m á r c i u s 17. 

Hajdú János 
sárosi esperes. 
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minden- i q l 7 n l n r | Q / | n ] 7 - iskola-, torna- és óvodabe-
nemü l o H U I í i p a i l U l l j rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. —-

25 15 -3 

Pályázat ösztöndíjra. 

A győri ág. hitv. ev. egyházközség pá-
lyázatot hirdet a kezelése a la t t levő Stelt-
zev Dániel-féle ösztöndíj a lap í tvány jöve-
delmére, melyből két, egyenkint 2 0 0 koro-
nás ösztöndíj magasabb tanintézetek — és 
hat, egyenként 8 0 koronás ösztöndíj, kö-
zépiskolák tanulói között osztatik ki. — 
Ezen ösztöndijakban csak győri illetőségű 
vagy születésü tanulók részesülhetnek, a kik 
tanu lmányaikban jó magaviseletet és kellő 
előmenetelt tanúsí to t tak s anyagi helyzetük-
nél fogva is a r ra igényt t a r tha tnak . Előny-
ben részesülnek mégis az i t t jelzett feltéte-
lek mellett , a kik az alapitó Steltzev és 
Hát/l családokkal való rokonságukat iga-
zolni t ud ják s a kik prot. tanintézetekben 
tanulnak. — A győri ág. hitv. ev. iskola-
székhez czimzett folyamodások, az it t jelzett 
feltételeket tanúsí tó igazolványokkal együtt , 
folyó évi április hó 30-!g, nt . Isó Vincze 
lelkész úrhoz, mint az egyházközség egyházi 
elnökéhez küldendők. 

Győr, 1904. március hó 15-én. 

Benedek Vincze s. k. 
egyházközségi jegyző. 
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Egy háztartási mérleg ingyen 
Mesés olcsó árak mellet t küldöm szét tú lhalmozot t raktá-

ramból vi lághirü s k iválóságukér t á l ta lánosan kedvelt 
mexikói ezüst-áruimat 

£ és pedig : 
6 drb mexk. ezüst asztali kést 
6 . 
6 , 

12 . 
6 : 
0 ] 
1 . 
1 . 
1 , 

4 6 

„ „ evő villát 
,. „ evőkanalat 
„ ,. kávéskanalat 

kiváló deszertkés 
deszertvílla 

mexk ez. levesmer. kanál 
„ ezüst tejmeri tő 

elegáns szalon asztali 
gyer tya ta r tó t 

) összesen csak 6*50 f r t . 
Minden megrendelő ezenkivül ju'.alornkópen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességű 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy tel jesen fehér fém (belül is) melynek ta r tósságáér t és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. "Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy n tánvét te l tör ténik az euró-

pai rak tárból . 12—12 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6 

Hihetetlen ! 
4'/2 kg. legfinomabb a sa j to lásnál kevéssé megsérül t 

^ ^ P IPERESZAPPAN 
(kb 50 d r b ) rózsa speik, moschus é s ibolya illatokból 
s z é p e n ö s s z e v á l o g a t v a , mig a készlet tart 5koronáér t 

kapható . 
A pénz előleges beküldése vagy u tánvé t mellet t küldi 
Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6. 

M A R X é s M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 60. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért é s v e r s e n y k é p e s -
ségért. " 12—7 

A szatmári kiállításon (1903) . jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

m a . g - v a . k a . t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

Budapes t , IX. ker. Üllói-ut 73. s zám. 
A r í e g y z é k e t ingyen és bérmentve küld. 
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Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 

Félévre . . . 6 „ 

Negyedévre . - 3 „ 
E g y szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

k i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fé l oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Az 1848. XX. t. c. végrehajtása. 
A protestánsok vegyes bizottsága á tadta 

az 1848-iki XX. t. c. végrehaj tása ügyében 
készitett kérvényét a kormány vezetőjének. 
A miniszterelnök meg a vallásügyi minisz-
ter kedvező nyilatkozatokkal bocsátották el 
a bizottságot. 

Az egyszerű tény nagy fontosságú törek-
vés egyik jelentős mozzanata. 

Az 1848-iki törvény minden hitfeleke-
zetről szól, mégis a törvény végrehaj tását 
csak két felekezet sürgeti : az ágostai hit-
vallású meg az ev. ref. felekezet. Ezek kö-
zül is az utóbbi sokáig hidegen, közönyösen 
nézte az ágostai hitvallású egyház kinos 
vergődését, amint megismételgette határoza-
tait, de a kormánytól még csak választ sem 
kapott benyújtót kérvényeire. 

A többi felekezet hol marad a törvény 
végrehajtása sürgetésénél ? 

Némelyik azért marad el, mert évszáza-
dok óta többet élvez, mint a mennyit a két 
protestáns egyház kér az államtól. Ezek at-
tól rettegnek, hogy nem nyernének, hanem 
veszítenének a törvény végrehajtása által ; 
veszítenének erkölcsi súlyban, tekintélyben, 
kiváltságban, befolyásban, jövedelemben. Ilyen 
p. o. r. kath. felekezet, a mely uralkodó 
egyházi előnyeit félti a mozgalomtól, sőt 
félti az államtól nyert birtokait is ; különö-
pedig fél attól, hogy a protestáns felekezetek 
megszabadulván terheik egy részétől s a 
nyert vagyonban új erőforrást találván, vesze-
delmesebb versenytársává, félelmesebb ellen-
felévé válnak, mint voltak eddig agyonter-
helt, elnyomott állapotukban. 

Más hitfelekezetek nem csatlakoznak 

nyíltan a mozgalomhoz, mert nem hivatkoz-
hatnak a magyar alkotmány megmentése, a 
magyar műveltség szolgálata körül olyan 
érdemekre, mint a két protestáns felekezet, 
melyek eg}'ike úgy szólván teljesen magyar, 
másika, az ágostai hitvallású, többségében 
nem magyar hívekből áll ugyan, de közép-
iskolái által megbecsülhetetlen szolgálatot 
tesz a magyar közműveltségnek. 

Erdemekkel, áldozatokkal szolgált rá ez 
a két felekezet arra, hogy a magyar nem-
zet végre viszonozza legalább egy részben a 
közműveltségnek hozott áldozataikat. 

Valószínű, hogy ha e két protestáns fe-
lekezet kiküzdi a törvény végrehajtása ki-
mondását : a dijosztásnál odatart ják a mar-
kukat azok a felekezetek is, a melyek most 
némán, lesben várják a küzdelem fordula-
tait. 

Az egyenlőség nevében kérik majd ők 
is az osztalékot, bár a magyar műveltség 
szolgálatában, az elvért való küzdelemben 
nem vették ki az egyenlő részt. 

Hagyján ! 
Nagy dolog az, hogy a vegyes bizott-

ság a kérvényt á tadta a kormánynak ! 
Nagy dolog nem csak ahhoz a korhoz 

képest, mikor az eretnekeknek nem volt sza-
bad vallásügyi dolgokkal háborgatni a kor-
mán}7^ hanem nagy dolog abból a szempont-
ból is, hogy a sokáig mellőzött felekezetek 
a jogegyenlőség nevében sürgetni mernek ma-
gasztos elveket, fontos érdekeket, kényes kér-
déseket, sürgetni mernek jogaik és érdemeik 
alapján, nem alázatos görnyedéssel könyö-
rögve, hanem felemelt homlokkal követelve. 

Nagy dolog az, csak a legközelebbi múlt-
hoz képest is, hogy a fölébredt közszellem un-



szólásának most már még politikai érdek-
ből sem merték — vagy nem birták ú t já t 
állani a vezető férfiak, egy értelem, egy 
akarat tiszteletet parancsoló, tekintetbe vé-
telt követelő kifejezésével jelentek meg a kor-
mány előtt. 

. Különös fontosságot az ád e jelenetnek, 
hogy a hitfelekezetek megint meg merik 
mondani véleményüket. Hiszen — én iste-
nem ! — olyan jámborak lettünk már az 
előkelő politikusok kezelése alatt , hogy szólni 
is csak akkor mert egyik-másik közöttünk, 
ha a tekintélyes vezetők kegyesek voltak azt 
megengedni. Aki tudtok nélkül, vagy éjypen 
ellenök mert szóllani, azt a fekete könyvbe 
irták, mint izgága, megbízhatat lan egyént, 
akinek gáncsot kell vetni haladtában, ahol 
csak lehet. 

Neveket lehetne felsorolni, a szűkebb és 
tágabb körben egyiránt arra, hogy politikai 
szerepért adtak befolyásos egyházi állást, so-
kan politikai pártérdek javára használták fel 
egyházi állásukat. Igy aztán lassanként oly 
kezesek lettünk, hogy elég volt egy-két vezető 
férfival megállapodni némely ügyek elinté-
zésében, s bizonyos volt, hogy úgy lesz el-
intézve az egyházban. Határoztak rólunk, 
nélkülünk. Ott a lelkészi fizetés kiegészité-
séuek, a tanitói korpótléknak ügye ; a fele-
kezeteket meg sem kérdezték, hanem meg-
hallgatásuk nélkül elintézték e fontos ügye-
ket, amik pedig az önkormányzat jogait ap-
ránkint nagyon megnyirbálták. 

Most fölemelik s z a v u k a t a hitfelekeze-
tek, s érvényt szereznek megint az 1848-i 
törvény igazságos és bölcs rendelkezésének: 
,,a hitfelekezetek meghallgatásával." 

A kormány illetékes tagja i kedvező vá-
laszszal bocsátották el a bizottságot. 

Mekkora változás a felfogásban, körül-
ményekben néhány év alatt ! 

Sohasem felejtem el, milyen különösen né-
zett rám egyszer a nagy idealista Irányi, mikor 
bejelentettem neki mint pártvezéremnek, hogy 
képviselői felszólalásomban az 1848-i XX. t-c. 
fenntar tását fogom hangoztatni . Abrándkép-
nek vélte azt akkor még ő is. 

Arra meg mindegyikünk emlékszik, hogy 
az ev. ref. egyháznál milyen hamar leverték 
a be.olyásos körök a „közpapok" mozgalmát; 

minálunk pedig még csak válaszra sem mél-
t a t t a a kormány az egyetemes gyűlés fölter-
jesztéseit. Fázot t attól a tárgytól mindenki. 

Azt is tudja még minden hirlapolvasó, 
hogy milyen aggodalmak kisérték a függet-
enségi pár t határozat i javaslatának tárgya-

lását országszerte, bará t és ellenfél részéről, 
és mikor én el mertem mondani a javaslat 
benyújtásakor a képviselőházban beszédemet, 
a klerikálisok belém akar ták foj tani a szót, 
s csaptak olyan rettentő és elrettentő l á rmát , 
hogy mire a gyűlés bevégződött az utcán a 
rikkancsok evvel a jelszóval ajánlották lapjai-
k a t : „vihara képviselőházban/ 'Gondolkodóba 
esett a düh szemléletére sok kishitű, hog}* 
talán mégis enyhébben, alázatosabban kellett 
volna előterjeszteni a javaslatot. 

Es most — a kormányelnök kedvező vá-
laszszal vette át a kérvényt. Komolyan tá r -
gyalni akarja. 

Szabad is, lehet is, kell is komolyan tár-
gyalni az 1848. XX. t-c. végrehajtását; hiszen 
a mostani kormány elnöke £)rogrammjába 
vette föl, hiszen az előbbi kormányelnöke b. 
Bánffy Dezső most az új pár t számára prog-
rammjába vette föl ; hiszen a leendő kor-
mány feje Apponyi gróf klerikális haj lama 
ellenére programmjába vette föl. Hiszen min-
denki akar ja most már, — a néppártot talán 
kivéve, mert arról soha sem lehet tudni, mi-
kor mit akar igazán ? ! 

Hála istennek, annyira már el jutottunk 
ezen kérdéssel, hogy komolyan veszik a protes-
táns felekezetek is, a politikai pártok is, a 
kormány is. 

Nehéz munka volt, ennyire eljutni. 
De a neheze még csak most kezdődik ! 
Protestáns egyházi méltóságok szavaz-

ták le a képviselőházban az 1848-i törvényt, 
megelégedtek a vallásügyi miniszter azon ki-
jelentésével, hogy hajlandó megfontolás t á r -
gyává tenni, vájjon nem volna-e célszerűbb 
fix összegben megadni a segélyt a felekeze-
teknek, — most pedig a pártvezérek vete-
kednek egymással a túllicitálásban, — most 
kell ám vigyázni ! Pár tok ide-oda dobálandó 
lapdájává ne legyen a 1848-i XX. t-c. ! Pár-
tok politikai eszköze ne legyen a protestáns 
egyházak érdeke ! Pár tok takt ikájának áldo-
zata ne legyen a protestáns önkormányzati 



jog! Mert ebből könnyen lehet majd vihar a 
képviselőházban is, de az országban is ! 

Hiba kevesebbel megelégedni más érde-
kek kedveért, mint a mennyihez jogunk van ; 
de hiba ismét többet követelni más érdekek 
rovására, mint a mennyire általánosabb, nem-
zeti szempontból igényünk lehet. Hiba keve-
sebbet követelni, mint a mennyit a törvény 
igér, de hiba többet áldozni érte, mint a 
szükség követeli. 

Fesziteni kell a húrt, de csak addig, hogy 
el ne szakadjon! 

Ha eddig bátorságra, elszántságra volt 
szükség e kérdés tárgyalásánál , most mér-
sékletre, óvatosságra lesz szükség. 

Nagy eredményeket értünk el eddig : egy 
táborban van Tisza gróf, Bánffy báró, Szent-
iványi Árpád, Kossuth Ferenc — ebben a 
kérdésben. Mindent el kell követni, hogy egy 
táborban mondhassanak is, és ne ragadják 
az egyházat politikai pártküzdelem veszélye-
ibe, és ne vigyék át a politikai pártküzdel-
met az egyházba. 

Egyesültek ők a bizottságban, egyesüljön 
körülöttük az egész protestáns egyház, hogy 
ők is, az egyház is erősödhessenek ; — hiszen 
az ellenfél nagyon erős, az akadályok igen 
nagyok, a mérlegelni való szerfölött sok, a 
körülmények ret tenetesen kényesek, az alku 
bámulatos ügyességet követel. 

Legyünk résen mindannyian. L á m az 
eddigi eredményből is mindenki lá that ja , hogy 
szükséges és áldásos volt nagyobb önérzet-
tel föllépni a közvélemény előtt, helyes és 
sikeres volt a gyűléseken, hir lapokban napi 
renden tar tani a kérdést. 

A bizottság tagja inak erőt ad, ha érzik, 
hogy az egész protestáns egyház ott áll a 
hátuk mögött, de öntsön beléjük bátorságot 
is az a tudat , hogy ez a protestáns egy-
ház őket meghátrálni sem engedi, de még 
megállni sem, hanem tolja előre. A protestáns 
közvéleménynek erőt ad az a tudat , hogy 
legjobbjainak java vezeti a cselekvést, de 
önérzetet is adjon neki az az elhatározás, hogy 
vakon vagy félrevezetni nem engedi magát . 

Korszakalkotó fordulat előtt állunk, kiki 
helyére ; nyilt szemmel, nyugodt lélekkel, erős 

elszántsággal álljon helyén kiki : mindenkire 
szükségünk van most ! 

A ki nincs velünk, ellenünk van az ! 
Veres József. 

A keresztény szeretet az igazi erköl-
csiségnek egyedüli alapja. 

Dr. Pröhle Vilmos. 
Olvasta tot t a nyí regyházi ág. hitv. ev. belmissió egyesület 

első böj t i es té lyén. 

A kérdésről, melyet a mai alkalomra 
fejtegetésem tárgyául választot tam, könnyű 
is beszálni, de meg nehéz is. Könnyű akkor, 
ha róla beszélők egyetértenek a nagy apos-
tollal, aki azt mondotta : 

,,Más fundámentumot senki nem vethet 
azon kivül, mely egyszer vettetett , mely 
a Jézus Krisztus" 

nehéz, ha ellenkező véleményekkel állunk 
szemben. Aki az Ur igéjét t a r t j a a bölcseség 
egyetlen igaz kútforrásának, aki minden örö-
mének megszentelését, minden bána tának és 
megterheltetését ós enyhitését gyermeki alá-
zat tal keresi annál aki magá t halálra adta, 
hogy mi ő általa örökéletet nyerjünk, az 
nem szorúl az Úr igéjének gyenge emberi 
szózat által való igazolására, az csak annak 
örök és igaz hirdetését áliitozza. 

De bezzeg nem igy áll a dolog azokkal, 
kiket a világi vágyak és hivságok csillogó 
köntösébe öltözött emberi gyarlóság másfelé 
terelt, kiket a véges elme a véges világon 
való boldogulhatás Ígéretével e lkáprázta to t t ! 
Áron ékesszólása, a szent lélektől ihle te t t 
apostolok minden lelkesedése nem elegendő 
arra, hogy elméjükben az igaz bölcseség, 
szivükben az igazi szeretet világosságát meg-
gyújtsa. 

Van fülük, de nem hallanak ; van sze-
mük de nem látnak ; s ha nagyra ta r to t t 
bölcseségük és tudományuk fegyverei mind 
eltompulnak is az igazság ellen folytatott küz-
delemben, sajnálkozással és kicsinyléssel for-
dulnak el az ige lelkes hirdetőitől, mondván : 
,,édes bortól részegek ezek !" 

Nem is volna talán szükséges velük vi-
tába bocsátkozni, tudva azt, hogy megrög-
zött makacsság t a r t j a fogva szivüket és lel-
küket. Azonban veszedelmességük nagyobb, 



mint az embar első pil lanatra sejtené, elbi-
zakodottságuk, melylyel hiú bölcseségük gyü-
mölcseit árulják vakmerőbb, semhogy kárt 
ne okozhatna. 

Pá r évvel ezelőtt olvastam egy előkelő 
fővárosi lapban egy országszerte ismert tu-
dósnak tollából a következő mondást : ,,a 
keresztény vallás tanai semmikép sem áll-
hatnak meg a tudományos kritika és a vallás-
bölcselet nyújtot ta tényekkel szemben, s e 
tekintetben a moliammedanismus jóval fö-
lötte áll." Nemsokára pedig ugyanabban a 
lapban olvastam egy egész hosszú cikket 
arról, hogy a keresztyénség a felvilágoso-
dottság mai korszakában már meghaladott 
ál láspont! S a czikk tudós irója gyarlóbbnál-
gyarlóbb érvelései közé még azt is odamerte 
tenni, hogy a keresztény szeretet szűkkeblű 
mert azt mondja, hogy szeresd felebarátodat, 
mint önnönmagadat s igy szabad tért enged 
az őnszeretetnek ; holott a mai kor már odáig 
emelkedett, hogy azt követeli az embertől, 
áldozza fel mindenét másokért !" 

Oh gyarlóságok véghetetlen gyarlósága! 
Ki muta tha tná meg, hol van az önzetlen 
szeretet, melyet az emiitett cikkíró az új-
kor alapeszméjének híresztel ? Talán az egyes 
emberben ? — Tekints bele a világ lázas te-
vékenységének nyilt és titkos műhelyeibe ! Mi 
ott a mozgató erő ? talán, az önzetlen, ön-
megtagadó szeretet? Dehogy a z ! sőt inkább 
a tekintetet nem ösmerő önérdék ! Nincs ott 
más, mint követelő és megtagadó, fenyegető 
és védekező, gyűlölő és gyűlölt. — Vagy ta-
lán az államban, a társsdalomban ? Gondold 
meg, mennyi vér áz ta t ta és áz ta t ja még ma 
is ezt a földet csak azért, mert egyik állam 
megéhezett arra, amiből a másik éldegél ? ! 

Talán az irodalomban, a művészetben 
testesül meg ez az önzetlen emberszeretet ? ! 
Ugyan mennyi önfeláldozó humanismus le-
het abban az iróban vagy művészben, aki 
csupa feltűnési vágyból olyat tud alkotni, a mi 
mérge a gyarló, esendő emberi léleknek ? ! 
Úgyannyira, hogy a velünk szövetséges Né-
metországban visszhatásként merült fel leg-
újabban ugyan az az esszme, amit már egy 
ókori bölcselő hangoztatott , hogy a művé-
szeteket a közerkölcsökre való rendkívüli 

hatásuk miat t csak állami felügyelet a lat t 
lehessen gyakorolni. 

S vájjon, ha csakugyan úgy ragyogna a 
mi világosságunk az emberek előtt, mint 
ahogyan mi hirdejük, hogy mi már a keresz-
tyénségből ki is nőttünk, nem sietne-e az a 
sok idegen nép, mely cul turánkat káprázó 
szemmel nézi, nyomdokunkba lépni?! 

Ugyan szép tanulságokat találunk, ha 
ezen a téren kezdünk kutatni. Csak egy 
példát akarok felhozni. Ázsia legműveltebb 
országában Japánban, a legutóbbi évtizedek-
ben felmerült az a kérdés, nem volna-e jó a 
keresztyénséget azonnal meghonosítani. A 
japán államférfiak tanácskoztak is a fontos 
kérdés felett, s csak az volt a bökkenő, 
amiben megakadtak, vájjon jobbá és neme-
sebbé lesz-e a japán nép a keresztyénség 
felvétele által ? Japánban százezrekre rúg az 
európai keresztyének száma. Ezekre fordítot-
ták tekintetüket a bölcs atyák ; de azt 
tapasztal ták, hogy azoknak életét és erköl-
cseit ugyan nem érdemes utánozni. A japá-
nok prakticus, gyakorlati gondokozásu embe-
rek ; s azt mondották : lehet, hogy ezek a 
nem épen fajuk dicsőségét emelő idegenek 
otthon is rosszak voltak. Elküldték tehát 
egy nagy tudományú, de nem vakbuzgó 
buddhista főpapot Európába, azzal a meg-
bízással, hogy figyelje meg az európai 
keresztyén nemzetek erkölcsi életét, mert ha 
a keresztyénség igazán a legjobb vallás, 
annak a hivők életében nyomában kell lennie. 
El is jött a követ, nem tar tva egyebet szem 
előtt, mint hazája igaz érdekeit, s úgy 
figyelte évekig a nagy európai nemzetek 
társadalmi és erkölcsi életét, és végre azzal 
tér t vissza hazájába, hogy ő a keresztyén 
theologiát ugyan ismeri, hogy az igazán szép ; 
de azért az európaiak csak oly rosszak és 
boldogtalanok, mint a pogányok ; t ehá t a 
keresztyén vallás behozatalától semmiféle 
positiv erkölcsi haszon nem várható. 

Aki ezt puszta mesének ta r t ja , nézze 
végig a külmissió történetét s megfogja látni, 
mennyivel nagyobb akadályai a keresztyén-
ség terjedésének a fent jelzett viszonyok, 
mint a fogékonyság hiánya a pogányokban! 

Igy nőtt ki Európa a keresztyénségből, 
igy ragyog a mi világosságunk akkor, mikor 



m á r ké t évez red u t án t e k i n t ü n k vissza a 
-be t l ehemi j á szo l ra s a g o l g o t h a i k e r e s z t f á r a ! 

Oh h a egymást t u d n ó k ú g y szere tn i , 
a h o g y a n magunkat s z e r e t j ü k ! be m á s vo lna 
a k k o r e v i l á g n a k a r c u l a t a ! J ó l t u d t a ,,a 
n á z á r e t h i á c s m e s t e r f ia" , m i t k i v á n t t ő lünk , 
m i d ő n az t m o n d o t t a : , ,Szeresd f e l e b a r á t o -
da t , m i n t ö n m a g a d a t " ! H i sz az önsze re t e t , 
a m i k o r u n k h a t á r t a l a n é r d e k - és é lvezet -
h a j h á s z a t á b a n fe j eződ ik ki l e g r i k i t ó b b a n , 
m a is m i n d e n n é l n a g y o b b m i b e n n ü n k . 

(Folyt, köv.) 

Ének. 
(Nagypénteken.) 

Dallam : „Serelmes Jézus , noha nem vétettél ." 

Óh Uram Jézus, tudjuk, hogy beszéded 
Végtelen drága, sokban áll Tenéked: 
Sirva sóhajba, kínba, könyözónbe : 
Életed gyöngye ! 

Ragyogjon ma is beszéded szivünkre : 
Legyen bánatod, kín-keserved tünkre ; 
Ne vesszen egy szó, hang belőle kárba : 
Értsük, mi drága ! 

Fogja föl lelkünk, mint harmat a súgárt, 
Mely ha hevítve, tündökölve átjárt: 
Csillanjon ott föl a szív tiszta gyöngye: 
Bűnbánat könyje ! 

Petrovics Pál. 

Húsvét. 
Ki Jézus lábát csókolá, 
S drága kenettel öntözgette, 
Könyhullatással mosta meg, 
S omló hajával törülgette ; 

Ki a keresztnél állt merőn, 
Hol arca sűrű könytiil ázott, 
Ki balzsammal hinté az Űr 
Szent testét, mely vértől virágzott: 

Húsvét sötétes hajnalán 
— Remeg a szive, lelke méla — 
Jézus sírjához vánszorog 
Búsan Mária Magdaléna. 

S a mint ott sírván áll vala, 
S a nyilt koporsóba lehajla, 
Két angyalt lát a sir lelett: 
Mit sírsz? Ez angyali szót hallja. 

Elvitték az én Uramat! 
Kesereg s nem tudom, hogy hol van. 

S im, hátra, nézvén, látja Öt, 
De föl nem ismerhette nyomban. 

S az Űr szólt: Mit sirsz ? Kit keressz? 
Felelt ő : Jézust a kereszttel. 
És monda Jézus: Mária! 
S a nő szólt térdre hullva : Mester ! * 

* * 

— Mit a halál vág a szíven, 
Oh gyászolók, e seb minő seb ! 
De bízzatok, a szeretet 
Még a halálnál is erősebb! 

Két angyal mosolyog felénk : 
Egyik elaltat éjszakára, 
Másik, a húsvéti remény 
Fölkelt üj élet hajnalára. 

Sántha Károly. 

Belföld. 
1848. XX. A két protestáns egyház közös 

bizottsága az 184.8 XX. végrehajtása tárgyában 
március 26-án délután 5 órakor tisztelget gr. Tisza 
István miniszterelnöknél és Ber\evicy Albert vallás-
és közoktatásügyi miniszternél. A küldöttséget 
báró Bánffy Dezső ref. konventi elnök és dr. Bal-
tik Frigyes evang. egyetemes egyházi elnök vezette. 
Evang. egyházunk részéről a küldöttségben részt-
vettek az egyházi elnökön kivül, Gyurát\ Ferencz, 
Sárkány Sámuel, Zclenka Pál püspökök, báró 
Prónay Dezső egyet, világi felügyelő, Las\káry 
Gyula, Ihász Lajos, Zsilinszky Mihály, Szentiványi 
Árpád, ker. felügyelők, szóval püspökeink és fel-
ügyelőnk teljes számban. A küldöttség szónoka 
br. Bánffy Dezső volt, aki átnyújtván a miniszter-
elnöknek az ismert „Vélemény"-t röviden érintette 
odajövetelük célját. Ok — úgymond — az 1848. 
XX. t.-c. végrehajtását kívánják. Tudják, hogy a 
törvény szószerinti végrehajtása ezidő szerint le-
hetetlen, azonban sérelmeik vannak és szükségle-
teik, amelyek a törvény értelmében orvoslandók 
és kielégitendők. Ezt követeli a méltányosság és 
az igazság is. Mert egyrészt jogon alapul követelé-
sük, másrészről pedig kulturális érdek is parancsolja 
a protestáns egyházak kívánságainak meghallgatá-
sát. Hangsúlyozza azonban, hogy a megoldásnak az 
autonomia legcsekélyebb megsértése nélkül kell 
történnie. Átadja a memorandumot, melyet a két 
protestáns egyház közös bizottsága szerkesztett és 
amelyben a két protestáns egyház sérelmei és jo-
gos kívánságai tel vannak sorolva. Gróf Tisza Ist-
ván megköszönve a szívélyes üdvözletet, kijelenti, 
hogy nemcsak kötelességénél fogva, hanem szive 
hajlamait követve és meggyőződése szerint is a leg-
nagyobb örömmel és a legnagyobb odaadással fogja 
a kérdést tanulmányozni. Jelzi, hogy annak meg-



oldása céljából az egyházak legfőbb intéző ható-
ságaihoz fog fordulni, ugy amint erről az 1818. 
XX. t.-c. intézkedik. Egész bizalommal fog hozzá-
juk fordulni és kéri őket, hassanak közre odaadás-
sal és szeretettel a kérdés megoldása érdekében. 
Ezután Ber^evic^v Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez ment a küldöttség. Berzeviczv előtt 
ismét báró Bdnffy Dezső beszélt. Újra összegezte 
a memorandum tartalmát, hangsúlyozta, hogy a 
protestáns egyházak nem törvény betűjének, ha-
nem szellemének végrehajtását kivánják. Bev\e-
vic^y Albert válaszában annak adott kifejezést, 
hogy szivesen toglalkozik a tárgygyal, hiszen ez 
kötelessége is. De nemcsak kötelességből foglal-
kozik vele szívesen, hanem azért is, mert ismeri 
annak a nagy jelentőségét, s méltányolja a protes-
táns egyházak kulturális szereplését. A maga 
részéről minden lehetőt meg tog tenni, hogy 
minden méltányos kívánság a magyar kultura 
javára kielégíttessék. Kéri az egyházak vezetőit, 
hogy ebben a munkájában segítsék. 

Püspök beiktatás. A d u n a m e l l é k i ev. ref. egy-
házkerület f. hó 19—21-ján iktatta hivatalába S\ds\ 
Károly utódját Baksay Sándor ref. püspököt. Annak 
idején mi is örömmel vettünk tudomást Baksay 
megválasztásáról, nemcsak azért mert testvéregy-
bázunk egyik legfontosabb beléleti mozzanatáról 
van szó — a mi a dolog természeténél fogva min-
dig érdekkel bir reánk nézve is — hanem és leg-
kivált azért, mert megválasztása alapos reményt 
nyújt arra, hogy ma, a midőn — teljes tisztelet-
ben tartva a bennünket ref. testvéreinktői elvá-
lasztó korlátokat — a két protestáns egyházat kö-
zösen érdeklő fontos ügyekben egyöntetű és komoly 
munkálkodásra van igen nagy szükségünk, a pro-
testáns egyházak vezérei oly egyéniséggel szapo-
rodtak, amely csak bizalommal tölthet el minket 
is. A f, hó 21-én folytatólag megtartott ker. köz-
gyűlésen először foglalta el az űj püspök elnöki 
székét, mely alkalommal a kerület részéről udvö-
zöltetvén, válaszában — többek között ezeket mon-
dotta : „Egyházunk sokkal inkább, mint bármely 
más egyház, egy a magyar nemzettel. Múltja, cél-
jai, jövője, reményei, létföltételei azonosak s midőn 
magunknak és egyházunknak szolgálunk, ugyan-
akkor az államnak, határozottabban nemzetünknek 
teszünk szolgálatot. Bégebben mindez figyelembe 
sem volt véve. Noiia törvényes gyermek, édes 
fiu, szolgált a maga kenyerén, napszám nélkül, 
még csak a miatt sem zúgolódva, hogy azok, akik 
távolról nézték az ő verítékezését s csak szüretelni 
jöttek, egész napszámot és hizlalt tulkot kaptak. 
0 panasz nélkül nézte ezt, s ha olykor föjjajdült, 
nem irigységből, csak annyit kért : Ne bántsák ! 
Kész boldogság volt neki a szenvedés hiánya. Most 
várna és vár egy kis szegletet az ősi kúrián, hová 
hajlékát építhesse ; egy tenyérnyi tőidet, hol kenye-
rét megtalálhassa ; egy kis polyvát valahára tégla-

vetéshez : helyet az atyai asztalnál. Képek nélkül 
szólva : egyenjogúságot, kiadását a köteles rész-
nek, mely a leghálátlanabb fiút is megilleti s a 
melyet a legmegbántottabb, vagy legkegyetlenebb 
atya sem tagadhat meg. Én a magam hajlama sze-
rint jobb szeretnék továbbra is a magunk szegénye 
lenni. Egyébként is ez már késő óhajtás. Útban 
vagyunk! Iskolai terheink eddig is nagymérvű 
könnyítése, a fokozatosan növekvő államsegélyek, 
tanítóink- korpótléka, lelkészeink kongruája olyan 
toglalók, melyeket fönntartott jogos igényeink elő-
legéül egy minden elfogultságon felülemelkedett, 
egyházi életünk fejlődését és közművelődési célza-
tainkat elősegíteni kész nemzeti kormánytól, tar-
tózkodás nélkül és hálával fogadtunk el, mint olyan 
foglalókat, melyek remélnünk engedik, hogy az 
1818, évi XX. törvénycikk betűi lelket öntvén, meg-
elevenednek. Cselekedje Isten s áldja meg azok-
nak munkáját, kiket közöttünk arra hivott el, 
hogy bölcsességükkel, befolyásukkal, szavuk meg-
győző erejével, anyaszentegyházunk kerítését erő-
sítsék, építsék, oltalmazzák, mig mi, lelkészek, a 
kerítéseken belől a magunk mezején munkálkodva, 
igyekezünk magunkat méltókká tenni, az ő oltal-
mukra." 

A ledényi ág. hitv. ev. egyház f. hó 20-án 
tartott gyűlésén Bemátli Pál selmeczbányai helyet-
tes lelkészt választotta meg lelkipásztorává ! 

Helyreigazítás : E lapok f. é. 11-ik számában 
,,Rossz időket elünk'- cikkből annak végén két utolsó 
bekezdés elől a következő pont maradt ki: 

,,Hát azokban az állítólag züllésnek indult 
alföldi egyházakban az ottani vezető világi férfiak-
nak, főként a felügyelő uraknak nincsen semmi 
befolyásuk sem a papokra sem népre? ? . . . 
Vagy ha tuladunán ismerik : az illetékes alföldi 
esperesek és esperességi gyűlések nem ismerik 
és nem sietnek gyógyítani a bajokat?! Veszedel-
mes és megrovandó indolencia volna, ha igy volna! 
Talán célszerű lett volna, lia M. L. paptárs azokat 
a birtokában levő sűlyos és vádló adatokat illeté-
kes fórumuk elé terjeszti, nem pedig egyenesen 
a tájékozatlan nyilvánosság előtt tálalja fel." 

A ruszti evang. egyházközség m á r c i u s 27-én 
tartott közgyűlésén Klug Gyula sublechnici tanitót 
választotta kántortanitójának. 

Helyreigazításul. Hivatkozással Hegyaljainak a 
„Evaang. egyház és Iskola" 12 számában „Egy 
kis adalék az 1818. XX. t.-c. végrehajtásához" című 
cikkének utolsó tételére, az igazság érdekében 
kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy a buda-
pesti állami polgári képezde elfogadó dísztermében 
— az „Erzsébet nőiskolában" - 0 felségének, 
valamint b. e. királynénknak, Zirzen Janka volt 
igazgatójának s egy-két miniszternek arcképein 
kívül semmi féle felekezeti jellegű kép nincsen. 
— Ha volt is, azt az intézet jelenlegi művelt lelkű 
igazgatója — Lázárné — Kasztner Janka — félre 



tétette. Budapesten, 1901. március 25-én Kacidn 
János az „Erzsébet nőiskola" ev. vallástanára. 

Nt. Zimerman Andor gülnicbánvai lelkész úr, 
a kis lia temetésén öszegyült offertoriumot a lel-
készfiak egyletének küldötte ; adományáért ez uton 
fejezem ki köszönetemet. Veres József elnök. 

Lelkészbeiktatás. A girdli egyházközség f, hó 
20-án iktatta hivatalába uj lelkipásztorát Cinkócky 
Jánost, volt orosházi segédlelkészt. A beiktatást 
Hajdú János sárosi főesperes végezte. 

Külföld. 
Az olmützi érsek ügye immár befejeződött, lát-

szólag mindkét küzdő fél megelégedésére. A kér-
dés annál érdekesebb, mert újból tanúságot tesz 
arról, hogy Hoensbroech grófnak van igaza, bár-
mennyire rugdalózzék ellene Dansbacli káplán. Ad 
majorem Romae glóriám meglehet sőt meg kell 
tagadni az igazságot, méltányosságot — mert hát 
egy magasabb érdek ezt igy követeli, lia a »szent-
szék« egyszerűen jói megérdemelt büntetésben 
részesiti az »érdemes« főpapot — akkor igazságo-
san járt volna el ugyan, de hova lett volna az any-
nyira dicsőitett hierarhcikus intézmény amúgy is 
roskadozó tekintélye, ha a leggazdagabb érsekség 
élvezőjét csak oly büntetésben részesitik, mint más 
közönséges halandót. — Némi tájékoztatásúl a kö-
vetkezőket hozzuk olvasóink, sz. tudomására : Az 
olmützi érsekség, szent Cyrill püspöki széke való-
ban fejdelmi jövedelmet biztosit urának (de pl. a 
nagyváradi püspök jövedelme még annál is nagyobb.) 
— A legújabb időkig a legmagasabb osztrák aris-
tokratia tagjaival töltötték be ez állást. Érthető te-
hát, Taafl'e grófnak, volt osztrák miniszterelnöknek 
tréfás kérdése, a ki — mikor ezelőtt 12 évvel tu-
domására jutott, hogy a régi rendtől eltérőleg egy 
»Kohn« nevű polgári származású tagja a kapitulum-
nak lett érsekké választva, állitólag azt kérdezte, 
hogy »meg van-e már keresztelve ?« 

Hát ezt a »már megkeresztelt« érseket a saj-
tónak ama része, amely származásánál fogva elég 
közel állt hozzá, nagy lelkesedéssel fogadta érsek-
sége kezdetén, mint — a szokásos erényekkel bö-
völködő főpásztort, ám aránylag rövid idő múlva 
hivei és alája rendelt papjai szokatlan erélyes mó-
don kezdték támadni, határt nem ismerő fösvény-
sége, gőgje és uralomvágya miatt. Ítészletekbe 
nem bocsátkozunk. Az érdekeltek (a bíróságok 
előtt igaznak bizonyult) sérelmeik orvoslását Ró-
mában keresték (még XIII. Leó idejében) és Kohn 
a mult év junius havában »ad liniina« Rómába 
utazott, nem anélkül, hogy utiköltségől is ne gon-
doskodott volna olyformán, hogy egy római bank-
házra kerek egy tél millió koronát utalványoztatott 
magának. (Bizonyára hü akart maradni a traditió-
hoz, mely szerint Róma „urbs venalis"-nak (meg-

vehető) bizonyult gyakran). - - XIII. Leó haldokolt, 
a hatalom Rampolla kezében volt és Kohn — ma-
radt régi helyén — a régi. — A klérus megújított 
vádjára újévkor ismét Rómába kellett mennie — 
de ekkor Rampolla csillaga már lehanyatlott (XIII. 
Leó meghalt) és hanyatlott a Kohn-é is. De elitél-
tetése nehéz volt egyházjogi és egyházpolitikai ok-
ból. Jogilag csak akkor ítélhették volna el, ha az a 
vád, mely szerint a gyónási titok elárulására akarta 
egyik papját csábítani (!) bebizonyultnak vétetik. 
Egyházpolitikaiig pedig nehézségekbe ütközött a 
nyílt eljárás azért, mert lia marad — úgy az alsó 
klérus állandóan forradalmi * hangulatban marad ; 
ha pedig elmozdittatik — a „Los von Rom" fénye-
sebb igazulást alig nyerhet. — Kibúvót kellett ke-
resni és meg is találták. Kohn maradt — de lekö-
szönt és Rómában elfogadták lemondását. — Ta-
nulságos ez a történet is, mint oly sok más, amely 
Rómát igaz világításban mutatja. A gyónási titok 
elárulására való csábítás mellett, — féktelen fös-
vénység, gőg és uralomvágyról szóltak a vádak, a 
Megváltóhoz is mintha hasonló kísértésekkel lépett 
volna az — ördög! De Krisztus legyőzte a kísér-
tést, ám az 0 legfőbb papjai bizony-bizony nagyon 
meghódoltak — a kísértőnek !) 

F. é. a. szamunkban röviden megemlékeztünk 
arról, hogy Németország protestáns egyházi, csa-
ládi és társadalmi életét újabb veszély fenyegeti — 
az u. n.. Mária-kongregációk engedélyezésében. 
Nem kisebb — sőt talán még nagyobb veszélyt 
rejt ez magában, mint a jezsuita-rend újbóli befo-
gadása. Nehéz szívvel adjuk olvasóinknak tudtára, 
hogy immár mindkét veszély, mely német protes-
táns testvéreinket fenyegette — testté vált, ameny-
nyiben Bülow kancellár jezsuita-barát politákájá-
nak sikerült úgy a jezsuita törvény 2-ik §-át eltö-
röltetni, valamint a Mária-kongregációkat engedé-
lyeztetni. Nehéz, áldatlan küzdelemnek csiráját 
hintették el ezzel. A két tény közül egyik is ele-
gendő egy jövendő vallásháború felidézésére. — 
Említésre méltó, hogy a Mária-kongregációk en-
gedélyezésének a gondolata Kant ünneplésével 
egy időre esik. És szomorúan jellemző, hogy u. a. 
miniszter, aki egyfelől ünnepli Kantot — másfelől 
megengedi, hogy a minden eszmék iránt fogékony 
fejlődő ifjúság lelke a jezsuitismusnak spanyol-ro-
mán szellemével eleve megmérgeztessék. Lám két 
úrnak is lehet szolgálni : Kantnak is és Loyolának 
is ! Váljon a königsbergi philosophus micsoda ér-
zelmekkel fogadta volna Loyola rendszerének egyik 
legédesebb leányát? H. 

I roda lom. 
Cura Pastoralis. Utasítások a lelkipásztori 

gondozás miként való gyakorlására. Irta : Hórk Jó-
zsef, egyet. ev. theol. akad r. tanár. 



Alig lesz valaki, ki nem venné észre, hogy a 
lelkésznek, akár falusi községben, akár nagyobb 
városban működik, ma igen nehéz az állása, igen 
íontos a feladata. A kor anyagias irányzata és az 
azzal járó vallástalansága, az egyházpolitikai törvé-
vények által támasztott nehézségek, az iskola el-
válása tőlünk mindinkább községi vagy állami ala-
kot íogadván el, mind ezek jelzik a rögös utat, me-
lyen- ma a lelkipásztornak haladnia kell. Mint a 
vándor új, nehéz úton kalaúz után néz, kinek se-
gítségével útja célját könnyebben és biztosabban 
érheti el, úgy a lelkésznek is csak jó szolgálatot 
tehetünk, ha vezércsillagra figyelmeztetjük, mely-
nek fénye biztos útra irányítja, dacára a sötét éj 
árnyainak. 

A lelkész ily biztos kalauzolója akar lenni a 
»cura pastoralis,« melyről azt kívánjuk, hogy a köz-
ség élén álló lelkész magatartását és összes teen-
dőit magába foglalja és irányítsa az elérendő cél 
felé. 

Üttörő e téren volt Petrovics Soma főesperes, 
ki a bányai kerület indítványára és megbízásából 
dolgozott ki ily művet, azon címmel : »Utasítások 
az ágost. hitv. ev. lelkész kötelességére nézve, kü-
lönösen a cura pastoralis — lelki gondozás — szem-
pontjából." 

Ezen utasítások tavaly e lapokban is gyak-
rabban voltak megbeszélve és mutatis mutandis a 
lelkipásztoroknak miheztartás végett ajánlva. A ti-
szai kerület is méltatta a művet és következő ha-
tározatot hozott: »Egyházkerületi közgyűlés a va-
lóban nélkülözhetetlen egyetemes lelkészi utasítás 
ügyében hozzájárul az előkészítő bizottság azon in-
dítványához, hogy a munkálatra tett észrevételek 
által felhasználandó anyagul közöltessenek a bá-
nyai kerülettel, kifejezést ad egyúttal azon véle-
ményének, hogy a készítendő utasítás két részből 
álljon, az egyik kötelező utasítás legyen, a másik 
pedig útmutató a lelkészeknek. Petrovics Soma 
főesperesnek pedig nagybecsű munkálatáért kerü-
leti közgyűlésünk elismerését fejezi ki.« 

A tiszai kerület észrevételei közöltettek a bá-
nyakerüiettel, mely megfelelő módosításokkal el is 
fogadta Petrovics dolgozatát miheztartás- és kalau-
zoló irányadóul. 

Azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ol-
vasóink sz. figyelmét egy másik ilyen munkára is 
felhívhatjuk: adunáninneni ág. hitv. ev. egyházke-
rület közgyűlésének megbízásából a címben ineg-
nezett munka ez, Hörk József tanár, szakavatott és 
ügyes tollából. 

Már a munka beosztásából látszik, hogy a 
szerző a lelkészt magán életében, hivatalos tény-
kedésében, valamint társadalmi működésében öleli 
fel és irányítja. 

Szól a cura pasztoralisról : I .Általában: ismer-
nünk kell a népet, a népek befolyásoló külviszo-
nyokat, ismernünk kell gyakorlatilag a szent írást, 

meg van-e a lelkészben a kellő tudás, az érzelem, 
az akarat ? Helyes álláspont. 

II. Különösen A.) egyéni, subjektiv követel-
mények : a lelkészi gondolkozásmódot, beszéd-
módot, cselekvés és életmódját illetőleg. Ide tar-
tozik a házi- családi élet, magánfoglalkozás a tudo-
mánynyal, hasznos időtöltéssel, a társasággal és já-
tékokkal, továbbá a kartársakkal felügyelők, pres-
byterek, tanitók, káplánokkal stb. 

B.) Hivatali — objektiv — követelmények I. 
jogi követelmények a prédikátori, vállástanitói, litur-
gikus teendői valamint az eljárás a s z . keresztség, 
a confirmatió, az úri vacsora, az egyházi "esketé-
sek, temetések körül, valamint egyházjogi szem-
pontból az áttérés, anyakönyvezés, leltár, parochiális 
és stólajog és egyházi vagyon körül. II. erkölcsi 
követelmények, a házzasság, családok, iskolák, a ka-
tonaság, község, megye, ország, haza, nemkülön-
ben az esperesség, kerület egyetem stb. szempont-
jából. Végre még a vallásilag, erkölcsileg, lelkileg, 
testileg betegek és a szegények vétetnek tekintetbe. 

Alig van viszony, mely ily logikus és részle-
tes felosztás mellett a papot tájéknzatlanul hagyná 
lelki gondozása gyakorlásában. A 98 lapnyi foliáns 
alakú füzet minden lapján hasznavehető útmutatá-
sokat találunk, melyek a tapasztalás és gyakorlat-
ban, az egyházjog és törvények tárában gyökereznek. 

Az egyes pontokhoz kevés a megjegyzésem. 
A 25-ik lapon ezt olvassuk ; „a nyilvános 

isteni tiszteletnek helye a templom, mely más 
célra, kivéve az egyházi gyűléseket, iskolai vizsgá-
kat és egyéb ezekhez hasonló egyházi és iskolai 
jellegű ünnepélyeket, használni nem szabad." Itt 
nem ártott volna egy kissé részletezni az egyes 
eseteket, melyek ünneplése a templomban tilos, an-
nál inkább mert újabb időben gyakran kívánják a 
templomot mindenféle hazafias ünnepek megtartá-
sára. Könnyítve van a lelkész magatartásán, ha rá-
mutathat a cura pastorálisra, hol ilyesmi egyenesen 
ki van zárva. 

A 27-ik lapon igen helyesen emeli ki, hogy a 
lelkész tanítsa a vallást, miután igy a catechizátiót 
sikeresebben folytathatja és községét jobban ismer-
heti, ha már a gyermekek kedélyébe beletekinteni 
alkalma volt a vallásoktatás alkalmával. Nagyon is 
fontolóra veendő az útmutatás különösen azon lel-
készek részéről, kik kisebb községekben sok idő-
vel rendelkeznek és ráérnek a vallástant minél 
gondosabban előadni. 

A 29-ik lapon a vallástanítás folytatását a ca-
techizátióban látja igen helyesen a szerző. A cate-
chizátió üdvös intézménye mely az ősegyházbói a 
mai korra, is átszármazott, különösen a városokban 
erősen hanyatlik. Mentőeszköznek' fel kellene venni 
a cura«pastorálisba a catechizátió kötelesek összeírá-
sát, úgy ahogy az a népiskolai növendékeknél törté-
nik. Az összeírás alkalmával alkalmat találok a tárgy 
fontosságát fejtegetni a szülők és a növendékek 



előtt, kik azután biztosabban jönnek az órákra, an-
nál inkább, mert egyik tanulótársuk jegyzi a mu-
lasztásokat. Itt a calechizáló után vagy pedig a 
84-ik lapon hol a belniisszióról van szó, határozot-
tan kiemelendő az ifjúság között az olvasó körök, 
vagy egyesületek megalakítása vallásos irányzattal. 
Ha valahol, úgy itt áll: kié az ifjúság, azé a jövő. 
Azon fiatal ember, ki 6—10 évig épületes iratokat 
olvas, valláserkölcsi előadásokat hall, vagy maga is 
tart, összhangzatos énekeket gyakorol; — az jö-
vőre is megmarad ezen kerékvágásban, melyben a 
hasznosat a kellemessel összekötötte és melyben 
mindég jól érezte magát. Ignoti nulla cupido ! 

A papi ruházatnál a 31. lapon még felveendő 
volna a birétom — barett — hivatalos fuuctióknál 
és a íélmagas tisztességes kalap, nem hivatalos 
megjelenéseknél, miután most e tekintetben oly 
visszatetsző és nagy a különféleség, hogy minden 
egyes pap külön-külön kalapban, vagy sapkában 
jelenik meg, hivatalos és nem hivatalos alkalmakkor. 

A kereszlelésnél kifejtett fogalmakkal nein 
értek mindenütt egyet a szerzővel. Ugyanis a 
35. lapon a lapon a kejesztelendokről szólván a 
többek között a vegyes házasságból származó gyer-
meket is megkeresztelendőnek tartja, „ha azt a 
szülők kiváuják és megkeresztelés végett az ev. 
lelkészhez küldik." Itt okvetlenül még pótolni kell 
az utasítást ezen paszussal, „lia a gyermekek a 
fénálló törvény szerint evangélikusok,'- mert a tör-
vényszerinti katholikus gyermek megkeresztelése 
által mitsein nyer, miután 18 évig mindég katho-
likus marad és az ily gyermeket megkeresztelő 
leikész sok kellemetlenségbe jöhet. 

A confirmátiónál — 37. lap — még megtol-
danám az útmutatást e szép szokás tekintetbe vé-
telével, hogy a conlirmálandók művésziesen kiállí-
tott bizonyítványt kapjanak, mely berámázva nem-
csak szobadíszt, hanem kedves emléket is képez-
zen. A szent biblia, vagy az új testámentom, vala-
mint egy coníirmatiós emlékkönyvnek beszerzése 
talán az egyházi\ pénztár segítségével is, — szin-
tén tartozzék a fontos, az egész életre kiható cse-
lekmény diszéhez, áldásához.*) 

Az egyházi esketésekkel szemben még valami 
utasítás felveendő volna azon esetekben, ha a lel-
kész híveinek egybekelését csak a városháza fe-
kete táblájáról olvashatja le, miután senki sem 
rendelt nála sem egyházi kihirdetést, sem esketést; 
mely esetek még gyakrabban fognak előfordulni 
akkor, midőn a felek keresztleveleinkre már nem 
szorulnak. Nagyon helyesen kiemeli e tárgynál a 
40-ik lapon a szerző : „a mi a házasfelek esketésé-
nek módját illeti, a megváltozott viszonyok között 
is megfelelnek az alkalom céljának és természeté-
- I 

*) Németben ily conlirmátiós emlékkönyvek száma igen 
íj agy. Magyarban is megjelent mint a Luthertársaság kiadványa 
Pnulik szerkesztése mellett ily könyv a contirmándusok- szá-
mára, melyet íigyeleinbeu tartanunk kell. 

nek." Ne legyünk császáriabbak a császárnál. A 
törvény- szabad kezet enged nekünk az esketésnél, 
használjuk mint eddigelé az esketési beszédet, az 
eskü formát, imát, áldást és a menyasszony fela-
vatását. 

Még az a lelkipásztor, is ki mélyen gyökere-
zik Jézus szellemében és ki összes ténykedésében 
Pál intését zászlójára kitűzte: Korinth. 1, 19—23... 
„Az erőtleneknek lettem úgy mint erőtlen, hogy az 
erőtleneket megnyerném : mindeneknek minden 
lettem, hogy mindenestől fogva valakiket meg-
nyernék. Ezt pedig mivelem az Evangyeliomért, 
hogy az Evangyeliomban a hallgatókkal egybe ré-
szem legyen," — még az a lelkész is a megbeszélt 
cura pastoralisbaa becses tanácsadót és útmuta-
tót találand, mely Ariadné fonalként a bizony-
talanságból és sötétségből kivezetni fogja a biz-
tos útra, a kitűzött cél telé. 

A mi a cura pastorálist általában illeti, úgy 
látszik minden kerület külön-külön műben akarja 
azt szabályozni. Ezen törekvéssel szemben én ma 
is fenntartom nézetemet, hogy minden szétforgált-
ság elkerülésével célszerűbb volna, ha az egyház-
egyetem a kiadott cura pastoralis féle müvekből 
egy egységes kiadványt alkotna, mely minden 
lelkész és minden kerület részére mérvadó lenne. 
Mert a kerületek külön kiadványainál könnyen 
megtörténhetnék, hogy az egyöntetűség hiányozni 
fog és a mi egy kerületben ajánltatik, másban hall-
gatással mellőztetni vagy talán eltiltatni fog. Az egye-
tem kiadványa egy kívánatos kapocs volna, mely 
az összes lelkészek ténykedését szabályozza, egy 
és ugyan azon úton indítja a közös cél felé. 

Weber Samu. 
A primadonna estélye. Egyik színházunk bű-

bájos primadonnájánál bizalmas estély volt a na-
pokban ; talán tizen vagy tizenketten voltak együtt, 
a háziasszony fiatal szép barátnői, néhány mág-
nás, köztük egy főispán, pár kép viselő és két író. 
A vendégművésznek egyike a közönség ízléséről 
kezdett beszélni, melyet nem lehet megtéveszteni, 
mig az egyéni izlés gyakran téved, a legkényesebb 
ízlésű emberek is hihetetlenül elvétik néha a 
sulykot. A primadonna erre igy szólt: Szeretném 
tudni ki milyennek gondolja azt a bizonyos -ízlést? 
A kérdés nyomában hosszabb eszmecsere indult, 
mindenki aki szóhoz jutott, el akarta mondani az 
erre vonatkozó véleményét. Végre megszólalt a 
főispán, „Hát ha valaki igazi kényes izlést akar 
tanulmányozni — szólt mosolyogva, íigyelje meg 
a közönség magatartását akár a művészetekkel 
ákár az irodalommal szemben. Kezdetben min-
denki megelégedett a deklamáczióval s az egy-
szerű díszletekkel. Később a szavaláshoz jött az 
ének; a fényes kiállítás, pompás jelmezek, de ma 
már tánc is kell és igy megy ez az irodalomban 
is. A lapok kezdetben irtak politikárol és közöl-



ték a legújabb híreket s a közönség boldog volt, 
hegy drága pénzen ilyen lapokat kaphatott. Ké-
sőbb divatba jött a tárcacikk, a novella, a regény, 
már nem is lap, a melyben versek nincsenek a 
legjobb poétáktól, visszaemlékezések a legelső Írók-
tól, egy lap pláne cikkeket közölt' maguktól a mi-
niszterektől és legnevezetesebb államférfiaktól. 
De még ez mind semmi. Ugyanez a lap, melynek 
élén Kosuth Ferencz, Eötvös Károly és Fenyő 
Sándor állanak, évek ota ugy készül, hogy benne 
minden társadalmi osztály megtalálja a maga ér-
dekei képviseletét, a kiknek valami teljesületen 
vágyuk vagy reményük van, csak ehez a laphoz 
írnak és, föltéve, hogy jogos a kívánságuk, szó-
szólóra találnak benne." Ah, „hiszen a méltoságos 
ur az Egyetértés-ről beszél !" Kiáltott fel a prima-
donna. ,. Nem én — felelt a főispán — én a leg-
kényesebb ízlésről beszélek, a mit ez a lap kielé-
gíteni törekszik, még pedig példát tudok rá, hogy 
sikerrel. En. egyszer véletlenül tanuja voltam két 
vármegyei jegyző szóváltásának. Az egyik dicsérte 
az Egyetértést, a másik kifogásolta, hogy nem 
közöl divatképeket. ,,Az igaz, felelt az első, de 
küldi a Divat Szalont negyed évenként 1 frtért." 
„Más lapok ajándékkönyveket is küldenek szét" 
„De egyik se olyat, mint az idei Rákoci-Album, 
melyet még most is megkap minden uj előfizető." 
Hát ez is igaz, de más lapot ma már hét koroná-
ért kapni negyed évre. „No, minden néven neve-
zendő tisztviselők ugyanezért a kedvezményes 
árért kapják meg az Egyetértést is." „Ebben az 
esetben fejezte be beszédét a főispán az Egyet-
értésről el lehet mondani, hogy politikai függet-
lenségével és értesüléseinek gyorsaságával, szépi-
rodalmi gazdagságával csakugyan a legkényesebb 
Ízlést is kielégíti" s az egész érdekes tártaság egy-
hangúlag igazat adott a szónoknak és elhatározták 
hogy a most kezdődő évnegyedre valamennyien 
előfiizetnek a magyar uri körök e régi elvhü lap-
jára. 

— Kovács Albert irodalmi hagyatéka. Folyó 
évi február 4-én elhunyt kartársam és volt taná-
rom, Kovács Albert theologiai tanár özvegye mind-
járt a temetés után egy lepecsételt csomagot adott 
át nekem. A csomagra az elhunyt sajátkezűleg a 
következő feliratot irta : „Ez a csomag az üjonnan 
átdolgozott Homiletika kézirata. Teljesen nyomda 
alá van készítve, sem hozzáadni, sem belőle elvenni 
egy betűt sem kell; s bár a stylusról szóló 
részletét szerettem volna még egyszer átnézni, de 
a nélkül is egészen jól van és az egész egy jó köny. 
Eredeti és önálló teljesen. Halálom után professzor-
társaim segítségével azonnal ki kell nyomatni. Ezen 
az egyen kivül és még egy emlékiraton kivül sem-
mi más kéziratom nincs sajtó alá elkészítve, tehát 
nem is szabad kinyomatni egyet sem, hanem a 
kézikönyveim kéziratát el kell égetni. Lezártam 
1902. december 31-én Kovács Albert s. k." 

Elhunyt kartársam e végakaratát halálos ágyán 
élő szóval is megismételte s a nyomtatásra való 
felügyelettel engem bizott meg. Az ő végakaratát 
teljesítem tehát, mikor a Homiletika kinyomatását 
a magyar közönségnek, az-elhunyt volt tanítványai-
nak, tisztelőinek és barátainak szíves tudomásukra 
hozom és pártoló figyelmébe ajánlom. 

A könyv mintegy 14—15 ivre terjed s f. évi 
június hónapban fog megjelenni. Előfizetési ára 3 
korona, bolti ára magasabb lesz. Az előfizetés f. 
évi június l-ig Hornyánszky Viktor cs. és kir. ud-
vari nyomdatulajdonoshoz küldendő (Budapest, V., 
Akadémia bérháza.). A tiszta jövedelem a Kovács 
árvák segélyére fog fordíttatni. Budapest, 1904. márc. 
28. Szőts Farkas, theol. tanár. 

Mikszáth a Magyar Könyvtárban. A „ n a g y pa -
lóc1', mint Mikszáth Kálmánt írói körökben hívni 
szokták mind több és több munkájával foglal tért 
a „Magyar Könyvtár" füzetei között, örömére ma-
gának a szerzőnek is. aki rendkívül szívesen gaz-
dagítja ezt a kitűnő vállalatot, és még nagyobb örö-
mére az egész magyar közönségnek, mely igy a 
lehető legolcsóbb árakon jut kedvenc írója legki-
válóbb műveihez. „Beszterce ostromaez a remek 
története egy XIX. századbeli magyar Don Quijote-
nak, mely a drágább kiadásban is nagyon kelendő, 
most, hogy a ,.Magyar Könyvtár" négy füzetében, 
összesen 1 korona 20 fillérért kapható, bizonynyal 
egyikévé fog válni a legelterjedtebb magyar regé-
nyeknek. Ezzel a munkával a Lampel-Wodianer 
cég e nagyszabású gyűjteményes vállalata már a 
376. számig érkezett el. Teljes lajstromát szívesen 
küldi meg a kiadóhivatal (Budapest, Andrássy-út 
21.) vagy bármely hazai könyvkereskedés. 

Üzenetek. 
B. T. Tudomásul veszem, hogy lapunkat 

azért nem járatja tovább, mert néhány év óta 
mindig a 1848-i XX. t.-c. végrehajtását sürgeti, 
pedig az egyházat nem az virágoztatja fel, lia hí-
vei kevesebb terhet viselnek, papjai nagyobb fize-
tést kapnak, — hanem az isten szent lelke, a hí-
vek szeretete. Igaz,— de a szent lélek csak a sú-
lyos adókkal.megterhelt hívek szivében lakozha-
tik ? A buzgóság csak a megélés gondjaitol agyon 
gyötört lelkészek szivében fakadhat? Én máskép 
gondolkodom. Azt látom, hogy a hazából azok ván-
dorolnak ki, akiknek a megélés vált itthon ne-
hézzé, a hivatalokban pedig azok működhetnek si-
kerrel, akik legtehetségesebbek és legkevesebb egyéb 
gonddal küzködnek. Vájjon nem nagyobb joggal és 
reménynyel kérhet az egyház áldozatot a hívek-
től akkor, ha azok nincsenek különben is túlsá-
gosan megterhelve? vájjon nem tehetségesebb if-
jak mennek majd a papi pályára, s nem joggal 
lehet-e azoktól is teljes buzgalmat követelni, ha 
fizetésük fölmenti őket a lelket emésztő megélési 



g o n d t ó l ? ! Egyébiránt mit is érvelek, CsatC azt kér-
dem : hát ön, tisztelt le lkésztársam, miért ment 
át kis egyházból nagyobb fizetést adó egyházba, 
lia a nagyobb fizetésnek olyan nagy ellensége — 
elvileg, hogy még olvasni sem akar ja azt a lapot, 
amely minden lelkésznek nagyobb fizetést sürget 
legalább akkorát, amenyit hasonló képességet ki-
vánó más hivatalban megkapnak mások. Éppen 
ön nem kárhoztathat tehát engem az én kitartó 
küzde lmemér t ! Hiszen maga számára jobb fizetésre 
törekedet t — ne sajnálja ezt másoktól se ! — 
H. L. Levelét a jövő számban hozzuk, a ma-
gunk jegyzeteivel együtt. — L. Első levelét 
későn vettük, A cikk akkor már ki volt szedve. 
— H. L. Köszönettel vettük. IIa a legköze-
lebbi számba nem fér, ügy a következőben kezd-
jük. — A. F. Köszönjük szives figyelmét, de ilyen 
tudositónk már van. A kért nunká t azt hiszem 
legközelebb meg fogom kiildhetni. Nincs kéznél. 
Mint látni méltóztatik egy ismertetés már megje-
lent; de a kérdés nagy fontosságánál fogva meg-
érdemli, hogy minél többen szóljanak hozzá, azt 
több oldalról megvilágítva. — B. I. Megkaptam. Kö-
szönöm. Alkalomadtán felhasználjuk. Lehet, hogy 
már valamely legközelebbi számban. 

Toronyórák 

Pályázat 
a k o m l ó s i á g . h i t v . ev . e g y h á z b a n m e g -

ü r e s e d e t t 

lelhésztanitói állagra. 
E z e n á l l á s j a v a d a l m a : k é s z p é n z , fö ld , 

t e r m é n y , f a j á r a n d ó s á g o k b a n k ö r ü l b e l ő l 1000 
K . C o n g r u a 1600 k o r o n á i g 1043 K 50 f. A 
m a g y a r m e l l e t t a t ó t n y e l v i s m e r e t e s z ü k s é -
g e s . S z a b á l y s z e r ű j e l e n t k e z é s e k a fo lyó 1904. 
május 15-ig a z a l u l i r o t t e s p e r e s h e z í ,kü lden-
d ő k . 

Z s e g n y e , 1904. m á r c i u s 17. 

Hajdú J á n o s 
sárosi esperes . 

29 2 - 1 . 

p a l o t a - , v á r o s h á z i - , g y á r i -
és l a k t a n y a ó r á k b e r e n -
dezésé t a l e g e l ő n y ö s e b -
b e n e s z k ö z l i 

nemű iskolapadok, rendclések é3 SZibad. gyer. 
mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 

ingyen és bérmentve. — 
>5 15 - • 

elsó magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, VII., Csömöri-ut 50. szám, 
s a j á t házában . 

K é p e s á r j e g y z é k e k és k ö l t s é g v e t é s e k b é r m e n t v e 
30 1 0 - 1 . 

Kivonat az elismerő iratokból: 

I g e n t i sz te l t E g r y ur ! 
B i z o n y i t v á n y . 

A k e c s k e m é t i ev. ref. egyház n e v é b e n a ló l i ro t tak hi-
v a t a l o s h i t e l e s s é g g e l b i z o n y i t j u k azt, h o g y tek . E g r y Fe -
r e n c ú r h a r a n g ö n t ö d e t u l a j d o n o s a k e c s k e m é t i egyház 
ál ta l p u s z t a s z e n t k i r á l y i ú j o n n a n épü l t t e m p l o m a t o r n y á b a 
n á l a m e g r e n d e l t ké t h a r a n g o t , a m e g r e n d e l é s f e l t é t e l e inek 
m i n d e n b e n megfe le lően kész i t e t t e el és szo lgá l t a t t a á t egy-
h á z u n k n a k . 

A h a r a n g o k ú g y kü lső k iá l l i t á suk d iszes vol ta , min t 
k ü l ö n ö s e n g y ö n y ö r ű t ö m ö r és t i sz ta hangzás iakná l f ogva 
m i n d e n v á r a k o z á s t k ie lég i tenek . B e m e k ö s s z h a n g u k k a l 
(H és Dis ) d icsé r ik a m e s t e r t . 

M e l y e k n e k h i te léü l ad tuk ezen b i z o n y í t v á n y u n k a t . 
K e c s k e m é t e n , az e g y h á z t a n á c s 1901. évi n o v e m b e r 

hó 3 -án t a r t o t t ü l é sében kel t h a t á r o z a t a l ap ján . 
Győrffy Balázs, Mészáros János, 

f<5gondnok. ev. ref. lelkész. 

baktai EGRY FERENCZ; 
' ! ! f k a w m g V m t ö / 

K i S - G e i Ő e Z, U n g m e g y e . 
Ajánlóm harang -
öntő müh el gé-
mét, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatéri tem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 



A közeledő Confirmálás, 
»S n e m k ü l ö n b e n a Húsvét é s Pünkösd ü n -
H nepek alkalmából szíves fígyelrnébe aján-
Fg lom a 

S lelkész és hitoktató uraknak 
| | Gyurátz Ferenc á g . liitv. evang. püspök ur 

1 L e l k i v e z é r 
f K cimü imakönyvét, 

f |J melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
ff5 * jelent meg. 
H Ara vászonba kötve 1 korona. 
| i | Kapható.- 2.—, 3.—, 4.—, 5.— kor. árú 

kötésben is, megrendelhető : 

I K I S T I V A D A R könyvkereskedőnél P p . 
| i | Ugyanott jelent meg : 

1 Gyurátz Ferenc : KÉZI AGENDAJA 
a második kiadásban. Ara fűzve 3K 60 f. 

Ül Vászonba kötve 5'60 K, Bőrbötésben 8 K. 
27 5—2. 

Egy háztartási mérleg ingyen 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból világhírű s kiválóságukért ál talánosan kedvelt 
mexikói ezüst-áruimat 

f és ped ig : 
6 drb mexk. ezüst asztali kést 

„ „ evő villát 
,. „ evőkanalat 
„ ,. kávéskanalat 

kiváló deszertkés 
,. deszertvílla 

mexk ez. levesmer. kanál 
„ ezüst tej merítő 

elegáns szalon asztali 
gyer tyatar tót _ 

összesen csak 6 " 5 0 f r t . 
Minden megrendelő ezenkivül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességü 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fehér fém (belül is) melynek tar tósságáért és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvéttel történik az euró-

pai raktárból . 12—13 
Auffenberg József, Budapest, VII., Huszár-u. 6 

Hihetet len! 
4V2 kg. legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérült 

OTT P I P E R E S Z A P P A N - ^ B 
(kb 50 d r b ) rózsa, speik, moschus é s ibolya illatokból 
s z é p e n ö s s z e v á l o g a t v a , mig a készlet tart 5 koronáért 

kapható. 
A pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett küldi 
Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca 6 . 

<hl Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

T l állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

* Wegenstein C. L. 
^ ^ első délmagyarországi = 

$ orcjona-épiiő műintézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
S z á l l i t . k i tűnő, l e g ú j a b b 

r e n d s z e r szer in t ké sz í t e t t 

= pneumatikus = 

* 
* 
* 
* 
4< 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel- szívesen szolgálok. 

* 
* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 
* 

^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem- ^ 
< mel kitüntetve. 2 7 - 9 )$< 

M a r x é s m é r e i 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI. Aradi-utca 60. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért é s v e r s e n y k é p e s -
ségért. ' i2—8 

-7< 

-7* 

H* 

- a h* 

A szatmári kiállításon (1903) . jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. 

Jobb és megbízhatóbb 

magyakat 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkereskedésében 

B u d a p e s t , IX. ker. Ű l ló i -u t 73. s z á m . 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 1 0 - 9 . 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam. 14. szám. Orosháza, 1904. áp r i l i s 7-én. 

Előfizetés dija: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 „ 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

EGYHÁZ ÉS ISI 
M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 

Negyed oldal • 4 „ 
Nyolczad oldal 2 „ 

Székfoglaló beszéd. 
Tartotta dr. Fischer Sándor országgyűlési képviselő 
a g y ő r i ev. egyházközség újonnan választott fel-
ügyelője f. é. inárc. hó 25-én tartott rendes évi 

közgyűlésén.*) 

Nagytiszteletü és Tekintetes Egyház-
községi közgyűlés ! 

Mély megindultsággal, hálatelt szivvel 
jelentem meg itt, a közgyűlés szine előtt. 
Vegyes érzelmek vesznek r a j t am erőt ; meg-
vallom az erősebb érzés az öröm érzése, — 
mert belátom nagytiszteletü Isó lelkész urnák, 
első felszólitása alkalmából hozzám intézett 
levelében foglalt azon állítás helyességét, 
hogv egy protestáns embernek, a legnagyobb 
megtiszteltetés liitsorsosainak bizalma ; e bi-
zalmat megnyerve, azt hiszem, hogy termé-
szetes, hogy az örömmel is tölt el. De ha 
erős is az öröm érzése, mellette van az ag-
godalom, a kétség szava, váljon e bizalmat 
megérdemlem-e ? és. hogy meg tudok-e an-
nak méltóan felelni ? Mivel válaszoljak erre ? 
Kerestem a megoldást es ime eme gyüleke-
zetnek egy nagy szeretettel körülvett lel-
késze, a dunántuli egyházkerületnek halha-
tat lan emlékű, nagynevű superintendense 
Haubner Máténak egy deductiójában talál-
tam meg a kellő gondolatot reá. Haubner 
Máté azt állítja, hogy a szeretet bizalommal 
jár, a bizalom egyesit, az egyesülés növeli 
az erőt, az erő tuda ta lelkesít, a lelkesült-
ség bátorít, a bátorság ki tar tást szül, és a 
győzelem a kitartóké. 

Nagytiszteletü és Tek. közgyűlés ! Bizo-
nyos az, hogy megválasztatásomra érdemeim 
reá nem szolgáltak, ugy kell tehát lenni, 

•) J«oyzet. A gyűlésről szóló tudósítást 1. lapunk „Bel-
íöld'* rovutábuu. 

hogy a rokonszenv, s igy egy érzelmi dolog, 
szabadjon ezt szeretetnek neveznem — ve-
zette a választó közönséget, midőn bizalmá-
val megtisztelt. Ezen bizalom most egyesit 
Önökkel. Frigyre lépek Önökkel, és ebből az 
összetartózandóságból meritek eret, jövő fel-
adata im teljesítésére ; ezen erő tudata, ér-
zése, fogyatékos tudásommal szemben is lel-
kesít, bátorít, és a jóságos Isten kegyelmé-
vel, mit alázat tal kérek, e lelkesültségem, 
e bátorságom, ta lán megadja az erőt, a ki-
tar tásra , mely kitartással, ha győzni lehet, 
győzni fogok. Nem a magam érdekében, de 
egyházközségünk igaz javára, boldogulására. 

Ilyen érzelmek és gondolatok között fog-
lalom el felügyelői tisztemet, és mondok a 
nagytiszteletü és tek. egyházközség közgyű-
lésének, előlegezett bizalmáért, hálás és forró 
köszönetet. 

Ha a jó Isten kiváló kegye, a most 
Önökkel közölt, reám nézve biztató képet, a 
jövőben megvalósítani engedné, vagyis az én 
szeméremnek a felügyelői állás betöltésére 
való képességet nyúj taná is, azért még a 
siker távolról sem volna biztosítva, azt csak 
az összes hivatali tényezők közt élő teljes 
bizalom, kölcsönös megbecsülés, ezen alapuló 
szoros összetartással lehet elérni. Nagy meg-
nyugvásomra szolgál erre, az a biztosíték, 
melyet nekem, a nagytiszteletü lelkészi kar, 
melynek kiváló érdemei méltatására nem 
rendelkezem szavakkal, a hivatása magasla-
tán álló tanítói kar, és a mai választáson 
újból megbízást nyert régi, kipróbált, érde-
mekben gazdag tisztviselői kar és képviselő, 
testület, kegyes volt nymjtani, akkor midőn 
a jelöltségre vállalkozni mertem, akkor fel-
tétel, most kérés a lakjában fordulok hozzájuk: 



kegyeskedjenek szándékom őszinteségét, cél-
jaim tisztaságát mérlegelve, az egyházi köz-
igazgatás terén való kevesebb tudásomat, jó 
akaratú támogatásukkal kiegésziteni, és egy-
háznnk közérdeke szempontjából is. engem 
teljes bizalmukkal megtisztelni, 

Nagy tiszteletű és Tekintetes közgyűlés ! 
A felügyelői székfoglalások alkalmával több 
izben előfordul, hogy az ujj onnan megválasz-
tot t felügyelő programmot ad jövő műkö-
dési terveiről, én ennek a szokásnak nem 
hódolok, nem pedig azért, mert egyházköz-
ségünk életében, hála hivatalelődeim kiváló 
érdemeinek, és bölcs előre látó gondoskodá-
sának, egyházközségünk minden egyes kerü-
lete tagjai áldozatkészségének, oly rendszer 
és irányzat uralkodik, melynek bolygatására 
ezúttal vállalkozni egyházközségünk érdeke 
ellen való lenne. A tapasztalat , de főleg a 
mindig haladó kor követelményei azonban 
okul szolgálhatnak arra, hogy eddigi beren-
dezéseinken változtatásokat, ujj i tásokat kell 
eszközölni. Az ily követelmények előtt sze-
met hunyni nem szabad és nem is fogok. 

Nagyon természetes, hogy ezen változ-
tatások, uj létesítményeknél, mindig különös 
gondot kell fordítanunk anyagi erőinkre, és 
hogy azok, legszabadabb autonómiánk, alkot-
mányunk, minden arra hivatott faktorának, 
hozzájárulásával léptessenek életbe. 

Nagy tiszteletű és Tek. közgyűlés! Ez 
utóbbi tételemből azt hiszem méltóztatik 
látni, hogy erős érzékem van az önkormány-
zat iránt, meggyőződésem, hogy vallásunk 
legszélesebb körökre fektetett autonómiája, 
fent maradásunk, létünk, ereje — ezt nem 
csak a legmesszebb menőleg tiszteletben kell 
tartani, de annak szabványait szemünk elől 
téveszteni sohasem szabad. Biztosithatom a 
t. közgyűlést ezt én magam részére a leg-
főbb törvénynek ismerem és mint egyház-
községünkben az autonomia tisztelete eddig 
is érvényesült, azt a jövőben is, saját hatás-
körömben legodaadóbban íentartani fogom. 

NagjTtiszteletű és tek. egyházközségi 
közgyűlés ! Midőn felügyelői állásomban elő-
ször van szerencsém szavamat a t. közgyűlés-
hez intézni, nem mulaszthatom el, hogy a 
vallásosságról pár szót ne szóljak. Nekünk 
protestánsoknak, hithűeknek, hitbuzgóknak, 

vallásosaknak • kell lennünk, hiszen a hit 
boldogit, de tartózkodnunk kell a felekezeti-
ességtől, megtar t juk hiven a magunkét, de 
nem biráljuk a másét, sőt tiszteletben keli 
tar tanunk más felekezetű felebarátaink 
vallási meggyőződését, ezt nem csak vallá-
sunk egyik főalapját képező felebaráti szere-
tet tana igy kivánja, de az okosság is követeli, 
avagy hogy fogadnánk, nem utasitanánk-e 
vissza vallási életünkbe bárhonnan jövő 
illetéktelelen beavatkozást? Én azt hiszem, 
igen, és ha igy van, nem szoros kötelessé-
günk-e tartózkodnunk bármely más felekezet-
nek kül- vagy beléletét csak érinteni is ! 

A felebaráti szeretet, a szamaritánusi 
cselekedetek gyakorlása szent vallásunk 
ékessége, minden idevágó, ehez tartozó részét 
munkakörömnek, a legmelegebb érdeklődés-
sel és erős kötelesség érzettel fogom teljesiteni. 

Különös gondomat fogja képezni, nayy-
tiszteletü es t. közgyűlés a tanitás, nevelés 
ügye. az igen tisztelt tanitói karnak jogos 
érdekeit is szem előtt tartva, törekednünk kell 
arra, hogy iskoláink színvonala a lehető leg-
magasabb legyen, mert akkor teszünk hon-
fiúi és egyházi kötelességeinknek leginkább 
eleget, ha a hazának egyházunknak, hasznos, 
értékes, munkás polgárokat nevelünk. 

A vagyoni kérdésekben, az egyetemes 
törvényeink és egyházközségi szabályaink 
által reám ruházott kötelességek teljesítésé-
ben a legrigorózusabb felfogás vezet, a vagyon-
állománynak sértetlen fenntartását , a jöve-
delmeknek a közgyűlés által jóváhagyott 
költségvetések szerinti hovaforditását, a va-
gyon jövedelmének lehető fokozását szoros 
köteleségemnek ismerem. 

Nagytiszt, és tek. közgyűlés ! Ezekben 
kívántam gondolat világomat és magamat 
Önöknek bemutatni, hogy ezek alapján, a 
megválasztásomért újból köszönetet mondva, 
kérjem, hogy felügyelői teendőim teljesítésé-
ben jóindulatulag támogatni kegyeskedjenek. 
Még csak azt kell megjegyeznem, hogy én 
egyházközségünk minden egyes tag jának 
egyházi közigazgatásunkból származó bármely 
ügyében mindenkor készségesen rendelke-
zésére állok, és oda fogok törekedni, hogy 
jogos érdekeik csorbát ne szenvedjenek. 

És most engedje meg a nagy tiszteletű ós 



tekinte tes egyházközségi közgyűlés, hogy egy, 
a közel múl tban tör tén t pro tes táns ünnep-
ségre visszapil lantva, B a k s a y Sándor most 
megválasz to t t re formátus püspöknek be-
ik ta tása a lka lmával egy véghete t lenül meg-
kapó ny i la tkoza tá t idézem. A püspök úr az t 
mond ta : , , Istenne kegyszerü szolgája vagyok, 
valamivel több, mint szolgatársaim, de semmi-
vel sem nagyobb. Több is csak annyival, 
hogy nagyobbak, számosabbak és felelősség-
gel teljesebbek a feladatok, a melyekre el-
h iva t t am." En épen igy érzem Önökkel szem-
ben, hog}r több, de nem nagyobb vagyok, 
érzem a nagyobb, számosabb és felelősség-
gel tel jesebb fe lada tokat és azér t esdve ké-
a mindenható Istent , hogy nekem e felada-
tok tel jesí tésére elég erőt adva, ez alapon 
egyházközségünk boldogulása és felvirágzása 
minden i rányban valóvá válhassék. 

A jó isten á ldása egyházközségünkre és 
annak minden t ag j á ra . 

A keresztény szeretet az igazi erköl-
csiségnek egyedüli alapja. 

Dr. Pröhle Vilmos. 
Olvastatot t a nyiregj 'házi ág. hitv. ev. belmissió egyesület 

első böj t i estélyéu. 
(Folyt.) 

Azonban tekintsük meg a dolgot más 
oldalról is. Ne foglalkozzunk tovább azokkal, 
akik még a Voltaire életére való hivatkozás-
sal is p róbá lga t ják igazolni, hogy az igazi 
erkölcsösséghez nem szükséges a keresztj^én-
ség mondván : lám az, aki gúnyt űzött Isten-
ből, éveken á t fáradozot t egy szerencsétlen, 
elnyomott család megmentésén ; s hozzá el-
ha l lga t ják azt, hogy te t tének minden rúgója 
a hiúság volt. Mellőzzük ezeket egyelőre s 
vessük fel inkább azt a sokkal tanulságosabb 
kérdés t : mi lehetne az, amire az erkölcstan, 
mint a bölcseletnek egy gyakor la t i ága, összes 
tételei t fe lépi thetné? Nyilván valami olyan-
nak kell lennie, ami az emberben benne van, 
ami lényeges eleme belső életének ; mer t hi-
szen ha valami az emberen kivül fekvő dol-
got veszünk fel erkölcsi alaptörvényül, akkor 
kényszert gyakorlunk rá ja , elvesszük szabad-
ságát , ami pedig egyéni mivoltától foszt ja 
meg s igy erkölcsös életre képtelenné teszi. 

I lyen lényeges megnyi lvánulása az em-
ber belső életének pedig az ér telem és az ér-
zelem világa. Az aka ra to t i t t nem vehet jük 
figyelembe, mer t az m á r a két előbbin épül, 
s a bölcselők különben is az t mondják róla, 
nem szabad. 

Lássuk, mily eredményekre jutunk, ha 
az ér te lemre akar juk épiteni, az erkölcsi vi-
l ágo t ? Az emberi ér te lem önmagában , elvá-
lasztva minden egyéni vonatkozástól , mint 
a hog}T el is választható, n e m ismerhet egye-
bet, min t a célszerűséget. A cselekedetek 
célszerűsége azonban egyének és viszonyok 
szerint változó s igy egyetemes elvvé nem 
emelkedhetik. 

Egy másik lényeges h ibá ja pedig az volna 
az ilyen rendszernek, hogy az értelem fejlett-
ségi fokára nézve ősidőktől fogva igen nagy 
a külömbség ember és ember között, s ha 
elfogadjuk azt, ami t Szókratész mondot t , 
hogy t. i. az erény tudomány, akkor az oko-
sabb és t anu l tabb ember lesz erényesebb, 
ami által oly veszedelmes állapotok kerülnek 
az erkölcsi világba, mint amilyeneket az 
anyagi vi lágban a születés, a vagyon, a r ang 
különfélesége te remte t t . 

Hogy ez tényleg ily eredményekre ve-
zetne, azt elég ékesen igazolja az ókor láng-
eszű bölcselőjének, P la tónak, erkölcstani rend-
szere. Belá tva azt , hogy az erkölcsösségnek 
megvalósí tását nem lehet tel jesen az egyén 
eszétől függővé tenni, mer t az bomlást hozna 
minden emberi t á r sada lomra , azzal próbál ta 
helyreütni a hibát, hogy a legfőbb jónak meg-
valósí tását az állam fe lada tának nyi lvání tot-
ta , s annak lá tható megnyi lvánulásai t , az 
egyes erényeket, külön választva, a külön-
böző képességű és foglalkozású jDolgárok kö-
zött elosztotta, Igy valóságos erkölcsi kaszt-
rendszer t t e remte t t meg, szerencsére csak 
képzeletben, amivel azonban világos bizonyí-
téká t szolgál ta t ta annak , hogy még a tehet-
ség l egmagasabb foka, a lángész, sem elég 
biztos zs inórmértéke az igazi erkölcsnek. 

De van ennél nagyobb ba j is az ókor 
erkölcsi rendszereiben, ami abból ered, hogy 
ama rendszerek az ér te lemre épülvén, a cél-
szerűség szempontjából nem ter jednek ki 
minden emberre egyarán t . 



Abból az erkölcsi világból, melyben egy 
Plató, egy Arisztotelész mozog, ki van zárva 
a beteg, a szenvedő, az étlen- szomjan siny-
lődő nyomorult. 

A földi boldogság elérése lévén szerin-
ük a főcél, melyre az erényesség csak egy 
tényező, nem tar t ják a boldogsághoz teljesen 
nélkülözhetetlennek a legalább is elegendő 
vagyont, egészséges testalkatot és általában 
a jó egészséget ; úgyannyira nem, hogy Plató 
a nyomorékul született gyermekek kivetését, 
a betegek pusztulását s ily célból segitség 
nélkül hagyásukat szükségesnek tar t ja , ne 
hogy azok a köznép vagy csak az egyes em-
bernek is terhére válván, annak jólétét meg-
zavarják ! Mily feneketlen sötétsége az ön-
zésnek a lángész minden ragyogása mellett! 
De a puszta ész nem is beszélhet másképen. 

Mellőzve az újabb korban fölmerült irá-
nyokat, és pedig azért, mert ami helyes ben-
nük, az a keresztyén erkölcstanból került ki, 
ami pedig nem onnan került, az kétesértékű, 
nézzük, mint állja meg helyét a keresztyén 
szeretet, mint erkölcsi alapelv, tehát mint 
ol}Tan, mely nem az értelemre, hanem az ér-
zelmi világra épült? 

„Szeressed Istent mindenek fölött s fe-
lebarátodat mint önmagadat ; felebarátod 
minden ember, édes tesvérek vagytok mind-
nyájan az úr Jézusban, az érettetek testté 
lett örök isteni szeretetben." 

Lehet-e a szeretet általános erkölcsi 
alapelv? 

Lehet ; mert nem zár ki senkit, ameny-
nyiben a testvéri szeretet, amily természetes, 
oly kötelességszerű. 

Lehet ; mert a legnehezebbet kivánja, 
s igy a legnagyobb tökéletessségre való tö-
rekvést teszi kötelességé. 

Lehet ; Mert az egyes ember is megva-
lósíthatja a maga körében. 

Lehet ; mert megvalósulása maga után 
vonná mindama bajok megszűnését, melyek 
nem a természet törvényeinek kérlelhetetlen 
szigorúságán alapulnak. 

Csak az utóbbi pontnál állapodjunk meg 
egy pi l lanatra! Nem mintha ez szorulna ép-
pen bizonyításra, hanem azért; mert oly helyre 
mutat, oly dolgok jutnak róla eszünkbe, me-
lyeken a legtöbb gondolkozó elme, a legtöbb 

érző sziv szenvedett hajótörést. — Egy ro^sz 
van a világon, amit nem az ember rossz aka-
ra ta teremtett , s ez a halál, a testi élet meg-
szűnése s annak sohasem nyugvó keretei, a 
betegségek. Hogy a többi bajok a keresz-
tyén szeretet megvalósulásával mind elmúl-
nának, az természetes, mert hiszen a keresz-
tény szeretet általános megvalósulásának épen 
azok az emberi indulatok állanak út jában, 
melyekből mind ama bajok erednek, világos 
cáfolatául minden oly nézetnek, hogy az 
európai emberiség már kinőtt a keresztyén-
ségből. — Azonban még akkor is megma-
rad az elmúlás, a pusztulás, a halál, mely 
évezredek emlékei felett borong immár s ha 
a valóságban tárul elénk, kétségbeesést, ha 
az emlékezetben vagy a művészetben lép fel, 
fájó, mélabús resignatiót fakaszt nyomában. 

Ha az erénynek célját e földön keres, 
sük, aminthogy a keresztyén hit, vagy bár-
mely positiv hit nélkül, egyebütt keresni nem 
is lehet, mindig ott marad az elmúlás, a ha-
lál rémalakja s azt súgja a kétségbe esett 
halandó fülébe : „Céltalan minden, céltalan a 
jó is, céltalan a szeretet is ; — mert ime, 
minden elpusztult amit te szerettél s ami 
tégedet szeretett ! Vesd le magadat erről a 
kőszikláról, mert a halál nem oly rettentő, 
mint a halálra való előkészület!" — Ott 
marad az élvezet minden kelyhében az az 
üröm, mely minden perc gyönyöréért évek 
kétségbeesését kivánja váltságúl ; ott marad 
az egész emberiség előtt az enyészetnek ama 
rettentő képe, mely az utolsó éhező nyomo-
rékoknak e szavakat ad ja a jakára : „Sok az 
ember, és kevés a fóka !" Ott marad, annél-
kül, hogy valaki csak annyit is mondhatna: 
„Mondottam ember, küzdj és bizva bízzál!', 

Igy az az erkölcsi alapelv, melyet előbb 
kifejtettünk s mely ellen tudományos és böl-
cseleti szempontból semmi kifogást emelni 
nem lehet, melynek helyébe jobbat állítani 
lehetetlen, céltalan volna a keresztyén hit 
nélkül ! 

De hát mi is az a keresztyén hi t? Nem 
más, mint biztossága annak, hogy a szeretet 
örökkévaló ; hogy alkotta a világot, a^ 
t a r t j a össze! — hogy ama szeretetnek e mú-
lékony földi létben való megvalósítása visz-
szavezet bennünket oda, ahonnan elindultunk, 



a h o n n a e l s z a k a d t u n k , s részesévé tesz a n n a k 
a k i a p a d h a t a t l a n sze re t e tnek , niety a k e z d e t 
és a vég, mel}T ok, eszköz és cél, me ly örök 
és v á l t o z a t l a n a m u l a n d ó b a n és v á l t o z a n d ó -
ban , me ly elveszi a ha lá l fé le lmét és a ko-
p o r s ó n a k f u l l á n k j a i t . 

Igen ; m o n d h a t n á va lak i azok közül , a k i k 
m i n d e z e k b ő l k inő t t ek , de ez egy c s e p p e t sem 
h a n g z i k t u d o m á n y o s a n s a bölcsele t m á s t 
t a n i t ; — p e d i g h á t a t u d o m á n y s a tudo-
m á n y b a n az ész h a t a l m a d ö n t ! 

Al l i t sd csak sorba m i n d a z t , a m i t az em-
ber i bölcseség a lko to t t s hason l i t sd a z z a l ösz 
sze az t , a m i t I s t en a d o t t : t u d a t á t a n n a k , 
hogy élsz ; é r z e t é t a n n a k , h o g y é r t e l m e d fö-
léje emel m i n d e n n e k , a m i t k ö r ü l ö t t e d lá tsz , 
ha l l asz és t a p i n t a s z ; h o g y a m i n t a szél fú-
v á s á t m e g n e m v á l t o z t a t h a t o d , úgy m i n d e n 
m a k a c s s á g o d m e g n e m v á l t o z t a t h a t j a a z t az 
örök i r ga lma t , mely m i n d e n h a j a d s z á l a fö lö t t 
ő rköd ik s a k k o r m o n d m e g mi szebb, mi 
t öké l e t e sebb ! 

V a g y az n e m fór a fe jedbe , h o g y az I g e 
t e s t t é le t t , és o t t j á r t a Gal i lea i t e n g e r pa r t -
j a i n ; hogy s a r u j á r a a k a r a v á n j á r t a o r s z á g ú t 
pora , h o m l o k á r a a ha l á l h i d e g ve re j t éke ta-
p a d t , hogy véréből a millió m e g millió tes t -
vé rnek és az egy A t y á n a k ú j szöve tsége tá-
m a d t ? ! 

Az a szere te t , mely az egész v i l á g n a k 
k e z d e t e és vége, e l fé r t egysze r egy a k k o r a 
he lyen is m i n t egy ember i sziv ; a z t sem idő-
vel, sem té r re l n e m m é r h e t e d . 

Nincs m i t szégyen len i a Kr i sz tu s evan-
g é l i u m á n , m e r t I s t e n n e k h a t a l m a az, m i n d e n 
h ivőnek üdvösségére . 

(Vége.) 

Hymnus. 
Mint midőn tavaszszal a berek megrezdül 

És a madár dala betölti a tájat, 
Szent érzelem vonul keblemen keresztül 

S belőle merengő lelkem dala támad . . . . 
A buzgóság szárnyán égbe száll a lélek 
Dicső trónusához az ég Istenének. 

És ott leborulva fölzendül énekem : 
Dicsérlek felséges s{enthdrmas Istenem ! 

Hatalmas Istenem, kinek „legyen"-ére 
Előállt a csodás Mindenség egyháza ; 

Kit hirdet a szélvész fönséges zenéje, 
Ha az ég és a föld oszlopait rázza ; 

Hirdet a lágy szellő, az ibolya bokrán 
S a harmatgyöngyös rózsák kelyhén andalogván, 

A kit imádva sejt gyermeki érzetem : 
Dicsérlek hatalmas teremtő Istenem ! 

Jóságos Istenem, Ui jövél vezérül, 
Kezedben kard helyett béke-olaj ággal, 

Kivezetve minket a rabság földerül, 
Vittél a szeretet szent hónába által, 

S az örök életet nékünk megszerezted, 
Elszenvedvén értünk a kinos keresztet, 

S a ki beültetéd élő hittel szivem: 
Dicsérlek jóságos megváltó Istenem ! 

Kegyelmes Istenem, a ki megszentelted 
Csodás szent ihlettel az ember szellemét, 

A ki hatalmaddal a szomjazó lelket 
A mennyei üdvnek részesévé tevéd ; 

Ki bölcsen vezeted a világi rgndet 
S épited, mit Atya és Fiú teremtett, 

S kinek szent varázsa átvonul keblemen : 
Dicsérlek kegyelmes szentlélek Istenem! 

Dicsérlek Is tenem! Atya, Fiú, Lélek! 
Kik megfoghatlanul vagytok együttlétben, 

A mit csak a buzgó, áhitatos lélek 
Sejthet az ihletnek magasztos percében ; 

Ti legyetek az én életem vezéri, 
Mig lelkem a boldog révpartot eléri . . . . 

És a mit e földön lehet csak sejtenem, — 
Fent szinről láthassam szenthármas Istenem! 

Gajdács Pál. 

Belföld. 
Egyházmegyei közgyűlés. A győri ág. hitv. 

evang. egyházközség mult hó 25-én pénteken d. 
e. tartotta rendes évi közgyűlését. A közgyűlés 
egyúttal tisztújító közgyűlés is lévén, azon az egy-
házközség tagjai szokatlan szép számban jelentek 
meg. I'só Vince egyházi elnök áldástkérő imája 
után Latesz Jakab másod telügyelő nyitotta meg 
a közgyűlést. Mindenek előtt az elnöki előterjesz-
téseket olvasták föl. Ezek közül kiemelkedik fon-
tosságra az a jelentés, amelyben az egyházi elnök 
tudomására hozza a közgyűlésnek, hogy Zathu-
recky Géza, Kis-Cellben elhunyt földbirtokos, az 
egyházközség szegény- és árvaintézetének végren-
delet i ig 2000 koronát hagyományozott. A pénz-
ügyi és gazdaságügyi bizottság jelentéseit és jegy-
zőkönyveit terjesztette elő ezután a gyülekezeti 
ügyész, mely jelentéseknek tudomásul vétele után 
a zárszámadások kerültek sorra. A számadás sze-
rint : a bevétel 100015 korona 61 fillér, a kiadás : 
90. 5l3 korona 81 fillér Egyenleg maradvány 9531 
korona 80 fillér. Az egyházközség vagyonmérlege 
1903. dec. 31-én:) a vagyon : 897,260 kor. 24 fill. 



b) teher (ide számítva az alapítványok öszegét 
271,608 kor. 10 fillért is) 360,968 kor. 95 fill. Tiszta 
vagyon: 536,291 kor. 29 fill. Az alapítványi vagyon 
1903. dec. 31-én 271,611 kor. 70 fill. A házi sze-
gények pénztárának állapota : bevétel 331 kor. 84 
fill. kiadás 267 korona 50 fül. a maradvány 61 kor. 
31 fill. A szegény és árva intézet számadása sze-
rint: a bevétel 7011 kor. 43 fill. a kiadás 5204 kor. 
16 fill. Egyenleg maradvány 1807 kor 27 fill. Az 
intézet vagyona 1903, dec. 31-én 51180 kor. 82 fill. 
A számadással kapcsolatban bemutatta az ügyész 
a Huszár Szabó Márton és neje Hudi Zsuzsánna. 
a Barcy Jánosné és Fischer Gyula dr. és testvé-
rei által tett alapítványokról szóló alapító leveleket 
melyeket a közgyűlés elfogadott s az alapítvány 
könyvbe való bevezetését határozta el. A száma-
dás letárgyalása után az egyes bizottságok jegy-
zőkönyveit olvasták föl. majd a szegény és árva 
intézet és az egyházi énekkaregyesület jelentéseit 
halgatta meg a közgyűlés, azután a szokásos kegy-
díjakat szavazta meg. végül pedig a fiók egyház-
községek állapotáról szóló jelentéseket terjesztette 
elő az egyházi elnök. Az iskolaszék jelentése kap-
csán sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés Rabi 
Irma beteg tanítónő lemondását. Mivel nevezet ta-
nítónő; hivataloskodásában eltöltött rövid ideje mi-
att rendszeres nyugdíjban nem részesülhet, a köz-
gyűlés jó indulatát vele szemben gyakorlandó, szá-
mára évi 240 korona kegydiját folyositott. a sze-
gény- és árvaintézeti bizottság jelentésének kap-
csán a közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szava-
zott Zvickl Gyula dr. intézeti orvosnak, az intézet 
betegeinek ingyen szívességből teljesített gyógyí-
tásáért. Ezzel a rendes tárgysorozatt kimerittetvén, 
következett a tisztújítás. Miután Perlaky Elek, kir. 
tan. felügyelő viszavonhatatlanul már előzetesen 
lemondott, Latesz Jakab, elnőklő másod felügyelő 
most a maga és a tisztikar nevében, a mandátu-
mot a közgyűlés rendelkezésére bocsátotta. Csu-
kássy Károly dr. adhoc elnöklete alatt folyt le a 
tisztújítás a következő eredménynyel .• Egyhangú-
lag megválasztattak, világi elnökké, illetőleg fel-
ügyelővé Fischer Sándor dr. orsz. képviselő, má-
sodfelügyelővé Latesz Jakab, jegyzővé Benedek 
Vince, gondnokká Cziegler Jánás, pénztárossá Sax 
Ferenc, ellenőrré Grof Endre, ügyésszé Németh 
Elek, szabadhegyi gondnokká Bolla Sándor. A 
tisztújítás megejtetvén az újonnan választott felü-
gyelő a gyűlésen megjelenvén, a zsinati törvények 
által előirt hivatalos eskületevése után, az uj felü-
gyelő elfoglalta helyét s megtartotta nyomban szék-
foglaló beszédét, melyet lapunk elején hozzunk. 
Azután a szokásos formák között a közgyűlés 
véget ért. 

Tábori lelkész. Gteguss Gyula csall-apafalvi 
lelkész elfoglalta állomását Krakkóban mint tábori 
léikész. 

Jelentése a ballasagyarmati ág. h. ev. i pa ros 

férfiak és ifjak szövetkezetének IV. évi működésé-
ről az 1903. évben, Közli Vitéz Lajos ker. missiói 
lelkész. A szövetkezet, melynek célja : tagjai szivé-
ben a protestáns és hazafias szellem ébresztése, 
ápolása, fejlesztése, szerény eszközökkel bór, de 
buzgón törekszik célját évről-évre fokozottabb 
mértékben elérni. Célja megvalósítására hetenkint 
felolvasásokat, vallásos és hazafias összejöveteleket, 

- estélyeket rendezett ; szép könyvtárt, egyházi és 
más hasznos lapokat bocsátott tagjainak rendelke-
zésére. A szövetkezet vagyonilag is gyarapodott. 
Bevétele 1389 kor. 79 fill.,'kiadása pedig 1220 kor. 
90 fill. Az idei közgyűlést február 28-án tartották 
meg, a melyen összeállították a jövő évi költség-
előirányzatot s megelégedéssel vettek tudomást az 
elnök jelentéséről. 

Az aradi ág. hitv. ev. egyházközség 1903. évi 
jelentése. Közli Frint Lajos lelkész. Lelkes buzgó-
ságról és bölcs odaadó vezetésről tanúskodik ez a 
jelentés. A 22 lapnyi füzetből kiemeljük a követke-
zőket : Az építendő templomalap a 80,000 
koronát meghaladja. Ez é \ben 40,000 koroná-
ért a város főforgalmi vonalán egy telket vett, 
a hova a templomot akarja felépíteni. Hogy a tem-
plom teljesen szabadon álljon, a város 1009-60 |~| 
méter területet adott az egyház telkéhez. Az épí-
tést — ha csak lehetséges — 1905-ik évben akarja 
megkezdeni az egyház, 18 év óta fáradnak az egy-
ház tagjai és vezetői e nemes cél érdekében az 
alapgyüjtéssel. amely — örömmel vesszük tudomá-
sul — gyarapodott már annyira, hogy az istentisz-
telet céljaira méltó hajlék emelése a közeljövőben 
megkezdhető. Ugyanakkor óhajtja kétemeletes bér-
házát is felépíteni. A templomépitési alap gyarapo-
dott adományokban 2241 korona 29 fillérrel, kama-
tokban 2584 kor. 85 fillérrel. Az egyház „Szegény-
tanulókat segélyző alapja" 114 koronát kapott a 
lefolyt évben és 100 koronát fordított segélyekre. 
Gyámintézetre, pogány misszióra, egyetemes papi 
nyugdíj intézetekre és szegény egyházak 102 koro-
nát gyűjtött és osztott ki ; a ,,Segélyalapéból supp-
licansoknak 73 koronát adományozott. Többen Cr-
vacsorai bort és gyertyákat adtak. Az egyház nép-
mozgalmi adatai a következők : született 37 fiű és 
29 leány, összesen 59 gyermek ; esküdött 8 pár, 
meghalt 61 egyén; konfirmáltatott 23 gyermek ; az 
Ürvacsorával élt 331 egyén ; egyházunkba tért 6 
egyén, kitért 4 egyén. 

Külföld. 
Nagy a gaudium a pápások körében, hogy Né-

metországban eltörlik a je^snitatorveny hírhedt 2. 
§-át. Azt olvasom, hogy a törvény i. §-a mellett 
szavazott Poroszország 17, Bajorország 6, Báden 3, 
Waldeck, itj. Reuss és Hamburg egy-egy, az az 
mindössze 29 szavazattal. Ellene szavazott Szász-



ország 4, Württenberg 4, Hessen 3, Mecklenburg-
Schwerin 2, Braunsweig 2, s Weimar, Mecklen-
burg, Strelitz, Szász-Kóburg-Gotha, Szász-Meinin-
gen, Szász-Altenburg, Schwarzburg, Sondershaasen 
Schwarzburg-Rudolstadt, id. Reuss és Detmold egy-
egy, azaz mindössze 25 szavazattal. A szavazástól 
egy-egy szavazattal tartózkodott, Bréma, Lübeck, 
Anhalt és Schaumburg-Lippe. A szövetségi tanács 
által eszközölt leszavazás különben az 1899. biro-
dalmi tanács egyik hozott régebbi határozatának 
végrehajtása. Érdekes, hogy némelyek kétségbe 
vonják a szövetségi tanács ama jogát, a mely sze-
rint korábbi birodalmi tanácsi határozatoknak vég-
rehajtására jogosult volna. Ily értelemben nyilatko-
zott Binciing is, a nagyhírű lipcsei jogtudós is. azt 
mondván : A mai szövetségi tanács és a birodalmi 
gyűlés együttesen törvényhozó faktora a német bi-
rodalomnak, nem pedig a szövetségi tanács 1904-ről 
s a birodalmi gyűlés 1899-ről. Utóbbinak valame-
lyes határozata le nem kötheti örök időre a német 
népet. A határozat mostanra van meghozva azzal 
a csendes klausulával : rebus sic stantibus. Rin-
ding érdekes és tanűlságos értekezését azzal végzi: 
»A 2. §. megszüntetéséről szólló törvény semmis.« 
A törvény ellen erélyes állást foglal el az Evang. 
szövetség is, mely a maga határozottan formulá-
zott nyilatkozatát azzal végzi: »Jöjjetek és segítse-
tek, l?ogy hazánk a rajta ütött sebeiben el ne vé-
rezzen. A »A Chr. W.« is igy kiálltott föl : nagy a 
veszély, de ne féljünk". Új működési kör nvilik. Itt 
vannak a jezsuiták — de mink is. 

Egy új kath. és prot. folyóirat indult meg Né-
metországban. Az egyiknek cime „Alig. Rundschau" 
heti tolyóirat a politika és a kultúra szolgálatában, 
kiadója Hausen nevű jogtudós Münchenben. A cent-
ruinpárt politikájának az ifjúság körében való ter-
jesztése a célja : „Valódi positiv kath. karakterre 
van ma szükségünk és nem holmi akad. aestheti-
kai katholicismusra." A másiknak cime „Luthe-
rische Rundschau". Megjelenik Quistcrp lelkész 
szerkesztésében Lipcsében. Szolgálja ,.a jogot, igaz-
ságot és a szabadságot a német lutheri összegy-
házban." Felhívásában vállalatát azzal indokolja : 
„hiányzik oly lapunk, a mely Kant és Schleiermacher 
óta a modern theológiai tanfejlődést, mint sátáni 
csalást leleplezné." Sok szerencsét e harcához! 
Kemény lesz, de nem igen fog valakinek megár-
tani. — Továbbá azt olvasom, hogy az „Evang. 
Társaság" Berlinben 600 ülőhelylyel s 320 ezer 
márka költséggel templomot épit. E társaság anya-
egyháza Amerikában van. — S végül felette érde-
kes az, hogy az állami anglikán egyházat jóval meg-
haladják a szabad egyházak és szekták Angliában. 
Mig ugyanis az államegyháznak istentiszteleti he-
lyein 7.127.834 az ülőhelyek száma, addig a szek-
táké 8117666. A vasárnapi iskolák tanulóinak száma 
az anglikán egyházban 2919413 s a szabad egy-
házban 3389848. 

A német tudomány egyetemeken az elmúlt 
téli félévben a hallgatók száma volt 37881, ebből 
külföldi 3093. A külföldiek közül bölcseletet, nyel-
veket vagy történetet tanult 739, az orvosi tudomá-
nyokat 722, mathematikát vagy természettudomá-
nyokat 651, jogot 366, nemzetgazdaságtant 
231, földmiveléstant 178, ev. teológiát 135, 
kath. theologiát 32, fogorvostant 26 és gyógy-
szerészettant 13 hallgató. — Braunschweigban 
végleg rendezték a papi kongruát. 1904. ápril. 
1-től kezdve 5300, 1906-tól kezdve 5700 és s 1908-
ban 6000 márka lesz a legtöbb lelkészi íizetés. Az 
első rendezésre csak 25 ezer márkára volt szükség. 

A reformatio története egyesülete e hó 6. és 7. 
napján tartja Kassel városában ez évi rendes köz-
gyűlését. Prédikál Haupt hallei tanár, a Beyschlag-
féle „Deutsch a,v. Blatter" tudós szerk. kiadója. 
Előadást tart Egelhaaf tanügyi tanácsos Stuttgárt-
ból „Fülöp hesseni tartoinánygrófról'". Diehlhirsch-
homi lelkész „Bucer Márton jelentőségéről Hessen 
egyházi életében" és Kawerau boroszlói theol. ta-
nár, a társulat lelke ,,az egyesület feladata és mun-
kaköréről". Az egyesület állást fog foglalni Denijle 
pápai levéltáros hirhedt Luther műve ellen is. Már 
is foglalkozott azzal Kolde erlangeni, Walther ros-
tocki és Seeberg berlini tanár és ismert nevű 
Luthertudós egy külön röpiratban. 

Warnek hallei theol. tanár legelső munkása 
a Külmissiói irodalomnak. Az ő érdeme, hogy a 
halle-wiltenbergi tudomány-egyetem theol. takul-
tásán külön tanszéke van a külmissiónak. Mint 
missziói iró is előkelő nevet vivott ki magának. 
Az ő általános missiói folyóirata, a melyet Grund-
mann és Christlieb nevű nagyhirü belmissiói tu-
dósokkal szerkeszt, a külmissiói sajtónak legelőke-
lőbb organuma. Több kiadásban is ismeretes 
„Evang. Missionslehre", „Di Mission in der Schule" 
és „Missionsgeschichte" c. műve. A minap ülte 
meg 70 éves születésnapját. Szül. 1834-ben Naum-
burgban. Tanult Halléban, a hol Tholuck és Müller 
voltak a legbefolyásosabb tanárai. Később missiói 
fel ügy elő tanár lett Barmenben. 1896. óta hallei 
tanár. 

A sfás{orsf. bibliai társulat e napokban adta 
ki 89. munkaévéről (1902. aug. 1903. dec. 31.) szóló 
kimerítő jelentését, melyből közöljük a következő 
adatokat : A húsvéti kollekta 19998-91 márka, va-
gyis az előző évvel szemben 3234-80 márkával 
emelkedett. 4 legátumban is részesült a társulat 
és pedig 50, 100, 500 és 10 ezer márka összegben. 
Eladott 37365 bibliát, abból 12669 u. n..,Traubibel" 
15681 uj szövetséget és 136 zsoltárost. A jövőre 
tervez egy uj helyesírási! iskolai bibliát, 8000 pél-
dányban egy vend bibliát, 8 ezer példányban 2—3 
márkás áron egy „Trau-bibliát', és Schnorr illust-
rait bibliájából vett 192 képpel egy új iskolai bib-
liát. Mi több, a társulat egy keleti nyelvre is le 
akarja fordíttatni a bibliát. 



Afrika német gyarmatain igen nagy áldással 
működik a külmissió. 4 különböző területen van 
112 főállomása, 405 mellékállomása, 230 missió-
náriusa, 24 missiónárius nője, 19 benszülött papja, 
695 segédje, 505 iskolája, 21323 növendéke. 128124 
megkeresztelt hive. A déli tavon van 26 főállomása, 
47 missiónáriusa, 12 missiónárius nője, 28 benszü-
lött lelkésze, 1284 segédje, 417 missziói iskolája, 
14139 tanulója, s 53 ezer megkeresztelt hive. A lé-
lekszám fele a kis Samoára esik. — A római kath. 
külmissionak van a 4 afrikai területen 60 főállo-
mása, 220 missiónáriusa, 90 nővére, 274 iskolája, 
18350 tanulója, s 21800 megkeresztelt hive. A déli 
tavon van 50 főállomása, 118 missiónáriusa, 40 nő-
vére, 3 benszülött papja, 16 benszülött nővére, 
122 iskolája. 2400 tanulója s 16600 megkeresztelt 
hive. 

A\ ó-katholicismus köréből annak eddigi fej-
lődéséről érdekes közlemény olvasható az „Amt-
liches Altkath. Kirchenblatt" hasábjain, a melyből 
tanulság okáért közöljük a következőket : A legelső 
püspök választáskor, mely 1873 július 4. Kölnben 
ment végbe, a német ó kath. lelkészek száma volt 
34, azóta 70 pap tért át a kath. egyházból. Reinkens 
püspök 25. Weber, A mostani német ókath. püs-
pök 8 ríj papot avatott. A német ókath. lelkészek 
mai száma 63, az ókath. egyházközségeké 90. Az 
ókath egyházközségekben igen nagy az áldozat-
készség. Igy nevezetesen igen sok egyházközség 
saját egyház tagjainak buzgóságából tartja fen ma-
gát. Eddig már 12 új templomot építettek, és pe-
dig hatot Poroszországban és kettőt-kettőt Báden-
ben, Bajorországban és Hessenben. Bonnban a püs-
pökalapnak van 218 ezer, a papi alapnak 56 ezer 
s a papi nyugdijalapnak 43 ezer márkája. A bonni 
theol. konviktusnak alapja 156 ezer márkája. Ókath. 
kórház van Bonnban és Essenben, árvaház 4. Az 
ókath. egyház ügye jól áll s szellemi és anyagi te-
kintetben egyaránt megszilárdult. 

Az alkohol is mus leküzdésére ápr. 5—9-ig Ber-
linben tanfolyam nyilik meg, a melyen Hähnel bré-
mai orvos „az alkoholismus elleni küzdelem törté-
netéről,1' Grotjan berlini orvos „az alkoholismus-
ról és a népgazdaságról," Gravit\ eharlottenburgi 
orvos „az alkohol hatásáról a testre és a lélekre," 
Keferstein hünneburgi orvos „az alkoholizmusról és 
a munkáskérdésről", Hacker berlini orvos „az al-
koholismusról és a prostitútióról," Ploet\ schlach-
tenséei orvos „az alkoholról és a bűnügyekről" és 
Truper jenai orvos „az iskola és a házi neve-
lés alkoholellenes mozgalmáról és hatásáról" tart 
előadást. Nem ártana nálunk is ilyen előadásokat 
rendezni. Népünk veszedelme azt megérdemlené. 

A német lelkészi közösségi értekezlet a közel 
múlt napokban tartotta Berlinben 4-ik általános 
nagygyűlését. E gyűlésen csakis lelkészek és hit-
jelöltek vehettek részt. A nagygyűlésen Braun ber-
lini generálsuperintendens elnökölt. Előadást tartott 

maga Braun „a lelkészi működés főcéljáról," to-
vábbá Burkhardt steglitzi lelkész „az újabb evang. 
közösségi mozgalmak történetirodalmáról," Bunke 
berlini lelkész „az ima erejéről," Braune königs-
bergi superintendens „a lelkészi állás veszedelme-
iről," Ohly udvari lelkész „Pál apostol imaéletéről, 
mint a lelkész mintaképéről" és Ecke bonni tanár 
„a német ev. újjáébredésről és jelen egyházi felada-
tainkról" stb. Dicséretes a mi német ev. lelkész-
testvéreinknek ez a mozgolódása és tömörülése. 

Az orthodox egyházak uniójának a kérdése 
foglalkoztatja a sajtót. Azt olvasom, hogy -III. Jo-
akim, az orthodox keresztyének egyetemes pátri-
árkája Törökországban a konstantinápolyi szent 
zsinattal egyetemben egy felhívást intézett az orosz 
szent zsinathoz, a melyben az egyház java érde-
kében közös munkálkodásra és egyesülésre hívja 
föl az orosz orthodox egyházat. Az orosz zsinat e 
felhívásra azt felelte, hogy a különböző ker. vallás-
felekezetek egyesülése csak egv egyetemes zsinat 
által volna lehetséges, most azonban nem kedvez-
nek az eszmének a mostoha politikai viszonyok. 
Ma az egyház legfeljebb „imádkozhátik" az egye-
sülés eszméjeért. A mi pedig — igy folytatja to-
vább a pétervári szent zsinat válaszirata — a ró-
mai és a prot. keresztyénekhez való viszonyunkat 
illeli, úgy azért fohászkodik az orosz egyház, hogy 
azok komoly bűnbánatot gyakoroljanak s az igaz-
ság megismerésére jussanak.-Készek vagyunk min-
dent feláldozni a velük való egységért. Jelenleg 
azonban fel kell hagynunk az eszmével, sőt küz-
denünk kell a római s a prot. egyház ama törek-
vései ellen a melyeknél fogva magukhoz édesgetik 
a mi orosz egyházunk hiveit." Szóval az orosz egy-
ház igy akar egyesíteni, hogy a kölönböző ker. 
vallásfelekezeteket beolvasztja, vagy pedig, mint az 
örmény egyházzal tette, annak vagyonát lefoglal-
tatja. Az örmények és a protestánsok üldöztetésé-
nek is az a célja Oroszországban. Az orosz térítés 
fanatizmusa a más vallásúakkal szemben határt 
nem ismer. Azt hisszük azonban, hogy Wittenberga, 
Genf és főleg Róma nem kér abból az egyesítés-
ből. Igy hát az orthodox egyházi misszió is csak 
olyan platonikus ideál, mint Miklós cárnak világ-
békés politikája. A japán háború erre a békére a 
valódi felelet. Pedig az orthodox egyház görög és 
török része hajlandó volna az egyesülésre. Hisz az 
athenei görög theologia máig is fentartja az össze-
köttetést a német protestáns theológiával. 

Dobsina. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
Passió vagyis Krisztus Urunk szenvedésének 

és halálálának szent története. Az ev. híveknek 
nagypénteki istentiszteleti használatra — összeál-
lította: Paulik János nyíregyházai ev. lelkész. — 



Sajnálom, hogy e kis, de életrevaló és hézagpótló 
füzetkét előbb nem ajánlhattuk olvassóink — ezek 
között természetesen lelkésztársaink és istentisz-
teletet tartó tanítóink figyelmébe, a mikor az ér-
deklődők esetleg már az elmúlt ünnep alkalmával 
használatba vehették volna. A könyvecske elsősor-
ban helyi szükséget akar ugyon pótolni, de igényt 
tarthat joggal arra is, hogy szélesebb körben el-
terjesztessék. Céljára és rendeltetésére vonatkozó-
lag magának a szerzőnek „végszavából" idézzük 
a kővetkezőket: ,,Ez természetesen nagyon kez-
detleges és hiányos alakja volt a passiónak, a 
mennyiben a gyülekezeti éneklésben, — a mely 
tudvalévőleg a passiónak egyik alkatrészét képezi, 
— nem jutottak kifejezésre sem a gyülekezetnek 
a passió által természetszerűleg felkeltett érzelmei, 
sem a ssent történetben foglaltatott eszmék ; s 
nem érvényesültek benne egyházunknak a nagy-
pénteki gyászt jol kifejező szép mélabús ének-dal-
lamai sem. Én ezen kis munkával ezen a hiányon 
akartam segiteni, a szent történet tartalmának 
megfelelő, változatos énekversekkel szővén át a 
Szentírás szövegét. 

Jóllehet Jézus kínszenvedésének Máté evangyé-
liomában foglalt alakja bővebb és változatosabb 
feldolgozásra kínálkozott, én — tekintettel helyi 
viszonyainkra — mégis a János evangyéliomában 
foglalt rövidebb alakját dolgoztam fel e helyütt, 
mely rövidségre intett az is hogy nálunk a nagy-
pénteki istentisztelet után még az Uri sz. vacso-
rának kiszolgáltatása is következik.*' 

Ajánljuk olvasóink figyelmében. Kapható Nyír-
egyházán. Ára : ? H. 

Egyházi Irodalom.Dr. Bartók Györgynek, az 
erdélyi egyházkerület püspökének nem sokára 
megjelenő és a presbyteriális egyházszervezet napi 
renden levő kérdéseit tárgyaló müvére előre fel-
hivjuk lelkipásztoraink és az érdeklődők figyelmét. 

A mű cime.- A „református egyházak presby-
teriális szervezete" 

Az ismertetést és bírálatot azon időre kell 
fentartanunk, midőn a mű a nyilvánosság elé ke-
rül. Most egyszerűen az érdekes tartalom jelzésére 
szorítkozunk. 

A\ 1. rés$ tartalma: 
Az egyházi szervezettel összefüggő elvi különbsé-
gek a római egyház és a protestantizmus között. 

A külföldi protestánsok legelső szervezkedési 
kísérletei. 

A külföldi református egyházak szervezete és 
a reformátorok. A genfi egyház presbyteri szerve-
zete, A francia egyház zsinatpresbyteri szervezete. 

A zsinatpresbyteri szervezet tovább teijedése 
és alakulása a skót egyházban, Németalföldön és 
egyes német egyházakban. A lengyel protestánsok 
egyházalkotmánya. 

A II. res^ tartalma'. 
A magyar református egyházak szervezete a 

16 és 17-ik században, A komjáti kánon. A Geleji 
Katona István erdélyi ref. püspök által szerkesz-
tett kánon. 

A hierarkhia és küriarkhia egymás ellen ví-
vott harca a magyar református egyházban. A bu-
dai zsinat 1791-ben. 

A debreceni zsinat tárgyalásai 1881-ben. A 
budapesti zsinat tárgyalásai 1891-ben. Külömbsé-
gek az erdélyi és a többi egyházkerületek szerve-
zetében. 

Az Approbata és Compilata Constitutiók és a 
Leopoldinum diploma, mint az erdélyi református 
egyház alkotmányos szabadságának biztosítékai. 

* 

Az egész mű mintegy 12—15 ivre terjed. Ára 
4 korona. A kik előre megrendelik 40% árkedvez-
ményben részesülnek. A megrendelt példányok 
ára a műnek megjelenése után küldendő be. Szer-
ző munkáját csekély számban nyomtatja. Óhajtan-
dó tehát, hogy az érdeklődők megrendeléseiket a 
Szerzőnél minél hamarabb és kellő időben tegyék 
meg. 

Sárospataki Lapok. — Feltámadunk. — A 
közös protestáns bizottság , ,Véleményéének pénz-
ügyi politikája. — Ev. ref. jellegű középiskolák 
tanulságai. — Az egységes liturgia. — Az apostolok 
cselekedeteiről irott könyv. — stb. 

Prot. Egyh. és Isk. Lap. — Feltámadás a 
Kriszstussal. — Az 1848. XX. a kormány előtt. — 
Egészséges keresztyénség. — A helytartótanács és 
a protestánsok. — stb. 

Dunánt. Prot. Lap. — Húsvét. — Az ember 
fogalma. — Köyvismertetés. — stb. 

Debr. Prot. Lap. — Az Űr feltámadott. — Az 
ember ereje és az Isten erőtlensége (Nagypéntek 
és Húsvét.) — Az egységes liturgiáról. — stb. 

Erd. Prot. Lap. — Húsvét. — A brit és kül-
földi bibliaterjesztő társaság évszázados ünnepe. 
— Egyházi élet. — Iskola. — stb. 

T u d n i v a l ó k . 
A vall. és közokt. m. kir. miniszter f. évi 

mire. i8-dn 11167 sf a. kelt s Brassó vármegye 
kir. tanfelügyelőségéhez intézett rendeletének má-
solata. F. évi január hó 24-én 165 sz. a. kelt jelen-
tésére értesítem, hogy m. évi aug. hó 24-én ad 
198 sz. a. kiadott rendeletének azon kitétele hogy 
,,az egy napból álló naptári ünnepnapok mindenkor 
és tekintet nélkül a helyi vizsonyokra megtartan-
dók a gondnoksági Utasítás 38 §-a utolsó előtti 
bekezdésében foglaltaknak nem felel meg. A jel-
zett bekezdés rendelkezései szerint ugyanis az 
egyes felekezeteknek egyházi ünnep napjain a 



áll. iskolai gondnokság az illető felekezetekhez tar-
tozó tanulóknak iskolai szünetet engedélyezhet, 
anélkül, hogy más felekezetekhez tartozó gyerme-
kekre nézve a tanitás szünetelne. Ha pedig az 
iskola növendékeinek 70% vagy több az illető fe-
lekezethez tartozik az esetben az egész iskolának 
illetve az egész osztálynak szünetet engedélyezhet. 
Világos ebből, hogy az egyházi ünnepeken való 
tanitás kérdése szorosan összefügg a helyi, illetve 
a tanulók vallási viszonyaival, és ezen érintett ren-
delkezések épen azt célozzák, hogy a vegyes val-
lási viszonyaival, és ezen érintett rendelkezések 
épen azt célozzák, hogy a vegyes vallású tanulók-
bal biró iskolák tanulóinak vallásos érzülete az is-
kola érdekeivel szemben lehetőség szerint sérel-
met ne szenvedjen, viszont, hogy az iskola érde-
kei is megvédessenek. 

Üzenetek. 
(Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk.) 

S. J. Köszönettel vettük. Valamely legköze-
lebbi számban. Bizony fontos kérdés. — H. L. Ki-
szorult. A jövő számban. — E. Megkaptuk. Leg-
közelebb nyomdába adjuk. 

—í»t 

— 

•4* 

— 

—̂E 

Országh Antal 
orgona-készitö Nagyváradon. 

££ 

Elvál la l és kész í t a l e g ú j a b b viv-

= = = = = = = m á n y u . 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezetes orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Öreg o r g o n á k a t átalakít és javit jutányos 
árban 

• S a j á t g y á r t m á n y ú • 

iskola harmóniumokat 
raktáron tart 

és elad mérsékelt á r é r t . 
1 2 - 4 

s*-

Yér-

K-
34-

1*5-

34-

34-
94-
l|4-
I*-
34-
34-
34-
34-
34-
34-

Pályázat hosszabbítás. 

V o n a t k o z á s s a l a folyó évi 
s z á m r a a horháti 

9. és 11-ik 

lelkészi állomásra 
a p á l y á z a t meghosszabbittatik. A p á l y á z a t o k 
ez évi ápril is hó 20-á ig az alól i r t főespe-
resné l b e n y ú j t a n d ó k . 

B r e z n ó b á n y á n , 1904. ápri l is 1-én. 

Csipkay Károly Svehla Gusztáv 
egyházm. felügyelő. 31 2—1 főesperes. 

^ I X .TPAR - UTCZA 4 ~ S Z ? 

minden- i a l r f t l o - n Q i l n l ; - iskola-,' torna- és óvodabe-
nemü I S I i U I Ö p a U Ü K , r e n d e z é s e k é<s szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
— ingyen 'és bérmentve.' • 

a5 15—5 

HÓNICf 
IGAOOV. 

H O N I G F - R 1 G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczy-utcza 1 1 — 2 8 . szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel ki tüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40% 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő jó hang és ta r tóssá -
gáér t 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-
) 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelésekés 

vas harangállványok. Hégi harangok-
nak forgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély jel ül fi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. - . 
Bővebb felvilágosítás és képes ál lapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek* 
12—4 ' ' • • 



Üzletem fennállása alatt 116 ev. ref. egyháznak szolgáltam nmnkámmal. 

Orgona építészeti műterem 
Debrecenben 

Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegium mellett). 
F E N N Á L L 1893 . OTA. 

Teljesen e célra épített házamban készítem a 
mai kor legtökéletesebb vívmánya szerint bármily 
kivitelű új orgonákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Munkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s ígé-
rem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érdekét tar tom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, t isztítását, hangolását és javítását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre 
menő jótállás mellett. 

A nagytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak szives pártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
33. 1. orgona készítő. 

Határozott árak, elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

^ Hazánk legrégibb harangöntödéie. j j 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás, 
QC Előnyös fel tételek engedtetnek. 

8ELTENH0FER FRIGYES FU 
S O P R O N B A N 

cs. és ni. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagv-
ságban és zengzetben csak a legfinomabb harangércből 
t i s / ta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek : ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz t t í i j r s összhungzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból k é s z ü l t 
tűzmentes harangáll-
ványokat. célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s népes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 

Egy háztartási mérleg ingyen! 
Mesés olcsó árak mellett küldöm szét túlhalmozott raktá-

ramból világhírű s kiválóságukért á l ta lánosan kedvelt 
mexikói ezüst-áruimat 

és pedig : 
drb mexk. ezüst asztali ké s t 

„ evő villát v 
,. „ evőkanalat 

„ „ kávéskanalat 
„ kiváló deszertkés 
„ ,. deszertvílla 
„ mexk ez. levesmer. kanál 

„ ezüst tejmeri tő 
„ e l e g á n s s z a l o u a s z t a l i 

gyertyatartó^ 
összesen csak 6* 5 0 í r t . 

Minden megrendelő ezenkívül jutalomképen egy szavatos-
ság mellett pontosan működő 12 és fél kiló hordképességü 
háztartási mérleget k a p teljesen diitalanúl. A mexikói ezüst 
egy teljesen fehér fém (belül is) melynek tar tósságáér t és 
kiváló minőségéért jótállást vállalok. Szétküldés a pénz elő-
zetes megküldése esetén vagy utánvét te l történik az euró-

pai raktárból . 12—13 
Auffenberg József , Budapest, VII., Huszár-u. 6 

Hihetetlen! 
4 l / 2 kg. legfinomabb a sajtolásnál kevéssé megsérül t 

~ PIPERESZAPPAN -^pQ 
(kb 50 d r b ) rózsa, speik, moschus é s ibolya illatokból 
s z é p e n ö s s z e v á l o g a t v a , mig a készlet tart 5 koronáért 

kápható. 
A pénz előleges beküldése vag}r u tánvét mellett küldi 
Auffenberg József Budapest, VII. Huszár-utca C. 

M A R X é s M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca (iO. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geometr ia i 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosí tásáért é s v e r s e n y k é p e s -
ségért. 12—9 

—< A szatmári kiállításon (1903) . jury tag, aranyérem 
és díszoklevéllel kitüntetve. —5*6 »5— 

tt 

8 -4€ —7*6 
Jobb és megbízhatóbb 

m a . g " v a . k a . t 
s olcsóbban sehol sem kapni, mint 

F á b i á n B é l a 
magkeneskedésében 

B u d a p e s t , IX. ker . Ül ló i -u t 73. s z á m . 
Árjegyzéket ingyen és bérmentve küld. 

12. 10—10. K 
^^T^TTTTTT^TTTT-TTT-TTTTTTTTTT-TTTTTTTT^ 

« 
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H A Z A I " B I Z T O S Í T Ó T Á R S A S Á G . 
f i 

Vagyon. M é r l e g S Z á m l a . Teher. 

Pénzkészlet . . . . 
Postatakarékpénztári betét . 
Ertékpapirok . . , 
Függő kamatok 
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék 
Künnlevőségek társaságoknál 
Képviseleteknél 

Összesen 

Korona fiü. 

67915 
2487 

600000 
11250 

605469 
128878 
537997 

94 
13 

01 
24 
32 

1953997 ^ 64 

Elsőbbségi részvénytőke 
Tartalékalap . . . . 
Elvezeti-jegy osztalék tartalék 
Árfolyam tartalék . 
Tűzdíjtartalék 
Jégdij tartalék . . . . 
Tűzkártartalék 
Jégkár tartalék 
Balesetbiztosítási függő károk 
Különféle követelések . 
1903. évi üzleti felesleg 

Összesen 

Korona fill. 

1000000 
13000 — 

11000 - — 

6000 
586298 70 

8159 41 
16960 86 
3203 79 
2380 — 

236497 43 
70497 45 

1953997 : 64 

Bevétel. Nyereség és veszteség-számla. Kiadás. 

Korona fin. 

1006 76 
700646 14 
57531 09 

517955 51 

469038 96 
6239 25 

22362 80 
3989 02 

2380 — 

1465746 74 

245182 
27000 — 

113059 86 

3632138 13 

1902. évről áthozat 
Viszontbiztosított tűzkárok . 
Viszontbiztosított jégkárok . 
Mult évi díjtartalék áthozat a tűz 
biztosítási ágazatban . 

A viszontbiztosítók folyó évi tűz 
díjtartaléka . . . . 

Jégdij tartaléka 
Mult évi tűzkártartalékok 
Mult évi jégkártartalékok 
Balesetbiztosítási függő károk tar 

taléka 
Tűzdijbevétel (a törlések levo-
nása után) . . . . 

Jégdijbevétel (a törtések levonása 
után) . 

Ertékpapirok szelvényei 
Egyébb kamatok és kötvényille 

tékek 
Összesen 

Korona 

Tűzkárfízetmények (felvételi költ-
séggel együtt) . 

Jégkárfizetmények (felvételi költ-
séggel) . . 

Viszontbiztosított tűzdijak 
Viszontbiztosított jégdijak 
üzleti költségek (viszontbizt. rész 
levonása után) 

Tűzjutalék és szerzés , 
Jégjutalék és szerzés . 
Szervezési költségek 
Igazgatási költségek 
Adók és bélvegilletékek 
Függő tűzkárok (K 84804-32 le-
vonva viszbizt. részt K 67843-46) 

Függő jégkárok . 
Balesetbiztosítási függő károk 
Tűzbiztositási díjtartalékok . 
Jégbiztositási díjtartalék 
A viszbizt. mult évi tűzdijtarta 
léka 

Kétes követelések leírása 
A folyó üzleti év feleslege . 

Összesen 

913307 68 

80666 
1182597 39 

184778 75 

66112 20 
10008 15 
17983 43 
39474 22 
16358 92 

16960 86 
3203 79 
2380 — 

586298 70 
8159 41 

414364 41 
18986 77 
70497 45 

3632138 13 

fill. 



H u s z o n k e t t e d i k évfolyaiFÍ 15. szám. Orosháza, 1904. áp r i l i s 14-én, 

EVAHe. EGYHÁZ ES ISKOLA. 
Előfizetés di ja: 

Egész évre . . 12 kor. 

Félévre . . 6 „ 

Negyedévre • - 3 „ 

E g y szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 

Fél oldal . . • 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 

Nyolczad oldal 2 „ 

Vallásfelekezetünk iskolai szükségletei 
és a „Vélemény. ' 

— .-vdalék az 1848: XX. t.-c. végrehajtásához. — 
irta: Dr. Flórián Károly eper jes i jogakadémiai tanár. 

A kiküldött vegyes bizottság már régen 
megszerkesztette a „Véleményt" az 1848 évi 
XX. t.-c. végrehajtásáról. Sőt már küldött-
ségileg át is adták azt a miniszterelnöknek. 
Az egyházi lapok és a „Magyar Szó" is kö-
zölte volt a memorandum szövegét, mel}Tet 
Iii telesnek fogadhatnak el. mert hiszen rek-
tifikáció a bizottság részéről nem történt. 

Volt tehát időnk bőven át tanulmányozni 
a „Vélemény-"t és vizsgálat tá rgyává tenni 
az ebben a kérdésben elhangzott kormány-
nyilatkozatokat. 

És miről kellett meggyőződnünk ? 
Arról, a mit már a. memorangum első 

olvasásakor sejtettünk, de a mit hinni nem 
akarunk; -u-ról, hogy iskolák, főleg pedig 
a főiskola,' anyagi / ly^etenek rendeléséről a 
„Véleményt egyáltalában nem szól. Valóban 
csodálkozva kell megállannnk az előtt a tény 
előtt, hogy „a vallásfelekezet egyházi és isko-
lai szükségei közálladalmi fedezésének" kér-
désében alkotott memorandum az összes is-
kolai szükségek felett —úgyszó lván — napi-
rendre tér, 

De menjünk csak sor jában? 
Az ág. hitv. ev, egyháznak kétségkivül 

vannak iskolái. Ebben a tekintetben talán 
kétségben hagyhat a „Vélemény' ' , de biztos 
választ ad az Alkotmány, melynek 100. §-a 
szerint „az ágostai hitv. egyház nevelő- és 
tanintézetei: a) a népnevelő és oktató inté-
zetek ; b) a középiskolák c) a főiskolák. Kö-
vetkezéskép vannak eg3'házunkuak iskolai 

szükségletei is, melyek az 1848 : XX. -t.-c. S §-a 
szerint közálladalmi költségek által fedezen-
dők. Az iskolai szükséglet mértékére nézve 
pedig ismét az Alkotmány ad felvilágosítást, 
melynek 195 §. szerint „a tanerők évi díja-
zása, a megfelelő állású állami tanerők díja-
zásával fokozatosan lehetőleg egyenlővé teendőé'' 

A „Vélemény" kijelenti, hogy csak azt 
kivánja, hogy az egyházi és iskolai szükség-
leteknek az a része fedeztessék az állampénz-
tárból, a melyet sa já t egyházunk híveinek, 
egyházi és iskolai adóval való túlterhelése 
nélkül fedezni nem tudunk. Ennek az elv-
nek a következetes keresztülvitele azt hozta 
volna magával, hogy a „Vélemény" az ál-
lamtól követelje azokat a költségeket is, me-
lyek összes iskoláinknak állami színvonalra 
való emeléséhez szükségesek. 

Lássuk már mostan, mit ta r ta lmaz ev-
vel szemben a memorandum. 

A népnevelő és oktató intézetekre nézve a 
bevezetésben felemliti a „Vélemény" az 1875 
XXXII . t.-cikket, mely a népoktatási nyil-
vános tanintézetek és n}álvános kisdedóvó 
intézetek tanitóinak és nevelőinek nyugdíja-
zásáról, valamint azok özvegyeinek és árvái-
nak gyámolitásáról szól ; nemkülönben az 
ezt módosító 1891. évi XLIII . t. c ikket-és az 
1893 XXVI. t. cikket, mely a tanitók fize-
tésének rendezéséről intézkedik. 

A középiskolákra nézve a „Vélemény" 
az 1848 évi X X t.-c. részbeni végrehajtása-
ként kiemeli az 1883 : X X X . t.-c. melytyel 
középiskoláink államsegélyt kaptak és az 
1894. évi XXVII . t.-c. mely állami nyugdi-
jat biztosított nekik. 

Mindkét csoportba tartozó iskolákra néz-
ve a „Vélemény" II. részében, mellékesen egy 



közbevetett mondat alakjában ,,kiemeli" (?) 
hogy a hazai két protestáns egyház által 
fentartot t elemi és középiskolákban alkalma-
zott tanitók és tanárok mostani fizetése a 
folyamatban lévő fizetésrendezés alkalmával 
a velők egyenlő képesitésü állami tanitók és 
tanárok törvényhozásilag megállapitandó fi-
zetésével egyenlő lesz (?ic0> illetőleg a fize-
tési különbözet, mely a két protestáns egy-
ház tanerőinek mostani fizetése és az állami 
tanerők törvényhozásilag megállapítandó fi-
zetése között mutatkozik : országos törvény 
által autonómiánk sérelme nélkül biztosítta-
tik, s mint rendes hivatali fizetés állami se-
gélyből fedeztetik. 

Álljunk meg itt egy pillanatra. Az 1848 : 
XX. t.-c. 3. §. az egyházak egyházi és isko-
lai szükségleteiről szól. Tehát világos, hogy 
a kettőt legalább is egyenrangúnak tekinti. 
Ámbár könnyű lenne beigazolni, hogy az ál-
lam szempontjából az iskolai szükségletek sok-
kal fontosabb mint az eg}Tház összes többi 
szükségletei. És mégis azt látjuk, hogy a 
memorandum ezeknek — az összes többi ós 
itt 7 fejezetben tárgyalt , egyházi szükségle-

tekkel egyenrangú — iskolai szükségletek 
kérdésének még csak külön fejezetet sem szen-
tel. hanem úgy per tangentem intézi el, akár 
mintha arról volna szó, hogy Hanusfalván 
(Sárosmegyében) a közös temetőt a róm. ka-
tholikus plébános saját egyháza részére fog-
lalta el. 

Egyébként pedig azt látjuk, hogy úgy 
az elemi mint a középiskolákat teljesen ma-
gukra hagyja a memorandum. Ha tudnak 
több államsegélyt kieszközölni az eddigi ala-
pon, hát jó. Ha nem — úgy is jó ! Holott 

> pedig e helyütt a „Vélemény1"-nek hangsú-
lyoznia és ünnepélyes formában kinyilatkoz-
tatnia kellett volna azt, hogy az 1848 XX. 
t.-c. végrehajtásáról nem is lehet szó anélkül, 
hogy az állam által már segélyezett iskolák 
államsegélye — az eddigi alapon — föl ne 
emeltessék és a tanerők dotációja az állami al-
kalmazottak fizetésének mérvében meg ne álla-
pi ttassék. 

A teljesség kedveért meg kell jegyez-
nünk azt, hogy a 6-ik fejezetben a kulturá-
lis és humanitárius célokra kért összeg kife-

jezetten a tanítóképzés és nőnevelés céljaira 
is szolgál. 

A jogakadémiák kifejezést az egész „Vé-
lemény£--ben csak egyszer találjuk, pedig Al-
kotmányunk 222 §-a értelmében ,,a jog- és ál-
lamtudományi főiskola támogatandó." Eg}7et-
lenegyszer is csak azért fordul elő, mert a 
„Vélemény" megállapitja, hogy az 1884 : 
XXVII. t.-c. a jogakadémiák tanárainak is 
biztosit állami nyugdijat. Ha azonban ez a 
„Vélemény" saját szavai szerint is az 1848 
évi XX. t.-c. részbeni végrehajtása, akkor alig 
érthető az, hogy az 1848. évi XX. t.-c. vég-
rehajtásánál szóló véleménynek mégis egyet-
len egy további szava sincsen a dologhoz es 

még csak a sorok közt sem követeli sehol a 
jogakadémiák fedezetlenül maradt iskolai szük-
ségleteinek fedezését. 

Mert hogy ilyenek vannak, arról meg-
győz bennünket egy pillantás, melyet az 1904 
évi I. t. cikkbe, jogakademiánk tanárainak 
fizetésére és az alkotmány 195. §-ára vetünk. 

Jogakadémiánk rendes tanára i t 2800 k. 
fizetéssel lá t ja el, a mi-^paár az állami jog-
akadémiai tanárok 4000 k. régi és 4800 k. 
mostani kezdő fizetésével szemben is rendki-
vül csekély. De nézzük a további alakulást 

A z ág . h . ev. e g y h í z 

jogakader r . iá ján Az államnál 
Különbség 

fizetés korp. fizetés korp. 
Különbség 

korona kor korona korona korona 

1— 5 év. 2800 4800 — 2000 
5 —20 2800 — 5400 400 3000 

10 - 1 5 2800 5400 809 3400 
15 —20 2800 — 5400 1200 3800 
20 - 2 5 2800 5400 1600 4200 
25 — 30 2800 5400 2000 4600 

Ezek a számok beszélnek ! Vagyis amíg az 
állam jogakadémiai t aná ra 30 évi szolgálat 
után 7400 koronával megy n3Tugdijba, addig 
egyházunk hasonló minőségben szolgáló tan-
íérfia 28'00 koronával kénytelen megelégedni, 
holott az állami főgimnáziumi tanár is ha-
sonló esetben 5000 korona nyugdijat élvez. 

Ebben a tekintetben még azok a főgim-
náziumaink is jobb helyzetben vannak, a hol 
a 3600 k. fizetés rendszeresítve nincsen, mert 
ott is közel 4200 koronával mennek nyugdijba 
professzoraink 30 évi szolgálat után. 



A Széli-féle fizetés-javitási tervezettel 
nem is kivánom a fennálló viszonyokat ösz-
szehasonlitani. 

T á g tere van itt az 1848: XX. t.-c. vég-
rehaj tásának és a memorandum mégis állha-
ta tosan ha l lga t ! Es e mellett azt mondja a 
„Vélemény," hogy kimutat ja , ,azokat a szük-
ségleteket, melyeket a hazai két protestáns 
egyház közigazgatása, tanügye és közintéz-
ményeinek fejlesztése érdekében igényel." 
EbbÖl aztán arra a téves következtetésre le-
hetne jutni, hogy az a miről a memorandum 
nem szól, — a legjobb rendben van ! 

A theológiai főiskola ügyét sem lehet meg-
nyugvással elintézettnek venni, — amint azt 
Hamar István a budapesti ev. ref. theol. aka-
démia igazgatója a „Prot . Egyház és Iskolai 
Lap"-ban (15. szám) k imuta t ta — az által, 
hogy a „Vélemény" a messze jövőre vonat-
kozó tervezgetésekbe bocsátkozik és prot. 
theológiai és filozófiai fakultásról beszél. A 
tanárok fizetését itt is állanp színvonalra kell 
emelni. Ez az a bizonyos iskolai szükséglet, 
melyről az 1848 : XX. t.-c. szól, de a „Vé-
lemény" hallgat. 

A szerény nézetünk ezek után a követ-
kező. 

A memorandumba egy lényeges szerke-
zeti hiba csúszott be. Az tudniillik, hogy az 
1848: XX. t.-c. 3. §-ához képest az ott fel-
említett difurkációt meg kellett volna ta r tan i 
és kiemelni, hogy a két protestáns egyház-
nak vannak : 

rí' szükségletei II. iskolai ) ö 

Az egyházi szükségletek részletezése után 
át kellett volna térni az iskolai szükségletek 
kérdésére. I t t aztán kiemelni azt, hogy mi-
után restben már történtek kísérletek az 1848. 
XX. t.-c. végreha j tására ; nincs más hátra, 
mint a megkezdet t uton tovább haladni. Azaz 
kivánja az egyház, hogy az állam az egyház 
összes iskoláit az 1<S48 : XX. végrehaj tása 
címén, de a már megalkotott vagy még meg-
alkotandó külön törvények a lapján megfelelő 
államsegélyben részesítse. 

Tehát csak fejleszteni kellene : az 1893: 
XXVI. t.-cikket a néptanítók fizetése tekin-
tetében és az 1883 : XXX. t. cikket a kö-
zépiskolák államsegélye dolgában. Ellenben 

külön-külön törvényekben kellene intézkedni a 
theologiai főiskolák, a jogakadémiák és taní-
tóképző intésetek államsegélyéről. 

Az akták még nincsenek lezárva. Az 
1848: XX. t.-c. szerint ugyanis a hitfeleke-
zet illetékes hatóságával kell érintkeznie a 
kormánynak. Ez pedig az egyházegyetem. A 
,.közös bizottság" nem egyházi hatóság, ha-
nem csak véleményező szerv ! Még mindig 
módjában van tehá t az egyháznak hangsú-
lyoznia azt, hogy iskolai szükségletei is vannak, 
melyek sürgősen fede^endők_ 

Reméljük, hogy azokat a^ iskolákat, me-
lyeket a^ ősök nagy anyagi áldozattal alapí-
tottak, az utódok nem engedik elsorvadni. 
Gondoljuk meg, hogy a gyöngélkedőt meg le-
het gyógyítani, de a halottat nem lehet feltá-
masztani többé soha ! ! 

„Korunk és az evaugélionr -ból. 
Részletek Hetvényi Lajosnak a Mesterliáy Gecleon által ki tű-

zött pályadijjal ju ta lmazot t munkájából . 
Jelige : , ,Várjatok nagv dolgokat Is-

tentől és tegyetek n a g y dol-
gokat Istenért .1 ' 

Care y. 

Prologus. 
Nem irok drámai költeményt, mégis pro-

logusssal kezdem s epilógussal végzem Írá-
somat. Szokatlan a fenti elnevezés a beveze-
tés szó helyett ilyen értekezésszerü munká-
nál, különösen ha szerzője — bár népszerűen 
igyekszik is irni, — mégis egy kis tudomá-
n}'Os értéket akar munkája számára biztosi-
tositani. De azért érzem, hogy eme nagy és 
nehéz kérdést felölelő munkánál olyan pro-
lógusra van szükség, mely hasonlít a zeneda-
rab nyitányához, melyből a hallgató előre 
megtudja , hogy a szerző mely hangnemből 
játszik. 

Mielőtt a részletek boncolgatásába bo-
csátkoznám, az egészet összefűző és meg-
világító alapfelfogás kitüntetése érdekében 
meg kell adnom azt az alaphangot, meg kell 
szerkesztenem azt akkordot, mely magában 
a műben ama nagy opera- az élet legsöté-
tebb színeinek festésénél, a száraz csontok 
mezein, hegyszakadásoknál, zajló örvények 
fölött lágyan, melodikus hangokon zengi : 
„Krisztus vallását ne féltsd" ! s mely a végén 



összeségben tiszta harmóniában, teljes erővel 
zúgja : „Várjatok nagy dolgokat Istentől és 
tegyetek nagy dolgokat Istenért !" 

* * 

A vallás ma — bocsánat a kifejezésért — 
a „Sturm és Drang" korában van. Az a ha-
talom, mely ha jdanában korlátlanul uralko-
kodott az ész és sziv felett, reá nyomta bé-
lyegét ugy a magán-, mint a n}Tilvános élet 
egyes megnyilatkozására, intézményeire, mely 
hajdan a talaj volt, miből minden kicsirázott 
s a levegő és napsugár, mely mindeneket 
éltetett-, ma mintha uszályhordozó szerepre 
volna kárkoztatott . Legalább én rám ezt a 
hatást teszi, midőn olyan nagylelkűen kiej-
te t t kifejezéseket hallok, hogy a vallásra 
még ma, a huszadik században is nagy szük-
ség van ; " mintha ennek csak amolyan esz-
közszerü jelentősége volna. Azt nem bizo-
nyítgatja, arról nem akar ja az embereket 
meggyőzni senkisem, hogy a levegőre, a nap-
fényre szükségünk van. Vagy megszűnt a 
vallás levegő, napfény lenni? Az élet jelen-
ségei- és intézményeivel szemben melléren-
delt, vagy néha-néha alárendelt viszonyba 
jutott ? Az élet erői által létrehozott. ügyesen 
kiszabott öltözet lett belőle, a mit az ember 
tetszése és szüksége szerint saját javára fel-
használhat, kedve szerint felölthet, vagy le-
vethet ? 

Hajdan az élet egésze volt a vallás, ma 
már csak egy része, ha jdan az élet szilárd 
törzse, melyből az összes életjelenségek, in-
tézmények, szokások ágakként, levelekként 
kisarjadzottak, ma csak levéllé lett az ágon ; 
itt-ott megmarad örök zöld szinében, de sok 
helyütt megsárgul, lehull a fájáról. Ezzel 
csak azt akar tam mondani, hogy a vallás 
helye az ember életeben általánosságban 
megváltozott, egeszen más lett mint a mi a val-
lásoság úgynevezett klasszikus koraiban, a 
szellemi élet teremtő időszakaiban volt. Ma 
nem teremtő-, hanem pusztán a mult kin-
cseit felemésztő és felhasználó korszakban 
élünk. 

A kor szelleme minden dolognak érté-
két a reális élettel való viszonyban itéli meg. 
Az Ítélet eredménye pedig attól függ, hogy 
minő kiindulási pontok és felfogások vezetik 
az itélőt. Ha tehát korunk szelleme mint 

itélő biró a vallás helyét az élet egészében 
oly bizonytalanná, határozatlanná, relativ 
értékűvé teszi, annak oka ama általánossá 
ilett naturalisztikus felfogás jellege, mely ab-
solut szellemi értéket nem ismer, csak rela-
tiv értékű emberi véleményről tud, az örök 
érvényű isteni tekintélyt az idő által korlá-
tolt és befolyásolt mulandó értékekkel pó-
tolja. Igy a szellemi élet terén minden vo-
natkozásban valóságos anarchiával találko-
zunk s ez egyik főoka a, mai életviszonyok 
általános züllöttségének. Nincs oly egységes, 
fő vezető eszme, mel}- az absolut igazság-
erejével és hatalmával, biztos kézzel bele-
nyúlna az élet zűrzavarába és ott mint te-
remtő erő rendet alkotna. Nem láthat juk ko-
runkban sehogysem azt, a mit Ezekiel pró-
féta látott a négy kerékről szóló látásában, 
melyeknek mindegyike különálló volt, mégis 
együtt működtek, mintha egyik kerék a má-
siknak közepette lett volna, össze nem üt-
köztek, hanem a merre az első Kerub for-
dul, azu tán mennek vala. Ilyen előljáró Ke-
rub ma nincsen, azért az egyes kerekek 
egymástól függetlenül zakatolva rohannak, 
mintha versenyt futnának s a n.-gy verseny-
ben egymásba ütköznek. A különböző irá-
nyok a szellemi élet minden körében ma 
nem mint egymásnak kiegészítői, hanem 
mint egymásnak ellenlábasai szerepelnek ; 
nincsenek egymással oly viszonyban, mint 
egy közös fényforrásból eredő sugarak, mint 
egy nagy körben elhetyezkedő s egymást 
nem szelő kis körök, hanem minden sugár 
önálló fényforrást akar alkotni, minden kör 
kiakar lépni a maga helyéből és független 
pályát futni. Igy valósággal uralom nélküli 
állapot áll elő a lelki élet birodalmában, a 
minek magyarázata a világnézeteknek ama 
harca, mely napjainkban heves módon fo-
lyik. A világtörténet szellem kohójában ma 
tagadliatlanul egy új élettypus alapjául szol-
gáló egységes világnézet készül. Mintha ezt 
a közélet minden tényezője, a politikai, tár-
sadalmi törekvéseknek minden iránya, a tudo-
mánj'os és vallásos életnek minden árnyalata 
megérezte volna. Még kiforratlen, egyoldalú-
ságban szenvedő ú j elméletek mellett már a kor 
által meghaladott ósdi felfogások és irányok 
vetik fel fejüket, mintha éreznék a veszedel-



met s támadó fellépésükkel akarnák meg-
menteni magukat s igy a huszadik század 
hajnalának kétes dicsőségére fel támadt sötét 
sirjából a reakció, talán épen azért, hogy 
felébressze álmából a protestantismusnak 
szellemét. 

Tagadhat lan, hogy a vallás ügye az élet 
terén ma elég nagy mértékben szerepel, de 
mégsem ad az korunknak vallásos jelleget, 
mert az mint nyilvános életjelenség ma nem 
annyira az Istennel való viszony, hanem in-
kább a világnézetek mai harcában felvető-
dött megoldandó probléma. Az élet színpa-
dán korunkban a többivel egyenrangú kér-
déssé lett a vallás, épen olyan kérdéssé, mint 
a minő p. o. a politikai, társadalmi, moral-
philosophiai, természettudományi, pedagógiai, 
vagy sok ezer más kérdés. Igy ezen kérdés-
szerű jellegénél fogva a vallás helye az élet 
egészében ma nagyon határozat lan és bi-
zonytalan. 

A vallásnak korunk életképében meg-
nyilatkozó ilyetén kérdésszerü szerepét min-
denesetre meg kell különböztetni attól az 
igaz vallástól, mely visszavonul a sziv rejte-
kébe, a zárt ajtók mögött imádsággá, a vi-
gasztalás balzsamává, az életet megszentelő 
erővé válik. Eme igaz élő vallás, az ember-
nek Istenhez való viszonya dolgában azon-
ban egyhamar könnyedén Ítéletet mondani 
s általánosítani még korunkban sem merek, 
mert, hogy ki milyen viszonyban van az ő 
lTrával, Istenével, azt megítélni jogosított-
nak magamat nem tar tom ; hogy hol és mi-
kor kopogtat a bánatos sziv a vigasztalás 
a j ta jánál , kiben mi módon törik meg a 
büszke lélek és alázza meg magá t Isten előtt, 
ki mikor rebegi el : ,,Oh én bünős jaj mit 
tegyek, hova haj tsam fejemet," ki mikor érzi, 
hogy neki szabaditóra, megváltóra van szük-
sége, azt én nem látom, nem tudom ; tehát 
valamint az egyes emberre nem merem ha-
marjában kimondani, hogy szive szerint val-
lásos, vag}* vallástalan-e, épen igy a sok 
egyest összefoglalva ál talánosságban is meg-
gondolom magamat az Ítéletben. — Azonban 
mégis van valami, a mi után — ha nem is 
tökéletes, de hozzávetőlegesen igaz itélet-
képen — következtethetünk a benső hitéletre. 
„Az ö gyümölcseikről ismeritek meg őket" 

mondá Megváltónk. Ezek a gyümölcsök pe-
dig csakugyan azt muta t ják — szintén csak 
általánosságban, — bogy baj van a benső 
hitélet körül. 

Ezért megkötözött erővel hozzá fogunk 
a mentéshez, a vallásos élet fellendítéséhez. 
Ugy tününk fel e világi életben, mintha 
egy kis csónakban volnánk, mit a zúgó 
tenger közepén a ta j tékzó habok háborgat-
nak, ide-oda vetnek, a melynek a szél ellene 
fú. Kitekintve a haragos tengerre, ott a 
torn}Tos hullámokkal küzdő alakokat látunk, 
a vér is megfagy erünkben, a midőn egy-egy 
végleg eltűnik s a megdöbbent szeretetnek 
rémes hangján kiálltunk a még kétségbeesve 
küzdőkhöz : „jöjjetek a mi csónakunk felé" ; 
kinyújt juk kezünket, hogy megmentsük őket 
az életnek. Oh sokat ér az a mentő csónak 
a tengernek közepén és mégis mintha maga 
ís nagy veszedelemben forogna : háborgat ta-
tik a haboktól, a szél ellene fú, a benne 
ülők veszélyeztetik az egyensúlyt, elégedet-
lenség támad a megmentet tek között, kicsiny-
lik, megbizhatlannak, lélekvesztőnek mondják 
a csónakot, megmenekültek a fagyasztó 
hullámoktól, de azért fáznak ; éleben marad-
nak, de azért éheznek ; oly hangulat támad, 
mintha annak a mentő csónaknak is meg-
mentésre volna szüksége. Avagy a valóság, 
az ezerféle módon összebónyolult élet nem 
azt a képet mutatja-e, hogy egyik kezünk-
ben a vallással az embereket, a másikkal 
pedig magá t a vallást igyekezünk lázasan 
menteni. Avagy az a nagy hangsul}Tozása, 
igazolása a vallás szükséges voltának, mely 
mindenfelé hangzik, nem arról szóló bizonyit-
vány-e, hogy az emberek nagy általánosság-
ban ezt maguktól nem erezik. A vallásos 
irodalom fellendülése napjainkban csak azt 
mutat ja , hngy az embert a vallásnak s a 
vallást az embernek megakar juk menteni. 
Régebben is volt vallásos irodalom — és oh 
milyen más vala az —, akkor előbb volt 
meg a vallásos érzület s egyrészt ebből 
csordultak ki természetszerűleg a hit balzsam-
cseppjei s másrészről ez kívánta meg, hogy 
az ember lelki vágyódása megtalál ja a meg-
felelő táplálékot. És ma — ne tagadjuk — 
a vallásos irodalom inkább csak háló, 
mellyel lelkeket akarunk megnyerni, lelke-



ket megmenteni . Serkent jük a híveket s 
mindent elkövetünk, hogy ne vessék meg 
Istennek igéjét, j á r j anak a templomba ; vallá-
sos estéket t a r tnnk , bog}7 felébresszük a 
szunnyadó vallásos életet. Mindez váj jon 
nem a mentés ha tásá t gyakorolja-e r á n k ? 
Midőn volt elevenen lüktető vallásos élet, 
akkor m a g a a sziv k ivánta az együt t érző 
hivő lelkek összejövetelét s máglya, fegy^ver 
nem tud ta megakadályozni ; összejöttek 
bar langokban, ka takombákban , erdőkben s 
csűrökben és ez mind Is tennek háza s a 
mennynek kapu ja volt. 

(Folyt, köv.) 

Belföld. 
Olvasóinkhoz. A különféle értekezletek, gyű-

lések, papi konferenciák stb. idejének közeledté-
vel tisztelettel arra kérjük olvasóinkat, hogy az 
egyes gyűlésekről szóló tudósításokkal lapunkat 
felkeresni szíveskedjenek. Esetleges alkalmi cikke-
ket, papi értekezleti munkákat szívesen közlünk ; 
csak arra kérjük azokat, a kik valamelyes alkalmi 
kérdéssel olvasó közönségünkhöz fordulni szándé-
koznak, hogy ily tárgyú közleményeiket lehetőleg 
ideje korán beküldeni szíveskedjenek, nehogy az 
esetleges Késedelem kellemetlenséggel járjon. Ha 
több anyag összegyülemlik, úgy azt az utolsó [egy-
két hétben a legjobb akarat mellett sem hozhatjuk 
mind. A szerkesztőség. 

Idők jele. Veszprém vármegyében alispán vá-
lasztás lesz. Erre az állásra pályázik többek közt 
Kenessey Miklós főszolgabíró is. Ellene azzal kor-
teskedtek a r. katholikusok, hogy bár Kenessey 
25 éve szóigálja a vármegyét, királyi elismerésben 
is részesült: még sem lehet alispán, mert— pro-
testáns. A jelölő értekezleten egyetlenegy r. kath, 
pap sem jelent meg. Idők jele. 

Ág. hitv. ev. fö- és középiskolai tanárok gyű-
lése Eperejesen. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerü-
lethez tartozó fő- és középiskolák tanárai, kikhez 
a selmeci lyceum és a békéscsabai Rudolf főgimn. 
kiküldöttei is csatlakoztak, f. hó 6-án tartották meg 
rendes évi értekezletüket a vendégszerető Eperjes 
ősi collegiumának falai közt. A szokatlanul nagy 
számban egybegyűlt tagokat dr. Schmidt Gyula col-
legiumi felügyelő üdvözölte lelkes szavakkal a col-
legium, Ludman Ottó collegiumi igazgató a tanári 
kar és dr. Janicsek József kir. kath. főgimn. tanár 
az eperjesi tanári kör nevében, mire Eisclier Mik-
lós iglói főgimn. igazgató, mint az értekezlet elnöke, 
nagyszabású és eszmedús beszédben mondott kö-
szönetett a szívélyes fogadtatásért és jelölte ki az 
értekezlet célját, a. tanácskozás középpontját a fe-

lekezeti tanárok fizetésrendezésének ügye képezte. 
Fischer Miklós elnök e tárgyban átiratot intézett 
az összes hazai ev. középiskolákhoz, megtudandó, 
vájjon az 1901. évi I. törvénycikkben megállapitott 
pótlék esetleges kiutalványozása a felekezeti isko-
lák részére nem veszélyeztetné-e ezeknek az 1883. 
évi XXX. t. cz, 47. §. körülirt autonómiáját és ön-
kormányzati jellegét és a beérkezett hivatalos kimu-
tatások alapján örömmel jelenti, hogy nemcsak az 
ideiglenes pótlék kiutalványozása, hanem a fele-
kezeti tanárok fizetésének végleges rendezése az 
állammal kötött szerződések revisiója, illetőleg az 
államsegély emelése által sem járna az intézetek 
autonom jellegének veszélveztetésével. Az értekez-
let általános elvként kimondta, hogy a felekezeti 
tanárok fizetése tétessék mindenben egyenlővé az 
állami tanároknak majdan megállapítandó illetmé-
ményeivel. Óhajképen kifejezle, hogy a fizetésren-
dezés kérdésének végleges megoldását az ismere-
tes Széli-féle javaslat alapján kívánná foganatosít-
tatni, az ideiglenes rendezést az 1901. évi I. tör-
vénycikkben megállapitott pótléktervezet alapján. 
Ivivánatosnak tartja továbbá, hogy a revideált szer-
ződésekben kikötendő magasabb államsegély egye-
nesen az egyes iskolák számára és nem az egy-
házkerület útján folyósittassék ; ha pedig a szer-
ződések revisiója a felekezeti iskolák önkormány-
zati-jellegét veszélyeztetné, akkor az 1883. évi XXX. 
t.-c, 17. §. módositassék. A szerződések revideálása 
alkalmával a más tanintézeteknél eltöltött szolgá-
lati évek vétessenek figyelembe, a végleges revisió 
pedig később megállapítandó egységes szempontok 
szerint történjék. Óhajtja végül, hogy az összes fe-
lekezeti tanárok, tehát a theologiai, jogakadémiai 
és tanítóképző intézeti tanárok fizetésének állami 
kiegészítése mielőbb megalkotandó külön törvé-
nyekben szabályoztassék, E végből a szükséges 
lépéseket az egyházkerületnél és annak útján az 
egyetemes közgyűlésnél mielőbb megteszi. 

A gazdag tárgysorozatból még kiemeljük a 
következő pontokat: Az értekezlet örömmel csat-
lakozik a mult évi aug. havában tartott gyűlés al-
kalmával e célra kiküldött bizottság azon javasla-
tához, hogy a kerületi tanintézetek tanárai a nyári 
szünidőben külföldi tanulmányutakat rendezzenek ; 
a bizottság által előterjesztett utitervezetet az egyes 
tanári testületeket utalja tárgyalás végett. — A közép-
iskolák kormányzására vonatkozó szabályrendeleti 
javaslatok kidolgozásánál az egyöntetűséget mondja 
ki kívánatosnak mindazon kérdéseknél, melyek az 
egyes intézetek specialis helyi sajátságait és érde-
keit nem érintik. — Az ág. hitv. ev. egyetemes 
egyház tankönyvbirálatának kérdése levétetett a 
napirendről, úgy szintén előadó kérelmére a supp-
likatió rendezése is mint teljesen megoldhatatlan 
probléma. — Élénk vitát provokált Frenyó Lajos 
eperjesi főgimn. vallástanár, előadása vallástanitá-
sunk tantervéről, mely ellen jelen szervezetében, 



úgy paedagógiai, mint didaktikai szempontbél szá-
mos kifogás emelhető. A tantervnek egységes 
szempontok szerinti átdolgozását célzó indítvá-
nyát az értekezlet többek hozzászólása után el-
fogadta azzal a módosítással, hogy az új tanterv 
az ev. alkotmány és egyházszervezet megismerte-
tésére nagyobb súlyt fektessen. — Rendkívül fontos 
és nagy horderejű protestáns tanintézeteink beléle-
tére az eperjesi és rozsnyói tanári testületek ab-
beli indítványa, hogy az összes ev. tanintézetek fel-
szólitattnak egy országos evang. tanári egyesület 
alakítására. Az értekezlet örömmel tette magáévá 
az eszmét és bizottságot küldött ki az előkészítő 
lépések megtételére, mely bizottság felhívást fog 
kibocsátani az összes ev. iskolák tanári testületei-
hez és működéséről a jövő gyűlésen jelentést tesz.*) 
— A tanuló ifjúság színházlátogatásának szabályozá-
sáról Bruckner Károly késmárki lyc. igazgató érte-
kezett nagy szakértelemmel és tudással. A kérdés 
annyira fontos és aktuális, hogy az értekezlet az 
elaboratumot egész terjedelmében fogja a jegyző-
könyv kapcsán köröztetni az egyes tanintézeteknél, 
hogy a tanári testületek teljes tájékozódást szerez-
vén előadónak indítványáról, ahhoz a jövő gyűlésen 
alapos előkészítés után szólhassanak hozzá. Ugyan-
csak a jövő értekezletnek lesz feladata a gyakor-
lati tanárképzéssel az ev. középiskoláknál, valamint 
az Eötvös kollégiumban, vagy a budapesti, vagy 
kolozsvári „Tanitók háza" valamelyikében ág. hitv. 
ev. tanárjelöltek számára létesitendő alapítványi 
hely kérdésével bővebben foglalkozni. — Az 1894. 
évi XXVII. t.-c. (nyugdíjtörvény) revisiója folyamat-
ban lévén, a rozsnyói tanári kar abbeli indítványa, 
hogy az özvegyek nyugdíjigénye felemeltessék, az 
árvák neveléspótléka függetlenné tétessék azok 
számától, a tanári minőségben más jellegű iskolá-
nál töltött szolgálati évek a nyugdíjba beszámíttas-
sanak, és a pedellusok a nyugdíjintézetbe felvétes-
senek akkor kerül napirendre, a mikor a magas 
tanügyi kormány a revisio tárgyában megfogja hall-
gatni az egyetemes tanügyi bizottság és az egye-
temes közgyűlés óhajait. — A felekezeti tanárok 
vasúti kedvezményének már sokszor megvitatott 
kérdése napirenden marad. — A felekezetben szak-
térliak újabb tankönyvei közül dr. Szelényi Ödön 
ismertette Schuster Alfréd rozsnyói főgiinn. tanár 
német nyelvtanát, melyet melegen ajánlott szak-
társai ügyeimébe. A német önképző körök végle-
ges megszűnése kerületbeli intézeteinknél örven-
detes tudomásul szolgált. — Az értekezlet végül el-
határozta, hogy kérelmet intéz az egyházkerületi 
főhatósághoz aziránt, hogy az érettségi vizsgálatokra 

Jegyzet. Jóleső örömmel veszünk tudomást arról, hogy 
az „országos evang. tanári egyesület"-nek eszméje végre-va-
lahára jelentkezni kezd a mi tanáraink körében is. Sajnálat-
tal nélkülöztük azt eddig is, aminek lapunkban is nem egy-
szer kifejezést adtunk. Az eszme megvalósulása nagy hiányt 
van hivatva pótolni, elsősorban evang. jellegű tanintézeteink, 
de közvetve általában egyházi bel- és küléletünk terén. Vajha 
az életre való eszme minél gyorsabban testet ölteue. Szerk. 

selnököknek a középiskolai ügyekben jártas má 
egyének mint igazgatók vagy idősebb tanárok is 
küldessenek ki ; majd az elnöknek köszönetet mond-
va az értekezlet tapintatos vezetéseért és a tár-
gyak gondos előkészítéséért, elnöke lelkes élteté-
sével szétoszlott. Egyházkerületünk fejét, Zelenka 
Pál püspök űr U .Méltóságát az értekezlet távirati-
lag üdvözölte. 

Évkönyv, a lévai ág. h. ev. egyházközségé, az 
1903. esztendőről. X. évfolyam. Szerkesztette Bándy 
Endre lelkész. Az egyházközség beléletének fonto-
sabb mozzanataihoz tartozott az iskolák államosí-
tásának ügye. Ez elbukván, az egyházközség elha-
tározta, hogy községi iskola felállítását fogja kérni 
s a testvér ev. ref. egyházközséget is felszólítja, 
hogy ezen kérelemhez a maga részéről is csatla-
kozzék. A régi temető betelvén, új, megfelelő te-
mető területet kér az egyház a várostól. Közli az 
évkönyv a fontosabb körleveleket és átiratokat. Az 
egyházközségi háztartás 6582 K 16 fill, bevétel mel-
lett 6574 K 47 fill. kiadást és 7 K 69 ÍT11. pénztári 
maradványt tüntet fel. Az összes vagyon 50939 K 
09 fill. az összes teher 900 K. a tiszta vagyon tehát 
50039 K 09 fill. Segélyek : 1) Az egyházközség ré-
szére : Léva város iskolai segélye 394 kor. 60 fill. 
rendes, 460 kor. 50 fill. rendkívüli, a lovag Schoel-
ler-féle lévai uradalom segélye 32 négyszög m. fá-
ban 80 kor., a Lévai Takarékpénztár iskola segélye 
100 kor., összesen 1035 kor. 10 fill., 2) a lelkész-
nek : az állam adott fizetés kiegészítés cimén 643 
kor. 96 fillért, a közalap vallástanítás címén 50 ko-
ronát, a lovag Schoeller-féle lévai uradalom a lel-
kész 12 hold földjét megműveltette ; 3.) a tanitó 
•korpótlék cimén kapott az államtói 100 koronát, 
Leidenfrost Tódor felügyelőtől annyi jfút, amennyi 
szükségletét fedezte, a lovag Schoellei-féle lévai 
uradalom pedig a tanítónak 12 hold bérföldjét meg-
műveltette. Adományok: a) jubileumi növekedő 
alaphoz összesen 205 kor. b) szegényalaphoz ösz-
szesen 42 kor. c) iskolai építési alaphoz összesen 
110 kor. d) vizsgái jutalmakra összesen 26 kor. e) 
szegény iskolásoknak 10 kor. f) templomfelszere-
lésre összesen 12 kor. 80 fill. Az adományok ösz-
szege 445 K 60 f. Gyűjtések. A konfirmált növen-
dékek gyűjtése a jubileumi növekedő alap javára 
12 kor. 60 fill. Évkönyvért befolyt 68 kor. 30 lil). 
összesen 80 kor. 90 fill. A konvent-bál tiszta jöve-
delme 1190 kor. 23 fillér volt. Anyakönyvi adatok. 
1) született 6 flu, 2 leány, összesen 8, mind tör-
vényes házasságból. 2) Meghalt 10 férfi, 1 nő, ósz-
szesen 11. 3) Konfirmátióban részesült 13 liu, 7 
leány, összesen 20. 4) Eskettetett 3 tiszta evange-
likus és 2 vegyes vallású pár, az összes hirdetett 
párok. Úrvacsorával élt 139 férfi, 155 nő. összesen 
294. (köztük 4 beteg háznál), legtöbb (130) nagy-
pénteken. Áttért hozzánk 1 férfi, névszerint Kol-
lava Lajos. Kitért tőlünk 1 férfi, névszerint Berreck 
Hugó. Jelentkezése alkalmával az- mondta, hogy a 



nagyszebeni katonai intézetben r. katli. vallásban 
nevelték s most r. kath. nőt akar feleségül venni." 
Az egyházpolitikai törvények hatása. Házasulandók 
1 esetben mellőzték az egyházi hirdetést. A szór-
vány gondozására is több gondot fordíthatott a 
a lelkész mint az előző évben. A szórványban a 
lelkész 10 utat tett. Az 1902/3. tanévben az elemi 
iskolának 29 növendéke volt és pedig 16 fin, 13 
leány. Ünnepélyt tartott elemi iskolánk március 
15-én, október 17-én Deák Ferenc születésének 
századik évfordulófa alkalmából és október 31-én, 
a reformátió emléknapján. — Idegen iskolába járó 
növendékeink vallásoktatása. A róm. kath. elemi 
leányiskolába 3 növendékünk. járt, kik közül 2 
elemi iskolánk vallásóráira járt el, 1-et pedig a 
lelkész külön tanitott. Az állami gyakorló fiúisko-
lának 4 ev. növendéke volt kik az egyházközség 
elemi Iskolájának növendékeivel együtt részesültek 
vallásoktatásban. Az iparos és kereskedő tanonc 
iskolának együtt 13 ev. növendéke volt. Ezek 
Raffay Sándor tankönyve alapján erkölcsi kérdé-
sekkel foglalkoztak heti 1 órában s részt vettek a 
vasárnap délutáni istantiszteleten, melynek a val-
lás óra folytatását képezte. Az állami tanitó-képző 
intézetnek. 4. ev. növendéke volt s ezekhez csatlako-
zott az 1 unitárius növendék is. A kegyesrendi 
főgyrnnasiumba 20 ev. növendék járt. Az egyház-
község alaptökéi Összesen : 7719 kor. 20 fill 
(2577 kor, 10 fill. évi szaporulattal.) A jubileumi 
emelkedő alapot, mely egykor arra lesz hivatva, 
hogy kamatjövedelmével kevesbítse az egyháztagok 
terheit, csakis egy uj adakozó gyarapította, de ez 
az egy adomány maga 200 koronával emelte annak 
összegét. Az Egyházközségi gyámintézet 71 kor. 
10 fill. bevételt és kiadást tüntet fel. A tőkésített 
összeg (8 k.) gyámintézeti alaptőkénket 100 koro-
nára növelte. Megalakult az Egyházközségi nő-
egylet is s miután jövőre e címen is lesz be-
számolni való, reméljük, hogy a jelentés tartalma 
örvendetes lesz. Az évkönyv részletes és kimerítő 
értesítései arról győznek meg, hogy úgy szellemi 
mint annyagi tekintetben buzgó munkálkodás 
mellett az egyházi élet kellő virágzásnak örvend. 

Kérdés. 
A bányai kerület lelkészválasztó szabály-

rendelete szerint lelkészi állomásra jelölhető 1,) 
minden segédlelkész, aki ezen minőségében leg-
alább egy évet töltött; 2,) minden rendes Jelkész. 

Pétert félévi segédlelkészkedés után május 
10-én megválasztják egy másik kerületbe rendes 
lelkésznek, azonban csak jul. 20-án iktatják be hi-
vatalába; jul. 10-ig régi helyén segédlelkészként 
működött. Jul, 10-én lejár egy lelkészi állomásra 
hirdetett pályázat a bányai kerületben, Péter már 
új helyéről, de beiktatás előtt, jul. 14-én beadja 

pályázatát. Lehet-e őt a jelölhetők közé fölvenni 
a kerületi elnökségnek, mely a jul. 16-i állapot 
alapján állapítja meg a jelölhetők névsorát? Va-
gyis a választástól, vagy beiktatástól kezdve ren-
des lelkész-e, a pályázat határnapja, vagya jelölés 
napja-e az irányadó? 

Külföld. 
A strassburgi kath. tanár Spahn M. néhány 

szabadelvű kijelentéseit registrálja egy német kle-
rikális lap. Pl. „Jövendő fejlődésünk érdekében a 
germanismus védelmére és erősítésére van szük-
ségünk azon sajátos kifejlésében, a melyet a Nyu-
gaton egy évezred óta vett . . . . Arról van szó, 
váljon a kath. tényezőnek sikerül-e azt a kultúra 
fejlődésére szükséges élő befolyást visszaszereznie 
és mégis elejét venni az ő reaktionárus és roma-
nizáló hatásának . . . Előttem nem szenved kétsé-
get, hogy holt tudományosság és a sajtónak a tör-
ténettel ellenkező demagóg szereplése az egyház 
szervezetében is, eredményezte azokat a követ-
kezményeket, a melyek elvették vagy legalább 
visszaszorították a katholicizmusnak a művelődés-
ben való közremunkálkodásra a tehetséget is, az 
akaratot is. A tudományosság és a felelősség tuda-
tával nem törődő sajtó a túl- és félműveltség kö-
zötti csúnya szövetség — katholikus talajon is fel-
található. A katholikusok szellemi életére nehéz 
teherként súlyosodik egy sok század évi, ügyesen 
demonstráló, türelmetlen és uralomra vágyó tudo-
mány, amely szinte tudákossággá merevedett . . . 
A sajtó . . . mint csalhatatlan tudomány a legme-
részebb iskola-theóriákat vitte a tömeg közzé; tisz-
tán tudományos jelentőséggel bíró követelménye-
ket úgy állított oda, mint a nyilvános élet köve-
telményeit és a félműveltség összes gyűlöletével 
megvadította és fanatizálta a tömeget minden más 
vélemény ellen. . . . Mig az egyházi élet klerikáli-
zálása csak az iskola elmélet következetességében 
rejlett (!), addig az egyházi sajtó minden eszközzel 
folytatja azt . . . stb. stb. (Dicsérjük az önismeretet 
és még inkább az őszinteséget. Természetesen a 
jezsuiták befogadása, a Mária-kongregátiók enge-
délyezése stb. mind alkalmásj eszköz arra, hogy 
Spahn tanár eszméi valamiképen meg ne valósit-
tassanak. De nem is lehet ezeket komolyan venni. 
Mert bármennyire igaza legyen a most még sza-
badelvű tanárnak, lehet, hogy nem múlik el nagy 
idő és ő maga a legnagyobb ultrámontanok tábo-
rában fogja a közös nótát fújni. Annyira megszok-
hattuk már ezt, hogy szinte természetesnek talál-
juk. Természetes is az Loyola, Ligouri stb. hívei-
nél !) 

Klerikális nevelés. A ploermeli (francia) barátok 
elűzése alkalmával hat francia tiszt megtagadta az 
engedelmességet. A rendet 1800 katona tartotta fenn, 



(A porosz kormány úgylátszik hasonló alattvalókra 
akar szert tenni, jegyzi meg forrásunk, hasonló 
okok hasonló következményekkel járván. A je-
zsuiták és Mária-kongregátiók már megvannak 
hozzá). 

Kant és a Vatikán. Már liirt adtunk arról, 
hogy a pápa mily élesen itélte el Kant bölcseletét, 
mint a természetfölöttinek és a vallásnak ellenségét 
és hogy az inquisitió és az Index kantnak akatholi-
cizmusban található hiveivel behatóan foglalkozik. 
Ezekkel egy úton halad a pápának február 6-án 
kiadott breveje, mely felszólitja a bölcsészet összes 
tanárait arra, hogy soha se térjenek el aquinói 
Tamás tanaitól. (Ugyan hol marad hát az a „reform-
pápa", a kinek dicséneket zengtek Bécsben és Ber-
linben is, no meg idehaza is, daczára annak, hogy 
az a bizonyos „vető" oly érzékenyen érintette 
Rampolla Ili veit?) A% egyházi éneket is „reformálni" 
akarja az új pápa ; tóbbek között oly formán, 
hogy abból a népnyelvet teljesen kiküszöböli, va-
lamint eltiltja a női hangokat a karénekben. (Az 
egyik Róma internationális jellegét és törekvéseit 
bizonyítja egy újabb adattal, a másik meg talán 
azt is mutatja, hogy a nő római felfogás szerint 
— minden Mária-kultus dacára — csak alsóbb-
rendű teremtmény. A kastraták zenéje ellenben 
dívik ma is. Ez nem szorul , ,reformera.) 

X.Pius különben teljesen elődjének nyomdokain 
halad. Ennek legtalálóbb bizonyitékaaz,hogy máris ju-
bilál. A szeplőtlen fogantatás dogmatizálásának 50-ik 
évfordulója alkalmából kiirt jubileum Róma városa 
számára február 20-ától junius 2-ig tart, Olaszor-
szág többi része és a külföld számára három hó-
napig. A pápának egy másik rendelete a püspökje-
löltek kiválasztását az inquisitióra bizza. A rendelet 
szerint különösen beható figyelem torditandó a 
jelöltek igazhitűségére. Minden résztvevőnek a leg-
szigorúbb hallgatás tétetik kötelességévé — ex-
kommunikatió terhe alatt. A pápának ez a rende-
lete _ a melyet különben a klerikális sajtó nem 
részesített kellő és megérdemelt figyelemben — 
szintén fontos adatul szolgál arra, hogy a Vatikán-
ban minden egyebet inkább akarnak, mint „refor-
mot", sőt ellenkezőleg az egész klérust még in-
kább jezsuita szellemben akarják vezetni. 

A jezsuita-generális a bíróság előtt. A római 
polgári bíróság múlt év dec. havában elnapolta azt 
a tárgyalást, a melynek főalakjai a jezsuita főnök 
és Spadoni hírlapíró. Az eset előzményei a követ-
kezők : Az 1898-ik év végén, a midőn az u. n. 
„amerikanismus" az amerikai kath. egyház szaka-
dásával fenyegetett, Sp. azt az ajánlatot tette a je-
zsuita főnöknek, hogy egy polemikus irányú lap 
alapításával hárítsák el a fenyegető vészt. A lap 
„II vero cattolica americano" címmel meg isindúlt 
és sok ezernyi példányban küldetett Amerikába. A 
fenyegető schisma szerencsés elhárítása után és 
miután Ireland püspök (a mozgalom lelke) ,,lauda-

biliter se subjecit" — következett a dolog anyagi 
része. A jezsuitatőnök nem akart fizetni, Sp. pedig 
azt állítván, hogy Észak-Amerikának a pápaság 
alatti megmaradása egyedül neki köszönhető — 
követelt. Utóbb a fennt nevezett biróság elé került 
az ügy olyformán, hogy Sp. 20.000 frankot és a 
mellékkiadások megtérítését követelte. Most a je-
zsuitafőnök már elismeri azt (amit eddig nem tett) 
hogy tárgyalt Spadonival az u. n. amerikanismus' 
elleni küzdelemről. Utóbbi ügyvédjei elvben tehát 
megnvertnek tartják a pert. Spadoni pedig most 
már 200.000 frankot követel a Vatikánnak és az 
északamerikai szigorú katholikus irány hírlapírói 
támogatásáért. Kíváncsian várjuk az érdekes per 
befejezését. 

Csalhatatlanság. X. Pius revideálta összes előd-
jeinek katalógusát, és a pápák számát 261-ről 258-ra 
szállította le. A protestáns történettudás már régen 
megcselekedte ezt. Utóbb a kath. történetírás is. 
(F. X. Funk.) Legfeljebb 260-ra tehető a pápák 
száma. Nem zárkózhatott el tehát a Vatikán sem 
annak beismerése elől, hogy Cletus és Anacletus 
„pápák-' identikusak (amennyiben u. i. Anacletus 
pápa egyáltalában létezett — a mi nem bizonyos — 
úgy római püspök volt ó-ker. értelemben, de nem 
„pápa"), épúgy törülték II. Donus nevét (aki soha 
sem létezett). A többi „törült" pápa a pornokratia 
idejéből valók, a mikor a hírhedt Marozia adomá-
nyozta a pápai trónt. Van ennek a dolognak dog-
matikai oldala is. A csalhatatlanság tana u. i. azon 
a feltevésen alapul, hogy Péter apostoltól kezdve 
a ,,pápák" szakadatlan sora biztosítva van egészen 
a jelenkorig. De mi lesz akkor, ha ezt a feltevést 
maga a Vatikán mint tarthatatlant megdönti. — 
Ügy hírlik, hogy ennél az alkalomnál a pápa súlyt 
helyezett arra, hogy a történeti igazságnak mindig 
megadassék a kellő tisztelet, még akkor is, ha a 
dogmával ellenkezik. Helyes ! Akkor hát vegyék 
elő mindenekelőtt a Konstantin adományát és 
pseudo-Isidort ! — A komikum erejével hat az ol-
vasóra tudni azt, hogy ez az igazságérzet éppen 
akkor vett erőt a kúrián, a midőn a róm. egyház 
nemcsak az Indexxel, hanem magával az inquisitió-
val felel pl. Loisy abbá valóban tudományos kuta-
tásaira ! 

Örökség hajhás\ás. A mult év október havá-
ban egy párisi asszumptionista zárdában meghalt 
egy chileni nővér (Maria de laLuz). Vagyonát, me-
lyet 30—10 millióra becsülnek (chileni bányák) a 
rend egy megbizotjának hagyományozta (R. tlos-
selin váltóügynök). Miután azonban a nyilvánosság 
nagyon kezdett érdeklődni a dolog iránt G. lemon-
dott az örökségről. A biróság most keresi azt a 
15—16 millióit, a melyet a nővér 8 évi zárdai tar-
tózkodása alkalmával húzott, valamint okát annak 
is. hogy miért nem hivott a főnöknő a beteg apá-
cához orvost és miért nem jelentette gyanús 



körülmények között bekövetkezett halálát — a ha-
lott csalájának ? Mindenesetre érdekes kérdések ! 

Bibliaünnepek Rómában. Örvendetes tudomá-
sul szolgál minden igaz keresztyénnek, hogy a 
brit és külföldi bibliaterjesztő társulat százéves 
fennállásnak és áldásos működésének ünneplése 
Rómában, a bibliával hadilábon álló pápaság szék-
helyén is visszhangra talált. Érdekes tudni, hogy 
300 évvel ezelőtt VIII. Kelemen pápa gályarabsá-
got rendelt azoknak a laikusoknak, a kik olasz 
bibliafordításokat olvasnak. — 200 évvel ezelőtt 
XI. Kelemen parancsára megjelent a pápai nyomdá-
ban a „tiltott1' könyvek jegyzéke, melybe felvétette 
a bibliát is „bármely népnyelven". — 100 évvel 
ezelőtt Regensburgban (Németország) a protestáns 
bibliaterjesztő társulatok mintájára alakult egy 
katholikus bibliaterjesztő társulat is, a melyet 
azonban VII. Pius 1817-ben kibocsátott bullájában 
egyszerűen betiltott. Ugyanez a VII. Pius pápa 
már 1816 ban a gneseni érsekhez intézett iratában 
a bibliatársulatokat általában és a biblia terjeszté-
sét célzó működésűket különösen „a legördögibb 
találmánynak, . . . pestisnek" stb. mondotta. — 
Ma hála az evangelium lassú bár, de annál bizto-
sabbtérfoglalásának — március 3—7-én Rómában 
bibliakongressus ülésezett, melyen az olaszországi 
bibliaterjesztők (ügynökök, elárusítók, kolporteurök 
a brit és külföldi valamint a scót bibliatársulatok 
részéről) és számos evangélikus lelkész vett részt. 
Az ezen alkalommal tárgyalt gyakorlati kérdések 
ezek voltak : mi történt eddig Olaszországban a 
biblia terjesztése érdekében, — Minő tapasztalatok-
kal járt a bibliaterjesztés eddig. — Hogyan lehet a 
bibliát Olaszországban népkönyvvé tenni stb. — 
A Meille a brit. . . . társulat főügynöke (Flórenzban) 
beszélt a bibliának azon hatásáról, melyet a 
jövendő nemzedékek nevelésére és az egyes 
jellem fejlesztésére gyakorol. A waldens tanár G. 
Lu\\i előadást tartott : „melyik a legjobb biblia-
fordítás, mely a XX. században az olasz nép kezébe 
adandó" cimmel. — E kongressuson kivül máre. 
6-án Róma összes evang. templomaiban (külföldiek-
ben és olaszokban) ünnepi istentiszteletek tartat-
tak. Márc. 7-én két nagy népgyűlés tartatott, az 
egyik angol, a másik olasz nyelven. — Figyelemre 
és elismerésre méltó, bogy az olasz kormány e 
rendkivili alkalomból 50—60%-os engedményes 
vasúti jegyeket bocsátott az idegenek rendelkezé-
sére. Pedig Olaszország törvényeiben nincs ki-
mondva a felekezetek viszonossága hanem az alkot-
mány első §-a szerint a katholikus vallás állam 
vallás ; a többi felekezet csak ,,tollerati" (megtűrt). 
Tanulhatnánk tőle. 

A Mária kongiegáliók visszaállításának enge-
délyezése alkalmából a német protestáns és antikleri-
kális sajtó nagy íésze joggal mutat reá azokra a 
nagy veszedelmekre, melyek ezzel kapcsolatban 
a népéletet fenyegeti. Igy a „N. S. K.4, 8-ik száma 

utal arra. hogy egy ily kongregationista felvétele 
alkalmával esküvel köteles fogadni azt, hogy gondja 
lesz mindenkor arra, hogy alattvalói, vagy olyanok, 
kikről ő majdan hivatalból gondoskodni fog, az igaz 
katholikus hitet tanítsák és hirdessék. A középiskolai 
tanulóknak tehát arra kell magukat kötelezniük, 
hogy az életbe kilépve alattvalóira katholizáló 
hatással lesznek. Szomorú kilátás ! 

H. 

I rodalom. 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap.- „ N e m 

mindegy a gyengeN emberi szívnek, ha durván 
összerótt, pókhálós, fehérre mázolt falű, poros, 
piszkos, egész formájában durva, sivár templom-
ban igyekszik erős hite buzdulásával elűzni az 
akadályozó hatásokat ; avagy lia a menny tiszta-
ságát és dicsőséget, szépségét látjuk visszatükrö-
ződve egy egyszerűen, de fenségesen díszített 
templomban, mint a mennyország kapujában. 

Nem mindegy a gyenge emberi léleknek, ha 
a lelkészi funkció mindvégig csak száraz tanitó 
elemen vezet keresztül, egy hosszú (s talán hiá-
nyos, avagy nem ritkán a hit dolgait kerülgető, 
vagy csűrő-csavaró) beszédben (rövid textusban) 
és épen olyan hosszú és unalmas doktrinär imá-
ban, vagy lia az egész istentiszteletben, különösen 
pedig a lelkész funkciójában rövidebb, lelkesebb 
részleteket s ezeknek változatosabb összeállítását, 
még az elmondás helyét is illetőleg bizonyos meg-
különböztetéseket (szószék, úrasztala, evangéli-
kusoknál oltár) közben-közben fölváltva a gyüle-
kezet és énekkar visszhangzó énekét halgatja a sok-
szor fáratag, erőtlen lélek. E változatosabb, szebb 
s igy könnyedébb liturgiái alakzatokat láthatjuk 
vagy tanulmányozhatjuk különösen külföldi refor-
mátus s főleg evangel, atyánkfiainál. 

Igazán evangeliomí tartalommal, a hit igaz-
ságaival, a szív buzdításaival aztán nemcsak tanít-
juk, hanem építjük is a gyülekezeteket. A mi az 
evangeliumi felbuzditást szolgálja, az semmiesetre 
sem lehet evangeliumellenes, legyen az beszéd, 
ének, zene vagy bármi mérsékelt külső hatás a 
lélekre. Merő dac és túlságba, vitt princípium azon 
állítás, hogy dobjuk el mindazt, a mi nincs a bib-
liában. Akkor sok mindent el kellene dobnunk, de 
a mit még a legnyakasabbak is, a változott viszo-
nyokhoz mérten, jónak láttak és elfogadtak; mert 
a leghiggadtabbak s józanabbak belátták s mindin-
kább be fogják látni az idők fejlődésével egvütt, 
hogy a keresztyénség külömbözö alakzatai a túl-
zásba ment reakciók miatt valóssággal barbársá-
got követtek el a psychologicus-aestheticus termé-
szetes követelményekkel szemben. Elszámították 
magukat az emberrel kitörülhetlenül veleszületett, 



egyenesen Isten által beléje oltott kívánalmakra 
nézve. Hát az igazság gyémántja nem méltó arra, 
hogy durva keret helyett megillető dicsőséges öl-
tözetben mutassuk elő?" (Ref. testvérünk ilyetén 
érvelése a leghangosabban beszélő bizonyíték az 
evangelikus liturgia mellett. Szerk.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vál lalkozunk. 

Dr FI. Köszönettel vettük. Értesítés ment. — 
H. L. Sajnálom, hogy egy számba beszorítani nem 
lehetett; csak többi rovatunk túlságos nagy rová-
sára ment volna. — M. P. Megkaptam. A jelen 
számból már kiszorult. A hivatkozott czikket an-
nak idején szintén megkaptam. Fel is használjuk 
13ái mikor szívesen vészük. 

« « 

M A R X é s M E R E I 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 00. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért é s v e r s e n y k é p e s -
ségért. 12—10 

Toronyórák 
palota- , városház i - , gyár i -
és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközl i 

i ü i t j u Ihu un ULUüd i!J 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAFEST, VII., Csömöri-ut 50 . szám, 
sa já t házában. 

Képesár jegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 1 0 - 2 . 

minden- i c l r r v l o n a / J A l r iskola-, torna- és óvodabe-
nemű I 3 « V V i a p r H l i m , rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 
ingyen és bérmentve. 

a5 15—6 

4 01 

o 

törlesztéses kölcsönöket T f f f f t " 
külfö ld i e l ső rangú p é n z i n t é z e t e k t ő l a fö ldb i r -
tok és i n g a t l a n dU é r t éké ig I. és 11. l ielyre 

15—65 évig t e r j e d ő i d ő t a r t a m r a . 

S z p m é l v h i t e l t í P a P°k n a f c> k a t o n a t i s z t e k -
' nek, á l l ami - és m a g á n -

h i v a t a l n o k o k n a k , ke r e skedőknek és ipa rosok-
n a k kezes és kezes né lkül 1 — 1 5 évig t e r j e d ő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLKR LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvénvszéki leg bejegyzett cég). 

34. 12—1 (Válasz bélyeg) 



A közeledő Coiifirmálás, 
n e m k ü l ö n b e n a Húsvét é s Pünkösd ü n -
nepek alkalmából szíves figyelmébe aján-

lom a 

lelkész és hitoktató uraknak I 
Gy urátz Ferenc ág . hitv. evang. püspök ur 

L e l k i v e z é r 
cimü imakönyvét, 

melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
jelent meg. 

Ára vászonba kötve 1 korona. 
Kapható.- 2.—, 3.—, 4.—, 5,— kor. árú 

kötésben is, megrendelhető : 

E I S T I V A D A R könyvkereskedőnél Pápái), 
Ugyanott jelent meg : 

Gvurátz Ferenc : KÉZt AGENDAJA 
a második kiadásban. Ara fűzve 3K 60 f. 
Vászonba kötve 5*60 Iv, Bőrbötésben 8 K. 

Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasâgi ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 
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nstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orgona-épi lő műintézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
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r e n d s z e r sze r in t 
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Az 1893. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—10 tt 
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= pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a l ego lcsóbb á r a k mel le t t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

baktai EGRY FERENCZ 
liarangöntö 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlom liarang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő sűlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r jegyzéke t kérni ! 

Kivonat az elismerő iratokból: 

Tekintetes Egry Ferenc úrnak Kis-Gejőc. 
Az On által gj^önyörüen öntött , nagyszerű hangú 

harang, lia megszólal ércnyelvével : — Szalób apraját-nagy-
ját áh í ta t ra készteti . Nincs a környéken olyan ember, aki 
meg ne dicsérné. Mint hallom, a szomszédos három köz-
ség hivei nemsokára G-ejőcre rándulnak — ,,mert nekik is 
olyan harang kell, mint a szalóki !" Uram, édes jó E g r y 
uram, kell-e ennél szebb elismerés ? 

Szalókon (Zemplénin ) 1901. julius hó 16-án. 

Őszinte tisztelője : 
Csurgovich György 

gk. lelkész. 

& Pályázat hosszabbítás. 

V o n a t k o z á s s a l a folyó évi 9. és 11-ik 
s z á m r a a 1 10)'háti 

lelkész! állomásra 
a p á l y á z a t meghosszabbittatik. A p á l y á z a t o k 
ez évi ápril is hó 20 -á ig az alól ir t főespe-
resnél b e n y ú j t a n d ó k . 

B r e z n ó b á n y á n , 1904. ápri l is 1-én. 

Csipkay Károly Svehla Gusztáv 
egyházm. felügyelő. 31 2—2 főesperes. 



évfol 16. szám. Orosháza, 1904. áp r i l i s 2I-én, 

í. BlíYHÁZ i s 
Előfizetés dija-. 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Xegyed oldal . 4 ,, 
Nvolczad oldal 2 ,, 

Felhívás 
a hazai mindkét protestáns egyházmegyékhez és 

le lkészi karhoz.*) 

Köztudomású dolog, hogy ugy az ágos-
ta i evangelikus egyetemes gyűlés, mint az 
ev, ref. konvent által k iküldöt t protes táns 
vegyes bizot tság egy hivata losan is ismert 
,, Véleményli-ben á l lapodot t meg a végből, 
hogy az 1848. XX. t.-c. 2-ik és 3-ik §-ban 
lefektetet t nagy elvek — mint örök igazsá-
gok — ne csak papiroson marad j anak , ha-
nem a törvényhozás ál tal az életben gyakor -
lati megvalósulást is nyer jenek. 

Igazság szeretetünknél fogva el kell is-
mernünk, hogy a jogegyenlőség követelése 
mindenki t meglephet t iszteletteljes, de igaz 
és önérzetes hang jáná l fogva, mer t az ilyen 
bá tor fellépés nálunk szokatlan. Régi sebek 
vannak ott fe lszaggatva s példák bőségesen 
felhozva, hogy törvényesen bevet t vallásfele-
kezetek között 1848. óta a jogegyenlőség elve 
ugy a róm. kath . egyház, mint a hivatalos 
polgári hatóságok részéről többnyire lábbal 
t ipor ta to t t . Az anyagi segélyezés tek in te té -
ben is meg vau ott á l lapi tva az az összeg, 
mit a fent idézett törvény szellemében kér 
a közös bizot tság külömböző cimeken az ál-
lamtól. De ugyanakkor , midőn jogos kíván-
ságai t felsorolja, az 1600 koronában már ré-
gebben megál lapí to t t létminimális összeget 
lelkészi törzsfizetésnek nemcsak meghagyja , 
de még reményt se nyúj t nekünk a r r a nézve, 
hogy valaha a prot. lelkészi alapfizetés még 
több is lehet, holott mi nagy reményt fűz-
tünk ahhoz egyházmegyék véleménye és hir-

*) Jegyzet. A közös ügv érdekében szívesen közöljük e 
„Felhívást" es ajánljuk olvasóink sz. figyelmébe. Szerk. 

lapi t á rgya lások a lapján, hogy a közös b i -
zo t t ság munká l a t ában 2400 korona lesz alap-
fizetésül felvéve. 

A mikor az uj egyházi tö rvényjavas la t 
hozzászólás véget t az egyházkerüle tek ú t j á n 
az illetékes egyházmegyékhez leküldete t t , 
ha figyelembe vesszük r z 56 ev ref. egyház-
megyének hivata losan is k iadot t véleményét 
azon meggyőződésre jutunk, hogy a legtöbb 
egyházmegye az 1600 korona törzsfizetést 
keveselte s kivánta , hogy ez 2000 vagy 2400 
koronára emeltessék fel ál lásunk fontosságá-
hoz illő korpót lékkal . Az egyházkerü le tek 
nyi l tan már állást nem foglal tak s a közös 
bizot tság pedig még csak a j k á r a sem veszi 
azt, hogy az 1600 korona mint lelkészi alap-
fizetés kevés, hanem megelégszik a lelkészi 
korpótlék hangsúlyozásával . 

Xagyt iszte le tü Egyházmegye i Közgyűlés ! 
Tisztelendő lelkészi kar ! 
Mi, a felső-borsodi ev. ref. egyház me-

gyének ez időszerinti lelkipásztorai , — a 
mennyiben az ügy sürgőssége és az idő rö-
vidsége mia t t egyházmegyei közgyűlésünk 
idejét be nem vá rha t tuk — Sajó-Szentpéteren 
1904. ápri l 8. t a r t o t t egyetemes lelkész érte-
kezleti közgyűlésünkben egydian^u lelkesedés-
sel azon ha tá rozot t meggzőződésünknek adunk 
kifejezést, hogy a magyarország i mindké t 
pro tes táns egyház lelkészi kara jóváhagyó pe-
csétet semmiképen nem üthe t a közös bizott-
ság á l ta l felvett 1600 korona lelkészi törzs-
fizetésről szóló „ Vélemény11-re. 

Mi, ha azt akar juk , hogy rendeztessék 
az 1848. X X . t.-c. szellemében való méltá-
nyos segélyezése anyaszen tegyháza inknak , 
akkor jogosan e lvárhat juk, hogy a legkisebb 



javadalom ne 1600, de 2400 korona legyen 
törzsfizetésül megállapítva. 

Ezt joggal követelheti a prot. lelkészek 
állásának fontossága. Joggal követelheti a 
szigorúan megkívánt akadémiai képzettség. 
Joggal követelheti azon méltányossági elv, 
hogy ha az államhivatalnokok, megyei tiszt-
visélők, vasutasok, jegyzők, tanítók fizetése 
emeltetett : ugyanakkor a prot. lelkészek fi-
zetése is méltányosan emeltessék. Ezt köve-
telheti az új egyházpolitikai törvények életbe-
léptetése miat t elveszített stoláris jövedelem 
csökkenése. Ezt követelheti a mai megélhe-
tési viszonyok megnehezülésének, a drága-
ságnak. a neveltetési költségek felszaporodá-
sának és a magasabb igém^eknek kielégíté-
sének gyötrő gondolata. 

Ezt követelheti végül azon évszázadok 
óta tapasztal t ügybuzgalma, vérrel megpe-
csételt hazafias lelkesedése annak a lelkészi 
karnak, mely ezer gondok között ugyan, de 
mindenkor ügybuzgalommal tudott forgolódni 
nemcsak az Úrnak szent oltára körül, ha-
nem hazafias lelkesedésével, jó példájával e 
sok nyelvű és felekezetű államban ugy az 
édes magyar nyelvet, mint a nemzeti alkot-
mányos jogot és szabadságot is nem egyszer 
meg tudta védelmezni. Gályát, börtönt, vér-
padot, bitót ismert ez a lenézett protestáns 
papság, mert evangéliumának három szent 
parancsolat ja van : Isten haza és ember-
szeretet ! 

Hogy a lelkészi kongrua annyira-meny-
nyire rendeztetett , hogy az állam asztaláról 
már egy morzsát kaphat az a nélkülözések-
ben kifáradt, prot. lelkészi kar is : az igaz-
ság érdekében ki kell mondanunk, hogy vé-
leményünk szerint ez a törvén}' nagy rész-
ben a „Kö^papok Lapja" nemes mozgalmá-
nak a gyümölcse s annak az értekezletnek 
eredmény-e, melyet erdélyi testvéreink ren-
deztek Budapesten a 90-es években. 

Az igazság érdekében ki kell monda-
nunk, hogy most is, ha mi önmagunk, ha 
innen alulról mi kicsinyek nem kívánjuk jo-
gos igényeink kielégítését, a mi felettes ha-
tóságaink talán általunk nem ismert indokok 
miat t még követeléseikben is megelégedtek 
oly csekély alapfizetéssel, a mennyi fizetése 
van azoknak, a kik sem akadémiát nem vé-

geztek, sem érettségit nem tettek s még jó 
ha 4 alsó gymnáziális bizonyítványuk meg 
van. 

Az igazság érdekében ki kell monda-
nunk, hogy a prot. lelkipásztori állás fontos-
ságához méltóan nem becsültetik ; pedig mi 
kifelé soha nem gravitáltunk, nekünk it t 
élni-lialni kell ! 

Sajnálattal , sőt fájdalommal kell mind-
ezekről őszinte és igaz vallomást tenni ! 

S midőn vívódunk a hétköznapi gon-
dokkal, s látjuk, hogy a lelkészi pálya — a 
csekély javadalmazás miatt — nem vonzó 
s üresen állnak parochiáink, és az idős Pál 
apostolok lábainál, — segédlelkész hiány mi-
at t — nem ülnek sok helyen ifjú Timotheu-
sok, azon nyílt kérdést vetjük fel : 

Szabad-e ölbe tet t kezekkel nézni a hazai 
prot lelkészi karnak a dolgok ilyetén fo-
lyását '? 

Szabad-e némának maradnunk akkor, 
midőn az általános fizetésrendezés és az 1848. 
XX. t.-c. keresztülvitele kormányprogramul '? 

Szabad-e még mindig azon remén}~ben 
ringatni magunkat, hogy a mi fizetésünk 
még akkor is rendeztetik, ha annak föleme-
lését soha nem kérjük ? 

Bármilyen tisztelettel is viseltetünk fel-
sőbb hatóságaink iránt, ki kell mondanunk 
hogy a lelkészi alapfizetés rendezése tekinteté-
ben csak egy bátortalan lépést tett , a helyett, 
hogy hivatkozva a kongrua törvény tárgya-
lásakor több oldalról elhangzott azon nyilat-
kozatra, hogy az 1600 korona legkisebb alap-
fizetés nem tekintetik véglegesnek, hivat-
kozva kormány Ígéretekre, hivatkozva az új 
egyházi törvényjavaslat 55. §-ára, nviltan ál-
lást foglalt volna érdekeink mellett. 

Ezen okoknál fogva jogos igényeink ki-
elégítése végett a becsületes küzdelem terére 
nem csak kilépünk, de tisztelettel felkérünk 
minden hazai rokon gondolkozású protes-
táns egyházmegyét, felkérünk minden pro-
testáns lelkipásztort, hogy nagyon is idő-
szerű kérdésünket meghányni-vetni s ebben 
a kérdésben állástfoglalni méltóztassanak. 

Mi a kérdést oly fontosnak tar t juk, hogy 
ez még a rendkívüli egyházmegyei közgyű-
lés összehívását is megérdemli. S ha aztán 
a testvéregyházmegyék magokévá teszik az 



eszmét, ha a prot. lelkészek a legkisebb ja-
vadalom kérdésben más álláspontot foglal-
nak el, mint közös b izo t t ság ; ha a ,,Véle-
mény" nél erősebb hangú s többet kérő lesz a 
közvélemény, akkor minden egyházmegye 
küldjön legalább két képviselőt eg\T Buda-
pesten tar tandó értekezletre, a mely testületi-
leg járulna a kormány vezetőihez jogos 
kérésének meghallgattatása s megvalósítása 
érdekében. 

Ha pedig felhívásunk pusztába kiáltó 
szó lenne ; ha a prot. lelkészi kar kibontott 
zászlónk alá nem tömörülne, ha legéletbe-
vágóbb kérdésünkben velünk egyet nem 
érezne : mi akkor is nyugodt lélekkel fogjuk 
elmondani, hogy megtettük kötelességünket. 

A győzelem reménységével biztatjuk ma-
gunkat, ha ma nem, de holnap és azt mond-
juk, ha olyan lelkesedés szálja meg sziveite-
ket, mint a milyen hevitette a mi lelkünket : 
akkor e szent és nemes küzdelemnek édes 
jutalma kellő kitartás mellett el nem ma-
radhat. 

Kitűzött ezélunk elérése érdekében a 
további lépések megtétele a közvélemény 
megnyilatkozásától függ. 

Atyafiúi és kartársi szeretettel maradtunk 
Sajó-Szentpéteren, 1901. ápril. 8-án tar to t t 
egyetemes lelkészértekezleti közgyűlésünk 
nevében és megbizásából. 
Vadászy Pál, Szuhay Benedek, 

esperes-etnok. főjegyző. 

Cson tó Káro ly , E lek József , 
bizottsági tagok. 

„Korunk és az evangéliom'-ból. 
R' s/.lotek Hetvényi Lajosnak a Mesterháy Gedeon által kitű-

zött pályadíjjal jutalmazott munkájából. 
Jelige : ,,Várjatok nagy dolgokat Is-

tentől és tegyetek nagy dol-
gokat Istenért." 

C a r e y. 
(Folyt.) 

Ezzel korántsem akarom kicsinyelni az 
ily irányú munkásság jelentőségét, fontossá-
gát és szükséges voltát, — hisz' ha az éle-
tet veszedelem fenyegeti, akkor az életet 
menteni kell ; csak jellemezni óhajtottam a 
jelenkori sajátságos vallási viszonyokat s rá 
akartam mutatni arra, hogy az idő szüli a 
vallásosságot ; midőn az egyes fejlődési foko-
zatokon eljön ebhez az idők teljessége, ak-

kor nem kell erőltetni a vallást az emberekre, 
sőt még máglyával, fegyverrel, a legkegyet-
lenebb kinzásokkal sem lehet őket tőle elté-
riteni. Ha pedig nincs itt még az idők tel-
jessége, ha a ta laj nem kedvező a tenyész-
tendő növényzetre, akkor a kertészek kény-
telenek az üvegházi tenyésztéshez fordulni. 
Szép virágok teremnek itt is, gyönyörködünk 
bennük, oh de mégis a kábitó illattal túlte-
litett üvegház minden virága mennyire más, 
mint például a szabadban, a zöld mezőben 
maga az Isten keze által plántált kis ibolya. 
— De még az üvegházi virágnál is olcsóbb 
a csinált mű virág. Xagy ma a művészet, 
oly remekül tudja utánozni az eredetit; ügyes 
ma a reklám, oly tetszetősen helyezi el a 
szinesre kifestett papiros virágot a kirakat-
ban, hogy egészen természetesnek látszik. A 
kinek vagyon füle a hallásra, hallja — és 
elszomorodik. 

Az Úrnak még megmaradt hivei ezért 
sóhajtoznak, panaszkodnak, dorgálják a kort, 
az elvilágiasodást, kifakadnak az anyagiság 
ellen ; hivják vissza azt a régi, egyszerű kort, 
de biz' az nem akar megjelenni. Elégedetlen 
majdnem mindenki ezzel a modern világgal 
és mégis halad feltartóztatlanul tovább min-
den erényével (mert azért ez is van) és min-
den bűnével egyetemben. És ebben a zűrza-
varos hajszában a vallás mintegy ágról sza-
kadt árva sinlődik. Van egy hűséges gondo-
zója, ápolója : az egyház, de ennek helyzete, 
szerepe is a fentebb pár vonással jellemzett 
sajátszerű vallási viszonyokból folyólag mintha 
megváltozott volna. Hajdan az egydiáz azért 
keletkezett, mert hivők voltak és napjaink-
ban inkább az a jelleg domborodik ki, mely 
szerint az egyház mintha azért volna, hogy 
hivők legyenek. A lelki munka ma nem any-
nyira a közösség élő hitének, — az Istenben 
való életnek boldogitó, felemelő kifejezésére, 
— mint inkább ezen élet számára való mes:-
nyerésre irányul. 

Mig a választottak szomorkodnak s el-
ei csüggednek ez állapotok miatt, addig so-
kan, a kik szintén hivatalosak volnának, de 
könnyelműen, lelkiismeretben furdalás nélkül 
lemondva e jogról, nem tekintik magukat hi-
vatalosaknak, egyszerűen kezdenek napirendre 
térni a valláskérdés fölött. Szent hagyomány-



nak tekintik, mely az élettel századok folya-
mán oly szoros kapcsolatba jutott, liogy egyes 
formáitól, jelenségeitől ők sem vonhatják el 
magukat, de azért reájuk nézve az egésznek 
lényege meghaladott álláspont. Elismerik, 
hogy a legtökéletesebb történeti vallás a ke-
resztyénség, de úgy tekintik, mint a mely 
már leélte magát, melyen a korszellem kere-
ke már keresztül ment. Sőt vannak, a kik 
gáncsolják, vad gyűlölettel átkozzák — mint 
Nietzsche — azt a krisztusi morált, melynek 
jellemző vonása — már t. i. szerintük — 
,,a gerinctelen, puhányszerü, hajlékony, aka-
rattal an, erényes lágyság ;" keményen vádol-
ják Krisztus vallását a keresztyén népek bű-
neiért s fölébe helyezik még a mohamedánis-
must is, annyiban, a mennyiben a maga prog-
ramját hívéi által a történeti valóság szerint 
jobban betöltötte s ezek alapján a keresztyén 
vallást úgy látják, mint a mely a sir szélén 
áll. Egyesek tökéletesebb vallást várnak, má-
sok megvannak győződve a felöl, hogy a mo-
dern élet magát a vallást is ki fogja küszö-
bölni a lelkiélet jelenségei köréből, mert csak 
annak van jogosultsága, a mi reális, csak az 
állhat meg, a mi a verismus alapján n}~ug-
szik. 

Itt jutottam el ahhoz a ponthoz, a hol a 
nyitány alaphangját megadhatom, megszer-
keszthetem azt az akkordot, mely foglalata 
a vallás-, nevezetesen a keresztyén vallás je-
len helyzetére és jövőjére vonatkozó szilárd 
meggyőződésemnek. 

Mindenekelőtt azt kell kiemelnünk, hog}T 

nem a képzelet szüleményéről, vagy egy-egy 
időben uralkodó s majd elmúló szellemi ha-
talomról, hanem egyetemes tényről van szó, 
midőn a vallásról beszélünk. A vallás ép olyan 
világtörténeti valóság, mint a milyen termé-
szeti valóság a világegyetem létezése. Az em-
ber mint lényegének, rendeltetésének megfe-
lelő ember csak annyiban létezik, a mennvi-
ben vallása van s rendeltetésének minden fo-
kon csak oly mértékben tud megfelelni, a 
milyen fejlettségi fokot vallása, az általa a 
legfőbb jónak ismert lényhez, Istenéhez való 
viszonya magában foglal. Tehát igenis a val-
lás a történeti ember lényegével összeforrott 
történeti valóság, a mit bizonyit az a tény, 

hogy minden népnek — a legkezdetlegesebb 
állapotban lévőtől kezdve a legfejlettebbig — 
mindig volt egyéniségével összeolvadt s an-
nak megfelelő vallása s ha ez bizonyos idők-
ben alá-alá hanyatlott, az mindég egyoldalú 
fejlődés átmeneti jellegéből folyólag kóros ál-
lapotokat jelentett. Megdönthetlen történeti 
tény az is, a mint azt Rade*) kiemeli, hogy 
a vallási lanyhaságot, közönyt a teljes val-
lástalanság soha sem váltotta fel, hanem 
utána mindig a vallási felújulás, tisztultabb, 
erőteljesebb vallásos élet s — hozzá teszem 
még — az ember kettős természetének békés 
harmóniába jövetele következett a küzdel-
mek folytán kialakult új életkeret alapjain. 
— A több ezeréves történelem már megbiz-
ható tanitómester és egyúttal elfogulatlan, 
igazságos biró, megbizhatunk Ítéletében. A 
vallást mint egyetemes, folyton élő, soha el 
nem pusztult tényt jelöli meg a múltra néz-
ve s megdönthetlen biztonsággal, a katego-
rikus imperativus határozott Kijelentésével 
ilyennek itéli a jövőre nézve is. 

Még csak azt kell megállapítanunk, hogy 
a jelenben mi az az alap, hol van az a kap-
csolópont, a melyen egy vallásosabb korszak 
felépül, illetőleg a melyhez a jelzett vallási 
fellendülés fűződik. A történelemből nyerünk 
erre is biztos útmutatást és felvilágosítást, 
mely azt mutatja, hogy mindig akkor követ-
kezett az egész vonalon lüktető, élő vallásos-
ság, a midőn az életben nagy bajok voltak. 
A bajokból való kibontakozáshoz keresték, 
kutatták a szabaditó eszmét ; a kísérletezés-
ben először is relativ értékű tételek, elméle-
tek kerültek felszinre, a melyek azonban a 
küzdelemben egyéni érdekcélokká válva ha-
tásukat veszitették, az élet forgatagában el-
merültek s igy a bajokat orvosolni nem tud-
ták. Az orvosságot mindig az az időszak 
hozta meg, a midőn az emberek a kiszáradt 
patakok mellett folytatott kicsinyes, porlepte 
küzdelmek színhelyéről elmentek az absolut 
igazság buzogó forrásvizéhez s ott megtalál-
ták Isten igéjében azokat az eszméket, me-
lyek orvosolták a fennforgó bajokat. Csak 
nézzük a nagy átalakuló korszakokat ; mind-

*) Martin Rade „Die Religion im modernen Geistesie-



egyikben mint megváltó, szabadító vezérigék 
ama eszmék szerepeltek, melyeknek tiszta is-
teni forrása szent könyvünk : a Biblia. Igy 
érintkezett ama korszakok lelkével az isteni 
kijelentés szelleme, igy lett élővé azokban a 
vallásos remény és a vallási igazság. 

Korunknak jellemző vonása a realismus. 
Ezt a földi életet, a valóságnak világát s 
annak értékét akarta az ember teljesen ki-
aknázni s azt úgy alakítani, hogy abból a 
teljes boldogságnak gyönyörűséges lakóháza 
legyen. Kétség nélkül meg van a joga ehhez 
az embernek ; magának a Teremtőnek aka-
rata az : ..Hajtsátok a földet birodalmatok alá;'' 
de természetesen abban a szellemben, a mint 
azt az Isten igazsága kivánja. Azonban ko-
runk világi kultúrája ezt az igazságot meg-
lehetősen mellőzte. És mi lett az eredmény ? 
Az, hogy eme alapon az egészségtelen fejlő-
dés következtében már beállott a realismus 
csődje. Veszedelmes betegségek, undoritó ke-
h-vények, égő daganatok keletkeztek az em-
beriség testén. Vlindennek végső oka az, hogy 
a realismus jelszava alatt mígindult a sza-
badság alapján foh'tatott, de az igazi szabad-
ság lelkét nélkülöző fejlődés a reális életre 
vonatkozólag Istennek kijelentett igazságát 
mellőzte. A nagy bajok tudata a modern élet 
minden körében él már. A realismus és Veris-
mus elsőrangú épitő mesterei is belátják már, 
liogy a földi boldogságnak ama lakóházát 
rosszul építették fel; nagyon is szűkre szab-
ták, a fundamentumot is porló anyagból rak-
ták le, mely a reá nehezedő terhet nem bírja 
meg. Azért a tervezett épület stílusa még 
mindig vonzó és tetszetős. .Korunk ettől el-
állani nem akar, ösztönszerű hivatásának érzi, 
hogy azt felépítse. Kár is lenne lemondani 
e tervről, mert egy szép és igaz, boldogító 
valóság felépítése nem más, mint a tökéletes 
világ, Isten ország a egy részének földi meg-
valósítása. Nincs más mód tehát, mint a rosz-
szul és romló anj 'agból épített részeket le-
bontani s azokat igaz és maradandó érté-
küekkel pótolni. 

Absolut igazságokra van a világi kultú-
rának ma szüksége. A fölszabadult s a szentet 
is megszentségtelenítő alacsony önzés, kicsi-
nyes, nagy dolgokat megrontó érdekek sziik 

látókörű korának meg kell szűnni s helyébe 
igaz, tiszta eszmékért önzetlenül, érdek nél-
kül, pusztán az egyetemes közcélokért lelke-
sülő nagy kaliberű korszaknak kell ismét kö-
vetkezni. Via, midőn igen sok igazság (?) van 
s épen ebből folyólag lépten-nyomon ismét-
lődik a skeptikus, pilatusi kérdés : ,,mi csoda 
az igazság ?" s ez az élet kicsinyes érdek-O O J 
harcában rendkívüli zavarokat idéz elő, meg 
kell találni az egyetemes reális életre vonat-
kozólag azt a nagy, egyedüli, absolut igaz-
ságot, a melyben az élet különféle körei, úgy 
a legnagyobbak, mint a legkisebbek, a saját 
igazságukat megtalálják. Absolut igazságok 
a földi élet tökéletes rendjére vonatkozólag 
is csak az isteni kijelentés könyvében a Szent-
Írásban vannak. Nem egy megvalósithatlan 
ábrándvilágot foglal ez magában, hanem egy 
tökéletes világot a tökéletlen világ számára, 
hogy alkalmas időben minden korszak a maga 
jellege és szüksége szerint abból az eszményi 
világból tehetségéhez képest egy-egy részt 
megvalósítson. 

Krisztus igazsága az egész egyetemes 
örök élet s ebből folyólag annak egy része : 
a jelen földi, reális élet számára is szóló igaz-
ság. Korunk jellege tehát azt kivánja, hogy 
vele a Krisztusban történt isteni kijelentés-
nek a földi élet tökéletes rendjére vonatkozó 
igazsága érintkezzék. Mert a tetszetős látszatba o o 
öltözött nyomorúság az életet igazabb ala-
pokra kivánja fektetni, a nagy teherré vált 
világi hivalkodás lassankint nemes egyszerű-
ség után fog vágyakozni, az igazság keresé-
sében már önmagával meghasonlott emberi 
elme és érzelem a legfőbb jót az évezredek 
által is megbizonyított absolut igazságban 
fogja keresni. A jelenkori züllött viszonyok 
igy egyengetik az utat reális alapon Jézus 
Krisztus evangebuma felé. 

Ebben a gondolatban talál lelkem meg-
nyugvást a mai szomorú állapotok között, 
ebből merit erőt és kitartást a nehéz mun-
kára, tudván azt, hogy a zajló hullámok fö-
lött a realismus es verismus korában Krisz-
tus jő felénk, még pedig történeti egyénisé-
géhez oly közel álló valóságban és igazság-
ban, mint eddig tán még soha. A forrongá-
sok mélyére pillantva úgy látom, hogy e mo-
dern kor önkénytelenül is megszüli milliók 



hittudatában a reális Krisztus-képet, mely a 
huszadik század szemeivel nézve ideálisabb 
lesz, mint a multaké — s győzni fog az élet-
ben az evangelium egészséges realismusa és 
tiszta verismusa. Mert Krisztus vallását fél-
teni annyi, mint a napot félteni, annak el-
tűntén siránkozni napfogyatkozáskor. Tudjuk, 
hogv ilyenkor nem a nap lett kisebb, nem 
az fogyott meg, hanem a hold takarja el 
részben vagy egészen szemeink elől. Ilyen el-
takaró testek vannak ma a szellemvilágnak 
örök napja előtt. Ha ezek mint tűnő-, de 
egyidőre sötétítő testek elvonulnak, akkor is-
mét nem képzeletileg, hanem a maga való-
jában jön az emberhez, az ember szivébe 
Jézus Krisztus, az örök szabaditó. 

Nem hasonlitom magamat az ó-szövet-
ségi prófétákhoz, de azért látom, érzem, hogy 
nagy dolgok fognak következni. Azért ,,vár-
jatok nagy dolgokat Istentöl" ,,Miként a vil-
lámlás, ki jő napkeletről és megtetszik nap-
nyugatra is, úgy lészen az ember Fiának el-
jövetele is !" Hogy ez az idő sokáig ne kés-
sék, mindnyájan, kik a jövendő szövőszéké-
nél ültök — pedig mindnyájan ott ülünk — : 
Ébredjetek ! Hogy a világ Ura ne legyen 
kénytelen majdan a. mi vásznunkat az ő igaz-
ságának hatalmas kezével a jövendőnek be-
láthatlan kárára pozdorjává szakitani, köves-
sük a jelszót: „Tegyetek nagy dolgokat Is 
lenért !" 

* # 
* 

Eme hittel és reménységgel fogok mun-
kám megirásához, melynek tulaj donképeni 
célja az, hogy korunkat az evangeliumi ke-
resztyén séggel való viszonyban jellemezzem. 
Teljes öntudatossá azonban korunknak a ke-
resztyén vallással való viszonya csak akkor 
lesz, ha tárgyilagos elfogulatlansággal kutat-
juk a bajok okait és ha keressük az azok 
orvoslására szolgáló eszközöket s feladatunk-
nak csak úg}^ felelhetünk meg, ha ily keret-
ben a modern élettel való vonatkozásban meg-
irjuk a tiszta evangeliumi kerésztyénségnek 
apologiáját. 

Érzem, hogy erőmet felülmúló nagy do-
logba kezdek, de nem tehetek róla, hajt va-
lami engem. Es ha a szives olvasó észreveszi, 
hogy ez a hajtó erő az Ur dolgai iránt való 
szeretet, akkor kérem, hogy írásom gyenge-

ségeit is ne haraggal, hanem a közösen sze-
retett ügynek javára jóakaró szeretettel ítélje 
meg. 

És te Uram, jóságos Istenem, nyisd fel 
előttem a te igazságaidnak házát, világosítsd 
meg előttem a te utaidat, hogy lássam, mi 
légyen a te akaratod. És ha gyönge szemem 
mégis rosszul látna, gyarló elmém tévesen 
ítélne, igazságnak Ura bocsásd meg nekem. 

Tied a dicsőség. 
Léteden nyugoszik a Mindenség, Isten! 
Hatalmad beszéli a magas ég boltja, 
Hozzád ver tel szivem bizodalmas bitben 
Mert az áldást reám nagy jóságod ontja. 
Erőd és jóságod hirdeti a föld 's ég-
Isten ! égen-földön tied a dicsőség. 

Jó nincs senki, csak Te, Isten öi ök szentség 
A bűnt, hiúságot szivedből utalod, 
Azért az álnokság mindentudó Felség 
Irgalmat kegyelmet nem is talál Nálad. 
Tiszta szivüeké az égi örökség, 
Isten, égen-földön tied a dicsőség. . 

Isten! égen-földön tied a dicsőség! 
Ezt tanitá egykor Egyszülötted ajka. 
Szavát visszhangozta viruló mezőség 
Majd a tenger zugó 's lecsendesült habja. 
Hívek seregi is hőn buzogva zöngték : 
Isten, égen-földön tied a dicsőség. 

De im, uj hit készül, áll is az oltára 
Röla az önhittség tömjénfüstje száll fel, 
S ki büszkévé kezd már lenni önmagára 
Egostromló eszét dicséri az ember. 
„A midőn titkát kitárja a föld 's ég 
Emberi észt illet isteni dicsőség !" 

Megváltó Úr Jézus ! sújts le keresztfádról 
Farizeusoknak kérkedő hadára, 
Hogy megemlékezvén az ég irgalmáról 
Bünbánatban térjen önhitt sziv magába 
S boldog hittel vallja: Isten örök Felség, 
Az égen és földön tied a dicsőség! 

Király Mátyás. 

Belföld. 
Kitérés. Elszomorító hírt kapunk a báró 

Podmanic\ky család egyik ágának hitehagyásáról, 
br. Podmaniczky Béla a rimaszombati méntelep 
parancsnokának, néhai br. Gerliczy Erzsébettől 
született mindkét fia : Béla huszártiszt, Károly 
jogász, kik anyjok, de kivált nagyanvjok br 



Gerliczy Félixné bigott nevelése és befolyása 
folytán, kitért őseink hitéből s pápistává lettek. Az 
apa, most nősülvén, lett felesége kedveért ka-
tholikussá, testvére Endre szintén kitért már előbb. 
Igy ingattatik meg családi érdek és befolyás 
folytán sok ,prot. vallási meggyőződésében s csak 
annál szomorúbb ez, lia egy oly családnak tagjai, 
mint a Podmaniczkv család, mely annyi érdemet 
szerzett magának a reformátió fölvirágzása körül 
hazánkban s kiknek emlékét mindig csak tisztelettel 
vesszük ajkunkra — teszik ezt. Az 1780 években egy 
br. Podmaniczkv Johanna veti meg a n.-váradi ev. 
egyház alapját s nőst a késő unokák úgy adnak 
tisztességet őseik emlékének, hogy lábbal tapod-
ják azt — mert a két fiú kitérése ott történt nagy-
anyjuknál. „Az ö cselekedeteik jutalma követi 
őket!'1- mondja az Írás. 

Értesítés. Fölkérem azokat a külföldi tudo-
mányegyetemeken tanuló eperjesi és soproni liit-
jelőlteket, a kik a külföldre szóló valamelyik 
collóunmi ösztöndíjban részesülni akarnak, hogy 
kellően fölszerelt s a collég, tanári karhoz inté-
zett kérvényeiket a Gollegium igazgatóságánál 
{Ludmann Ottó collég, igazgató) május 15-ig be-
nynjtani szívesek legyenek. Eperjesen 1901 ápr. 
15-én Dr. Szlávik Mátyás, ev. theol. dékán. 

1894. XXXIil. (Lelkészek nem lehetnek anya-
könyvvezetők). A közel múltban a képviselőháznak 
azon bizottságában, mely az állami anyakönyvveze-
tésröl szóló törvény módosításával foglalkozott, Po-
lónyi Géza azt indítványozta, hogy az állami anya-
könyvvezetéssel bízassanak meg azok a lelkészek 
is, akik azért folyamodnak. A miniszterelnökön ki-
vül S/.ivák Imre is szólt az indítványhoz, még pe-
dig mindkettő ellene. Szivák holmi dogmákkal ho-
zakodott elő, melyek állítólag nem engedik meg 
azt, hogy lelkészek állami anyakönyvvezetők le-
hessenek. Erre Polonyi igen helyesen jegyezte meg 
azt, hogy a dogma egyaránt szól a papnak is, a 
laikusnak is. Nem kevésbbé érdekes volt a minisz-
terelnök érvelése — szintén az indítvány ellen. Gr. 
Tisza tárgyi okokból látja lehetetlennek az indít-
vány elfogadását, mert az egységes állami törvé-
nyek szeiinti anyakönyvvezetés illnzóriussá lenne, 
mihelyt a vezetésbe felekezeti szempontok is be-
folynának, vagy esetleg abban dominálnának. Ez az 
érvelés szintúgy nem fogadható el helyesnek mint 
a S/.iváké, azért, mert látszólag az összes lelké-
szekre vonatkozik, tehát a protestánsokra is. De 
szeretnők tudni azt, hogy micsoda okok tartanák 
vissza az evangélikus vagy a református lelkésze-
ket attól, hogy az áll. anyakönyvvezetést elvállal-
ják ? 11a az érvelés csak látszólag szól általában a 
lelkészekről, valójában pedig a róm. kath. papok-
ról — ne tessék egy kalap alá fogni azt, a mi nem 
együvé való. A róm. kath. papok csakugyan nem 
vezetnék az anyakönyveket az állam törvényei sze-
rint, erre elég szomorú adataink vannak. Avagy 

azért, mert a kormány is tudja, hogy kath. papo-
kat kinevezni nem lehet — mi okhól kell előre ki-
mondani azt, hogy protestáns papra sem lehet 
bízni az anyakönyvvezetés. Azaz hát az okot — azt 
tudjuk, csak azt nem értjük, miért nem lehet őszin-
tén megkülönböztetni ott, a hol a különbség na-
gyon is nyilvánvaló ? — No de meg lehet érteni ! 
Elég szomorú ! 

A debreceni egyetem ügyének előbbrevitele cél-
jából — úgy értesülünk, hogy Csiky Lajos debre-
ceni theologiai tanár egy külföldi nagyobb körútra 
indul, hogy az egész világ reformátusainak figyel-
mét felhívja a debreceni egyetemre, E célra a pres-
bitériumoknak június 28-án Liverpoolban tartandó 
gyűlésen is részt akar venni. Svájcban, Angolor-
szágban és Skótországban gyűléseket szándékszik 
rendezni és előadásokkal, felolvasásokkal, egyházi 
beszédek tartásával az egyetem céljaira gyűjteni. — 
A kath. sajtó természetesen ismét megragadja az 
alkalmat, hogy elsütögesse fegyvereit a protestán-
sok ellen — mintha csak önmagát rajzolná, olyan 
benyomást tesz az „Alkotmány" kifakadása, a mi-
kor „Protestáns egyetem" cim alatt felekezeties-
kedéssel, kosmopolitismussal stb.-vei vádolja a pro-
testánsokat. Az ilyeneket mi is, református testvé-
reink is már megszokhattuk. — Csiky tanár ur vállal-
kozásához pedig őszinte szerencsét kívánunk. 

Igazítás. 
Mnlt számunkban a „Kérdés" szövegében ér-

telem zavaró hiba van ; a pályázat nem jul. 10-én, 
hanem 16-án jár le. E kérdésre eddig a következő 
felelet érkezett be. 

Felelet. 
E becses lap 15-dik számában azon kérdés 

vettetik fel : vájjon rendes lelkésznek vehető-e az 
olyan, a ki félévi segédlelkészkedés után egy 
másik kerületben megválasztatik ugyan rendes 
lelkésznek, de ez állást még el sem foglalva, máris 
ujjabban pályázik egy bányakerületi egyház rendes 
lelkészi állomására? 

Itt első sorban az a kérdés döntendő el : 
rendes lelkésznek vehető-e az, a ki rendes lelkész-
nek van ugyan megválasztva, de abba még 
beiktatva nincs, azt az állást még einem foglalta? 

Rendes lelkész az, a ki valamely egyházköz-
ség által megválasztatott, ezen egyház által ki-
állított és felsőbb egyházhatósági lag is megerősí-
tett hiványt elfogadta és a lelkészi hivatalba 
hivatalosan beiktaltatott. A lelkész elfogadhatja a 
hiványt, de hogy az őt megválasztó egyházban 
fungálhasson, ahoz szükséges az arra való fel-
hatalmazás, a mi a beiktatáskor történik. Igy te-
hát, csak akkor lesz azon egyháznak rendes 
lelkésze, ha végbe ment a beiktatás. 



Alkalmazva ezen tételt a felvetett kérdésre, 
világos, hogy nem a választás, hanem a beiktatás 
itt a döntő. 

Hogy a fenteiibi okoskodás helyes, az kitű-
nik még a bányakerület papválasztási szabályren-
delet 55. §-ának 5-dik bekezdéséből. Ott ugyanis 
az van mondva: „Az uj lelkészt a lelkészi javada-
lom a beiktatás napjától kezdve illeti". Vagyis, a 
beiktatás napjától lelkésze ő az egyháznak, e nap-
tól kezdve- van csak joga a lelkészi teendők vég-
zéséré, füzetesének élvezetére. 

A másik kérdés, a mely felvettétett az: a 
pályázat határnapja, vagy a jelölés napja-e az 
irányadó ? A pályázat benyújtására kitűzött nap a 
döntő. Ha az a segédlelkész a ki másutt rendes 
lelkésznek megválasztatott, de állását mint rendes 
lelkész még el nem foglalta, még be nincs iktatva, 
hanem még mint segédlelkész működik : akkor 
csak mint s. lelkész pályázhat, mert a fentebbiek 
szerint de jure ő még nem rendes lelkész. Ha 
pedig mint s. lelkész csak egy félév óta működik, 
akkor a lelkészválasztási szabályrendelet 18 §-ának 
b. alpontja alapján nem is jelölhető, mert nem 
felel még meg a szabályzat követelményeinek. 
Érje bár el a jelölő gyűlés napjáig a jelölésre való 
jogosultságot, a pályázat lejáratakor nem birván e 
joggal, — a jelöléstől elesik. Összegezve a fentebbie-
ket: a pályázó nem jelölhető, mert bár ' rendes lei-
késznek van megválasztva, de ez állásba még nincs 
beiktatva ; ha pedig még nincs beiktatva, akkor 
nem rendes lelkész, hanem csak félév óta működő 
segédlelkész. F. L. 

Felelet II. 
— a f. é. 10. számunkban foglalt kérdésre. — 

E lapok hasábjain a 10-ik számában egyik 
lelkésztársunk ama kérdést vetette föl, vájjon 
evang. lelkész megkeresztelheti-e a vegyes házas-
ságból származó nem evang. gyermeket. E kérdésre 
dr. Flórián eperjesi jogtanár szakavatott tollából 
jelent meg egy felelet, mely oda concludált, hogy 
az ilyeneknek a megkereszteltetését evang. rész-
ről egyenesen meg kell tiltani. 

Megengedem, hogy a tanár úrnak államjogi 
szempontból igaza van, ámbár lehetne az ellenke-
zőt is vitatni, de egyházjogi szempontból mely 
ránk nézve első sorban kötelező, felelete nem 
áll meg. 

A keresztelés úgy a prot. mint a kath. jog-
szerűit felvétel a ker. egyházba. Egyházjogi szem-
pontból tehát nem eshetik megítélés alá, lia a 
lellkész az ilyeneknek is kiszolgáltatja a kereszt-
séget. 0 a gyermeket az egyet. ker. egyházba 
vette föl. A ker. gyermekek nevelése a keresztség 
által jogilag kötve nincs, az csak a bérmálás vagy 
a confirmatió után kötött, a midőn tényleg a 
felekezetbe léptek. 

S e mellett világosak az igék: .,Tanítsatok 

minden népeket, megkeresztelvén őket stb. — 
mért tagadnám meg Istenigéje hirdetését, vagy a 
szentség kiszolgálását az olyantól, a ki azt óhajtja 
élvezni? Hiszen hűtlen volnék hivatásomhoz, lia 
ezt tenném ! 

A mi pedig az államjogi szempontot illeti — 
az állam előtt irányadó az anyakönyv; ott a gyermek 
a törvényes hitével van bejegyezve ; az állam 
előtt a keresztelés immáron puszta forma, mely 
az Ő anyakönyveinek a lényegét egyáltalán nein 
altarálja. 

Azért mindkét szempontból álláspontom az, 
hogy a ki kívánja a gyermek megkereszteltetését, 
— attól semmi esetre se tagadjuk meg annak ki-
szolgáltatását, mint a hogy az Ige hirdetését se 
tagadhatjuk meg, mert vétkes körülmény se állam-
jogi, se egyházjogi szempontból nem forog fenn. 

Feketepatak. 
Mayen Pál 
ev. lelkész. 

Külföld. 
A bajor ev. tartományegyház legújabb statiszti-

kájából közöljük a következőivet : a katholikusok 
száma 1152159, a protestánsoké 1782921. Előbbi 
egyháznak van 152 alapítványi káptalanja, 2988 
papja, 1915 segédlelkésze, 667 más felavatott kle-
rikusa, vagyis mindössze 5722 klerikusa. A prot. 
ev. tartományegyháznak van 1175 rendes lelkészi 
állása, 135 segédlelkésze. 15 katonai- illetve fogház-
lelkésze, vagyis mindössze 1325lelkésze. Összeha-
sonlítás okából megemlítjük, hogy eszerint egy kath. 
lelkészre esik 778 s egy protes- tánsra 1315 lélek. 
S lia még meggondoljuk azt is, hogy a kath. egy-
háznak Bajorországban a prédikáció, lelkipásztor-
kodás és belmisszió céljaira még 11569 rendi tagja 
is áll rendelkezésére, akkor valóban érthetetlen s 
a paritás ellenére van a centrumpárt az az el járása, 
a melylyel agitál a prot. lelkészi és tanítói állások 
szaporítása ellen abban az esetben, ha azt az ál-
lami vagy prot, egyházi hatóságok sürgősen kíván-
ják. Rómának eszerint Bajorországban is kettős 
mértéke van, és pedig az egyik, a melyet magára, 
s a másik, s melyet a protestantismusra alkalmaz. 
A paritás elvét hangsúlyozza, de csak a maga ja-
vára. Nálunk Magyarországon is autonoinikus sza-
badságot sürget, de csak az állami eredetű dús-
gazdag egyházi jayak szabad és független kezelése 
tekintetében. ,,Te képmutató!" mondaná erre is 
az írás. 

A pogány külmiss\ió javára felhívást bocsátott 
közzé a minap Bahnsen R. breklumi igazgató, a 
melyből kitűnik, hogy az évről-évre fokozódó ado-
mányok dacára a sJesvig-holsteini ev. tartomány-
egyház külmissziói társulata nagy anyagi zavarok-
kal küzd. A múlt évben még 10 ezer márkára lett 
volna szüksége, az 1002—1903. forgalmi évben 156 



ezer márka folyt be szeretetadományokból, n ka-
rácsom kolekta összege volt 13022 márka, vagyis 
a legnagyobb összeg, a mi a tartományegyház 
községeiben eddigelé eléretett. — 1885-ben az 
egész missziói bevétel volt 38 ezer, s 1897-ben 100 
ezer márka. India, Javpur és Telugulu földjén a 
külmisszió munkássága állandóan emelkedőben van. 
Az 1885-iki évben az első keresztyéneket keresz-
telték Salurban ; 1895-ben már 274 keresztyént 
számláltak ; ma 4000 a megkereszteltek s 3000 a 
rnegkeresztelendők száma. 39 iskolájában 1000 volt 
a tanulók száma. 7 fő és 71 mellék állomásán 18 
misszionárius, 3 nővér és 71 benszülött segéd mű-
ködött. A 16 misszionárius között csak 1 a tlieolo-
gus. 3 tartományegyházi lelkész szolgálja a kül-
inisszióra való előkészítés művét. Orgánuma a „Sles-
vig-holsteini missziói folyóirat." A külmisszió ügye 
a többi német ev. tartományegyházban is állandó-
an emelkedőben van. 

Franciors\ágban hiába próbálta a római egy-
házfejedelmek fényes küldöttsége megadásra birni 
Loisy apátot, ezt a liberális kath. egyházi irót és 
bibliai kritikust. Ennek folytán ,,a szent officium'' 
Rómában március 2-án kimondotta a kiközösitést, 
s a párisi érsek bizatolt meg annak szokásos köz-
zétételével. De miután ez a kiközösités máig sem 
publikáltatott, az egész világ kutatja azokat az oko-
kat, a melyek miatt az máig is késik, Valószínűleg 
a kongregátiók feletti tárgyalások a képviselő ház-
ban okai a késedelemnek, A kongregátiók védői 
Róma tolleránsabb viselkedésében keresik a ha-
lasztás okát. Némelyek azt hiszik, hogy a kúria 
valami modus vivendit keres Loisy apát esete 
ügyében s megelégednék a Sorbonné-n viselt ta-
nári állásáról való lemondásával. Különben e re-
form katb. tudósnak Franciaország felsőbb és al-
sóbb papsága körében igen sok a követője. De a 
sokat emlegetett Boarrier A. is legközelebb igy irt 
a „Chrétien Française'- hasábjain: „Egykoron Fran-
ciaország kelt föl azzal a jelszóval: Berlinbe, Ber-
linbe! s határaira tört. Sajnos Franciaország akkor 
legyőzetett és mélyen megaláztatott. Ma újból föl-
kel Franciaország, elkergeti szerzeteseit és jezsui-
táit azzal a felhívással : Berlinbe! Berlinben-szívesen 
is fogadják őket. Hát csak menjenek s készítsék 
elő a mi revanche politikánkat!" Íme az irónia is-
métlődése a történelemben ! 

Nagybritania vallásos-egyházi életének köré-
ből azt olvasom, hogy az ez évi január havában 
Edinburgban ülésezett nagynemzetközi diákmissziói 
egyesület nagy áldással és elismeréssel működik 
az egész kontingensen. Az edinburgi gyűlés a har-
madik ilynemű ülése volt e diákegyesületnek. 803 
részvevője közül 424 angol íi- és 78 nőnemű diák 
vett részt Angliából, A többi 94 részvevő tag, és 
pedig 78 li- és 1() nőnemű diák, Indiából, Kínából, 
Japánból s más keletázsiai területekről volt kiküld-
ve. Fenállása óta e diákegyesület 2185 tagot szer-

zett, kik közül 850 a misszió szolgálatába lépett. 
Szép és dicséretes dolog a társulás és tömörülés 
fiatal véreinknél a Krisztus evangeliuma és az ó 
szent országa szolgálatában. Az ifjúsági egyletek 
mozgalma a XIX. század belső prot. egyházi törté-
netének egyik legszebb és legtanúlságosabb fejezete. 

Norvégiában napirenden vannak a theológiai 
és egyházi küzdelmek. Igy az elmúlt évben is íolyt 
a viaskodás a régebbi és az újabb theol. irány kö-
zött. A norvégiai diákok egyesületében a minap 
Jäger jogtanár, ki nagyon népszerű előadást tartott 
,.az orthodoxiáról, mint a keresztyénség ellenségé-
ről," a melyben Brandes dán tudós agnosztikus vi-
lágnézetével szakítva a positiv keresztyénség hívének 
vallotta magát. Jäger azzal indokolta meg korábbi 
álláspontjától ^való megválását, hogy az agnos-
ticismus szerint „semmi értelme sincsen 
az életnek." Már pedig a mi ifjúságunknak erős 
és határozott ker. vallásos erkölcsi világnézetre van 
ma szüksége. Tiszta morált, erős akarateluatáro-
zást, és életkedvet csakis a keresztyénség nyújthat, 
mely arra van hivatva, hogy a gondolkodó ifjúság éiet-
és világnézete legyen most és mindenkoron." „Felfo-
gása szerint azonban a valódi keresztyénség legna-
gyobb ellensége az egyházi orthodoxia" főleg az ev. 
luth, hitvallás értelmében, a melyben „észellenes sőt 
normális érzetünket mélyen bántó dogmák" foglal-
tatnának. Ügy látszik, a Formula Goncordiae meg-
határozásait érti az emberről, mint „truncus et la-
pisról/ ' mivel a mi tudomásunk és symbólikai is-
meretünk szerint az ágostai hitvallásban nyoma 
sincsen az „észellenes, sőt morális érzetünket bán-
tó dogmáknak." lcle számítja továbbá a pokolról, 
Krisztus absolût istenségéről s a háromságról szólló 
egyházi tanfelfogást, — mi mellett azonban óva int 
Krisztus személyiségének rationalista értelmezésé-
től. Szerinte is a keresztyénség ratianolista értel-
mezése megfosztja azt legmélyebb és legértékesebb 
tartalmától. Az ő Krisztusa az ideális s ép azért is-
teni ember." Különben az orthodoxiáról szólló 
kritikája Rydberg V. svéd tudós felfogása által van 
befolyásolva. Szinte értendő, hogy ez az előadás 
főleg a lutheri orthodoxia részéről erős megtámad-
tatásnak volt kitéve. — A mult év egyházi küzdel-
meinek másik epizódja Fdrden lelkésznek és Miche-
let tanárnak az ó szövetség bírálatáról szóló mü-
véhez csatlakozik. Mindkét mű populáris alakban 
Wellbausen, az ismeretes német ó-szöv. tudós kri-
tikai nézeteit vallja. Fdrden Norvégia egyik legelő-
kelőbb ev. papja és Michelet az egyetlen ó szövet-
ségi tudós az egyetemen. Mindkét mű nagy feltű-
nést, sőt nyugtalanságot okozott főleg a laikusok 
körében, sőt egyházi konservativ részről tanácsko-
zásra is ültek össze a behatoló liberális theológia 
ellen. A gyűlést Christianiában tartották s 000 rész-
vevő közül körülbelül 100 volt a lelkész. E gyűlés 
nagyon ellenséges állást foglalt el a liberális tlieo-
logiával szemben, a melyen úgy Fárden, mint 



Michelet hathatós érvekkel védte annak álláspont-
ját. Megkívántató eredménye nem is volt. Sőt Chris-
tiánia papsága attól távol tartotta magát. Igy hát 
Norvégiában is küzd a theológia az egyháziasság-
gal. Úgy az egyik, mint a másik iránynak megvan 
a maga saját orgánuma, s kilátásunk van még to-
vábbi küzdelmekre. A régebbi iránynak egyik ki-
váló képviselője volt Heuch püspök, ki ez év febr. 
havában hunyt el. — Norvégia azonban a gyakor-
lati egyházi élettevékenységből is kiveszi a maga 
részét s igen virágzó bel- és külmisssiója van. Di-
akonisza házát 1868-ban Christiániában létesített és 
nővéreinek száma 460. Évi forgalma 190 ezer ko-
rona. Van árva és kórháza s egy külön otthona 
elaggott diakonisza nővérek részére. Van diakon in-
tézete is, a melyben 23 diákon működik, mig a 
többi 36 másfelé van elfoglalva. A siketnémák gon-
dozására is van intézete. Nagy baja az országnak 
a munkakerülő cigányság, a melynek megnyerése 
ügyében főleg Walnum lelkész fáradozik. A nor-
vég tengerészeti missziónak 11 főállomása, és pe-
dig 7 nagyobb európai kikötőben, 2 az egyesült 
amerikai államokban és 2 Délafrikában. Olvasóter-
meikben az 1902. évben írtak 39 ezer levelet, 21 
ezer koronát küldtek a tengerészek a lelkészek 
útján szüleikhez és 99 ezer korona tartalékalapjuk 
van. A Norvég pogány missziói társulatnak szék-
helye Stavanger, a hol semináriumot és gyermek-
menhelyet is tart fen. Legrégebbi missziói talaja 
Natálban és a Zuluk földjén van. Újabban Mada-
gaskárban működik igen nagy sikerrel. Natálban 
és a zuluk földjén van a norvégiai misszió társu-
latnak 15 állomása és 2750 ker. lelke. Az 1902. év-
ben 310 egyént kereszteltek. Az istentiszteletet lá-
togatók száma átlag 3000. A misszió szolgálatában 
áll 17 benszülött tanitó és evangelista. A benszü-
lött keresztyének az 1902. évben a misszió céljaira 
3500 koronát adakoztak. Madagaskár partjain és 
belsejében van a missziónak 25 állomása és 58300 
lelke. Az 1902. évben megkereszteltetett 6150, be 
bői 1000 felnőtt. Az istentiszteleteket átlag 55 ezer 
lélek látogatta. A misszió szolgálatában áll 70 ordi-
nált benszülött lelkész és 938 evangelista. A ben-
szülött egyházközségek évi adománya 20 ezer ko-
rona. Madagaskár területén van a norvég külmisz-
sziói társulatnak 970 népiskolája, 1600 benszüllött 
tanítója, 28 felsőbb iskolája, 4 tanítóképzője, 1 theol. 
semináriuma, könyvnyomdája, s bélpoklosok szá-
mára kórháza, a hol 700 beteget láthat el. 2 év óta 
a társulat Kínában és Changshában is missziónál, 
a hol 1 misszionáriusa és 1 orvosa van. A misz-
sziói társulat évi jövedelme 600 ezer korona. Va-
lóban örvendetes jelenségek ezek az evangelium 
szolgálatában a norvégiai külmisszió társulat ré-
részéről. 

A német jezsuita elle ; i es mozgalom chronológi-
áját Wippermann német történeti naptára az 1903. 
évről a következőkben ismerteti: február3. Bülow 

birodalmi kancellár kijelentette, hogy a jezsuiták 
rendjéhez tartozó német alattvalókat nem szüksé-
ges külön törvényhozási intézkedés alá foglalni, s 
igy a híres 2. §. megszüntetése mellett a jezsuiták 
kitiltása ügyében foglalt állást. — február 10. Az 
„Evang. Bund" elnöksége kijelenti, hogy eddigi ál-
lásfoglalásának eredménytelenségét sajnálva óva int 
a jezsuita törvény tervezett megszüntetésétől, febr. 
16, A lipcsei Tageblatt hasábjain Bilding nevű jogi 
író a 2. §. megszüntetésének eredménytelen és ha-
tálytalan voltát ismerteti. Február 17. A „Hamb. 
Nachrichten" hangsúlyozza, hogy Bischmarck a 
jezsuita törvényt nékülözhetőnek nem tartotta. Feb-
ruár 18. A braunsveigi tartományi gyűlés felhívja 
a kormányt, hogy a szövetségi tanácsban a 2. §. 
megszüntetése ellen foglaljon állást, s ugyanakkor 
az Ev. Bund, lipcsei fiókegyiete is protestált. Feb-
ruár 21. A Deutsche Zeitung tömeges aláírásra hív 
fel egy a szöv. tanácshoz intézendő protestatio ügyé-
ben. Február 25. Az r.vang. Bund, felhívást intéz 
az ev. hívekhez február 10. kijelentése értelmében. 
Február 28. Karlsruhéban és március 3-án Góthá-
ban és Berlinben protestáló bizottságok alakulnak, 
március 5. A szászweimári tartománygyűlésen ki-
jelenti Rothe miniszter, hogy a nagyhercegi kor-
mány a 2. §. megszüntetése ellen fog szavazni, s 
ugyanakkor protestáló gyűlések tartattak Dresdá-
ban, Eisenachban és Zwickauban. március 10. Id. 
Pveuss és Szász-Altenburg tartománygyűlése kije-
lenti, hogy a 2. §. megszüntetése ellen fog szavazni, 
március 11. Az Ev. Bund elnöksége Halléban be-
adványt intéz a szöv. tanácshoz, s nagy protestáló 
gyűlést tartott Berlinben. Március 16. A lübecki ta-
nács s a schaumburg-lippei és góthai tartomány-
gyűlés kijelenti, hogy a 2. §. megszüntetése ellen 
fog szavazni. Ugyanakkor nagy protestáló gyűlés 
volt Münchenben és Bielefeldben. Március 26, A 
hamburgi polgárság protestálása. március 31. Das-
bach káplán 2000 frtot ajánl föl annak, ki a jezsu-
iták irataiban megtalálja azok hírhedt tételét a mely 
szerint a ,,czél szentesíti az eszközöket." Április 
10. Hoensbroesch gróf a pályadíj elnyerésére ajánlja 
föl szolgálatát. Végül április 23-án lapjában kijelenti, 
hogy a 2. §-nak semmiféle gyakorlati jelentősége 
sincs. Dasbach kudarca és Stöcker rövidlátása 
azóta köztudomású. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
Vécsey Géza egyházpénztári könyvelő Óbe-

csén. „A felekezetek pénzügyi és közigazgatási ké-
zikönyve" czim alatt a f. 1901. évi szeptember ha-
vában egy lexiconszerü munkát ad ki, mely a lel-
készek, hitoktatók, szerzetesek, tanitók, kántorok 
nemkülőmben az egyházzal connexióban levő kü-
lönféle egyletek, egyházpénztárak, alapítványok, 



iskolák, úgy a községi vonatkozásokban a községi 
segélyek stb. stb. ügyeit tárgyalja, egyszóval felö-
leli a felekezetek összes világi ügyeit. 

Rámutat a legújabb rendeletekre, döntvények-
re is. A mindennapi életben sűrűn előforduló köz-
igazgatási és igazságszolgáltatási kérdésekben han-
gya szorgalommal és kiváló gonddal szedte össze 
— szerző — a tudnivalókat. A különféle adók, 
illetékek tömkelegében jól tájékoztat ; úgy a posta 
és iskolaügy terén és a bírósági beadványokban 
is." Ára 3 korona. Könyvárusi forgalomba csak kor-
látolt számban és magasabb árban kerül. 

Sárospataki Lapok. (A közös protestáns bizott-
ság ,,Véleinény"-ének pénzügyi politikájáról ir dr. 
Tüdős /., közelebb a korpótlékról.) „Abba, hogy ez 
a kor-pótlék osztály ennyi tagot, az a kor-pótlék osz-
tály annyi tagot számlál : nincs mit belemagyarázni. 
Az adatokat el kell fogadni úgy, a hogy vannak. 
Abba azonban van valamelyes beleszólásunk s kel 
is, hogy a 200 korona kor-pótléknak csak úgy ál-
talában való fölvétele kissé elhamarkodott dolog. 
Ugy-e bár magát a kongrua-törvényt mindig szé-
gyen paragrafusos törvénynek fogják tartani azért, 
m e r t a prot. lelkészek lét-minimnmát, dehogy ! a 
létmaxiinuinát 1000 koronában allapitotta meg ak-
kor, a mikor az akkori — 1898-iki állapotok is s a 
maiak még sokkal inkább: hasonló képzettségű 
egyénekre nézve, a kik más s főként az állam fen-
hatósága alatti hivatalokban működnek : legalább 
21oO koronás alapfizetés volt s van rendszeresítve, 
A kor-pótlék megállapításánál kellett volna a\ért szá-
mításba venni ennek a különbségnek az elenyészte-
tését oly módon, hogy lia a 2100 koronás törzsíize-
tésliez járuló 1000 kor. korpótlék 3100 korona vég-
ll'zetésl ad : az 1600 koronás törzsfizetés a protes-
táns lelkészekre nézve a kor-pótlék álta! emeltes-
sék ugyanannyira. Természetesen ha 2000 koronás 
kor-pótlékról is van és lehet szó, akkor ez még 
inkább követelné ugyanennek az elvnek megvaló-
sítását. De meg ha a külföldi állapotokra történt 
hivatkozás, akkor a törzs-fizetés 10%-ának a meg-
állapításával kellett volna a számítást végezni s 
megmondani azt is, hogy például 5000 koronás 
törzs-lizetés után nem számítanak kor-pótlékot, 
hogy ilyen módon túlkapás ne »történhessék, tűlzás 
ne következzék be, ha valakinek ez volna a saját-
ságos felfogása, ,Mert az 1000 koronás kor-pótlék 
maximumnak az l(i00 koronához való adása semmi 
esetre sem arányos a például debreceni papi törzs-
lizetés ()000 koronájához !"— „Magának az elvnek, a 
kor-pótlék elvének a követelésekbe való bevétele 
dicsérendő, de a gyakorlati alkalmazásban már na-
gyobb körültekintésnek és előrelátásnak kellett 
volna jelentkeznie épen a felhozottaknak figyelembe 
vétele folytán." — „A Véleményt átadták március 
2(i-ikán a miniszterelnöknek és a vallás és közokta-
tásügyi miniszternek a két protestáns egyház ki-
válóságai, elsőrendű képviselői, a kiknek mindkét 

államférfiú s\ives ígéretet tett s gróf Tisza István 
még ezt is mondotta, hogy szive hajlama is paran-
csolja a prot. egyházak dolgainak elintézését ! Hát 
úgy legyen ! A Tisza név sok protestáns előtt min-
dent jelent. Sok protestáns pedig úgy gondolkozik, 
hogy nem használtak a Tiszák a protestáns egy-
háznak, a mely pedig soha sem tagadta meg őket 
s a melylyel szemben jogosúlatlan volt, ha mon-
dotta, néhai Tisza Kálmánnak az a vádja : soha 
sem kért tőlem semmit ! Mi nem mondjuk sem az 
egyiket, sem a másikat. Hanem most: a mikor gróf 
Tisza Istvánnak módjában áll, a hogy mondják min-
dent megadni: mi azt kérjük s vár juk: a jogain-
kat érvényesítse ! S akkor a közös prot. bizottság 
Véleményének pénzügyi politikájával egyelőre meg 
leszünk elégedve !" 

Egyetértés. 38-ik évfolyam A magyar közép-
osztály yezérlapja. Előfizetési dija egy évre 10 ko-
rona, közhivatalnoknak, vasutasok, községi jegyzők, 
lelkészek, tanárok, tanítóknak kedvezményes árban : 
negyed évre 7 korona. Az egyetértés főszerkesz-
tője Fenyő Sándor, a közélet, a politika és az iro-
dalom legragyogóbb nevű vezértérfiait nyerte meg 
lapja számára. Politikai főmunkatársa : Kossuth Fe-
renc. Irodalmi főmunkatársa : Eötvös Károly, kihez 
egy egész előkelő irói gárda csatlakozik. A közép-
osztály legérdemesebb rétegei az Egyetértésben 
találták meg küzdelmeiknek leghívebb szószólóját, 
az államhatalommal szemben a létért folytatott har-
cában kitartó bajtársát és megbízható tanácsadó-
ját. Az Egyetértés politikai és közgazdasági rovatát 
az állami és gazdasági függetlenségre való törekvés 
irányítja, a társadalmi rovatok az egyén gazdasági 
függetlenségének elvét szolgálják, az állampolgárok 
boldogulásának apró, de nagy jelentőségű problé-
máit tárgyalják. A család számára az Egyetértés 
egész könyvtárát nyújtja a legérdekfeszitőbb olvas-
mányoknak. Regényei valódi mintái az elbeszélő 
irodalom remekeinek. Üj előfizetők a megkezdett 
regénynek elejét is megkapják. A Divatszalont az 
Egyetértés előfizetői 2 koronáért kapják meg ne-
gyedévenként. Húsvéti ajándékul minden iij előfi-
zető megkapja a Rákóci Albumot. Karácsonyra egy 
másik diszművet kap minden előlizető teljesen in-
gyen. A karácsonyi diszmű a legjobb nevű hazai 
irók műveivel lesz tele s a legszebb képek fogják 
ékesileni. a kiadó hivatal Vármegye-u. 11. 

T E M E T Ő. 
A Dunántuli ág. hitv. evangelikus egyházke-

rület soproni tanintézeteinek tanárai bánatos szív-
vel jelentik szeretve tisztelt volt kartársuknak 
Poszvék Gusztáv kiérd, lyceumi tanárnak az egy-
ház s a hazai közoktatásügy terén kifejtett 31 évi 
áldásos munkásság után, nyugalomba vonulása 
20-ik s életének 78-ik évében folyó hó 11-én. be-
következett gyászos elhunytát. 



M A R X é s MEREI 
magyar tanszergyárosok 

Budapest, VI, Aradi-utca 60. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai j|jj 

tanszereket I 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes- f i 
s égért. 12—11 là 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tar-

tozó nándorhegyi 

lelkészi állomásra. 
I . Javadaíom : 

1. 1600 kor. készpénz. 
2. Lakás kerttel. 
3. Hat öl tűzifa. 
4. Stólák. 
5. 3 nagyünnepi offertorium. 
6. Napidij és útiköltség az esperes gyű-

lésre és functiok alkalmával a filiáleban. 
I I . Szolgálati nyelv a n é m e t : a k i tó-

tul is tud, előnyben részesül. 
III. Kötelessége a lelkészi teendőkön 

kivül a vallástanitás. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 

f. évi május hó 8-ig. 

Temesvár, 1904. április 15. 

35 2 - 1 
Kraniár Béla 

főesperes. 

törlesztéses kölcsönöket 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z e m é î y h î t e l t Î P aP°k r ; a k> katonatisztek-
' nek, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1—15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

HELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegjTzett cég). 

34. 12—2 (Válasz bélyeg) 

minden- i o l rA l í lT l íS í lnk ' i s k o l a " i torna- és óvodabe-
nemii lö tVUlö[ /u iUUI l ? rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. 

25 15-7 



H u s z o n k e t t e d i k é v f o l y a m . 17. szám. O rosháza , 1904. á p r i l i s 28-án . 

Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

EGYHÁZ ÉS I 
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés d i j a : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nvolczad oldal 2 ,, 

Mi a nevünk ? 
Dr. Daxer az „Evang. Egyházi Szemle" 

f. évi 4. számában a „lutheránus" elnevezés 
mellett kardoskodik, a legnagyobb erélylyel 
és lelkesedéssel. Álláspontomat pedig me-
lyet „Buzgó úttörők" c. czikkemben kifejtet-
tem szigorúan elitéli; de nemcsak elitéli, ha-
nem még azonfölül számtalan oly vádat emel 
ellenem, melyet megjegyzés és helyreigazítás 
nélkül nem hagyhatok. Én ugyanis csak any-
nyiban vétettem, hogy a magukat „lutherá-
nusoknak" nevezni szerető tiszttársakat fény és 
árnyoldaluk megemlitésével megmertem kri-
tizálni, úgyszinte — az uniótól való félelmet 
mint indokolatlant s az általános luth, con-
ferenciához való felhívásukat szemügyre vet-
tem. Már ez által is Dr. D. haragját s fel-
háborodását a legnagyobb mértékben reám 
forditottam. Tapasztalnom kellett a közmon-
dás igazságát : „mondj igazat s betörik a fe-
jed !" Szerencsénkre ily szellemi fejtörés meg 
nem árt se neki, se nekem ; de hozzájárul-
hat a helyzet tisztázásához. Előre kijelenteni 
azonban, hogy ügyben akármily szenve-
délyes hangon felelne dr. D. többet nem irok. 
Ez utolsó szavam. írjanak liivatottabbak ná-
lamnál. 

Mindenekelőtt csodálkozásomnak kell ki-
fejezést adnom a felett, hogy miért akarják 
Önök uraim (nemcsak dr. Daxer, de elvtársai 
is) a törvényesen szanktionált „ág. hitv. 
evang. keresztyén" nevet kimozdítani helyé-
ből s helyette főleg csak a ,,lutheránust" 
használni ; holott ez utóbbi se a törvények-
ben, se az egyházi életben nem használtatik; 
egy szóval csak önök által felvett, de tör-
vényesen el nem • fogadott név ! Hogy azt 

külföldön nagyon is használják ; ez nem tar-
tozik ránk. 

Csudálkozom azon is, mik ép Írhatta Dr. 
D. a következőket : „nekem az ág. hitv. ev. 
keresztyén (a „keresztyéni t pleonasmusnak 
tartom) elnevezés is jó és hivatalosan azt 
használom is." Ebből azt kell következtet-
nem, hogy a „lutheránus" név Dr. D. sze-
rint jobb, hivatalosan azonban minthogy érzi, 
hogy nincs ilyenkor joga ez utóbbit használni, 
hasznalja az előbbit. A mi az emiitett pleo-
nasmust illeti megjegyzem akár tetszik az 
Dr. D. urnák akár nem : még is zsinati-
lag előirt nevünk ! 

Helyesen indokolja Dr. D. a „lutheránus" 
használatát midőn azt mondja, hogy „Lu-
ther tanának az evangéliomi tannak meg-
őrzését akarjuk mi az inkriminált kifejezés-
sel képviselni. Ez értékes előttünk és nem a 
név." Ha ez áll, kérdem miért ragaszkodnak 
oly annyira hozzá mintha benne volna az 
üdvösség és nem a Jézus Krisztusban és az 
ő evangéliomában ! ? Miért nem használják az 
ág. hitv." elhagyásával az „evangelikus" nevet 
ha rövid elnevezést szeretnek, mint Dr. D. 
mondja, hogy szereti magát „liiven és rövi-
den is" kifejezni. 

Symbolikus könyveinkben az evangeliomi 
tan foglaltatik s e tant megőrizni legszen-
tebb kötelességünk ; arra esküdtünk is. Az a 
pap, theol. tanár vagy hittanár ki tanunkkal 
ellenkezésbe jön esküszegő ; az megérdemelné 
hogy hivatalától megfosztassák. 

Luther-féle idézetei — álláspontom mel-
lett ép úgy beszélnek, mint az Ön álláspontja 
mellett. A „Madensack"-féle határozottan 
mellettem szól. A bécsi ág. h. ev. lelkész 
Dr. Zimmermann Pál ezt mondja : „Unser 



bester und richtigster Name ist, wenn man 
nur mit einem Wort uns kurz bezeichnen 
will „Evangelisch." Luther in seiner Demut 
zürnte darüber, dass man sich nach ihm 
heissen wollte ; besonders erbitterte Feinde 
aber nennen uns noch heute mit Vorliebe 
„die Lutherishen" oder ,, Akatholiken" um 
uns' die Anerkennung, die schon in dem 
Wort „Evangelisch" liegt, recht auffällig zu 
versagen !" Dr. Zimmermann mikor aláirja 
magát hivatalosan tudtommal mindig oda-
írja : „evang. Pfarrer ." Ugyanezt teszi Dr. 
Schmidt Arthur bielitzi evang. lelkész az 
,.Evang. Kirchen Zeitung" szerkesztője. Ausz-
triában beérik az „evangelikus" jelzővel, csak 
nálunk keveslik egyesek s használják a „lutherá-
nus" jelzőt. A zsolnai a szepes váralj ai és 
rózsahegyi zsinatokra való hivatkozása ép 
nem a legjobban sikerült; úgylátszik eltet-
szett felejteni, hogy ez utóbbi zsinat végzései 
jogerővel nem birnak ; mert azokat az 1715. 
országgyűlés 31. t.-c. megsemmisítette. A 
mi pedig orsz. törvényeinket illeti azokban 
mindig ; ,.Evangelici Augustanae Confessio-
nis" neveztetünk, a reformátusok pedig : 
Evangelici Helveticae Confessionis !" 

Igaz az, hogy a közös eg3rházépitő mun-
kában akár „evangelikus" akár ,,lutheránus" 
névvel közreműködhetünk s igaz nem a név 
a fontos, a „pectus", a hit, a szeretet a ló* 
nyeges, erre van szüksége közegyházunknak 
a „züllött viszonyok" között, melyeket Mo-
hácsy, Famler és Lauko különböző szem-
pontból alaposan pertraktál tak ; mindamellett 
nem látom be miért gondolják Daxerék, hogy 
egyházunk taná t jobban, biztosabban lehet 
megóvni az uniótól a lutheránus név mellett 
mely törvényesen be nem vett, mint az ág. 
hitv. evang. keresztyén mellett ! ? 

Ugylátszilc Dr. D. és elvtársai szerint 
az, a ki nem tar t velük, az már nem áll 
confessionalis állásponton, annak határozott 
hitbeli meggyőződése nincs ; az nem szereti 
Luther tanát , nem az evangeliomot, nem 
evang. egyházát. 0 mily nagy tévedés ! 
Mennyivel helyesebb állásponton állottak elő-
deink kik Augustinussal ezt vallották : ,,in ne-
cessariis unitas, in dubiis libertás, in omnibus 
Caritas." 

Avval a nézetével bizonyára egzedül áll 

ő még hivei között is, hogy nagy félelmében az 
uniótól — azt a hyperbolat mondja : „hogy 
az uniót, ha akarják megcsinálják azt lehet 
mondani éjszakára." Evvel ugyan elvetette 
a sulykot. 

A mi a rám kovácsolt vádjait illeti azt 
kell vallanom, hogy ezek felett még jobban 
csudálkozom ; egyrészt mert egy Dr. irta 
azokat, másrészt mert ellentmondásba kerül ő 
maga velők. 

Azt irta pld., hogy nem vagyok követ-
kezetes," hogy ő engedékeny és türelmes, — 
hogy ő cikkemben ,,nélkülözi némi tekintet-
ben a tisztességes harc modorát, hogy ő az 
elvi harc barát ja ," ,,a személyek sértése s 
gyanusitása nélkül." Aztán ilyen bókokkal 
kedveskedik nekem : „Mit akar avval mon-
dani, hogy nem működünk mindnyájan Is-
ten kegyelméből a németországi mindenható 
Úr szőlőjében" ez utolsó négy szó badarság ;" 
— „evang egyházunk oekumenicitálásáról 
sejtelme sincs." „Neki nem kell az általá-
nos luth, con+erencia, mert ő valójában nem 
áll a felekezeti állásponton ;" — ,.a felekeze-
tiség álláspontjának a pemorreskálása is oka 
a szenvedélyes kitöréseknek." ,,A mit ő tőlünk 
félt, az a külső, erasmusi béke o nyugtot akar." 

Megmondom Dr. urnák, hogy mit kivá-
nok, mit kivántam „Buzgó úttörők" c. cik-
kemben : ne akarjunk egyházi elöljáróink 
megkerülésével nevet cserélni, ált. luth, kon-
ferenciákon résztvenni, különcködni ; legyünk 
csak mindnyájan élő tagjai egyházunknak, 
elsősorban Krisztus szolgái, aztán egyformán 
a hazának hü fiai ; küzdjünk csak az evan-
geliom fegyverével és diadalt fogunk aratni 
saját gyarlóságunk és összes elleneink felett. 

Az ellenem emelt vádakat sorban egy-
től-egyig megcáfolhatnám ; szilárd álláspon-
tom Dr. D. sorai után nem változott — ér-
veimet a „lutheránus mezgalom" ellen sza-
poríthatnám ; de minek is. Ismerik önöket — 
a hazafiasakat és hazafiatlanokat tiszttársaim 
jobban mint én ; mert azt irta nekem egyik 
barátom : „Cikked jól megirtad ! Higgadtság 
s tárgyilagosság jellemzik ! Sajnos nincs ki-
látás, hogy megszívleljék." 

Egyik hittanár barátom ezt írja első 
cikkemről : „Cikked kitűnő volt." Pozsony-
ban egy környékbeli tiszttárs azt mondta 



nekem : „jól megmontad azoknak az erős 
lutheránusoknak, csak nagyon enyhén tetted, 
jobban kellett volna, hogy megértsék !" 

Végezetül még csak egyet, a badarsággal 
vádolt állitásom megvédésére. Hát nem vé-
te t t ezen állitásom ellen a mult ősszel egyik 
nagyon tekintélyes tagjuk ? Tudok azonkivül 
egy erős „lutheránus"-ról, ki az utolsó követ-
választás alkalmával inkább a klerikális nép-
párt tal tar tot t , mintsem a liberális kormány-
pár t ta l ! 

Dr. D. hazafiságát nem vontam kétségbe 
első cikkemben, most se teszem ; de mit mond 
Dr. D. a felvidéki lutheránusokról s mit az 
„Evang. egyh. szemle" sok tótbarát járól ? ! 

Hogy rémképeket lát most is kell álli-
tanom ; még pedig unió miatti nagy félelme, 
a „Homiletikai folyóirat"-ról tet t nyilatko-
zata miatt ; theol. tanárainknak szabadelvű 
mozgását zokonvevő nézete miatt ! 

Külföldön ugyebár Dr. D. úr lehet tan-
szabadság, — nálunk meg nem ? ! 

Hitvallásunk közös csak a név választ 
minket el. Nem áll az, hogy én „a külső 
egység kedvéért feláldoznám a belső igazi 
egységet." 

Az apostollal zárom be soraimat : Egy 
az Úr, egy a hit, egy a keresztség !" Eféz. 4. 5. 

Csak hirdessük ezeket örömest mindnyá-
jan ág. hitv. evang. hitvallásunk értelmében, 
mint mindenikünknek adat ta tot t az ajándék, 
a Krisztustól adatott ajándéknak mértéke 
szerint" (Eféz. 4. 7.) és egyházunk fel fog 
virágozni ! 

Grinád, 1904. ápril 20. 
Krahuleoz. 

Még e g y szó az „Egyezségihez. 
Már régebben óhajtottam volna Boreas's 

f.-v. uraknak az elmúlt év folyamán e lapok 
hasábjain megjelent cikkére reflektálni, de 
előbb nem volt alkalmam a cikkeket magam-
nak megszerezni s azokat áttanulmányozni 
s ez az oka annak, hogy e közleményemmel 
ez ideig kellett várnom. 

A nevezett cikkíró urakkal nagyrészben 
egyetértek. En nem tekintem azt az ^egyez-
séget" nem csak különösen a mi egyházunk 
»szempontjából, de általános protestáns szem-

pontból sem, — valami szerencsés alkotásnak. 
A kérdéshez azonban azért szólok hozzá, 
hogy az „ e g y e z s é g " ügyét más oldal-
ról is megvilágítsam és megbírálj am. Ezt an-
nál is inkább szükségesnek tartom, mert ez 
„egyezség" oly fontos érdekeinket érinti, hogy 
ezt az ügyet célszerűnek tar tom el nem al-
ta tni s minél kimerítőbb tárgyalásban része-
síteni. 

Kezdem az elejéről s beszélek arról a 
kérdésről vájjon az ,,egyezség"-nek azon a 
módon történt megkötésének, ahogy ez meg-
köttetett , — egyház alkotmányunk nem mond-e 
ellent. 

Eg}rház alkotmányunk 11. §-a azt mondja 
hogy: „Az ágostai hitvallású evangelikus eg}^-
házban minden hatalom az egyházközségből 
ered." Vagyis bővebben körül irva, eg}'házi 
életünkben minden jognak ősforrása az egy-
házközségben rejlik, mint ahol az egyháznak 
minden tagja érvényesítheti tanácskozási és 
szavazati jogát. 

Csakis eképen magyarázható egyházal-
kotmányunk 11. §-a, és teljesen osztom Mo-
liácsy Lajos lelkész urnák azt a véleményét, 
melynek értelmében a l l §. nem értelmez-
hető aképen, hogy erre támaszkodva, az egy-
házközségek a felettes eg}Tházi hatóságok-
nak bármely, — nekik nem tetsző határoza-
tá t megobstruálhatnák. 

A 11. §-ból tehát a resistentia joga nem 
következhetik-

Következik azonban szerény nézetem sze-
rint az, hogy oly intézmények létesítésénél, 
melyek az egyes egyházközségek s egyház-
községek tagjainak jogaira vonatkoznak, ezek 
jogaira gyakorolnak befolyást, az egyes egy-
ház-községeket kivétel nélkül kell meghall-
gatni. 

Ennek az elvnek külömben kifejezést ad 
az egyházalkotmány 88. §-a is, — midőn azt 
mondja, hogy : az egyházmegyei közgyűlésen 
oly kérdésekben, melyek a közterhek és ki-
vetési kulcsnak megváltoztatását , célozzák, 
egyházközségenként való szavazás áll be. 

Már pedig nemcsak az általános tapasz-
talat, de az 1848. évi XX. t.-cz. végrehajtása 
ügyében kiküldött közös bizottság „vélemé-
nyéből" is megállapítható az a tény, hogy 
az ev. ref. testvéregyházban az egyházi adó-



zás súlyosabb, a kivetési kulcs méltánytala-
nabb, mint a mi egyházunkban. — amiből 
folyólag azt a tényt is bizvást megállapít-
hatjuk, bogy az „egyezség" a csatlakozó egy-
ház tagjaira nézve a terhek kivetési kulcsá-
nak megváltoztatásával is jár, — tehát az 
egyes egyházközségek meghallgatása a jog-
érvényesség sine qua non ját kellett volna, hogy 
képezze. 

Igazat adok ennélfogva Boreasnak ab-
ban, hogy az egyes egyházközségek meghall-
gatásának elmulasztása (ha nem szándékos 
mellőzése), — hiba volt. Hozzá teszem azon-
ban még azt is, hogy ez nem csak taktikai, 
hanem törvényes hiba is volt. 

Az egyházalkotmány 11. §-a tehát az 
egyezségnek ellene mond. 

Keressünk hát támaszt -az „egyezségi-
nek az egyházalkotmánynak más §-ában. 

Vizsgáljuk, vájjon az egyetemes gyűlés, 
— ha már az egyházközség jogából nem me-
nthetett , — merithetett-e az „egyezség" meg-
kötéséhez önálló jogot az egyházalkotmányból. 

Ezzel a kérdéssel is hamarosan tisztába 
jöhetünk, ha az egyetemes közgyűlés hatás-
körét szabályozó 150. §-át olvassuk. 

A 150. §. a)—z) úgy aa)—ff) p. alatt, 
szorgos keresés után sem tudtam oly rendel-
kezést találni, mely az egyetemes gyűlést az 
egyházegyetem nevében, — bár esetleg egy-
házunk érdekében, — más egyházzal egyez-
kedésre, alkudozásra hatalmazná fel. 

Nem hiszem, hogy az e.) és ff.) pontok-
ból is, — bárki is ki birna ilyesmit magya-
rázni. 

Aztán meg kell gondolnunk azt is, hogy 
a lutheránus egyház tagjait, — törvényes 
unió hiányában, — az ev. ref. egyházzal 
szemben semmiféle kötelezettségek nem ter-
helhetik. Il}ren kötelezettségeket reájuk csak 
saját egyházuk törvényei róhatnak. 

A lutheránus egyház tagjainak jogait és 
kötelességeit az egyházi igazgatásban csakis 
az egyházi törvények határozhatják meg. 
Egyházunk tagjainak az szerzett jogát képezi. 

Egyházunk törvényein kivül semmiféle 
hatóságnak s igy az egyetemes gyűlésnek 
sem ismerhetjük el azt a jogát, hogy egy-
házunk tagjait a törvények által adott, te-
hát szerzett jogaiktól foszthassa meg. 

Már pedig azáltal, hogy az ev. ref. egy-
háznak jogott adott arra, hog}f a lutheránus 
egyház tagjait is, — még pedig eddigi ter-
heiknél súlyosabban is, — megadóztathatja, 
— a% egyezség, — egyházunk tagjainak Ster-
lett jogát sértette meg, — egyházunk tagjait 
s^er^ett"jogától fosztotta meg. 

Mi alapon tulajdonított magának jogot 
egyházunk egyeteme arra, hogy egyházalkot-
mznyunkat s az ennek alapján szerzett jogo-
kat is figyelmen kivül hagyja ? 

Enyit az egyezség törvényességének kér-
déséről. 

Nem mulaszthatom el ezúttal rámutatni 
arra a tén}Tre, hogy az „egyezség" még hi-
ányos is. Hiányosnak tartom ugyanis any-
j á b a n , amennyiben csak az anyaegyházak-
ról és a leányegyházakról emlékezik meg. A 
fiókegyházakról bölcsen hallgat s úgy tetszik, 
— mintha a fiókegyházakat egyszerűen el-
akarná sikkasztani. 

Pedig hát egyházalkotmányunk 25. §-a a 
fiókeg}Tházakat is az egyházi testületek közé 
sorozza. 

Véleményem szerint ugyan, — ép azért 
mert a törvény a fiókegyházakat elismeri, 
— a fiókegyházak a testvéregyház anyaegy-
házközségéhez csatlakozásra nem is köte-
lezhetők, — azonban az „egyezség" szöve-
géből az, aki akarja, az ellenkezőt is kima-
gyarázhatja. Aminthogy erre már akadt is 
példa egyik fiókegyházunknál és pedig egy 
teljesen törvényesen szervezett fiókegyháznál, 
mel}'ett az ottani ev. reï. anyaegyház erővel 
akar a csatlakozásra kényszeriteni s most a 
szegény fiókegyháznak a felettes egyházi ha-
tóságoknál kézzel lábbal kell feláldoztatása 
ellen védekeznie. 

Ami a célszerűségi szempontokat illeti, 
— osztom Boreasnak azt a nézetét, hogy az 
egyezség legkevésbbé sem szolgálja egyhá-
zunk és a protestantismus célját, hogy a test-
véregyházban dúló kóranyagot a mi egyhá-
zunkba is beoltja. 

Én is azt tartom, hogy abból, hogy a 
testvéregyház, észszerűtlen adózási rendszere 
reformálásának elmulasztásával, — engedi azt, 
hogy a protestantismus gyengüljön, — még nem 
következik az, hogy ezt mi is engedjük. 

Ha a% egyik katona nem áll résen, — 



a^ért kötelességének teljesítése alól a másik ka-
tona még nincsen felmentve. 

Nem régen olvastam egy röpiratot, mely-
ben szerző azt az állitást teszi, hogy Péter, 
mostani szerb királynak igen jó ügynökei 
voltak Szerbiában s ezek voltak maga Sán-
dor király és Drága királyné. 

Nos, hát én hasonlatos dolgot látok pro-
testáns egyházi életünkben is. 

Ismerek olyan egyházmegyét, ahol a 
convertita alapnak nem is kell magát meg-
erőltetni abból a célból, hogy az „egyedül 
üdvözitő" egyháznak hiveket fogdosson, mert 
a{ üdvöqitö" — egyháznak liittéri-
tési ügye úgyis elég jó ügynököt talál ev. 
ref egyház adózási rendszerében és annak ri-
íro^óras végrehajtásában. Ez az adózási rend-
szer a convertitia alap dolgának egy részét 
minden esetre elvégzi. 

Bizarr rendelkezése az egyezségnek az, 
hogy a cura pastoralis értékét kilómértékre 
korlátozza. 

Mintha bizony az illetékes lelkész ügy-
buzgósága nem terjedhetne túl a hat kiló-
mé tere n. 

Eltekintve azonban a cura pastoralisnak 
kilóméterekre korlátozásától, — azt hiszem, 
hogy a közlekedési eszközök mai fejlettsége 
mellett, az illetékességi köröknek szúk föld-
rajzi területre szoritása — kivált az egyházi 
ügyek igazgatásánál, — nem a jelen század-
hoz illő. 

Hiszen ha a szórványbeli hivek lakóhe-
lye és az anyaegyház székhelye vasúti állo-
mással birnak, 30 kilómeter távolság mellett 
is sokkal könnyebb lehet a közlekedés, mint 
két egymástól 6 kilométernyire fekvő község 
között, ha például a közlekedést, — a ne-
tán köztük emelkedő hegy vagy járható út 
hiánya akadályozza. 

A mostani állapot mellett, — ha az az 
illetékes lelkész bármily könvnyú szerrel jut-
hatna is el szórványbeli hiveihez s bármily 
készséggel akar ja is a szórványbeli hiveket 
gondozni, — ez az akadékoskodó 6 kilóme-
teres clausula mindig útjában fog állani, — 
amely a mi hiveinket is a testvéregyház gon-
dozásába utalja. 

Igaz ugyan hogy az egyezség az illeté-
kes lelkész gondozását nem zárja ki s meg-

engedi azt, hogy hiveink saját illetékes lel-
készük szolgálatát vegyék igénybe. Ámde ez 
a rendelkezés csak akadémikus értékű ma-
radhat, mert a szórványban élő hivek egy-
házi járulékainak az a része, mely az illeté-
kes lelkészt illeti, — a hivek kis számánál 
fogva is oly csekél)T összegre rúg csupán, hogy 
az illető ki-ki ránduló lelkész nemcsak fá-
radságának jutalmát nem látná, de lehet hogy 
még a kiszállás költségei sem lennének fe-
dezve. 

Mig ellenben, ha hiveink a testvéregj^-
ház anyaegyházközsége részére adózás alól 
felmentetnének, inkább állana módjukban az 
illetékes lelkész szolgálatával élni. 

Véleményem szerint tehát az a hat ki-
lóm eteres clausula törlendő lenne s helyette 
oly tar talmú záradékot kellene alkalmazni, 
hogy abban az esetben, ha az illetékes lel-
kész a távolság miatt az illető szórványbeli 
hivek lelki gondozását sikerrel nem lá tha t ja 
el, — úgy a szórványbeli hivek a testvéregy-
liáz anyaegyházközségéhez csatolandók. An-
nak a megállapítását pedig, hogy ez az eset 
fennforog-e, az illetékes lelkész és a szórvány 
beli hivek meghallgatásának kötelezettsége 
mellett az egyházmegye hatáskörébe kellene 
utalni. 

A most emiitett záradékra már azért is 
szükség lenne, — mert hiveinknek lelki gon-
dozása eg3diázunk joga és kötelessége s ép 
ezért egyházunknak a lelki gondozást, ott 
ahol csak lehet, — nem szabad kezéből ki-
ereszteni. 

Hiveinknél a hitélet lankadásáért a fele-
lősség a mi egyházunkat terheli, egyházunk 
tehát ezt a felelősséget már azért sem há-
n t h a t j a át a testvéregyházra, mert a lelki 
gondozás hiányosságáért, azt hiszem, hogy a 
testvéregyliáz közegeit sem igen vonathatja si-
kerrel jelelösségre. 

Boreasnak abbeli inditványa, hogy az 
egyezséget revisió alá kell venni, — helyes, 
de nem tartom elegendőnek az általa aján-
lott módositást, mert a módositás a mi ér-
dekünket csak az anyagiakban védené meg. 

Hogy érdekeink a lelkiekben is megle-
gyenek védve, ahhoz még a hat kilometeres 
záradéknak az általam emiitettei leendő he-
lyettesítését is elengedhetetlennek tartom. 
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A revisió keresztülvitele előtt pedig eb-
ben az ügyben az összes egyházközségek tü-
zetesen és részletesen hallgatandók meg. E 
meghallgatás után kellene aztán az elveket 
és módokat kimondani, illetve megállapítani, 
melyeknek alkalmazásával a revideálandó 
egyezség szövege kidolgoztatnék. 

"Csak az a baj, hogy mig az irányadó 
körök is meglesznek győződve a revisió szük-
séges voltáról, de különösen addig, a mig a 
revisió tényleges foganatosítására fog a sor 
kerülni, — nagyon sok viz folyik le a Du-
nán s ez az időköz épen elég lehet arra, hogy 
hiveink egy része elzülljön. sőt magának a 
protestantismusnak eszméje is meggyengüljön. 

Ennek a veszélynek eltávolítása céljá-
ból tehát az egyes érdekelt egyházközségek-
nek önmaguknak kell segiteni, úgy a hogy 
tudnak. 

Ezt az önsegélyt pedig a következőnek 
gondolom : 

Már kifejtettem azt a tényt, hogy az 
„egyezség" nem jött létre eg}Tházalkotmá-
nyunk értelmében törvényes úton. Ep ezért 
azok az egyházközségek, melyeknek körében 
az „egyezség" áldatlan viszonyokat talál szül-
ni, — még a törvény elleni engedetlenséggel 
sem lesznek vádolhatók, ha az ,> egyezség" ér-
vényét el nem ismerik s ellene tiltakozásukat 
fejezik ki. 

Segitsünk magunkon s az Isten is meg-
segít. 

Álljunk talpunkra s védelmezzük meg 
protestáns hitünket még az „egyezséggel" 
szemben is. Inkább szenvedjen az „egyezség" 
eszméje, de maradjon erős a protestantismus. 

Enderszegi. 

A 2-ik Zsoltár. 
Miért zúgnak a pogányok, 
Népek hiút mért tervelnek ? 
Föld királyi összeállnak, 
Fejedelmek tanakodnak 
Jahve és felkentje ellen : 
„Szakítsuk szét békóikat, 
Dobjuk le a szolgalánczot!" 

Mosolyog az ég lakója, 
Csak nevet az Úr felettök. 
Majd haraggal szól hozzájok. 

Dühvel medöbbenti őket : 
„Hisz én kentem fel királyom 
Cion halmán, szent hegyemen." 

Hadd mondjam el határ'zatát : 
Igy szólt Jahve : „Fiam vagy te, 
Én szültelek máma téged, 
Kivánd tőlem s adom néked 
Jószágul a pogányokat, 
Birtokul a töld határit. 
Zúzd szét őket vasjogarral 
És cserépként törd szét őket !" 

S most, királyok, észre térve, 
Intést véve, földi birák, 
Szolgáljátok Jalivét tél ve 
S ujongjatok remegéssel, 
Nehogy dühe elveszítsen ! 
Mert kevés kell s gyúl haragja — 
Boldog mind, ki benne bízik. 

Fordította : Hornyáns\ky Aladár. 

Belföld. 
Lelkészek beiktatása a XIII. városi egyház-

megyében. A boldogult XIII. városi egyházmegyei 
főesperes Fábry János Iglón a Jubiláló" esperes 
nevét kiérdemelte, a mennyiben községeiben az 
ev, templomok II. József türelmi parancsa után 
felépültek és ő az 1880-as években egyházközség-
ből egyházközégbe ment és a templomok 100 éves 
örömünnepét megünnepelte. Ezen egyházmegye 
mostani főesperese Weber Samu a „beiktató" jelzőre 
fog szert tetetni, miután az ő hivataloskodása alatt 
a lelkészi állások megüresedése és betöltése napi-
renden vannak. Az utosó időben a papi állomás 
megüresedett és betöltetett Rus^kin, S^trapa, Izsák-

falva, Leibitz, Svedlér, Majerka, Durand, Mattheóc 
és Pelka községekben. Üresedésben van még 
Szomolnok. Az állomások betöltése nagy nehéz-
séggel járt azért, mert kevés a német theológus 
és még kevesebb a pályázó. Az utolsó időben 
két ünnepélyes beiktatásnak voltunk tanúi. April. 
13-án Thern Ede, volt Szomolnoki lelkész Matlieó-
con lett beiktatva. Weber S. főesperes. Wünschen-
dorfer Károly, Koch Aurél lelkészek segédlete mel-
lett az oltár előtt tartotta a beiktató beszédet, 
figyelmeztetvén a lelkészt úgy mint a községet 
kötelességeikre és átadván a lelkésznek működé-
sének jelvényeit : a templomkulcsot, a bibliát, a 
keresztelő edényt és a kelyhet. Az uj helybeli lelkész 
azután a szószékről elmondta üdvözlő beszédét, mely 
nagy hatást tett. Nyolc nappal későbben, ápr. 21-én 
Fischl Tóbiás volt zempléncsanálosi lelkész ugyan-
azon személyek közreműködésével és megható 



ünnepélyességgel lett beiktatva uj hivatalába 
Felkàn. A nagy szép templom zsúfolva megtelt 
helybeli és idegen vendégekkel. Fischl beköszöntő 
beszéde a legjobb benyomást tette az ünneplő 
hallgatóságra. A községek Mattheóc úgy mint Fel-
ka legnagyobb figyelemmel és benső bizodalom-
mal és szeretettel fogadták uj lelkészeiket, kiktől 
reméljük, hogy új állásaikban is áldásos lesz mű-
ködésük. W. 

Értesitö a pesti ág. h. ev. magyar egyház hi-
vei számára az 1904. évre. A k ö z g y ű l é s e l é t e r -
jesztett múlt (1903,) évi jelentésből közöljük a kö-
vetkezőket : „Nyolc éve immár, hogy az egyház-
politikai törvények életbeléptek. Nyolc év tapasz-
talatai igazolják már, hogy alaptalan volt azoknak 
az aggodalma, a kik az uj rend életbeléptetésétől 
az egyházak magasb érdekeit s általában jövő bol-
dogulását féltették. Ma már minden elfogulatlanul 
gondolkodónak be kell látnia, hogy az állam csak 
azt követelte s vette birtokába, a mire a jogegyen-
lőség és jogrend szempontjából elengedhetetlen 
szüksége volt, egyházunk hitéletét s autonómiáját 
azonban érintetlenül hagyta. Sőt újabban a kongrua-
törvény meghozatalával s életbeléptetésével, leg-
újabban pedig az 1818 : XX-dik törvénycikk végre-
hajtásának a kormány programmjába történt felvé-
telével nyilvánvaló jeleit adta azon jószándékának, 
Rogy végre-valahára méltányosabb és igazságosabb 
akar lenni a protestáns egyházak iránt. Tény az, 
mélyen tisztelt közgyűlés, hogy hitéletünket sza-
badon ápolhatjuk. Ebben sem az állam, sem bár-
mely más hatalom nem akadályoz bennünket. S 
igy, mindaddig mig lesznek lelkes hiveink, a kik 
tudnak komolyan gondolkodni s mélyebben érezni, 
a kik szeretnek eszményi célok felé törekedni : 
mindaddig lesz evangeliomi hit- és erkölcsi élet is, 
lesz templom és oltár, lesz hivő nyáj, mely a jé-
zusi eszmék és igazságok kultuszában vigaszt, erőt 
és megújhodást keres és lel." — „Egy másik ör-
vendetes tény is emlékezetessé teszi egyházunkra 
nézve a lefolyt esztendőt. Az a tény, hogy magyar 
egyházunk a mult évi ápril. 26-dikén tartott köz-
gyűlésén elhatározta, hogy : ,„szükségleteit a jövő 
évtől kezdve a \sinati tői-vény 248. §. c) pontja és 
253. §~a ertelmében az egyházközség tagjaira kive-
tendő személyes járandóságokból kívánja fedezni. 
Eddig egyes lelkes egyházhiveink önként kötele-
zett évi járulékaiból fedeztük egyházi szükségle-
teinket. Ezután minden egyes önálló hivünket be-
levonjuk a terhek viselésébe. Ez intézkedést nem 
csak törvényes jegünk, de kötelességünk is végre 
valahára megtenni. Hiszen egyházunk nem néhány 
száz pesti evangelikus egyén és család egyháza, 
hanem az összes tizennyolcezer magyar ajkú evan-
gélikusé, a kik a főváros balpartján laknak. Méltó 
tehát, hogy szegény és gazdag, kiki a maga va-
gyoni állásához képest, részt vegyen egyháza in-
tézményeinek fentartásában és fejlesztésében". — 

Az egyházközség mult évi statisztikai adatai, az 
egyes tételek évtizedes egybevetése mellett a kö-
vetkezők : 

a kereszteltek száma volt : 
1843-ban 23 
1853-ban 52 
1863-ban 87 
1873-ban 183 
1883-ban 255 
1893-ban . . . . . . . 531 
1903-ban 746 

E kimutatás szerint 40,48°/o-kal nagyobb volt 
a múlt évi kereszteltek száma, mint az egy év-
tizeddel előbb keresztelteké. Sajnos jelenség, hogy 
az újszülöttek 32-7o°/0-ka törvénytelen viszonyból 
származott. Nemükre nézve 375 volt fi-, 371 pedig 
a leánygyermek. 

A konfirmált növendékek száma volt : 
1843-ban 1 
1853-ban 22 
1863-ban 24 
1873-ban 45 
1883-ban 82 
1893-ban 150 
1903-ban 298 

A növendékek előkészitő oktatása február hó 
4-dikétől május hó 18-dikáig tartott. A 298 növen-
dék közül a 97 leányt két csoportba osztva a ren-
des lelkész, a 110 fiút szintén két csoportba osztva 
heti három-három órában, a két segédlelkész ok-
tatta. 

Az esketések száma volt : 
1843-ban 9 
1853-ban . , 17 
1863-ban 21 
1873-ban 42 
1883-ban 74 
1893-ban 219 
1903-ban 204 

A házasultak vallási viszonyaira nézve feljegy-
zésre méltó, hogy : 
evang. vőlegény evang. menyasszonynyal egybekelt 33 esetb. 
evang. „ róm kath. ,, „ 103 „ 
róm. kath. „ evang. „ . „ 48 „ 
evang. „ reform. „ „ 9 „ 
reform. „ evang. ,. „ 6 „ 
evang. „ felekezetnólküli „ „ 1 „ 
gör. kath. „ evang. „ „ 1 „ 
unitár. „ evang. „ „ 1 „ 
nem evang. „ nem evang. „ ,, 2 ., 

összesen 204 pár. 
A tiszta evangelikus házasságok száma tehát 

csak 33 volt, vagyis az összes házasságok 16T8%-a, 
mig a vegyes vallásúaké 171, vagyis az összes egy-
bekelések 83-82%-ka. A -nálunk egybekelt vegyes 
vallású jegyesek 70 esetben kötöttek szerződést 
arra nézve, hogy összes születendő gyermekeik az 
evangelikus vallásban neveltessenek. Hogy hány 



evangelikus ifjú és hajadon kötött vegyes házassá-
got más felekezetben lelkészek előtt s hogy ezek 
közül hányan kötelezték el gyermekeiket más egy-
házak javára, — azt a mi lelkészi hivatalunk ki 
nem mutathatja. (Miért ?) — Vallás változtatás ci-
mén 45 egyén hagyta el egyházunkat s 44 egyén 
tért át mihozzánk. A tőlünk kitértek közül 23-mat, 
mint elkereszteltet, tulajdonkép nem a. múlt évben, 
hanem már születésükkor vesztettünk el ; 11 egyén 
pedig csak visszatért annak az egyháznak kebelébe, a 
honnan régebben, válópere alkalmával, mihozzánk 
menekült. A hozzánk áttért 44 egyén közül azelőtt 
22 katholikus, 21 izraelita és 1 református volt. 

A halálozások s\áma volt: 
1843-ban 26 
1853-ban 32 
1863-ban 64 
1873-ban . . . . . . . 137 
1883-ban . . . . . . . 187 
1893-ban 346 
1903-ban 376 

A gyülekezetünk körében fennálló jótékony 
egyletek múlt évi működéséről a következőkben 
értesülünk : A Tabitha-nöegylet özv. Haberem 
Jonathánná elnök fáradságot nem ismerő, lel-
kes vezetése alatt, mint évről-évre az 1902.3-diki 
téli évad alatt ismét sok nyomort enyhitett, sok 
könnyet letörölt. A felekezetieskedés mai rideg 
korszakában tisztelettel meg kell hajolnunk a Ta-
bitha-egylet előtt, a mely hiven ideális céljához, 
valláskülönbségre nem tekintve áldozik a Jézusi 
szeretet oltárán. A választmány egyes lelkes tagjai 
személyesen keresték fel a folyamodókat, a kik kö-
zül az egylet 753 egyént, illetőleg családot segé-
lyezett kenyérrel, ruha- és fehérneművel, lábbeli-
vel és fűtőanyaggal. Különös gondot fordított az 
egylet azokra a szegény családokra, a melyeknek 
iskolába járó gyermekei voltak. Az egylet mult évi 
bevétele 10,750 korona 81 fillér, kiadása pedig 
9940 kor. 37 fillér. — Az egylet vagyona 85,956 
kor. 98 fillér. — N ő i gyámintézetünket lelkes elnöke 
özv. Győry Vilmosné vezette áldásos működésé-
ben. Ez egyletünk annál méltóbb egyházhiveink 
buzgó támogatására, mert oly téren gyakorolja a 
szeretet és könyörület munkáját, a mely térre 
többi jótékony intézeteink nem terjeszthetik ki fi-
gyel möket. Ugyanis szegényebb evang. egyházakat 
keresztelési, úrvacsorai szentedényekkel s általá-
ban istentiszteletük díszére szolgáló ajándékokkal 
örvendeztet meg s mikor teheti egy-két elhagya-
tott özvegy lelkésznét és tanitónét is támogat. A 
múlt évben két évi gyűjteményéről rendelkezett, 
innen van az adományok és segélyezések nagyobb 
száma. — Mint örvendetes jelét egyházhiveink ál-
dozatkészségének, fölemlítendő, liogy műit évi vi-
rágvasárnapi offertoriuinunk a jótékony Tabitha-
nöegylet javára 791 K 83 fillért, a húsvét utáni má-
sodik vasárnapon tartott templomi gyűjtés pedig 

504 koronát eredményezett a samantánus egylet 
javára. — Alapok és alapítványok : 1. Az egyház 
alaptőkéje 1903. dec. 31-én 185,560 K 17 fill. 2. 
Alapítvány a templomi ének fejlesztésére 10,225 K 
3. Özv. Kéler Sándorné sz. Bielek Teréz alapít-
ványa 10,222 K 70 fill. 4. Szegény-alap 2249 K 56 
fill. 5. Dr. Nagy Károly-féle sirboltalap 2000 K. Ado-
mányok 1903-ban : 1. Dr. Wágner Géza egyházfel-
ügyelő az adóösszeirás költségére 200 kor. 2. Ugyan-
az az 1902-ik évi hiány fedezésére 393 K 52 fill. 3. 
Dr. Székács Béla néhai Székács Józsefné emlékére 
ismét 200 K. 4. Özv. Kiss Ferencné 100 K. 5. Dr. 
Kresz Géza hagyománya 50 K. — Sírhelyekért be-
folyt az 1903-ik évben 563 K. — Áldozatok 1903-ban 
1. Gyámintézeti áldozat 195 K 35 fill. 2. Egyházi 
áldozat 430 K 38 fill. 3. Iskolai áldozat 129 K 13 f. 
4. Helybeli nvugdijint. áldozat 20 K 08 fill. 5 Sze-
gényáldozat 334 K 11 fill. 6. Egyetemes nvugdijint. 
áldozat 32 K 30 fill. 7. Gyámint. persely 83 K 06 
fill. 8. Egyházi persely 491 K 85 'fill. - - A 
templomépítés"! alap a közös egyház kezelésében 
az 1903-dik év végéig 654522 kor. 40 fillérre emel-
kedett. Egyházunknak egy lelkes tagja, a kt magát 
megnevezni nem akarja, 10,000 korona alapítványt 
tett, melynek kamatai egyelőre a népiskolai tani-
tók jutalmazására és egy űj alap képzésére for-
díttatnak, később azonban magyar egyházunk 
templomi éneklésének emelésére fognak szolgálni. 
Az értesítés közli azután a magyar egyház pénz-
tára és az egyetemes egyházi közalap javára az 
egyes egyháztagok részéről az 1903-ik évre befize-
tett járulékok együttes kimutatását; ezeknek ösz-
szege : 7117-40 K., majd azon összegeknek külön 
kimutatását, melyek az egyet, közalap pénztára ja-
vára 1903-ik évre befolytak olyan egyháztagok ré-
széről, a kik az egyéb egyházi járandóságaikat nem 
a magyar, hanem a közös egyház pénztárába szol-
gáltatták be ; ezeknek összege 404'40 K, — Egyle-
tek. 1. A helyi gyám intézet 492 33 K. bevételt. — 2. 
A nöi gyámintézet bevétele volt: 987-97 K. — 3. 
A Tabitha nőegylet bevétele volt : 10750-84 K. ki-
adása 9940 37 K. Az egyházközség igo3. évi száma-
dása 21752*79 K bevétel 11161161122695*56 K kiadást, 
tehát 942-77 K hiányt tüntat fel. 

Orgona-Hangverseny. A fasori (budapesti) új 
ev. templo 11 belső berendezése és a kispesti evang. 
templom építési alapja javára f. é. ápr. 29-én és 
és május 6-án esti 6 órakor két orgona-hangver-
senyt rendez az intézőség kiváló erők és egyház-
karok szives közreműködésével. A rendkívüli él-
vezetesnek Ígérkező hangverseny felöleli az e nem-
beli régi és modern mesterek legjobb darabjait. 

Külföld. 
Katholikus és protestáns missió. A k ö z e l e l -

múlt chinai zavargások következtében nagyobb 



mértékben fordult a ker. közönség érdeklődése a 
külmissió felé, mint annak előtte. — Az ezen kér-
désben sokszor mélységes tudatlanságot eláruló 
világi sajtó legnagyobb része, a Keletnek az „ide-
genek'* ellen elemi erővel kitört gyűlöletéért leg-
nagyobb részben általában a keresztyén világ kül-
missiói tevékenységét okolta és okolja részben 
ma is. — És ha már a politikai sajtó nem látta 
be szükségét annak, hogy mint minden téren, úgy 
a külmissiói tevékenység terén is élesen megkü-
lörnböztető határvonalat bűzzön a protestáns és a 
katholikus missió között, még kevésbbé tette ezt 
természetesen az ultramontan sajtó, — a maga jól 
felfogott érdekében. — A Németországban — hála 
Bülov politikájának — uralkodó jezsuita iránynak 
köszönhető, hogy hivatalos — ipar — és kereske-
delmi körökben szinte divattá vált a kath. missiók 
tűlbecsülése a protestáns egyházak hasonló tevé-
kenységével szemben, ez utóbbinak rovására. — 
Ezzel szemben Mirbt tanár a Berlinben tartott 
brandenburgi missiói konferencia alkalmával — a 
valóság felderítésére — már korábban mutatott reá 
a róm. kath. egyház missióimethodusára. Vonatkozó 
előadásában reámutatott arra, hogy a római egy-
ház tisztán a pogány missióra szánt adományokat 
épúgy fordítja a belföldön a katholicismus terjesz-
tésére, mint a pogány missióra, mert a római egy-
ház missiói céljaira követeli mindazt a területet, 
a mely nem kizárólag a pápa fenhatosága alatt áll. 
— A római egyház ezen missiói munkáságának 
szolgálatában áll 21 világi és 5 reguláris missiói 
intézet ; a keleti ritus területe számára 1 missiót 
kollégium, 17 vallási társulat és missiónáló szer-
zet, valamint körülbelül egy tucat segitó egyesületi 
a melyek mind együtt több mint 721 milliót gyűj-
töttek. Eli liez az öszeghez számítandó még körül-
belül 780 milliónyi ajándék, hagyomány stb. A 
„hadakozó egyház" tehát nem nélkülözi azt, ami 
a háborúhoz tudvalevőleg a legszükségesebb ( l 1^ 
milliárd márka.) — Hogy ebből mennyi fordittatik 
az európai missió számára számára, azt nem lehet 
megtudni. — Valamenyi idetartozó intézmény a 
,,de propaganda fiele'* kongregátió egységes vezeté-
se alatt áll. — Minden téren való hatalmas elö-
nyomulását legnagyobb részben ennek az egységes 
vezetésnek köszöni, amelyben a római egyház ed-
dig utolérhetetlennek bizonyult. A dolog természe-
tében rejlik —mondja M. — hogy ennek a hatóságnak 
tevékenységéről a közönség tudomást nem szerez-
het közvetlenül, de a római missiónáriusok terv-
szerű előnyomulása, valamint ultramontum tak-
tikája mutatja ügyes kezét. — Ismeretesek a ró-
mai egyház által nagy örrömmel eszközölt töme-
ges keres\telések. (Mexikóban pl. 1524—1535-ig hét 
millió benszülött részesült e szentségben.) — Is-
meretes továbbá Romának rendkívül nagyfokú al-
kalmazkodási kepesége, melynél fogva a megkeresz-
telés után nyugodtan tovább engedi élni az immár 

„keresztyén" hivöt pogány szokásaiban; valamint 
ismeretes, hogy minő nagy előszeretettel vesz 
igénybe a térítésnél tisztára világi eszközöket, ne-
vezetesen az államhatalmat, t r r e kiváló példa 
gyanánt szolgál Francziaország, napjainknak speci-
fikus római koloniális hatalma. — Ennek követ-
kezménye azután az, hogy a római missió törté-
nete szorosan össze van forrva a külpolitika út-
vesztőjével. Evangélikus missiónáriusaink szomorú 
bizonyságot tesznek arról, hogy minő nagy elő-
szeretettel tolakodik a propaganda evangelikus 
missiói területre, aratni akarván ott is, a hol nem 
vetett. — Az előadó tanár felhívta a közönség 
figyelmét arra a jelemző körülményre, hogy pl. már 
A'avet Ferenc azon utmutatást adta a missiói jelen-
tések megszerkeztésére vonatkozólag, hogy az 
anyagot kiválasztva, a jelentésekből kihagyandó 
minden olyas, ami valami módon megbotránkoz-
tatólag hatna. Azért oly nehéz csak megközelítő-
leg is hü képét adni a római missió eredmé-
nyének. — Hogy az ily módon ,,megtértek" 
mily óriási százaléka esett ismét vissza a pogány-
ságba, mihelyt a római missiónáriusok működési 
helyüket megváltoztatták, azt megmondani lehe-
tetlen ; és hogy az ilynemű missiói tevékenység 
mily nagy mertékben van az igazi ker. missiói 
hátrányára — az világos. — Az evangelikus missió 
legkitűnőbb ismerője Dr. Warneck a Berlinben a 
minap ülésezett porosz egyetemes zsinat elé egy 
emlékiratot terjesztett, melynek tárgya az evan-
gelikus missió. — A két egyház missiói tevékeny-
ségének összehasonlítása meggyőzheti az elfogulat-
lan olvasót arról, hogy nagy és mélyreható elvi 
különbségek vannak a kath. és az evang. missiói 
gyakorlatok között, a mely elvi külömbségeknek a 
gyakorlatban való érvényesülése szüli azt a nagy 
ellentétett, a melv miatt a két egyház missiói te-
vékenységét összehasonlítani ugyan lehet és kell 
is, de az egyiket a másikkal azonosítani csak az 
igazságnak nagy rovására lehet. \Y. is elismeri, 
hogy egy absolût értékű missiói statisztikának ösz-
sze álitása lehetetlen már a missiói orgánumok 
rendkívül nagy számánál fogva sem, a mely az 
összes anyag összegyűjtését felette megnehezíti. A 
forrásúi szolgáló anyagnak egy része hiányos és 
azonfelül a számítás nem alapul egységes missió-
statisztikai alapelveken, a minek oka az angol il-
letve amerikai és a kontinentális Protestantismus 
egyházi nézeteinek és viszonyainak különtélesége. 
Mindamellett szerezhetünk magunknak \V. szerint 
a fáradságos pontossággal összegyűjtött anyag alap-
ján egy olyan instruktiv átnézetet, a mely számok 
alakjában bemutatja a tiszteletreméltó terjedelmet, 
amelyet az evang. missió a XIX. század folyamán 
vott. Nevezetesen a múlt század utolsó negyede 
mutat aránylag igen nagy haladást.Egyes adatok a 
következő képet adják : Az összes protestantismus-
nak van ma 104 önálló missiói organuma, ezek között 



55 n a g y o b b missiói társaság, melyek között a leg-
nagyobbnak, az angol egyháznak (Curch Miss. Socc.) 
510 missiója van. Ezekből esik az angolul beszélő 
világrészekre : 110, Németországra : 21, Hollandiára 
10, a többi az európai szárazföldre. A legtöbben 
szabad társulatok. Mint egyházi ügyet kevesen 
gyakorolják a missiót. Missionáriusa ea. 7500 van az 
egész protestantismusnak, köztük 510 orvos. Ezen 
férfi alkalmazottak mellett van — a missiónárusok 
nejeitől eltekintve — önálló női személyzet is, szám-
szerint 1000-nél több ; ideszámitva 220 okleveles 
orvosnőt is. A női személyzetet majdnem kizáró-
az angolok (amerikaiak) szolgáltatják. A protestán-
sok missiói adományai 68 millió márkára rúgnak, 
ide nem számítva a missiói területeken eszközötl 
bevételeket, a melyek részint pogány-keresztyé-
nek adományaiból, részint a gyarmatkormányok 
iskolai segélyeiből állanak. — A munkás személyzet, 
mely bennszülöttekből alakulva az európai és 
amerikai missionáriusok mellet működik 65000 főre 
rúg, köz 'ük 1100 felszentelt lelkész, a többiek 
tanitók éa evangélisták. Missói-iskola, kezdve a leg-
alsóbb toku elemi iskolától fel egészen az akadé-
miai tanintézetekig van 21500, ezekben 1100000 
növendék, ezekhez tartoznak még : 180 ipariskola 
9000 tanonccal, 217 árvaház 17000 árvával, 30 
intézet vakok és siketnémák számára 600, és 156 
különféle mentő intézet 7000 gyámolítottal, 380 
kórház és 780 poliklinika, melyekben évenkint több 
mint 2 millió beteget látnak el. — Protestáns 
missonáiiusok 96 nyelven fordították le az egész 
bibliát, az egész uj tes tamentumot 99, a bibliának 
egyes részeit 221 nyelven. Ideszámítandó a vallá-
sos könyv- és iratok irodalma 120 nyelven. 

A missiónak statisztikailag ellenőrizhető ered-
ménye Warneck szerint a XX. század kezdetén — 
beleszámítva az Egyesült Államok ker. négereit — 
11 és fél millió pogány-keresztyén ; ezek között l3/4 

millió kommnnikáns, tehát telyesjogú egyháztag. — 
Warneck számítása szerint Németország evangeli-
kus és Schweicz protes táns lakossága az evangeli-
kus keresztyénség egy ötödét teszi, de missiónáriu-
sainak száma még nem teszi az összes prot. missiőná-
riusok számának egy hetedét és missiói adományai 
az egész prot. idevágó adományok egy tizedét. De 
a német missionáriusok száma 1895 óta 690-től 
952-re, a missiói bevétel 3657827 márkától 5970971 
márkára emelkedett és a német evangelikus 
missiónak számbeli e redménye nemcsak arányban 
áll, de részben felül is múlja a többiekét, (éven-
ként ca. 16000 pogány keresztyén.) 

Ha tekintetbe vészük a mondottakon kivül 
azt, hogy a protes táns missió mily sokkal fiatalabb 
a római katholikus missiónál; hogy az evang. mis-
sió alapelveinél fogva — politikába soha sem ke-
veredik, hanem az Ur utasításához képest híven 
megmarad tiszta evangéliumi alapon; hogy épen 
azért nemcsak, hogy meg nem elégszik tagjainál 

a keresztség felvételével, hanem azt csak alapos 
előzetes oktatás után szolgáltatja k i ; hogy arány-
lag sokkal kevesebb anyagi eszközökkel rendel-
kezik, mint a kath. egyház ; R.óma módjára nem 
használja fel céljai érdekében az államhatalmat 
(Chinában pl. annak idején — még francia véd-
nökség alatt — a kath. missionáriusok követelték 
és megkapták a mandarin rangot; (a chinai kormány 
ugyanezt akkor felajánlotta az evang. missiónáriu-
soknak is, de ezek visszautasították.) — úgy bíz-
vást nemcsak egymás mellé állithatjuk a kath. és 
evang. missiót, hanem elfogulatlanul el fogjuk is-
merni az utóbbinak természetében rejlő fölényét 
is az előbbi felett. — s. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
B. J. Köszönettel vettük. Mihelyt lehetett ki 

is adtuk. Az ígértet kérjük is. A tárgy fontossága 
megkívánja azt, hogy minél többen szóljanak hozzá. 
S. K. Megkaptam. Köszönöm. A jövő számban. 
Üdv ! 

Toronyórák = 
palota-, városházi-, gyári-
és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközli 

Mayer károly utóda Müller János 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, VII., Csömöri-ut 50. szám, 
sa j á t házában. 

Képesárjegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10—8. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egjiiázmegyéhez tar-

tozó nándorhegyi 
lelkészi állomásra. 

I . Javadalom : 
1. 1600 kor. készpénz. 
2. Lakás kerttel. 
3. Hat öl tűzifa. 
4. Stólák. 
5. 3 nagyünnepi offertorium. 
6. Napidíj és útiköltség az esperes g}'ü-

lésre és functiok alkalmával a filiáleban. 
I I . Szolgálati nyelv a n é m e t : a k i tó-

tul is tud, előnyben részesül. 
III. Kötelessége a lelkészi teendőkön 

kivül a vallástanítás. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 

f. évi május hó 8-ig. 
Temesvár, 1901. április 15. 

35 2 - 2 Kramár Béla főesperes. 
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n e m ü l S l v O l c i p ä d o k , r e n d e z é s s k és szabad, gyer -
mekpadok gyár tása . — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 

ingyen és bérmentve . s5 15—8 

törlesztéses kölcsönöket "äf f " " !* 'S" 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z p r n p ï v h i t e l t l PaP°knak, katonatisztek-
" y ' nek, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes'és kezes nélkül 1 —15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12—3 (Válasz bélyeg) 

EkEsKSS 
M A R X é s M E R E I 

magyar tanszergyárosok 
]ind ajtest, VI, Aradi-utca 00. 

Gyártanak mindennemű fizikai, ké-
miai és geométriai 

tanszereket 
felső-, közép- és elemi iskolák részére. 
Kitüntetve az Orsz. Iparegyesülettől uj 
ipar meghonosításáért és versenyképes-
ségért. 12—12 

rsgs 

Kivonat az el ismerő i ra tokbó l : 

Elismerő nyilatkozat. 
Alólirottak mint a hajdu-dorogi ev. ref. egyház elöl-

járói hivatalos készséggel bizonyítjuk, hogy az' Egrv Fe-
rencz kis-gejőczi harangöntő úr által egj-liázunk részére 
öntött 525 kiló sulyn harang ugy a kivitel, mint a hang 
tekintetében egyházunk összes tagjainak megelégedését 
és teljes elismerését kiérdemelte. Minélfogva nevezett ha-
rangöntő úrat az ország bármely hifcfelekezetü elöljárósá-
gának figyelmébe legmelegebben ajánlani kedves köteles 
ségükrek ismerjük 

Hajdudorog. (Hajdúm) 
Széli Sándor, Fodor Séniámin, 

g o n d n o k . e v ref. l e l kész . 

Vekerdy Károly, Dr. Loog Béla 
egyh. jegyző. főgondnok . 

baktai EGRY FERENCZ 
1 tarangöntő . 

Ajánlom harang-
öntő ülőhelye-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 
mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 



A közeledő Confirmálás, 
nemkülönben a Húsvét és Pünkösd ün-
nepek alkalmából szives figyelmébe aján-

lom a 

lelkész és hitoktató uraknak 
Gyurátz Ferenc ág. liitv. evang. püspök ur 

L e l k i v e z é r 
cimü imakönyvét, 

melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
jelent meg. 

Ára vászonba kötve 1 korona. 
Kapható/ 2.—, 3.—, 4.—, 5.— kor. árú 

kötésben is, megrendelhető : 

I I S T I V A D A R 
Ugyanott jelent meg : 

Gyuráiz Ferenc: KÉZI AGENDAJA o 
a második kiadásban. Ára fűzve 3K 60 f. 
Vászonba kötve 5-60 K, Bőrkötésben 8 K. 
27 5—4. 
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W Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá- ^ 
S táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- a » 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 
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Wegenstein C. L. 
— — első délmagyarországi = 

orgona-épitő műintézet 
i (villamos üzemre berendezve) 

Itlüii Temesvárott. 
S z á l l i t k i t ű n ő , 

r e n d s z e r s z e r i n t 
legújabb 
készitett 

p n ei im a t ik ns = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javitások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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* Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem 
^ mel kitüntetve. 27—11 

Pályázat. 
A gömöri ágost. hitv. evang. egyház-

megyébe kebelezett vizesréti egyházközség-
ben megürült tót nyelvű 

rendes lelkészi állásra 
pályázat hirdettetik. Ezen állással a követ-
kező javadalmazás van egybekötve : 1. Hi-
vány szerint megállapított termények, föld, 
rét és stóla illeték 1350 kor. 24 fill. 2 / Ál-
lamsegély 335 kor. 88 fiíl. Folyamodók, a 
lelkészválasztási szabályrendelet 14. és 15. 
szakaszaiban foglalt kellékekkel, iskolai és 
szolgálati bizonyítványaikkal felszerelt kér-
vényeiket alulírott főespereshez folyó évi 
május hó 10-ikéig a d j á k b e . 

Rozsnyon és Grömörpanyiton, 1904. évi 
ápril 18-án. 

Terray Gyula 
főesperes. 36 1—1 

Kubinyi G é z a 
egyhin. felügyelő. 

Pályázat 
a hegyaljai egyházmegyéhez tartozó 

zemplén-csanáiosi ág. hitv. ev. magyar ajkú 
egyházban megüresedett 

lelkészi állomásra. 
Javadalom : 3 szobából álló lakás, kert és 
melléképületekkel ; 24 kat. hold és 744 | [-öl 
jó minőségű szántóföld szabad használata, 
az ezzel járó legelő illetőséggel; 1 kat. hold 
és 123 Q ö l rét, mely szántó- és rétföldek 
most bérbe vannak adva : az egyes tagok 
által ez idő szerint még bizonyos arányban 
teljesített munka 70 kor. átlagos értékben ; 
a hivek által fizetett gabona termén}^, mely-
nek értéke átlag 221 kor. s ugyancsak a hi-
vek által fizetve, átlag 44 kor. 65 fill. kész-
pénz és stóla. Congrua 1600 koronáig 837 
kor. 70 fill. 

Bővebb felvilágosítást ad alólirt főespe-
res Ózdon (Borsod m,) a hová a pályázati 
kérvények mellékleteikkel együtt folyó évi 
május hó 22-ig b e k ü l d e n d ő k / 

Kelt Ózdon és Miskolcon, 1904. ápril. 25. 
Túróczy Pál Radvány István 

főesperes. kir. tanácsos, egyhm. felügyelő-



H u s z o n k e t t e d i k é v f o l y a m . {'. u Orosháza , 1904. m á j u s 5-én. 

Előfizetés dija 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
H-.Q.-T 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S JÓZSEF. H A J T S B Á L I N T 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

Hirdetés d i ja : 

Egész oldal . . 15 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Önismeret. 
Megállapítottuk a szoruoru tényt, misze-

rint egyházunk züllött viszonyok közt ten-
gődik. A tagok idegenkedése némely helyen 
már annyira fejlődött, hogy az egyház pász-
torai iránt mostoha kegyetlenséget tanúsíta-
nak, sőt van arra is eset, hogy a hitközsé-
gek a megüresedett lelkészi állást nem is 
akarják betölteni. 

A veszedelem terjedésének ellenszeréül 
egyhangúlag a. cura pastorálist ajánljuk. 
Vagyis, hogy egészen köznapi hasonlattal 
éljek, elismerjük, hogy pusztító járvány ütött 
ki" közöttünk, sürgetjük tehát az orvosokat, 
hogy szorgalmasan látogassák betegeinket. 

De azt is elismerjük, hogy orvosaink 
közül soknak lelkében hiányzik a charisma, 
mely egyedül alkalmas a szenvedők bajainak 
enyhítésére, a betegségben sinlődök szivében 
bizalom gerjesztésére. 

A cura pastoralis ajánlása tehát egy-
részt ma már meghaladott álláspont, más-
részt pedig annak dacára sem elegendő. To-
vább kell mennünk egy lépéssel. A felett 
kell gondolkoznunk : hol rejlik a forrása en-
nek a mérges áramlatnak, mely nemcsak 
társadalmunk minden rétegét elöntötte, ha-
nem magával ragadta már a pásztoroknak 
is jó uagy részét. 

A felelet, ugy gondoljuk, igen közel fek-
szik, nem kell felette sokat gondolkodni. Az 
általános hitetlenség szülte az egyháziatlan-
ságot. Magasabb álláspontra emelkedve azon-
ban, a honnan tul látunk saját egyházunk 
határain, ez a felelet nem kielégitö. 

Lehetetlen tudniillik észre nem venni, 
hogy ujabb időben az emberek nagy sokas-

sága szivében fölébredt a szellemi élet kin-
csei, nevezetesen a léleknyugalom utáni vágy 
és ezt épen vallásos élet által igyekszenek 
mindnyájan elérni. Nem szólok azokról, kik-
nek szemében az anyagi érdekek sokkal ma-
sabb becsüek, miut a lélek nyugalma, kiket 
tehát világiak utáni vágy késztet vallási cse-
lekvényekre. Ezek valóban lesülyedtek abba 
a sötétségbe, hol az ember önalkotta bál-
ványokban keresi birodalmát. 

De kétséget nem szenved, hogy a val-
lásos élet az ujabb időben hatalmasan fel-
lendült, a vallásosság iránti érdeklődés föl-
ébredt minden téren, művelődésünk minden 
ágában, társadalmunk legmagasabb és leg-
alacsonyabb rétegeiben és minden felekezet-
ben. Nem lehet észre nem venni, hogy fele-
barátaink nagy része a vallásos élet ligetei-
ben keresi lelkének enyhülését, vigasztalást 
a mindennapi küzdelem sok keserűségei közt. 

Hanem hát engedjük meg, hogyha igy 
van is a dolog, ez még nem döntő érv azon 
állitás, vagy — mondjuk föltevés ellenében, 
miszerint az egyháziatlanságnak egyedüli 
oka az általános hitetlenség. Mert az ilyen 
felvilágosodott korszakokban, minő a miénk, 
az emberi művelődésnek mezeje elég széles, 
hogy a hitetlenségnek és a vallásosság 'min-
dennemű formáinak irányai kényelmesen el-
térjenek rajta egymás mellett. 

Hanem a ki az embereket szive mélyén 
működő erőket kutatja s figyelemmel kiséri 
az irányokat, melyek ezen erők felpezsdülése 
fol}*tán a vallásosság terein létre jöttek, 
minden bizonnyal azon meggyőződésre jut, 
miszerint épen a, vallásos élet utáni vágy, a 
lelki béke keresése, indit számos embert az 
egyázból való kilépésre. 



Alig képzelhető, hogy az a családapa, 
ki otthonában minden körülmények közt 
békés nyugalmat, üdülést talál, hűtlen legyen 
családja iránt s idegen emberek közt keresse 
azt. a mit fészkében mindig biztosan élvez-
hetett. Kincs olyan honpolgár, ki biztositva 
érezve hazájában lételét, érdekeit, megtalálva 
ott polgári vágyainak teljes kielégítését, 
tökéletesedése föltételeit, száműzze magát 
onnan idegen országokba, hogy ezen kietlen 
vidékeken bujdokolva keresse azt, a mit 
hona határát átlépve elveszitett. A közpályán 
működő ember, ki lelke egész melegével, 
hivatás érzete minden erejével csügg válasz-
tott pályáján, mely reá nézve élet, nem 
fogja működése terét hütlenül elhagyni, ha-
csak külső okok vaskeze nem kényszeritik s 
akkor is mély fájdalommal mond le arról a 
munkásságról, mety lelkének életfentartó 
ereje volt. 

Ugy lesz a dolog, hogy annak a hűtlen 
családapának az otthoni élet nem adott 
enyhülést, annak a kivándorló honpolgárnak 
a haza nem nyújtott biztos létet, az a pályát 
változtató ember azt tapasztalta, hogy műkö-
dési tere nem elégiti ki hivatásérzetét. Hasonló-
kép ennek a veszélyesen dúló egyháziatlan-
ságnak is az általános hitetlenség mellett 
bizonyára még egy másik, sokkal fontosabb 
s nagyobb horderejű oka is van : az tudni-
illik, hogy ezek az emberek nem találják 
fel egyházainkban azt a léleknyugalmat, azt 
az enyLületet, vallásos érzeteiknek és fele-
baráti vonzalmuknak azt a kielégittetését, 
mely után szomjú lélekkel, ernyedt idegek-
kel áhitoznak. 

A baptismusba, tudjuk, hogy istenfélő, 
józan, becsületes és megbizható emberek 
társaságának keresése hajt ja hiveinket. Nem 
tartozik ide annak kutatása, feltalálják-e ott, 
a mit keresnek. Ha igen, ez reánk nézve, 
kik ebbeli vágyukat teljesiteni nem tudtuk, 
még megnyugtató. Elveszett ugyan reánk 
nézve egy egyháztag, de megmaradt az 
ember, megtalálván a helyet, hol boldogulni 
tud. De ha nem találta meg ott sem a mit 
keresett, akkor annak az embernek boldog-
talansága azon egyház lelkiismeretét terheli, 
mely néki lelki nyugalmat szerezni nem 
tudott. Mert az talán kétségtelen, hogy nem 

az egyes van az egyházért, hanem az egyház 
az egyénért. Épen azért szent kötelességünk 
gondoskodni az egyház fenntartásáról, mivel 
az gondoskodik mindnyájunk lelki üdvéről. 

Ki tudja, azok közül is, kik szerintünk 
könnyelműen eligérik születendő gyermekei-
ket más egyháznak, sokat talán épen az ő 
egyéniségüknek megfelelő vallásos élet kere-

- sése vezet erre a lépésre. Ha abban az egy-
házban melyben születtek és fölnevelkedtek, 
békés nyugalmat, édes otthont, igazi lelki 
boldogságot találnának, ha az az egyház 
tiszteletet, szeretetet, szükségérzetet tudott 
volna maga iránt az ő szivükben nevelni, 
nem képzelem, hogy képesek volnának ma-
gukat arra határozni, hogy a csemetéiket 
idegen kertbe ültessék át. 

Lehet azonban, hogy ilyenek kevesen 
vannak. Fogadjuk el, hogy a téritvények túl-
nyomó nagy többsége alacsony érdekek, 
anyagi előnyök hajhászásából s az egyház és 
a vallás iránti közönyből származik. Ezek az 
emberek" nem érzik, nem tudják, hogy a 
„vallás az embernek legjobb hive," mert a 
ki ezt tudja, (ismétlem „tudja" nem „hiszi" ; 
mert tény a miről szólok) annak hűsége fe-
lett anyagi érdekek nem győzelmeskedhetnek. 
De nem tudták azt a tudományt elsajátítani. 
A hitoktatás nem veit képes az ő szivükben 
meggyökereztetni a vallásos élet szükség-
érzetét, a nyilvános egyházi élet fol}Tamán 
pedig az egyház nem képes őket kielégíteni 
oly esetekben, midőn lelkük a vallás malasztja 
után vágyódik. Az élet kenyerét oly alakban 
nyújtja nekik, hogy az az ö természetükkel 
nem tér össze, az élet italával oly pohárban 
kinálja őket, melyből inni nem tudnak. Nem 
alkalmazkodik az egyház az ő lelki szerve-
zetükhöz és igy ő irántuk nem is képes 
teljesiteni hivatását. Elvárja, hogy áldozat-
készséget tanitsanak, de viszont nem nyújt 
nekik semmit a mi az áldozatkészséget indo-
kolná és élesztené. Ebből származik az adó-
hátralék, a templomlátogatás megfogyatko-
zása a vallásos élet gyakorlásának csökkenése, 
az egyházi hivatal iránti tisztelet és kegye-
let lelohadása. 

Tagadhatlan tény, hogy a legközelebb 
lefolyt időben az ember figyelme első sorban 
nem a szellemi élet, hanem az anyagi 



javakra irányult. Helyes, sőt elkerülhetlen 
szükséges ezt a tényt megjegyezni és fontolóra 
venni. De ne állapodjunk meg e mellett. 
Kutassuk tovább is az okokat, melyek egy-
házunk züllését előidézik. Kutassuk ennek 
okát önmagunkban is. Törekedjünk mi egy-
házak önismeretre. 

Gondolkodni kell a felett, miért nem 
képes az egyház ugy a mint van, a mint a 
mai felvilágosodott ember szemei előtt tani 
tásaiban, szertartásaiban s minden intézmé-
nyeiben megjelenik, hiveinek a lelki íidvet 
megszerezni, vallásos élet utáni vágyaikat 
teljesen kielégiteni, szóval az ö hivatásának 
tökéletesen megfelelni. 

Ennek a törekvésnek pedig — valljuk 
mes: őszintén — a mi egyházi életünkben 
nyomát alig találjuk. Mert hálás elismeréssel 
kell ugyan fogadnunk azon kijelentéseket, 
melyek egyrészt a charisma hiányában, más-
részt a világi vezérférfiaknak fagyos közönyé-
ben, vagy hitoktatásunk módszerében keresik 
a betegség okát, ez is egy ut az önismeret-
hez, de nem látjuk semmi jelét annak, hogy 
egyházunk általában foglalkoznék azzal a 
kérdéssel, mikép lehet annak a mai kor 
emberének a szivébe markolni, mikép lehet 
ezt a mai kor emberét a vallás malasztjával 
keserűségei között megvigasztalni, kinos 
kételkedéseinek hullámzajából az igaz útra 
vezérelni, tévelygéseinek határtalan homályai-
ban felvilágositani, ezernyi kisértések há-
nyattatásaiból a nyugalom révpar t jára ki-
vezetni és boldogság utáni vágyát teljes 
tökéletességgel kielégiteni. 

Naponta tapasztaljuk, hogy hozzáintézett 
beszédeink kiáltó szóként hangzanak el a 
pusztában, még is még csak nem is gondol-
kodunk a felől, mikép kellene szavainkat az ő 
halló idegeihez alkalmazni, hogy azok be-
hassanak a velők oszlásáig. 

Halljuk a szenvedők panaszszózatát, lát-
juk a tévelygés sötétségében bolyongókat 
tudjuk jól, hogy birtokunkban van a varázsige, 
melytől minden fájdalom megszűnik, minden 
igaz örvényre világosság árad, még sincs 
bennünk annyi szeretet és önfeláldozás, hogy 
keresnénk a módját, mikép lehetne e néppel 
a biblia örök igazságait s Krisztus urunk-
nak evangéliumát megértetni, hogy az által 

az ő lelkük üdvösségét elnyerhetnék. Na 
csodáljuk, hogy e nép nom képes belátni, mi 
szüksége van neki az egyházra, mi a célja, 
mi a rendeltetése az egyházi hivatalnak. 

Ne csak a külső viszonyokban — az 
általános hitetlenségben — keressük az egy-
háziatlanság okát, de ne is vádaskodjunk 
sem mi eg}7háziak a világiak ellen, sem mi 
világiak az egyháziak ellen, hanem vizsgál-
juk meg magunkat mi egyház őszintén, a 
hivatásérzet bensőségével, az ember lelki 
üdve iránti meleg érdeklődéssel és keresztényi 
felvilágosodottság bölcseségével. Kutassuk 
buzgón, mit mulasztott az eg}^ház, hogy 
hiveinek fülei tőle elidegenedtek, mit kell 
pótolni, hogy a hivők a vallás gyakorlását 
és az egyház iránti hűséget nem megparancsolt 
kötelességnek, de elengedhetlen életszükség-
letnek . tekintsék. Az lesz a protestáns egy-
házra nézve újjászületés és dicsőséges föl-
támadás, ha erre az önvizsgálatra és ilyen 
irányú kutatásra magát önzéstelenül s keresz-
tényi alázatossággal elhatározza. 

Es ha a mi hivatalos egyházunk az ön-
ismeret ut ján Isten segedelmével eljut annak 
a nyelvnek megismeréséhez, melyet korunk 
társadalmának minden rétege egyformán 
megért, mint a hogy megértet te Urunk Jé-
zus beszédét szegény és gazdag, zsidó és 
görög egyaránt, akkor ülhetünk lélekben és 
igazságban valódi pünkösdi ünnepet, az lesz 
a szent lélek kiáradásának, a nyelveken való 
beszédnek, az evangeliumi egyház diadalá-
nak magasztos ünnepe. 

Sass János. 

A csudák jelentősége. 
A rajnavidéki evang vallástanitók egy 

régebbi értekezletén /J/'. Sbhwert%ell, -sollin-
geni tanár igen érdekes és tanulságos fel-
olvasást tar tot t a csudák jelentőségéről, ille-
tékes helyről annak idején nyert engedély 
alapján — főgondolataiban — közöljük a felol-
vasást : 

1. Az emberi lélekben benne rejlik a 
szükségszerűség, hogy észfogalmak szerint 
világnézetet alkosson magának. Ez csak me-
chanikus. kötött causalitást ismerhet el és 
a csudát nem fogadja el, nemcsak mint a) 



a természetirend megsértőjét és b) termé-
szetszerű, de egyelőre megmagyarázhatatlan 
jelenséget, hanem c) mint a szabad isteni 
akarat nyilvánulását se. 

2. Az emberi lélekben benne rejlik a 
szükségszerűség, hogy vallásos világnézetet 
alkosson magának. Ez csak szabad, teologi-
kus causalitást ismerhet el s nem fogadja el 
a csudát az 1. a) és b) értelmében, a c) ér-
telmében azonban igen. 

3. Mindkét világnézet jogosult, de egy-
mással össze nem egyeztethető. A meghason-
lás elméletileg nem, eszthetikailag s gyakor-
latilag azonban megszüntethető. 

4. A meghasonlás szükségessége okozza 
az emberi lélek nyugtalanságát, egyúttal 
azonban az élet küzdelmeit s a lélek tragi-
kumát s boldogságát is. 

5. Minden biztos tudásunk a saját sze-
mélyes tapasztalatunk eredménye. A hagyo-
mányos tudás a mi saját tudásunkká csak 
azon esetben lehet, ha annak igazságáról 
magunk is meggyőződünk. Ezen alapúi az 
óriási különbség a közönséges tudás és a tu-
dományos képzettség között. 

Igy van ez a vallásos világnézet terén 
is. A hagyományos csudák csak akkor nyer-
nek előttünk jelentőséget, ha tapasztalatunk 
szerint igazaknak bizonyulnak, vagyis ha 
olyanok, hogy őket újra átélhetjük. A hagyo-
mánjos kijelentésnek csak úgy lehet előttünk 
értéke, ha magunkon tapasztaljuk, hogy az 
megszűnt egyedül csak hagyomány lenni. Ha 
azonban az ember a saját tapasztalata alap-
ján elfogadja s mintegy sajátjává teszi a 
hagyományos csudát, ez az elsajátitás a ta-
pasztalás folyománya, nem pedig alapja. Eb-
ből következik, hogy a vallásos világnézetre 
a hagyományos csuda, mint ilyen, mindig 
csak alárendelt, közvetett jelentőséggel bir. 

6. Ha azonban a hagyományos csuda 
il}Ten, s ha számot vetünk azon körülmény nyel, 
hogy a csuda-hagyomány s maga a csuda is, 
általában nem egyeztethető össze az ész Íté-
letével. úgyT a hagyományos csudának szük-
ségképen erejét kell vesztenie, mihelyt az 
ellentét szembe ötlik s a vallásos hit önálló-
ságra törekszik. Ez a pillanat minden ön-
álló gondolkozású ember életében okvetle-
nül beáll ; be. kell állania, mert az exakt ész-

szerű természettudományi gondolkozás, mely 
napjainkban a lelki életben hatalommá lett, 
előbb vag}^ utóbb mindenesetre meghozza. 
Ez a gondolkozás nem volt mindig oly ha-
talom, mint ma ; a bibliai felfogásra nézve 
nem mindig létezett a mi értelmünkben vett 
természeti törvény. Az ellentét belső oka 
ugyan sohase hiányzott, de az öntudat nem 
hozta napvilágra. S igy%a vallásos életnézet 
mindazon életviszonyokban, melyekből val-
lásunk okmányai származtak, egyetemes 
mondhatni kizárólagos uralmat gyakorolt. 
De ott is kiviláglik, hogy a hagományos csu-
dák, vagyis a másoktól átélt, másokkal tör-
tént, vagy másoktól jelentett csudák a sa-
ját tapasztalattal szemben alárendelt jelen-
tőségűek. Krisztus maga is hangsúlyozta ezt ; 
Nikodemus szavaival : ,,tudjuk, hogy az Is-
tentől jöttél tanitó-mesterül ; mert senki 
se teheti e jeleket, melyeket te teszel" azon 
igazságot állitja szembe : ,,bizony, bizony, 
mondom néked : ha valaki újonnan nem szü-
letik, nem láthatja az Istennek országát'1 

(Ján. 3. 2-3.) 
Ha azonban a hagyományos csuda a 

vallás terén is alárendelt jelentőségű, annál 
inkább veszt jelentőségéből, minél inkább 
megrenditi az ésszerű, természettudományi 
gondolkozás. Ezért állítottuk fentebb, hogy 
a kétkedés pillanata minden önálló gondol-
kodású embernél beáll. Nem minden gondol-
kodónál, de igen is azoknál, kik felsőbb is-
koláinkból az életbe lépve, nemcsak hivatot-
tak, de képesek is arra, hogy a jelenkor 
szellemi életének munkásaivá legyenek. 

7. A vallástanárnak azonban a jelenkor 
leendő nemzedékének helyes irányú nevelé-
sét kell szem előtt tartania. E nemzedék 
még nem ismeri azt az ellentétet, mely az 
érettebb lélek munkájának eredménye, s a 
természet és nevelés törvényei ellen vétene, 
a ki erre idő előtt reámutatni akarna. Az 
ifjúság világa a romantika, a ki ezt durva 
kézzel szétrombolni akarná, megbocsáthatat-
lan bűnt követne el. 

A vallástanár igazságossága nem zárja 
ki megkímélő figyelmet és alkalma%kodást ; 
a nevelésnek alapvető törvénye épen az, 
hogy az igazság a korhoz illő alakba öltöz-
tessék s ez áltat a későbbi fejlődésre képe-



sitessék. Példányképünk itt is Jézus legyen, 
ki Mt. 13. 10~13 szerint azért beszél példá-
zatokban, hogy tanitványai megértsék, az 
avatatlanok ellenben ne fedezzék fel sza-
vainak mély értelmét; jelszavunkul pedig 
Pál apostol mondását válaszszuk ,,minden 
szabad nekem, de nem minden használ. (1 
Kor. 6. 12.) 

A gyermek hisz a csudákban s örömét 
találja bennük. 'Azért a vallástanárnak az 
alsó ós középső fokon tartózkodnia kell a kri-
tikai vizsgálódástól. S ha néha-néha megtör-
ténnék, hogy egy-egy korán érett gyermek 
kételkedésre valló kérdéseket intézne hozzá, 
korántse igyekezzék tekintélyének latba ve-
tésével elnémítani. Mert ha azt válaszolja, 
hogy a gyermeknek nem szabad kérdeznie, 
hanem hinnie kell, a tanuló leül ugyan, azon-
ban megnyugtatva, a hitben megerősítve 
épen nem lesz. Sokkal helyesebb a kételkedő 
tanulónak szelíden azt válaszolni : „fiam ezt 
én magam se tudom s ha én nem tudom, 
neked is türelmesnek kell lenned, mig majd 
megérted. Egyelőre csak arra gondoljatok, 
hogy nem a történet megértése vagy meg 
nem értése képezi a fődolgot, hanem az, 
hogy a tanúságot levonjuk s életünkben meg-
valósítsuk." 

8. Ezekben körülbelül azt is megmon-
dottuk, mi a teendőnk a felső fokon. A val-
lástanárnak oly ifjakkal van itt dolga, kik 
nem sokára az életbe lépnek s a vallásos 
vezetés alól megszabadulnak. Munkásságának 
ennélfogva oly irányúnak kell lennie, mely 
az ifjú vallásos életének helyes iyánban való 
fejlőtlését lehetővé teszi s akként a vallásos 
hitet megvédi. Ezt úgy éri el, ha a tanulót 
meggyőzi arról, hogy 

a) vigyázatlanság, sőt határozottan fél-
műveltség színében tűnik fel az, a ki mind-
azt, a mi az ész előtt felfoghatatlan, egye-
nesen t agadja ; 

b) a hagyományos, csudák mint ilyenek 
nem lehetnek, de nem is akarnak a vallásos 
hitnek se tárgyai se támaszai lenni. 

a) Hogy az ember annak az igazságát, 
lehetőségét, a mi az ész előtt felfoghatatlan, 
nem tagadja meg egyenesen, azt a tanulóval 
a mindennapi látszólag nagyon egyszerű 
dolgokra való utalással is kellőképpen meg 

lehet értetni, Ott vannak pl. a természeti 
erők s a természeti csudás események, a 
melyeknek hiába keressük magyarázatá t ; de 
ott van az öntudat jelensége is, a melynek 
az érzéki ingerrel való összefüggését, abból 
való megszületését szemmel láthatólag és 
kézzel foghatólag nem sikerül bebizonyíta-
nunk. Jól mondja Lessing az ő ,,Bölcs Nát-
hánjában, hogy ,,a természet világos nappal 
is mindenütt titokzatos s a csudák legna-
gyobbika épen az, hogy az igazi, valódi csu-
dák előttünk mindennapiakká válhatnak és 
válnak is." 

b) De azt is meg kell a tanulóval értet-
nünk, hogy a hagyományos csudák nem 
tárgyai a hitnek, mert hiszen mint ih'enek 
nem képezhetik hitünk ta r ta lmát ; de nem is 
támaszai a hitnek, mert a hitet nem az jel-
lemzi, hogy azt, a miről külsőleg tudomást 
szerzett igazságul elfogadja, hanem az, hogy 
benső tapasztaláson alapuló egyéni bizonysá-
gon nyugszik. Luther maga is igy Ítélte meg 
a csudákat, midőn azt mondotta, hog}r azok 
az almához és körtéhez hasonlítanak, me-
lyeket csal-étek gyanánt adnak a g37erme-
keknek ; sőt hogy maga Krisztus se tekin-
tette a csudákat se a hit tárgyainak, se pe-
dig a bit támaszainak, az az evangeliomok-
ból több helyütt kitűnik ; kitűnik nevezetesen 
abból, hog3' a csudákban vetett hitet minden 
alkalommal gáncsolta s a csudák után vágyó 
nemzedéket Máté 12. 39. szerint ,,gonosz és 

• parázna nemzetségnek" nevezte. Tanítvá-
nyainkat fel kell arról világositanunk, hogy 
a Krisztus nevéhez fűződő hagyományos csu-
dák, csak akkor birnak reánk s vallásos éle-
tünkre nézve értékkel, lia mi magunk tesszük 
őket a magunkéivá, vagyis ha nem a csudák 
miatt hiszünk Krisztusban, hanem Krisztus 
miatt az ő csodáiban. Még arra is rámutat-
hatunk, hog}T Krisztus személyiségének he-
lyes felfogása és megértése nem követeli meg, 
hogy születésének természetfelettiséget tulaj-
donítsunk. Sőt még akkor se téveszti a 
vallástanár a helyes célt szem elől, lia a ta-
nulóban annak a meggyőződésnek rakja le 
az alapját , hogy a vallásosság és a hit még 
akkor se rendülne meg, ha valaha az összes 
csudák legendáknak bizonyulnának is. 

(Folyt, köv.) 



Ének. 
(Aldozócsü törtökön). 

Dallam : „Oh siralom, szívfájdalom". 

1." Mit keressen 
Múló testben, 
Téged, Jézus, a szemem ? 
Nem jár többé lábad itt — 
Szomorún érezem4-

2. Égbe szálltál. 
Nem találtál 
Méltó hont itt lakhelyül: 
Az egeknek egében 
Áll trónod, legfejűl. 

3. Engem árván, -
Lelkem szárnyán 
Fájó sebbel itt hagyál : 
Megsebeztek bűneim — 
S les reám a halál ! , . . - . . 

4. Ha lehetne, 
Az egekbe 
Én is szállnék Utánad: 
Ha itt le nem kötözne 
A test, a bűn — s bánat! 

5. Ám reményem 
Oly serényen 
Repül Feléd, — szabadon : 
Mi lekösse itt alant, 
Nincsen oly hatalom! 

6. Fölemelem 
Bús két szemem 
Utánad az egekre : 
S tünedezik mind, amin 
A szivem keserge. 

7. Ugy érezem : 
Itt vagy velem — 

' S lia pályám itt bevégzem : 
Egygyé leszünk egy gye majd 
( )rökre. egészen ! 

Petrovics Pál. 

Belföld. 
Kérelem! Mivel a dunáninneni ev. egyházke-

rület megtisztelő felszólítására irt „Cura pastoralis, 
Utasítások a lelkipásztori gondozás miként való 
gyakorlására" — cimü javaslatom, mely kézirat 
gyanánt kinyomatva oly alakban lett közzé téve, 
hogy a széles margón megjegyzéseit mindenki 
megtehesse, — a dunáninneni ev. egyházkerület 
határain túl is elterjedt, sőt egyik könyvkereske-
dőnek (Kókai Lajos) buzgólkodása folytán abból 
száz példányt a kerület elöljárósága — eladásra 

is átengedett : tisztelettel kérem mindazokat, a kik 
azzal behatóbban foglalkoznak, hogy észrevételei-
ket velem közölni méltóztassanak. Minél több ta-
pasztalt, világos látású érdeklődő egyén ád nékem 
tanácsot, annál értékesebb lesz művem és én há-
ladatos szívvel fogom megköszönni annak idején, 
midőn a mű végleges szövegében fog megjelenni, 
— jóságukat ! A javaslatot most a dunáninneni 
kerület minden egyházi és iskolai, világi és egyházi 
hivatalnoka hivatalból kapta, hogy észrevételeit reá 
megtegye. Mikor e\en észrevételek beérkeznek, a 
szöveget véglegesen fogom megállapítani. Nagyon 
örülnék, ha ekkor más egyházkerületek tagjainak 
észrevételeit is figyelembe vehetném. A végleges 
szövegezésnél azután vagy a szövegben, vagy az 
előszobán jelezni fogom : mit honnan vettem át, 
— a mit most nem tehettem, bár ezen javaslatom 
egyes részei összeálitásánál kisebb-nagyobb rész-
leteket vettem is át egyes művekből igy p. o. mélt. 
és főtiszt. D. Baltik Frigyes püspök úr felvilágo-
titó jegyzeteiből, nagytiszt, Petrovics Soma esperes 
úr sikerült ,,utasítások'- c. művéből. — Nem tehet-
tem pedig azért, mert nem akartam, mivel azok 
a B.) Hivatali (öbjectiv) követelmények J. Jogi kö-
telmények. (a 29. laptól a 69. 1. ig.) fordulnak elő 
s ez a részlet lesz bizonyosan leginkább kitéve a 
változtatásnak, — másokat biráltatni-a magam-
kéziratában, javaslatában. Mig úgy, lia a beérkező 
észrevételek helyben hagyják az illető részleteket, 
— bátran elmondhatom: honnan vettem. A régi 
dunáninneni „ Egyházi rendtartás" (1880. Pozsony.) 
napjainknak megfelelő átdolgozása tétetvén felada-
tommá, — világos, hogy épen a most jelzett B.) 
rész kidolgozásánál kötve voltak kezeim. — A töb-
biben szabadon jártam el. — Pozsony 1904. ápri-
lis 30-án Hörk József theol. akad. tanár. 

Arany könyv. A mult 1903 évben a mesélem' 
evang. egyház javára néhai özv. Kajtár Dénesné 
1000 koronát, néh. Takács ímre 400 koronát a folyó 
évben pedig néhai Györgyi Józsefné 200 koronát 
hagyományozott. Emiékezetők legyen áldott, 

Selmecbánya. Még a f. évi febr. 21-én meg-
tartott közgyűlésben beszámolt a helybeli ev. nő-
egylet mult évi működéséről annak elnöke Händel 
Vilmosáé, beszámolójának talán közérdekű pont-
jai ezek : Az egylet tagjainak száma csak 144. Ez 
a kicsiny, de buzgó sereg részesített pénzbeli havi 
segélyben 31 özvegyet és elaggott szegény haja-
dont, 7 leányt és 7 fmt ; rendkívüli segélyben ré-
szesült 1 súlyos beteg férfiú. Ezeken kivül tizet az 
egylet tagsági járulékot a „Jó sziv egyletnél" és a 
„Budapesti prot. árvaháznál." A konfirmátió alkal-
kalmával ellátott 5 fiút és 3 leányt új öltözékkel, 
ima- és emlékkönyvvel s bibliával. A tanpénzt meg-
fizette 24 isk. növendékért s ellátta pártfogoltjait 
tanszerekkel is. Dijazta az egyik munkatanitónőt és 
segélyezte a felső leányiskolát. Karácsonykor fel-
öltöztetett 32 gyermeket, 18 fiút és 16 leányt s 



28 személy, leginkább özvegy részesült némi pénz-
segélyben, élelmi szerekben és ruhákban. Bevétel 
volt 5512 k. 05 f. Vagyona: 47351 k. 15 f. Isten 
kisérje áldásával továbbra is a segélyezőket és 
zegélyzetteket egyaránt. H. V. — Ugyancsak Sel-
mecbányáról kaptuk azt a tudósítást, hogy az 1. 
sz. egyház papi állását a megválasztott zólyomlep-
csei lelkész Vitális Gyula nem fogadta el. Az űj vá-
lasztási mozgalom megindult. 

Királyi engedély. A ref. egyháznak f. é. no-
vember hó 10-ére Budapestre egybehívandó zsina-
tának megtartására Ó felsége megadta az enge-
délyt, a nélkül, hogy az 1790/91 évi XXVI. t. c. 4 
szakasza értelmében fenntartott, a királyi biztos 
kirendelésére vonatkozó jogát jelenleg érvényesí-
teni szükségesnek látta volna. 

Megüresedett lelkészi állomások. A trencséni 
ág. hitv. ev. egyházmegyében utóbb két helyen is 
történt lemondás. E hó 15-én Bucsek Gyula pod-
lucsányi lelkész, 24-én pedig Roy Pál kochanóci 
lelkész mondott le tisztéről. 

Felelet 
az .,Ev. Egyház és Iskola ' 1904. ápr, 14-diki 15-ik 

számában foglalt következő kérdésre : 
„A bányai kerület lelkészválasztó szabályren-

delete szerint lelkészi állomásra jelölhető 1. min-
den segédlelkész, a ki ezen minőségben legalább 
egy évet töltött, 2. minden rendes lelkész. 

Pétert félévi segédlelkészkedés után május 
lO-én megválasztják egy másik kerületbe rendes 
lelkésznek, azonban csak julius 20-án iktatják be 
hivatalába ; július 10-éig régi helyén segédlelkész-
ként működött. Július 16-án lejár egy lelkészi ál-
lomásra hirdetett pályázat a bányai kerületben. 
Péter már űj helyéről, de beiktatás előtt július 
14-én beadja pályázatát. Lehet-e őt a jelöltek közé 
lölvenni a kerületi elnökségnek, mely jűl. 16-i al-
lapot alapján állapítja meg a jelöltek névsorát ? 
Vagyis a választástól vagy a beiktatástól kezdve 
rendes lelkész-e, a pályázat határnapja, vagy a 
jelölés napja-e azirányadó ?" 

A kérdés hármas. 
1. Lehet-e őt a jelöltek közé felvenni? 
2. A választástól, vagy a beiktatástól kezdve 

rendes lelkész-e ? 
3. A pályázat határnapja, vagy a jelölés 

határnapja-e az irányadó? 
Az első kérdésre határozott nem-mel felelek, 

— mert a bánya-kei ületi lelkészválasztási szabály-
rendelet 18. §-a igy hangzik : „Jelölhető : a) min-
den rendes lelkész vagy 24 évet betöltött theol. 
tanár, ki a magyarországi ág. hitv. ev. keresztyén 
egyház valamely egyházközségében, vagy missiói 
körében, vagy az egyetemes egyház theol. akadé-
miáján vagy valamely hittanintézetén — hivatalos-
kodik." 

Már pedig a ki még beiktatva nincs, az nem 
hivataloskodik ; mert hivataloskodása idejére jár ki 
a fizetése, a fizetése pedig 55. §. szerint (5. al.) be-
iktatásától számíttatik. „Az űj lelkészt a lelkészi 
javadalom a beiktatás napjától kezdve illeti." 

De hogy nem hivataloskodik, azt az 56. és 57. 
§§, még világosabban is kifejezi, — mert csak a 
beiktatás után adja át az esperes, illetve annak 
megbízottja neki az egyházközség (illetve a missiói 
kör) azon ingóságait, „melyek a lelkész kezelése 
alatt szoktak állani" — és főleg mert csakis a be-
iktatás után, — mikor már az esperes „a beikta-
tásról és az azt követő átadásról" jegyzőkönyvet 
vett fel, menti föl „a 10. §. c. pontja alapján meg-
bízottakat megbízásuk alól". — Tehát azokat, a kik 
eddig 10. §. c) az egyházközség (ill. mis. kör) kor-
mányzatát és a lelkészi hivatal vezetését, illetve az 
isteni tiszteletet végezni kötelesek voltak. 

2. A második kérdésre adandó felelet — mái-
ezekben benntoglaltatik. A rendes lelkészszé való 
megválasztás megadja ugyan a megválasztottnak — 
ha az előbb nem volt az — a rendes lelkészi jel-
leget — de — lia azelőtt nem volt az — nem teszi 
őt tényleg, jogilag valóságos rendes lelkészszé. Ana-
log esetek : a ministeri tanácsosi címmel és jelleg-
gel felruházott osztálytanácsosok ; a kir. táblai birói 
címmel és jelleggel felruházott törvényszéki birák, 
kúriai birói címmel és jelleggel felruházott kir. táb-
lai birák stb. a kik azért valósággal még sem a\ok. 
Tehát a jelleg mégsem teszi őt azzá ! Valóságos 
rendes lelkésszé — a rendes lelkésszé való beik-
tatás teszi őt. Ha a bányakerület nem kívánná a 
„hivataloskodást" tehát a valóságos lelkészi jelleget, 
a többi feltétel meglévén — jelölhető volna ; — 
igy nem. 

3. A harmadik kérdésre : ,, vájj un a pályázat 
határnapja, vagy a jelölés határnapja-e az irányadó" 
már t. i. az illetőnek jelölhetésére né\ve (mert e kér-
désnek csak igy van értelme) — arra nézve fele-
letet ád minden hirdetés, mert mindeniknek tény-
leg, vagy hallgatagon az a záradéka : „később be-
érkezendő folyamodványok nem fognak tekintetbe 
vétetni." A pályázat határideje tehát ,,terminus 
praeclusivu", Ekkor vagy van qualiíicatiója, vagy 
nincs. Ha van jelölhető — lia nincs — nem je-
lölhető. 

Mindenképen a pályázat határideje a döntő. 
(Hogy ilyenkor felmentés vagy halasztás adható-e 
az egyesnek, az más kérdés. Valamint más kérdé-
sek merülnek fel az ismételt felhívásnál, pályázat-
nál. (§. 18. c. d. p. is). 

Ez az én feleletem a bányai ág. hitv. ev. egy-
házkerület lelkészválasztási szabályrendelete alap-
ján. 

Pozsony. Hörk József. 



Külföld. 
A német szabad egyháztársadalmi értekezlet 

mult hó 1—6 napján Hägen városában tartotta 9-ik 
évi nagygyűlését. Az ünnepi istentiszteleten StöSket 
berlini udvari lelkész, Luk. 21. 5. v. felett prédikált, 
mig az évi jelentést Mumm berlini lelkész, mint 
központi titkár terjesztette elő. Az időközileg el-
hunyt Duncker felsőbíróság! tanácsos helyett a 
közgyűlésen Stöcker elnökölt. Az évi jelentés az 
egyháztársadalmi szövetségnek rendkívüli nagy 
kiterjedésű és sok feladatú munkásságáról teszen 
bizonyságot. Organuma a „Ivirchl. socialen Blätter" 
2500 példányban jelenik meg s a tagok száma 2600. 
Berlinben, Boroszlóban és Stuttgartban szegény 
gyámoltalanok útbaigazításáról keresztyén népiroda 
sőt az ev. Németországra kiterjedő socialis üzleti 
iroda létesült, a melyhez 12 helyi egylet 93 ezer 
taggal csatlakozott. Ma az értekezlet titkári hiva-
tala központi helye a sociális munkásság legkü-
lönbözőbb ágainak. Mi több, Berlinben egy ha the t i 
socialis képzőtanfolyamot nyit a munkások részére 
s ugyancsak az ő kezdeményezésére létesült egy 
épitési egylet is, mely 1800,000 márkával már 206 
kisebb lakást épitett. Stocker a maga elnöki meg-
nyitójában méltán utalt arra, hogy az értekezlet 
gyakorlati uton szolgálja a sociális kérdés ügyét 
s a jövőben a socialdemokratia terjedésével még 
nehezebb feladatok várnak reá. Biztató jelek az 
egyetemes zsinatnak a socialis kérdésben elfog-
lalt állása s a frankfurti munkáskongresszus, a 
melyek azt igazolják, hogy a socialis kérdés le-
hető megoldása az evangelium szellemében és 
erejében csakugyan lehetséges. A sok ev. mun-
kásegyletnek, keresztyén népegyletnek, nőegylet-
nek s egyéb sociális szervezetnek az értekezlethez 
való csatlakozása csak igazolja fenti állításunkat. 
A német ev. munkásegyletek központi elnöke We-
ber gladbachi lelkész, az a felette agilis belmisz-
siói munkás. 

Az első főelőadást Lemme heidelbergi tanár 
tartotta „az erős keresztyénségről, mint a refor-
matio egyháza üdéről." A már gyenge és erőtlen, 
úgyszólván karakternélküli kereszténység korunk 
egyik szomorú jelensége s egyházunk egyik ko-
moly veszedelme. Egyházunk gyengeségének az 
alapja nem a külső viszonyokban van. Az erős 
keresztyénségnek a nehéz viszonyok között is kell 
érvényesülnie, a melynek ellentéte a szerzetesi vi-
lágkerülés, a hatalom és a fanatizmus s a dokti-
nár orthodoxia merev és élettelen keresztyénsége. 
A kereszténység lényege és ereje annak hitéleté-
ben var;, a melyről mint személyes és élet-
tevékeny hitről Luther is azt tartotta, hogy az 
ereje a reformatio egyházának. Az erős keresz-
tyénségnek ez a hite erős személyiségeket formál 
s a hasonérzelmüek között szeretetközösséget lé-
tesít. A hivő személyiség karakteréletében rejlik a 

kereszténység ereje, mig annak g\ enge alakja „das 
Christentum der Characherlotigkeit." Meggyőző és 
alapos fejtegetéseit nagy tetszéssel fogadta az érte-
kezlet. Ez előadás után a különböző bizottsági 
ülésekre került a sor, a melyeken többi között 
Weber az erkölcstelen irodalomról s az ifjúság er-
kölcsi védelméről, Bötticher tanár a keresztyén er-
kölcstanitásról, Stöcker a konfirmatióról s a női 
munkásság szervezetéről tartott előadást. Valóban 
örvendetes dolog a keresztyén socialis munkás-
ságnak ez a szervezettsége és lázas tevékenysége 
Németországban. Mennyi teendő várna reánk és 
egyházunkra e tekintetben is Magyarországon ! íme 
a vasúti strike-mozgalom is mily kevés erős so-
cialis és morális keresztyénségről tett bizonyságot ! 

A reformatio történetének egyesülete mult hó 
6—7. napjain Kassel városában ülésezett. 21 évi 
fennállása óta ez volt a 7-ik nagygyűlése. A tagok 
közül 150-en vettek részt; többi között 12 egyetem-
nek a képviselői is a legkiválóbb egyháztörténet-
irók sorából. Haupt hallei tanár prédikált. Egelhaaf 
stuttgarti tanár nagylelkű Fülöpről és Dielil hirsch-
hovni lelkész Luthernek a hassiai b jnső egyházi 
életre gyakorolt befolyásáról és közelebbről az 
1538—1511. ziegenhaini egyházrendezetről tartott 
előadást, a melyek az egyesület évkönyvében fog-
nak megjelenni. Kiadványaiban és népszerűbb röp-
irataiban erős prot. érzés lüktet s valódi minta-
képei az ujabb prot. egyháztörténeti irodalomnak. 
Az évi jelentést Kaverau boroszlói tanár terjesztette 
ele, ki nagyon melegen megemlékezett az egyesü-
let egykori nagy alapitójáról Kost/in halle-witten-
bergi egyetem theol. tanáráról és ismert nevű íl-
lustris Luthertudósröl és íróról. Az egyesület mun-
kaerejét Denifle gyalázatos támadásai és történeti 
hazugságai „Lutherről és a lutheránusságról" csak 
fokozták. Az 1903. évről szóló számadás 26971-35 
márka bevétellel záródott le, A legközelebbi nagy-
gyűlés az 1908. évben fog megtartatni. Eddigi ki-
adványai, a melyekel mi is megszereztünk, egy 
tekintélyes kis könyvtárt tesznek. A mi reformú-
tiónk okiratainak feldolgozására is kerülhetne már 
a sor, hogy elvégre megírhatnék a hazai protestan-
tismusnak rendkívül tanúlságos történetét. 

I rodalom. 
A „Cirkevné Listy' márciusi és áprilisi száma 

megjelent bő tartalommal. A márciusi szám vezető 
cikkének cime: „Magyar istentiszteletek a mi tót 
egyházainkban.11 Cikkíró panaszkodik, hogy újabban 
a magyar nyelvű istentiszteleteket nagyon erősza-
kolják a tót egyházakban. Nézete egyébként az — 
s ez kétségkívül helyes nézet — hogy a hol a ki-
sebbségben lévő akár magyar, akár német, akár 
tót kívánja saját anyanyelvén a lelki szolgálatot, az 
néki — de a többség jogainak csorbítása nélkül — 



megadassék ; ugyanakkor azonban cikkíró meg-
róvja a ruttkai híveket és az árvamegyei urakat, 
mert magyar istentiszteletet kívánnak, holott ezt 
ekkoráig nem tették (főleg utóbbiak,) és tótul is 
jól tudnak. Ily kívánság úgymond demonstráció, 
mely célra szent templom nem szolgálhat. — Ugyan 
e számban találunk még cikket: „ A kereset útid-
ról" (böjt-husvéti rövid elmélkedés;) a „a bibliai 
jubileumról ,,a hannoveri Gotteskasten örömün-
nepéről" ,.a s\ilé\iai ev. egyhá\ életerői'' (történeti 
visszatekintés;) „a Tranoscius egylet-1 röl. Kovalevsky 
közli e számban a liptói ev. egyházak törvényeit, 
1557—1578-ból a mikor — nézete szerint — a lu-
theránus s kálvinismus kettéválása kezdetét vette, 
mire — szerinte — vall a XXV. pont intézkedése, 
mely szerint az esperességi összejöveteleket min-
dig az ágostai hitvallás némely tételeinek olvasá-
sával nyitotta meg az egyházi jegyző. A pontonból 
egy-kettőt említsünk: 1. p. a dekánusok tiszteljék 
az esperest. 5) a ki a lelkészek közül a körrende-
leteket sokáig magánál tartja, lizet 4 trtot. 14.) a 
mely testvér a testvérek (papok) titkát elárulja, 
mint áruló kiközösittetik s a jótéteményektől meg-
fosztatik. 27.) A ki a szomszéd testvér hibáit látja 
s az esp. gyűlésnek (contubernium) meg nem je-
lenti, 4 írtban elmarasztaltatik. — Néhány pont 
vonatkozik a tanítókra, kiknek meghagyatik, hogy 
a papot s a dékánusokat tiszteljék; szerénység és 
vallásossággal ékeskedjenek ; korcsmázástól őriz-
kedjenek; pap engedélye nélkül ide oda ne járkál-
janak ; a vasárnapi prédikációkra figyeljenek, hogy 
azt a deákokkal megismételhessék; az élelmezés-
sel. mit a papnál kapnak elégedjenek meg stb. stb. 
Van azután még a tervezett magyar énekeskönyv 
kiadására való tekintetből is — ezen számban egy 
időszerű igen figyelemreméltó cikk „ A \ egyházi 
éneklés és partitura kérdéséhef" címmel. A Tranos-
cius egyletben ugyanis Gasparik József indítvá-
nyozta egyházi s iskolai használatra való hangje-
. \ « s énekeskönyvkiadását. A indítványozó panasz-
kodik, hogy a tanítóképzőből kikerült tanítójelöltek 
alig értenek valamit az egyházi énekekhez; a Tra-
noscius és Spevnik énekes könyvvekből s funeb-
rálokból, melyekben nincs hangjegyzés, csak a szö-
veget ismertetik me^; a drága: Ghovan, Nagy és 
Kutzky-féle partitúrákat meg nem szerezhetik ; meg-
tanulnak ugyan az életben azután egy kicsit éne-
kelni s orgonálni a hány vidék, annyiféle tájének-
léssel. azonban legfeljebb 50 dallamot tudnak; az 
istentiszteleti énekekbe kevés változást vihetnek 
be; növendékeikkel is vajmi kevés énektanítást 
végeznek" stb \z indítványt a Tranoscius egy-
let kiadta I^dk Lajosnak véleményezés végett. Izák 
bármennyire sürgős kiadásúnak ismeri el a házi 
- iskolai használatú egyhangú hangjegyes énekes-
könyvet, mégis fontosabbnak látja az egész parti-
tura összeállítását s az összes dallamok helyessé-
gének megállapítását. S Izák e tekintetben — ré-

gebbi megbízatása szerint — szép, értékes dallam-
gyűjtő s dallamösszehasonlitó munkát ;.s végzett. 
Összehasonlította pedig a következő chorálgyüjte-
mények dallamait (minden dallam külön lapon le-
irva annyiszor a hányszor s a hányféleképen elő-
fordul az egyes gyűjteményekben): 
1. Skultéty. Szakolca 179S (év) dallam 512 
2. Chovan. Szarvas 18S6 n rí 406 
3. Galli-TJlirin. Csabai dallamok a Tr-ból 1896 7) 328 
4. Polefkovics (irott partitura). Modor 1828 „ „ 530 
5. Rohony „ „ Új-Vidék (1850') n 353 
6. Polefkovics „ „ Besztercb. (1S70V) „ „ 235 
7. Vansa „ „ Pila 1S30 n „ 450 
87 Grylasz „ „ Dobsiiit'. 1790 r 414 
9. Sramkó „ „ Klenóc 1858 ÏÎ „ 569 

10. Tranoscius hangjegyekkel 1674 „ r> 170 
11. 16S4 „ rí 240 
12. 1696 „ r) 83 
13. Kancyonál 1576 >> 106 
14- 1615 >> íj 160 
15. Kalina Chorálkönyv Pardubie lsS8 J! 189 
16. Névtelen. írott part. Nógrádból (1740 !?) 3(54 
17. Glosius Pondelsky Kanc. Aszód 1727 ' J S7 
lk. Karlsperk Zsoltárok (4 liangu) 1618 !» » 31 

A sokból Izsák /05? dallamot nyert, minden 
gyűjteményben, lévén közös (pld. Yansáuál 399) és 
sajátlagos Yansáuál 31 ; 399v51 =• 450) dallam. Izák 
is panaszkodik, hogy az esperességek meghagyják 
a tanítóknak, hogy ennyi meg ennyi éneket tanít-
sanak évenkint, de arról nem gondoskodnak, hogy 
miből s hogyan tanítsanak ? 1711. óta megszűntek 
a mérvadó egyházi körök gondoskodni a tót egy-
házi énekügyről ; innen az írott gyűjtemények s 
változatos de hibás dallamok özöne ; vissza kell 
menni a forrásokhoz, é£ kutatás s összehasonlítás 
utján a dallam normativumát megállapítani. A Tra-
noscius-egylet bizottsága elismeréssel fogadja s 
magáévá teszi Izák véleményét, de egyszersmind 
megbízza és felkéri őt, hogy addig is, mig az egész 
partitura készen lesz, az iskolában tanítani szük-
séges énekek helyes dallamát megállapítani töre-
kedjék, hogy igy elkészüljön az anyag a kiadandó 
kis énekeskönyvhöz, melynek kiadásával késni az 
egylet nem fog. 

Az áprilisi szám vezetőcikke 7,a papi érteke;-
leteku-vöi értekezik azon hő kívánság szellemében, 
hogy vajha uj életre kelnének ez értekezletek, me-
lyeket most elhanyagolunk ; a jó pap úgyis holtig 
tanul; tanítsuk tehát s fegyelmezzük egymást ;.cse-
réljünk eszméket a theologia, egyházi s vallási 
kérdésékről, tanácskozzunk, liogy oldott kévékként 
szanaszét ne hulljunk ; foglaljunk állást egy érte-
lemmel a dolgokban, ez neveli tekintélyünket is ; 
és ápoljuk a Testvéri szeretetet, ügy mint azt elő-
deink tették, kik veszedelmek idején is össze-ösze-
jöttek stb. . , . A testvéri szép szavak után követ-
kezik egy parázs-cikk, melyben erősen megtámad-
ják Jes\ens\ky Károly mező-berényi — a lap szerint : 
(„tót, pardon II. számú" egyházi) lelkészt úgy a 
„Magyar gályarabok" énekeért, mint most inkább 
a szintén eredetileg magyarnak mondott Rákóczy-



féle egy énekért. Jeszenszky a ,,Magyar Szú" 1903. 
évi karácsonyi száma mellékletében közli az éne-
ket .,11. Rákóczi Ferencet sirató templvmi szent 
ének" felirattal ; ezen énekről is Jeszenszky szintén 
állitja, hogy az eltútositott, eredetileg magyar ének, 
melyet ő visszamagyarosit. „De hol vette a magyar 
szöveget ? — kérdezi a Cirk. Listy" „Nem nehéz 
dolog eltalálni, hogy ő maga (t. i. Jeszenszky) fab-
rikálta" felel a kérdésre a lap; s továbbá állitja és 
bizonyítgatja, hogy e magyar énok szövege teljesen 
modern (1. pld. 3 v. „idegen nyelvű nemzet" mo-
dern kifejezését) különben — s itt a Cirk. Listy a 
beteges Mocko tót történész véleményét kérte ki 
— a szóban forgó ének 1074-ből való (tehát 30 év-
vel Rákóczy harcza előtt) s először megjelent Tra-
novszky „Cithara sanctorum"-ának lőcsei 1674-iki 
kiadásában a 195. oldalon „Narikáni cyrkve svaté" 
ci m alatt ; s az ének szerzője erős valószínűséggel 
Sinapiiís János. — Májba Vilmos előadói javaslatát 
a vallástanítás rendelésének szükséges voltáról, is-
merteti s bírálja ezekután Behlavy ki ev. felekezeti 
szempontból a rendezés kezdésének súlypontját 
Budapestre kívánja átteni, hol csak 600—700 ev. 
tanuló jár ev. iskolákba, mig 3000 az állami inté-
zeteket látogatja, pedig „Kié az iskola, azé a jövő" 
a javaslatot különben — úgymond B. nem a dol-
got ismerő papoknak, de a világiaknak kellett volna 
küldeni. — A\ i8yç-iki pátensről s annak vissza-
vonásáról szól aztán a Cirk. Listy az angol, holland 
s német közbenjárással kapcsolatban Szilágyi Sán-
dor „Magyarország története" X. t. 528. 1. Írottak 
alapján s külön emliti még Radvánszky Antal ide-
vágó vállalatát. Végül Bújna M. kegyeletesen em-
lékszik meg a minap elhunyt Kolpas\ky Mihály 
börzsönyi ev. lelkészről. Borbis ir a ,,jezsuitáknak 
nyitott kapuról a\ ev. Németországban,1' Engler pe-
dig festi az amerikai életet, mely nem példás, mert 
sok a házassági elválás, a gyermekek pedig enge-
detlenek, a munkások szervezkedő, dologtalan so-
cial isták, az ember értékelésének mértéke pedig 
a pénz. Krupec István. 

Alkalmas konfirmácziói ajándék! A konfirmá-
ció egyike az élet legfontosabb mozanatainak. Az 
ébredező lelket ilyenkor megérinti az Isten Lelke 
s fogékonyává teszi az evangelium, az égi öröm-
hír elfogadására. A konfirmáció eredményét te-
gyük maradandóvá alkalmas emlék által is. Ilyen 
alkalmas emlék az a szép kis könyvecske, melyet 
a Bethánia-egylet ily cimen adott ki: Örömhír. Irta 
Márk. Fordította Kecskeméthy István. Márk evan-
géliuma e könyvecskében új és szép köntösben 
jelen meg, Szép zengzetes és volnák, valák nél-
küli magyar nyelven. A könyvecske betűi is szép 
nagyok és nem rontják a szemet. Márk evangéli-
uma e kiadásban több mint 3 ivre terjed. Ren-
delje meg tehát minden lelkész a konfirmáltak 
számára. Egy példány ára 20 fillér s a megrendelt 
példányok ára e cimre küldendők: Bethánia-egylet 

Budapest, II., Batthványi-utca 31. sz. 7. av Buda-
pest, 1904- április havában. Szabó Aladár tanár, 
a Bethánia-egylet elnöke. 

Irodalmunk barátainak és pártolóinak szives 
tudomására adjuk, hogy Szentkuty Kiss Károly 
nagyigmándi lelkipásztor „Bibliai képek" ci mű 
rövid és népszerű bibliamagyarázatai IV-ik köteté-
ből és az ugyancsak általa átdolgozott Kiss Adám-
féle beszédek I-ső kötetéből — az előfizetők 
kielégítése után az összes példányok Kokai 
Lajos, budapesti könyvkereskedő IV. Károly, u. 1) 
tulajdonába mennek át. Igy tehát szíveskedjenek 
az érdeklődök egyenesen Iíókaihoz fordulni. 

Rákócy-ünnepi beszéd, tartotta Losoncon, az 
ev. templomban Margócsv József, ev. lelkész, érd. 
főesperes. Kapható Kármán Zsigmond könyvkeres-
kedésében vagy a szerzőnél Losoncon. Ara 60 fill. 
A múlt évben lezajlott Rákócy-ünnepek, Rá-
kócv hamvainak hazahozatala alkalmából a jelen 
évben minden ponton megujúlnak. Nem lesz, nem 
lehet oly csekély község, a melyben akár a lel-
kész, akár a politikai vezér, Rákócy korszakának 
felidézésével a hazafias s egyben vallásos érzést 
felpezsdíteni s egyszersmind a kegyelet adóját le-
róni ne sietne. Hisz Rákócy emelkedett szellemű 
volt, körüle nemzetiségi és valláskülömbség nél-
kül csoportosúl a jóknak serege. A ki volt hajdan, 
legyen az ő most is, szabadságra buzdító veze-
tőnk ! A fent jelzett beszédnek minden része nem -
csak történelmű becsű, de szónoki is, gyönyör-
ködni benne, vagy eszméket meríteni belőle egya-
ránt lehet. Elég tán mondani annyit, hogy a be-
szédet Margócsv irta. Ajánljuk azt minden rendű 
és vallású szónokok figyelmébe. 

T E M E T Ő . 

Hajász Lajos ág. h. ev. segédlelkész f. hó 2-án 
életének 31-ik évében hosszú sorvasztó szenvedés 
után jobblétre szenderült Miskolcon. 

A losonci ág. hitv. ev. keresztyén egyház 
őszinte mély fájdalommal jelenti, hogy Biszkup La-
jos nagyérdemű, közszeretet és köztiszteletben álló 
tanítója, a dunáninneni ev. egyházkerület törvény-
széki bírája, a losonci tanítói kör érd. elnöke, vá-
rosi képviselő-testületi tag, a nógrádmegyei nép-
bank választmányi tagja, élete 68-ik, áldásos taní-
tói működésének 48-ik évében, a folyó 1904. év 
május 1-én néhány napi szenvedés után szélhűdés 
következtéken elhunyt, 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
H. L. Mihelyt megkapjuk, közöljük. Az Ígér-

tet köszönjük és alkalomadtán kérjük. Kérését szí-
vesen teljesítjük. 
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H Û N I 6 f R l G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntödéje, szivattyugyára 
Arad, Rákóczy-utcza 1 1 — 2 8 . szám. 

Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 
éremmel kitüntetve 189U-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40% 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő j ó hang és t a r tó s sá -
gáér t 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-
t é t e l e k ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelésekés 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély jelül fi-
zetés mellett aj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes állapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
1 2 - 5 

T 

Üzletem fennállása alat t 116 ev. ref. egyháznak szolgál tam munkámmal . 

Orgona építészeti műterem 
Debrecenben 

Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegium melleit). 
FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Teljesen e célra épitett házamban készitem a 
mai kor legtökéletesebb vivmánya szerint bármily 
kivitelű új orgonákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Mnnkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s Ígé-
rem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érdekét tartom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, tisztítását, hangolását és javítását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több - évre 
menő jótállás mellett. 

A nagytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak szives pártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
^3. 2. orgona készítő. 

K-

Határozott á rak , elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

^ Hazánk legrégibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 
Előnyös feltételek engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES 
SOPRONBAN 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöutődéjüket 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagv-
ságban és zengzetben csak a legfinemabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
önt.etnek ; ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból ké szü l t 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések 
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 



Konfirmációi emlékkönyv. 
Az egész szaksajtó a legnagyobb elismeréssel fo-
gadta a Luther-társaság XLVII-ik kiadványát PAU-
LIK JÁNOS nyiregyházt ev. ielkész.a kiváló egyházi 
irónak „Konf irmáció Emlékkönyvét." Ennél a tartal-
mas könyvnél szebb emléket nem nyújthat a szUlö 

serdülő gyermekének. 

Ara fűzve 3 kor. Szép vászonkötésben 3 kor. 
50 fill. Diszkötésben, aranymetszéssel tok-

ban 6 kor. (Számos" képpel). 
Kapható: HORNYÁNS2KY VIKTOR könyvkereske-

désében (Budapest. V. Akadémia-utca 4. szám.) 
A ki ezen összeget előre megküldi, a könyvet bér-
mentve kapja meg ; ellenkező esetben utánvétellel 

küldik s ekkor a vitéldij a megrendelőt terlieli. 
38 2—1 

Pályázat 

minden- iskola-, torna- és óvodabe-
nemü l ö l Y U l f l p a U U l V , rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. 25 15—9 

a hegyaljai egyházmegyéhez tartozó 
zemplén-csanálosi ág. hitv. ev. magyar ajkú 
egyházban megüresedett 

lelkészi állomásra. 
Javadalom : 3 szobából álló lakás, kert_ és 
melléképületekkel; 24 kat. hold és 744 | |-öl 
jó minőségű szántóföld szabad használata, 
az ezzel járó legelő illetőséggel ; 1 kat. hold 
és 123 Q ' ö l r®t, mely szántó- és rétföldek 
most bérbe vannak adva : az egyes tagok 
által ez idő szerint még bizonyos arányban 
teljesített munka 70 kor. átlagos értékben ; 
a hivek által fizetett gabona termén}T, mely-
nek értéke átlag 221 kor. s ugyancsak a hi-
vek által fizetve, átlag 44 kor. 65 fill. kész-
pénz és stóla. Congrua 1600 koronáig 837 
kor. 70 fill. 

Bővebb felvilágosítást ad alólirt főespe-
res Ózdon (Borsod m,) a hová, a pályázati 
kérvények mellékleteikkel együtt folyó évi 
május hó 22-ig beküldendők. 

Kelt Ózdon és Miskolcon, 1904. ápril. 25. 

Túróczy Pál 
főesperes. 

Radvány István 
kir. tanácsos, egyhm. felügyelő. 

4 ° í o - o s 
törlesztéses kölcsönöket £ 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 9U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

Személy hitelt 
hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12—4 (Válasz bélyeg) 
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EVAÏG. B6ÎHÂZ ÉS ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

VERES JÓZSEF. 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

HAJTS BÁLINT. 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Multunk — szenvedés! 
Jelenünk — nyomor I — 
jövőnk kétségbeesés? 

Nem ösmerve a „Véleményének a lel-
készek lizetése tekintetében elfoglalt állás-
pontját, arról csakis az „Evang. Egyház és 
Iskola" f. évi 16-ik számában közzétett ,,fel-
hivás"-ból tudtam meg, hogy lelkészi fizeté-
sünket a közös bizottság jó akarata meg-
hagyta 1000 koronának. — Ez inditott arra, 
hogy — ha más hivatottabb ágostai ev. testvér 
nem. tette meg eddig — én fogjak tollat 
ezen fontos, életbevágó kérdés érdekében, 
mert szent meggyőződésem az, hogy 1600 
koronában megállapított fizetésünk szégyen-
letes mindkét hazai protestáns egyházunk 
lelkészi korára nézve, miután ezzel egy sorba 
vagyunk helyezve a legtöbbnyire mester-
emberekből és ugy a hogy irni és olvasni 
tudó kiszolgált katonaaltisztekből kikerülő 
vasúti pályafelvigyázókkal, — mi érettségit tett 
s akadémiát véglett lelkészek ! ! 

Igen, szégyen ez és méltánytalanság akár 
multunkat, akár jelenünket, akár pedig jö-
vőnket veszem tekintetbe ! 

Keserves fájdalom vesz rajtam erőt, ha 
végig gondolok azokon a százados kín-
szenvedéseken, melyeket hivatalbeli elődeink 
voltak kénytelenek elviselni magyar hazánk-
ban, mikor a Ferdinándok, Leopoldok, Ka-
ralfák, Kolonicsok stb. stb. százával hurcolták 
őket kinpadra, mikor erővel elvették templo-
maikat, őket pedig kitaszították a nagvi-
lágba : ,,Eredj koldulni eretnek Sicamber Te, 
ha pápista lenni nem akarsz !" Föllázad vé-
rem mákszemnyi csöppje is, ha lelki szemeim 
elé állítom a különféle hazai és külföldi vá-

rak bűzhödt földalatti börtönoduiban jezsuiták 
ostorcsapásai alatt vérig vert protestáns pa-
pok megkínzott martyr-alakjait ; borzadok 
ha rá gondolok, hogy a gályarabságra hur-
colt protestáns lelkészek mennyi égbekiáltó 
kínszenvedést állottak ki, mityen erejöket 
meghaladó rabszolga munkát végeztek ak-
kor, mikor katholikus kollegáik minden földi 
jóban dúslakodának, és nem tudok határt 
szabni indulatomnak, hogy számos lelkész-
testvérem földi maradványa temetetlenül r?t 
hadt el Magyarországból Nápolyba a gályák-
hoz vezető erdők mélyében és utak mentén ! 

Hát szegény családjaik ? 
Világgá kergették az apát, vagy láncra 

verve elhurcolták s a család, a szegény papi 
család a legínségesebb nyomorral küzdött ! 

Testvérek ! ez a mi multunk ! 
De hát nem elég, hogy multunkban nincs 

öröm, nem elég, hogy a múltban bőven ki-
jutott osztályrészünk a nyomorúságból, te 
szegény protestáns pap még most is nyomo-
rogsz • Ez. a Te sorsod! mert anyagi helyze-
ted, fizetésed nem halad a korral, nem kor-
szerit /Nincsosztálya a társadalomnak, a mely 
anyagi helyzetének javításán nem dolgoznék. 
Hiszen ma a legutolsó bérkocsistól kezdve a 
legmagasabb hivatalnokig mindenki fizetés 
felemelést kér és kap ! Es mi lelkészek 
vájjon mit teszünk nyomorúságteljes hely-
zetünk javítása, érdekében? Mi mindennel 
hátra maradtunk! Az Úrnak 121 esztendeje 
múlott el, hogy vazseci egyházam 1783-ban 
újra alakúit, de hiványom ma is olyan, mint 
ezelőtt 121 esztendővel ! Pedig az élet most 
legalább is 50 százalékkal drágább ! Hat 
éve lesz, hogy lelkészkedem, de szomorú ta-
pasztalatom az, hogy a megélhetés már ma 



sokkal nehezebb, mint még csak 6 évvel 
előbb volt ! mert 6 év előtt 30 krajcár volt 
1 kgr. birkahús, ma 46 kr, ! a marhahús ki-
lója 40 kr. volt, ma 64 kr. ! A cselédnek fi-
zettem 36 forintot, ma 65-öt ! Egy férfi nap-
szám belekerült 60 kr-ba, ma 1 forint ! Ez 
mind tény ! Az élet drágul, hiveink pedig 
fogynak ! Példa az én egyházam : Ameriká-
ban jelenleg legalább is 400 hivem van kint, 
köztük 50 olyan, a ki már soha vissza 
nem tér, mert családostul vándorolt ki. 
A Bánságba 4 családom vándorolt le 
(15 lélek) ! A szomszéd Szepesmegyébe, leg-
inkább Felkára már eddig átköltözködött 12 
család és ez az átköltözködési mánia évről-
évre növekedik, ugy, hogy 5 év alatt hive im 
száma k. b. 200-al fogyott, s miután a ván-
dorlási kedv mindig nagyobb arányokat ölt. 
10 év alatt egyházam egyötöde fog kiköltöz-
ködni, tehát kb. 500—550 lélek ! ! Ez is tény-
A milyen arányban fogy a lélekszám, épen 
olyan arán}7ban fogy a lelkész stóla jöve-
delme is ! Szomorúan tapasztalom ezt jó 
magam ! íme példa rá : 

1398-ban megkereszteltek száma . . 122 
1903-ban „ • „ . . 82 
1899-ben megesketett párok száma . 46 
1903-ban „ ,. ,, . 10 
1898^99-ben anyakönyvek útán befolyt jöve-

delmem 430 korona ; 
1903-ban mar csak . . . . 100 korona! 

Ez is tény ! Az életviszonyok tehát drá-
gulnak. jövedelmünk pedig fogy ; azt hiszem 
ez mindenütt igy van ! Ám de a papnak ál-
lásához mérten kell élnie, mutatnia is kell 
néha-néha, gyermekeit is kell iskoláztatnia, 
ősmerős és ösmeretlen előtt n}Titva kell len-
nie szegény házának s készségesen teritve 
asztalának, mert különben ,,fösvény'' ! Mind 
ehhez képest már most mi az az 1600 korona ? ! ? 
A szűk alamizsnának is csupán íwomorult mor-
zsája ! Hát alamizsnát érdemelünk mink? Ha 
alamizsna fiizetést adnak, minek is kivánnak 
tőlünk lelkészektől oly magas képzettséget, 
mikor olyan fizetésünk sincs mint egy parla-
menti lakájnak ? Hát nem nyomorúság és 
szégyen-e ez? 

Multunkban tehát nincs öröm, jelenünk-
ben nincs vigasz, jövőnkben nincs remény ! 

Mert Testvéreim! Mivel is kecsegtet ben-
nünket a iövő ? Meglehet, hogy talán túl-
sötét szinben látom én egyházunk és a ma-
gunk jövőjét, de eziránt táplált abbeli 
aggodalmam, hogy ev. egyházunk helyzetét 
és a. mi létünket sok veszedelem fenyegeti, 
bizonyára nem alafptalan, mert mindenfelől 
vészt jósló felhőket látok közeledni ! Alföldi 
ev. egyházainkban már pusztit eg}Trészről a 
szocializmus, szocialdemokratismus s ezek 
nyomán burjánzik a felekezetnélküliség, az 
egyház iránti elhidegülés, miután ezeknek 
sem Isten, sem haza, sem pap nem kell, s 
melyek már is nyirbálják alföldi testvéreink 
hiványait, másrészről meg a sekták : naza-
renismus, anababtismus. Hiszen pl. Tótkom-
lóson,, ahol mégcsak pár évvel ezelőtt alig 
volt, sekta, most már van vagy 400 anabab-
tista ! Felvidékünkön pedig Amerikából be-
hozott socialismus és sektáskodás van ter-
jedő félben ! A római katholikusok is sok 
lelkünket e lhalasszák ! hiveink száma tehát 
fogy, áldozatkészsége pedig kimerülő félben 
van, ezek bizon}T nem fogják emelni fizeté-
sünket. Hiszen mikor irodai általányom fel-
emelését kértem, azt mondták, inkább le-
szállítják ! Hát mi jót remélhetünk ? A hí-
vektől semmit mert azoknak elég a, terhe! 
Tehát ha még is élni akarunk, a^ államnak 
kötelessége helyzetünk javitásárőt gondoskodni ! 
De nem 1600 koronával, mert ebből manap-
ság egy lelkész meg nem élhet, ha csak 
adósságba nem veri magát! . És jogunk van 
az államtól fizetésjavitást kérni ! Hiszen van 
rá szentesitett törvényünk, mert mi nélkü-
lünk „egyház" nincsen / Megérdemeljük, mert 
még most is eleget dolgozunk „díjmentesen" 
az államnak s mink pro test. papság vagyunk 
olyan hazafiak, mint évezred óta az állam-
tól kapok javakban dúslakodó római kath. 
kollegák. Nekünk nem Róma az első, hanem 
Isten után közvetlenül hiveink üdvössége s 
igy közvetve édes hazánk üdve, melyben szület-
tünk, élünk és halunk s melynek javán és 
üdvén mindegyikünk kisebb-nagyobb sikerrel 
működik. Utoljára pedig ha mi papok nem 
leszünk, nem lesz egyház sem. Már pedig 
„minden ország támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs, mely ha megvész, Róma ledől és 
rabigába görbed." — Az államnak tehát ér-o o 



(lekében van fentartani az ev. egyházat s 
annak papságát. — 

Atyámfiai, testvérek! Mit cselekedjünk 
tehát V Közös akarat ta l s közös erővel kell 
itt fellépni, még pedig mielébb, rögtön, mig 
a kormány élén olyan protestáns főúr áll. 
ki — a mint mondta s igérte — pártfogásba 
szándékozik venni egyházunk ügyét ! 

Főesperes Testvér Urak ! Hivjátok össze 
lelkészértekezleteket, haladék nélkül, ne vesz-
tegessük az időt, tegyünk magunkért és csa-
ládjainkért mink is valamit, járuljunk kül-
döttségileg magas kormányunk elé azon ké-
réssel, hogy 2400 koronára egészitse ki nyo-
morúságos fizetésünket, most van alkalmunk 
rá, máskor — ki tudja — lesz-e '? és ha nem 
lesz, akkor szenvedés teljes multunk után, 
mely szükségteljes jelenünkben tovább foly-
tatódik, csakugyan kétségbeejtő jövőnek né-
künk elébe mi ev. papok ! 

Okályi Viktor. 

A csudák jelentősége. 
(Folytatás és vége.) 

9. Nagyon fontos dolog, hogy a vallás-
t aná r ezen irányú munkássága megelőző le-
gyen. Soha se kényszeritesse magát a vizs-
gálódásra, hanem ha azt látja, liogy az ifjú-
ság kritikai szelleme ébredezni kezd, saját 
jószántából tegye meg a szükségesnek látszó 
lépéseket. Csak igy remélheti, hogy célt ér 
s a vallásos hitet megerősiti; ellenkező eset-
ben a kierőszakolt engedmények nem csak 
a kétségbevont dolgokat nem szilárditják 
meg, hanem a még kétségbe nem vontakat 
is megrendítik. 

Legszerencsétlenebb gondolat azonban 
a fél rendszabályokhoz való menekülés : a csu-
dák rationalistikus magyarázata, vagy az a 
kifogás, hogy a csudák, lia ma már nem is, 
hajdan lehetségesek voltak; vagy pedig a 
csudáknak ó- és újszövetségi csudák „köte-
lező4' és „nem kötelező" csudák szerinti osz-
tályozása. 

10. Ha ilyen megelőző eljárással a felső 
fokon elvi álláspontot teremtettünk, feltétlenül 
szükséges, hogy az egyes csudatörténetek 
kritikai és apologetikus tárgyalását mellőz-
zük. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy 
egyes különös csudákban se lehet helye a 
történet-kritikai tárgyalásnak, söt ellenkező-

leg. ez a fentjelzett tervszerű eljárás után 
nemcsak hogy aggodalomra nem szolgáltat 
okot, hanem egyenesen szükséges is. A tör-
téneti kritika alkalmazásánál csak az szol-
gáljon elvül, hogy ez is az épités, ne pedig 
a rombolás munkájának szolgáljon. Minda-
zon esetben, a midőn előre lehet látni, hogy 
később kételyek fognak a tanuló lelkében 
felmerülni, hasson oda, hogy azok az ifjút 
ne találják készületlenül. Hogy ez az eset 
hol és mikor áll be, azt természetesen a 
vallástanár van hivatva eldönteni. 

Vannak csuda-történetek, melyeknek ke-
letkezése emberileg nagyon jól felfogható 
eseményekre vezethető vissza. Az ó-szövet-
ségben gyakran találkozunk olyan elbeszélé-
sekkel, melyek költői felfogással rajzolják a 
természetet s annak jelenségeit. Ilven pl. 
Józsué könyvének 10. részében ,,a nap vesz-
teglése", a mely elbeszélésnek egy korábbi 
epikai munka, a Jásár könyve szolgált ala-
púi. De ilyen az újszövetségben a Jézus 
megkisértetéséről szóló történet is, melynek 
bizonyára az Üdvözitőnek egy . hasonlata ké-
pezte alapját ; legalább erre enged következ-
tetnünk a Máté és Márk előadása közti kü-
lombség : az utóbbinak rövidsége s az előb-
binek élénken kiszínezett előadása. Ilyen ese-
tekben nemcsak megengedhető, hanem eg}*e-
nesen szükséges a történet-krit ikai méltatás, 
mivel csak ez képes arra, hogy megcáfolja 
ama véleményt, mely a hagyományt ön-
kényes, vagy épen rosszakaratú koholmány-
nak minősiti, holott az valóságos tényeken 
alapulva, az elfogulatlan, becsületes és hivő 
kedélynek köszöni továbbképződését és je-
lenlegi alakját . A teremtés történetét s az 
őstörténetét a vallásos kedély eme működé-
sének figyelembe vétele nélkül egyszerűen 
lehetetlen az érettebb ifjúsággal megértetni. 

De nem hagyhatók figyelmen kivül a 
belső okok sem, melyek a történet-kritikai 
méltatást szükségessé teszik, szükségessé te-
szik mindenütt, a hol a hagyomány nincs 
összhangban, sőt ellentétben áll a keresztyén 
vallásos tudattal . Ilyenek az ördögről s a 
démonokról szóló bibliai helyek. A démoni 
erőknek úgy az ó- mint az újszövetség csu-
dálatos hatásokat tulajdonit s a démoni csu-
dáknak tulajdonképen két csoportja van : az 



egyiket alkotják azok, melyekben démoni va-
rázslat szemlélhető, a másikat azok, me-
lyekben a démonokkal történik valami, mint 
pl. az ördög-üzések. Már pedig az ördögben 
való hit sem vallásos, sem erkölcsi tudatunk-
kal nem egyeztethető össze s a vallástanár-
nak nem lehet feladata, hogy a hitet feléb-
ressze, hanem inkább az, hogy ha azt bár-
mel}T "növendékénél megtalálja, megsemmisí-
teni ig}Tekezzék. Ide sorozható a csuda is, 
melynek Ananiás és Saphira képezik tárg}7ait ; 
ezt a keresztyén istenfogalommal összeegyez-
tetni nem lehet, még akkor se. ha arra uta-
lunk, liog}T a csudás büntetés az első keresz-
tyén gyülekezet fenállása s jövője érdekében 
szükséges volt. Evvel nem azt akarjuk mon-
dani, hogy a csudát találmányként kell fel-
tüntetni, hanem csak azt, hog}< történetileg 
kell méltatni. A démonokban való hit ismer-
tetésénél kell arra rámutatni, hogy az a po-
gány dualistikus nézetből fejlődött ki s a 
bibliai előadás még ezt az öröklött népszerű 
gondolatvilágot tárja fel előttünk. 

11. A hagyományos csudába való hit 
soha se lehet más, mint alsóbbrendű hit, va-
laminek igaznak tartása, mely a valódi hit-
nek nem lehet feltétele, hanem csak követ-
kezménye. A csudát az embernek magának 
kell tapasztalni, hogy arról rendithetlen 
meggyőződést szerezhessen. Azért soha se 
mulassza el a vallástanár kiemelni, hogy a 
saját magunk által tapasztalt csuda sokkal 
nagyobb értékkel bir a hagyományos csodá-
nál, mint ezt Jézus teszi, ki Nikodémussal 
való beszédében a jelekre való hivatkozással 
az újjászületés csudáját állitja szembe. És ez 
a vallásos életnek legnagyobb, legtitokzatos-
sabb s mégis legigazabb folyamata. Hogy az 
üdvösségről ma is époly rendületlen bizo-
nyosságot szerezhet az ember, mint hajdan; 
hogy a sziv ma is átérezheti azt, a mit Pál 
apostol a Római levél 8. részében leirt, hogy 
vele együtt ma is elmondhatjuk : .,meg va-
gyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelemségek, sem ha-
talmasságok, sem jelenvalók, sem jövendők, 
sem magasság, sem mélység, sem semmi más 
teremtmény nem lesz képes elszakasztani 
minket az Isten szeretetétől, mety van Krisz-
tus Jézusban, a mi Űrünkben" ; hogy ez ma 

is megtörténhet s meec is történik : ez a csu-
dák legnagyobbika. S a vallásoktatás fela-
data oda hatni, hogy a növendék ezt a csu-
dát Krisztussal, Pállal, Lutherrel s az egy-
háztörténet hőseivel együtt érezze s a saját 
életében előkészítse. 

A csudák kérdése vallásos nevelésünk-
nek egyik igen fontos, mondhatnók életbe 
vágó kérdése. Ilyennek kell azt tekintenünk 
nemcsak tanítványainkkal, hanem tágabb 
körökkel szemben is. A katholicizmus bilin-
csekbe veri s féken tart ja a lelkeket, ott a 
szabad vizsgálódásnak nincs tere, s hatalma 
mindaddig fen fog állani, migcsak a tekin-
tély elve végkép el nem enyészik az élet 
hullámaiban. A protestantismus ellenben az 
emberi lélek fájdalmas és diadalmas felkiál-
tása, mely mindaddig nem fog elenyészni, 
mig gyötrődő s szabaddá lett lelkek lesznek. 
De hogy tantermeink s templomaink-e azok 
a helyek s a jövőben is azok maradnak-e, 
a hol a szivnek eme hangjai elhangzanak s 
visszhangra találnak, az attól függ, hogy 
helyesen értjük-e meg az idők jeleit. Ne 
gáncsoljuk a jelent, mert mindnyájan az ő 
szülöttei vagyunk s belőle meritjük legjobb 
erőinket. Nem tagadhatni, hogy a hit és hi-
tetlenség soha se vivtak egymással elkesere-
dettebb, öntudatosabb küzdelmet, mint ma; 
de az is áll, hogy a nemes, a mindennapias-
ságtól ment keresztyén érzület, a keresztyén 
emberszeretet soha se volt hatalmasabb, mint 
épen napjainkban. Korunk bensőség, mélység 
után vágyódik; igy akar egy lépéssel köze-
lebb jutni a jövőnek ama kijelentéséhez, 
melyet az Üdvözitő tanítványainak kilátásba 
helyezett s igy akarja tovább épiteni a re-
formatio művét. Legyen gondunk, hogy a 
jelennek eme jeleit megértsük s ne mint szol-
gák, hanem mint az idők urai s mint az if-
júságnak helyes vezetésééit felelős egyének. 

A - u . 

É n e k. 
Nyilj én szivem szent imára, 
Fakadozzon ott a hála 
Annak jó illatozásűl, 
Akinek szerelme, 
Bőséges kegyelme 
Soha, soha meg nem másul, 



2. Örömömet fényesiti. 
Bánatomat édesíti 
Az ö atyai hűsége; 
Életemet óvta 
Születésem óta — 
.lóságának nincsen vége. 

3. Hogyha szép napom leszálla, 
Az ő takargató szárnya 
Födözött be oltalmával ; 
S mint bujdosót éjjel, 
Drága hit fényével 
Vezetett a ködön által. 

4. A bün csalogatásában 
l ram, Te vezetted lábam, 
Megmutatva szent ösvényed; 
Te adtad. Fölséges, 
Kóstolnom, mily édes 
A tiszta lelkiösméret. 

5. Mikor kedvesim temettem, 
S beborult az ég felettem, 
S szinte sirt bennem a lélek ; 
Ott is Te töltél el 
Vigaszszal, reménynyel : 
Túl a síron van szebb élet! 

6. Nyílj én szivem szent imára, 
Fakadozzon ott a hála 
Istennek illatozásúl, 
Akinek szerelme, 
Hűséges kegyelme 
Soha, soha meg nem másul! 

Sántha Károly• 

Belföld. 
A Selmecbányái papválasztás ügye. A mult 

számban hozott rövid bír, mely Vitális Gyula kar-
társunk lemondását hozta, kiegészítéséül közöljük, 
hogy midőn Vitális Gyula zólyomlipcsei lelkész 
Selmecbányára megválasztatott, az egyház tót 
hívei közül egyesek feiebbezéssel éltek a vá-
lasztás, vagyis inkább a jelölés ellen, de a fe-
iebbezést a honti egyházmegye törvényszéke elve-
tette s a választást egyhangú határozattal mege-
rősítette. Ennek daczára Vitális Gyula azon indok-
ból hogy megválasztását a hivek nem vették ál-
talános megnyugvással, az állást nem fogadta el, 
minél fogva Selmecbányán uj papválasztás lesz, 
mely valószínűleg nem lesz kevésbbé izgalmas 
az előbbinél. 

Vallásos est. Az eperjesi ág. hitv. evang. theol. 
ifjúsági belmissiói egyesület f. hó 7-ikén, a Colle-
gium nagytermében vallásos estélyt tartott a kö-
vetkező műsorral: 1. Ének: .,A dicsőség Istene", 
Yerner Gy.- tói; előadja az ág. hitv. ev. polgári le-

ány-iskola énekkara. 2. Szavalat: „Isten akaratja", 
Tompa M.-tól: előadja Meskó Károly theologus. 3. 
Felolvasás: tartja dr. r.. Nagy Olivér jogakad. tanár 
úr. 4. „Le souvenir", Danklá-tól; előadják hegedűn 
Mandl György és zongorán Baka y Péter, theologu-
sok. 5. „Jákob álma". Irta és előadja ifj. Kemény 
Lajos theologus. G. Ének: „Ima", Weber-től; elő-» 
adja az ág. hitv. ev. polgári leány-iskola énekkara. 

Lelkészjelölés. A csall-apafalvi egyházközség volt 
lelkipásztorának Gregus Gyulának — Krakkóba tá-
bori lelkésznek történt távozásával, az egyházköz-
ség mult hó 17-én tartott közgyűlése a megürese-
dett lelkészi állásra egyhangulag esak S\lancsik Pál 
surányterényi lelkészt jelölte 

A pesti ág. hitv evang. németajkú egyházköz-
ség márc. hó 27-én tartotta évi rendes közgyűlé-
sét Daur György felügyelő helyetes és Schrank Já-
nos lelkész együttes elnöklete mellett. Daur Gy. 
elnöklő felügyelő helyettes mindenek előtt hálás 
kegyelettel megemlékezet Fuszek Tivadar érdem-
dús egyházfelügyelő elhunytáról és indítványozta, 
hogy az elhunytnak emlékét áldásos tevékénvsé-
gének hálás elismerése mellett jegyzőkönyvileg 
megörökítsék; a közgyűlés ezen indítványhoz egy-
hangúlag hozzájárult. Ezután előterjesztették a le-
folyt évről szóló jelentést, melyből átvesszük a 
következő mozzanatokat: Önkéntes évi járulékok-
ból befolyt 4639 k. egyházi áldozatókból és temp-
lomperselyből 925 k., 64 f. templomszékek és sír-
helyekből 1327 k., adományok és hagyományokból 
1271 k. 40 f. A s\egényalap 2378 k. 59 f.- tesz ki, 
• adományok utján gyarapodott 166 k.- val. A sze-
génysorsu konfirmandusok felruházására szolgáló 
Luther- alap 10787 k. 46. f.-re rug, tavaly két kon-
firmandust ruháztak fel. A pogánymísszió javára 
a templomban e célra felálitott persely 15 k. 50 f. 
eredményezett, mely összeget a lipcsei luth, mis-
sziónak küldték be. Az egyházi énekkarnak 28 ala-
pító, 116 pártoló és 38 közreműködő tagja és 448 
k. 56 f.-nyi bevétele volt, alaptőkéje 2018 k. 19f.-ből 
áll; az énekkar sátoros ünnepeken szokott közre-
működni és szép motetáival az áhitatosságot 
emelni. A mult évben született és kereszteltetett 
147 gyermek, 69 fiu és 78 leány, eskettetett 52 
pár, meghalt 138, 72 fi és 66 nőnemű, az Ur szent 
vacsorát 1680 lélek vette, áttért hozzánk 2 róm. 
kath. és 4 izr. kilépet 25. Ezen jelentés jóváha-
gyása után előterjesztették az 1903. évi zárszáma-
dásokat; a közgyűlés helybenhagyta azokat és a 
számadó tisztviselőknek valamint a számvizsgálók-
nak megadta a felmentvényt. Az 1904. évi költség-
vetést szintén elfogadták. Ezután elhatározták hogy 

/ a tisztújítást csak az uj közös szabályrendelet el-
fogadása után fogják megejteni. Az egyházmegyei 
közgyűlési megbízottak megválasztásával a közgyű-
lés véget ért. -



Kérdés. 
Az ág. h. ev. és az ev. ref. egyházak között a 

nagygeresdi egyezség alapján létesült uj egyezség-
nek 10. §-a igy szól : . . . csatlakozott anya — vagy 
leányegyház icözségeknek azon egyházközségek 
tekintetnek, melyekben az illető helyen az egyik 
prot. egyháznak van anya — vagy leánygyüleke-
zete, a másik egyháznak pedig sem helyben, sem 6 
km., vagyis olyan távolságban, ahová hivei nagyobb 
költség és alkalmatlanság nélkül templomba jár-
hatnának és gyermekeiket az iskolába járathatnák, 
sem anya —, sem leánygyülekezete nincs. Ez utóbbi 
egyház hivei az előbbi egyház anya — vagy leány-
gyülekezetéhez csatlakozottaknak jelentetnek ki." 

Ugyan azon egyezség 21. §-a pedig ezt mondja : 
„Szórványokban élő híveknek csak azon prot. hí-
vek tekintetnek, akik oly községben, vagy helyen 
laknak, amelyben és ahol egyik prot. egyháznak 
sincs sem anya —, sem leánygyülekezete. Ezek 
saját egyházuk anya —, vagy leánygyülekezetének 
kötelékébe tartoznak, annak lelki gondozása alatt 
állanak, egyházi adó s egyébb járadóságaikat is 
oda fizetik és a testvér egyház anya — vagy leány-
gyülekezetének pénztárába semminemű adót, 
vagy más járulékot nem tartoznak fizetni.*' 

Mi van most már a missiói körökkel ? Tudva-
levő dolog ugyanis, hogy egy ilyen missiói kül-
területén élő összes hívek együtt alkotnak egy 
gyülekezetet, az úgynevezett missiói gyülekezetet, 
mely anyagyülekezet jellegével bir. 

Egy ily missiói kör területén belül sem egyik, 
sem másik községben, vagy helyen tulajdonképpen 
anyagyülekezet nincs, csak központ van, mint a 
missiói kör területén levő összes hívek által alko-
tott anyagyülekezet lelkészének székhelye. 

Az a kérdés tehát, hogy egv ilyén missiói 
kör területén élő testvérfelekezetbeliek csatlako-
zottaknak, vagy szórványban élőknek tekintendők-e? 

Külföld. 
,,Vegyes hirek" rovatában a ehr. d. Chr. W." 

múlt számában arról értesülök, hogy a német böjti 
főpásztori levelek nagyobbára Mária szeplőtlen fo-
gantatása dogmájának első félszázados évforduló-
jának dicsőítésével foglalkoztak. Az a Mária-dogma 
nevezetesen az az újabb keletű dogma, a melyet 
IX. Pius pápa csalhatatlan teljhatalmánál fogva a 
püspökök előzetes megkérdezése és zsinattartás 
nélkül, sőt ellenére 1854. dec. 8-ikán urbi et orbi 
proklamálni jónak lácott. E dogmával névszerint 
foglalkozott az osnabrücki, a trieri, a strassburgi 
és a rottenburgi püspökök böjti főpásztori levele, 
holott az ő elődjeik ugyancsak erős oppositióban 
voltak e Máriadogmával s a későbbi infallibilitás 
dogmájával szemben. A többi püspökök közül az 

ágostainak főpásztori levele a sociális kérdéssel, 
a posen-gneseni a münkaadóknak a munkásokhoz 
való viszonyával, a müncheni a ker. élet hanyat-
lása és emelkedésével, a würzburgi és passaui 
Krisztus követésével, a eichstätti a ker. családias-
sággal (a melyet ő nem ismerhet !) a padenborni 
a ker. reménynyel, a boroszlói a hitélet megőrzé-
sével, a hildesheimi a hamvazószerdával s a nagy-
péntekkel, a treiburgi az örök imádással, s a bam-
bergi az oltári szentséggel s egyébb dogmatikai 
és ethikai kérdések megvitatásával foglalkozott. A 
boroszloi hercegprímás a pápa áldását is közölte 
a német püspöki karral, a mely az egykorinak még 
csak nyomába sem léphet a ker. vallásos türelem 
és a theol. műveltség dolgában. — A „Protestan-
tenblatt" egy érdekes felhívásban a pápás „Ger-
mánia" és a „Köln. Volkszeitung"-hoz azzal a ké-
relemmel fordul, gondolkoznék az ő hasábjain a 
jezsuita rend szervezetének s eddigi munkásságá-
nak valamely legjobb kath. író általi megírásáról. 
Nevezett prot. lap minden megjegyzés nélkül tenné 
közzé a jezsuitákról szóló e kath. tanulmányt, a 
melyről azt tartja, hogy kath. »redete dacára csak 
a jezsuitismus elitéltetésével végződhetnék. Mi alig 
hisszük, hogy a felhívásnak meg volna a megkí-
vántató eredménye, Abba a darázsfészekbe egy 
komoly kath. író aligha nyúlhat. — Május havának 
közepe táján Rómában Nagy Gergely 13 évszáza-
dos fordulóján több napon át a „liturgia és a Stent 
művészet" tárgyában kongresszust tartanak, a mely-
nek német tagjai között JDuchesne és Ehrle is (az 
Index történetirója) szerepel. A kongresszus tár-
gyalásai a liturgia tudományára, s a ti. és 7-ik szá-
zad kei . irodalmára és régiségtanára, nemkülönben 
a Gergely-féle énekügy tanulmányozására terjed-
nek ki. Az ünnepi napok alatt előadják Perosis 
Lőrincz „az utolsó Ítélet" c. oratóriumát. Mint 
olvassuk, Angliában is nagyban készülnek Nagy 
Gergely ünnepének megtartására. Csak aztán 
legyen is e tanűlmányokn.ak valami komo-
lyabb eredménye. — A túrni ev. egyházközség 
krízis elé jutott s épülő félben levő temploma 
alighanem csődbe kerül. Még közel 300 ezer már-
kára van szükség a templom felépítésére és pedig 
126 ezer márkára azonnal. Ha csődre kerül a do-
log, a túrni kath. templom építési egylet veszi meg 
az ev. templomot. Rade a „Chr. Welt" hasábjain 
„Entweder-Uder" c. alatt nyílt levelet intéz az egész 
ev. keresztyénséghez. Felhívását azzal indokolja, 
hogy vagy megkíméljük az ev. mozgalmat e szégyen-
től és megfizetjük az összeget, hogy aztán méltán 
álljon a templom ,,a prot.-harag s az ev. testvér-
szeretet" emlékeként, vagy csődbe engedjük .jutni 
a dolgot, hogy ezzel a Los von Kom mozgalma 
megtisztittassék és mélyittessék s a katholikussá 
lett túrni dóm aztán ama protestantismus jelképe 
gyanánt álljon, a mely nem köböl épült házakból 
áll." Sajnálatos körülmény, hogy a dolog odáig ju-



tott .s épen nem válik dicsőségére a nemes prot. 
egyszerűségnek. Ugy halljuk, hogy a Gusztáv-Adolf 
egyesület is komolyan foglalkozott a kényes kér-
déssel. — Az ev. vallástanítás emelése céljából 
Causnit\ semináriumi igazgató a „Pädagogiai La-
pok" ez évi 4. számában azt javasolja, hogy sza-
kítsunk a vallástanitásnak bibliai történetre, kátéra, 
egyházi énekre, bibliai mondatokra, perikopákra és 
egyháztörténetre való ósdi felosztásával s tekint-
sük azokat csupán segédeszközöknek a bibliába 
való bevezetés céljából. Mert hát a bibliának a 
maga tárgyi igazságaiban való alapos megismerése 
az ev. vallásoktatás egyetlen és legfőbb feladata, s 
a biblia olvasása a vallásoktatás koronája. A bib-
liát kell a vallásos tanitás központjává tennünk s 
a felsőbb fokozaton csakis bibliai oktatással kell 
foglalkoznunk. A vallástanítás kérdéseit tisztán és 
kizárólag magából a bibliából kell merítenünk és 
kifejtenünk. Valóban életrevaló eszme. Szólhatná-
nak a kérdéshez a mi vallástanáraink ! 

oxforti egyetemes könyvnyomda a világ ta-
lán leghíresebb, legrégibb s mennyiség s minőség 
tekintetében egyaránt legteljesebb és legtökéle-
tesebb nyomdája. Az 1478 évről való s eleintén 
bérhelyekre szorult, majd később egy templomban 
és színházban helyezték el. Csak 1773-ban tudott 
s;iját helyiséget szerezni. 1600-ig mindössze 125 
könyvet adott ki, a következő 50 év alatt már 
1170-et. majd 1520-at, a W i l l , század első felében 
csak 1000-cl s annak 2-ik leiében már 1100 köny-
vel. \ 19-ik században rendkívül termékeny volt 
a könyvkiadása, amennyiben annak első felében 
3200, s a másik felében 8000 könyvet adott ki, 
nem számítva a bibliát, melyet évenkint 1 millió 
példányban adott ki. A cambridgei egyetem ,.kir. 
nyamtatóival" együtt élvezi Angliában a biblia-
nyomtatás kizárólagos jogát. Ezzel a biblia a leg-
olcsóbb és legjobban nyomtatott könyve lett az 
irodalomnak. Az oxfordi biblia 71 kiadásban jele-
nik meg óriási foliánsokban és kis brilháns-köte-
tekben. E biblia talán az egyetlen könyv, a mely-
nek korrektúrája többe kerül mint annak nyomta-
tása. Kg y hibának a megtalálása jutalmakkal van 
egybekötve. Az imakönyvek, liturgiái iratok, hym-
nusek és zsdltáros könyvek is évenkint több mil-
lió példányban hagyják el a nyomda sajtóját. A 
nyomdának fényképi részét Müller Miksa, a nagy-
hírű kelet i tudós rendezte be régi kéziratok ha-
sonmásának reprodukálására. Ezenfelül e nyomda 
az összes régebbi és újabb, művelt és kevésbbé 
mfivelt nyelveken képes a bibliát előállítani. Papi-
rosát is maga állitja elő és minőség teKíntétében 
páratlan és csaknem elpusztíthatatlan. Valóban ör-
vendetes dolog e nyomda bibliás buzgalma az 
evangéliumnak a népek és nemzetek különböző 
nyelvein való előállításában és terjesztéseben ! 

A ,.Los von Rom* mozgalma folytán az él-
ni tilt évben Ausztriában 4510 lélek tért az ág. hitv. 

ev. és ev. ref. hitre, mely számból a róm. kath. 
egyházra esik 4056 léleknek a kitérése. Az ev. 
egyházakból áttért 103G lélek és pedig 937 a róm. 
kath. egyházba. Az elmúlt évben mindkét ev. egy-
ház tehát 3474 lélekkel megszaporodott és pedig 
a római egyházhoz való viszonyában 3119 lélekkel 
a mi 1 év alatt eléggé tekintélyes számnak mond-
liató. Érdekes és felette tanulságos a közelmúlt 
éveknek át- és kitérési statisztikája, a melyből 
megtudjuk, hogy az 1899—1903. években összesen 
27216 lélek tért át mindkét ev. egyházba és pedig 
25348 lélek magából a róm. kath. egyházból. Mind-
két ev. egyházból a jelzett években kitért 4609 s 
abból a római egyházba 4084 lélek. Az ev. egy-
háznak 5 évi szaporodása 22607 s közelebbről 
épen a római egyházzal szemben a nyeresége 
21264 lélek, r.zek a számok világosan beszélnek, 
s a Los von Rom terjedését igazolják, n. lélekszám 
arányához képest az ev. iskolaügy is halad és fej-
lődik az osztrák örökös tartományokban. Csak 
összehasonlítás és példa kedvéért megemlítjük, 
hogy hazai közoktatásügyi kormányunknak 1900 
évi működéséről szóló jelentése szerint hit feleke-
zeti megoszlás szerint a tankötelesek közül arány-
lag legtöbb ág. hitv. ev. gyermek (91.75%) járt is-
kolába, azután jöttek a miniszteri jelentés szerint 
az unitáriusok 88.91, a római katholikusok 86.42 
az ev. ref. 84.52 s a zsidók 83.04 százalékkal. A 
görög keletiek (66.03,°/,,) s még inkább a gör. ka-
tholikusok (rutének és románok 63.19°/0) nagyon 
hátravannak az iskolaügy terén. A mult évhez ké-
pest az arány csak az ev. ref. és az unitárius 
vallásfelekezetnél emelkedett nagyobb mértékben. 
A kit a protestantizmus e fölényének, illetve a 
katholicismus inferioritásának a kérdése közelebb-
ről is érdekel, az olvassa el Kachs Emö német 
ev. lelkésznek „Übertritte aus der rom. kath. zur 
evang. Kirche in Deutschland während des XIX. 
Jahrhunderts ' ' c. a minap az „Evang Bund" pálya-
műveként s annale kiadványai között megjelent 
rendkívül tanulságos művét, a melyet nem sokára 
bővebben és behatóbban is fogunk ismertetni. A 
szellem dolgában Kóma egyháziassága nem veheti 
fel a versenyt a wittenbergi és genfi protestantiz-
mus evangéliumával. S ez megnyugtató és biztató 
a jövőre nézve is. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 
Az „Evang. Bund" növekedése. Azzal, hogy 

Külow kancellár Németországban a jezsuita tör-
vénynek hitessé vált 2-ik £-át töröltette, bizonyára 
akarata ellenére még némi jó szolgálatot is tett, 
a mennyiben alkalmat adott arra, hogy köztudattá 
váljék az a nagy veszedelem, amely a jezsuiták 
részéről fenyegeti a vallási és politikai békét. Né-
mileg szükséges volt ez a reformatio hazájában is, 
mert az a protestáns lanyhaság, mely miatt ne-
künk is bőséges alkalmunk van panaszkodni, né-
met testvéreink egy részénél is erős gyógyszerre 



várt. Ezt megkapták még peclig a Mária-kongregátiók 
által megkettőzött adagban. Âm a visszahatás sem 
maradt el ; aminek legjobb bizonyitéka az, hogy 
az „Evang Bund- ' tagjainak száma az elmúlt évne-
gyedben " ea. 50000-rel növekedett. Az „Evang. 
Bund" tudvalevőleg az a nagy német protestáns 
szövetség, a mely a protestáns érdekeknek min-
den irányban való megvédését tűzte zászlajára. 
Tagjai számának ily örvendetes szaporodását látva 
— mi is csak örvendeni tudunk. 

A jezsuiták vagyona. Bizonyosat erre vonat-
kozólag mondoni ngyan nem igen lehet, mert — a 
nyilvánosság nem mindenkinek kedves és legke-
vésbbé kedves épen Loyola tanítványainak ; azon-
ban megközelítő adatokat szolgáltatnak forrásunk 
szerint Cliquet volt pénzügyi minister bátrahagyott 
feljegyzései, melyek szerint a jezsuiták vagyona 
fekvőbirtokokban és értékpapírokban 16000000000 
márkát (körülbelől 20 milliard korona) tenne. For-
rásunk még arról is tud, hogy ennek az óriási va-
gyonnak nagy részével immár a német pénzpiacot 
kezdik elárasztani. A háborúhoz tudvalevőleg ez a 
három dolog szükséges : pénz, pénz és ismét csak 
pénz. 16 milliárd egy ügyes jezsuita-generális ke-
zében elég nagy hatalom arra, hogy az ellentábort 
is tétlen közönyösségéből felrázza és az eddiginél 
őszintébb és igazabb tömörülésre-bírja. 

A németországi konsistorium Opitz superin-
tendensnek megtiltotta az ,,Allg. Rundschau" c. 
ultramontan szellemű lapban való irodalmi műkö-
dését. Ez első tekintetben ugyan épen az evange-
likus szabadság korlátozását jelenti, valósággal 
azonban csak jogos tiltakozás és védelem olyan 
evangelikus-protestans jellemtelenség ellen, a mely-
től — mint a példa mondja — német testvéreink 
sem mentek. Opitz superintendens eléggé csudá-
latos módon összeegyeztethetőnek találta evangé-
likus superintendensi állását azzal, hogy saját egy-
házában végzett ténykedésével egyidőben az ultra-
montan sajtóban a klerikalismusnak védelmére 
kelve, annak dicsénekeket zengedezzen. Eljárása 
már hosszabb idő óta kihivta maga ellen a legszi-
gorúbb kritikát, mig nem felettes hatósága utóbb 
a fent emiitett tilalommal annak véget vetett. Az 
ultramontam sajtó megszokott hangon természe-
tesen tiltakozik az ilyen eljárás ellen, mi azonban 
csak jogos önvédelmet láthatunk benne. A pro-
testáns öntudatnak hanyatlása szunnyadása ne-
künk is igen ii3gy bajunk és úgy látszik külföldi 
testvéreinknek is küzdeniök kell ellene. De azok 
legalább nem nézik tétlenül azt a munkát, a me-
lyet egyházunkbeli emberek, sőt vezérférfiak foly-
tatnak saját egyházuk ellen. Valamivel több ügye-
lem s alkalomadtán következetesen alkalmazott 
szigor talán nálunk is helyén voló lenne. Az olyan 
Kaas Ivor báró féle Protestantismus csak sírunkat 
segíti megásni. 

Tiltakozás a Mária-kongregatiókellen. Nemcsak 

a jezsuita tövények ismert módosítása, hanem az 
említett kongregatióknak engedélyezése által is, 
mélyen sértve érzi magát Németországnak egy-
házához hű evangelikus lakossága. Az ellene való 
tiltakozások napirenden vannak. Forrásunk egy 
főgymn. igazgató leveléből közöl egy részletet, 
mely szerint tanártársai előtt határozottan kijelen-
tette, hogy a Mária-kongregátiókat intézetében soha 
sem fogja engedélyezni. E határozatában összes 
tanártársai mellette állanak. Sok szónál és nagy-
hangú phrázisnál kifelé bizonyára többet használ 
az ilyen nyugodt, de határozott állásfoglalás befelé. 

Angolország katholikus lakossága saját sajtó-
orgánumainak tanúsága szerint állandóan apadóban 
van. 1891-ben a katholikusok száma 5640891 volt, 
mig 1901-ben ez a szám 5200956-ra apadt, tehát 
10 év alatt közel egy fél millióval. A lakosság-
száma ellenben nagy mértékben szaporodott. Föl-
tétlen hiteleseknek ugyan ezek az adatok sem tar-
tandók, de szemben azon többször világgá eresz-
tett tendentiosus híresztelésekkel, melyek szerint 
Anglia katholizálása ,,örvendetes" módon haladna, 
kellő értékükre redukálják a klerikalismusnak leg-
többször koholt híreit. 

I rodalom. 
Peres Sándor Neveléstana. A 23 íves munka 

előszava csak néhány sorból áll. Azt akarom - -
mondja, — hogy a nevelés biven végezze felada-
tát, mely nemzeti nagylétünk megteremtésében 
reá háramlik. Ezzel meghatározta a szerző mun-
kájának főirányát. A nevelés nagy külömbségeket 
mutat, kiváltképen tartalomban, módszerben, esz-
közökben, de azért főcélja nem lehet más, mint a 
gyermeket a nemzeti társadalom életképes, hasz-
nos tagjává alakítani. Peres neveléstudományának 
felosztása a következő. Az 1. rész foglalkozik a 
fejlődés- és alakulástannal ; a 11. rész tárgyalja a 
szervezettant és módszertant. Látni való, hogy a 
neveléstudomány anyagának ezen értelmes, mes-
teri diszponálása s a két főrész fejezetének har-
monikus, a főcélt mindig szem előtt tartó követke-
zetes, egységes tárgyalása Peres munkájának igen 
nagy, mondhatni úttörő számba menő érdeme. 
A munka stílusa rendkívül szép, gördűlégenv, kel-
lemes. Ki kell még emelnünk, hogy a könyv, kü-
lönösen abban a tekintetben, hogy a neveléstudo-
mányt, mint önnálló tudományt kezeli, méltán te-
kinthető abszolút pedagógiai munkákban éppen 
nem gazdag irodalmunkban alapvető munkának, 
.az értékes munkát a Lampel-Wodianer-féle urlv. 
könyvkereskedés adta ki. Ara 4 K 50 f. 

Vasárnapi, ünnepi és alkálmi imádságok, 
templomi használatra. Irta: Szolnokv Gerzsón, a 
hajdu-böszörményi ev. ref. egyház egyik rendes 



lelkipásztora. Ára 4 Kor. Kiadja László A. és Társa. 
Debrecen. Nagy nyolczadrétü, 266 lap. Az imák 
tartalmasak, kenetesek szépek. 

A „Magyar Könyvtár" legújabb sorozata ismét 
há iom ér tékes munkával gyarapitja ezt a kitűnő vál-
lalatot. A magyar irodalom köréből Deák Ferenc 
korszakalkotó második felirati beszédét közli, 
melyet bevezetéskép az a r emek szónoklat előz 
meg, mellyel Beöthy Zsolt áldozott a haza bölcse 
emlékének, Deák születése százados évfordulójá-
nak egyetemi ünnepén. A külföldi irodalom^ köré-
ből Maeterlinck szerepel, a nagy belga iró. kinek 
,,Monna-Vanná"-ja oly óriási sikert aratott s aki 
ebben az uj darabjában — cime „Joyzeile" — egyi-
két adja legmélyebb, legköltőbb alkotásainak. A 
drámát Ábi •ánvi Emil fordította, a nála megszokott 
tökéllyel. Végre egy két s zámra terjedő angol 
elbeszélést ád a sorozat, még pedig a Sherlock-Hol-
mes történetek révén nálunk is rendkívüli nép-
szerűségre jutott Conan Doyle-tól. Cime: ,.Az Agra 
kincse", és szintén Serlock-Holnies egy zseniálisan 
kigondolt detektiv-történetét tartalmazza, melynek 
szövevényei Britt-Indiából nyúlnak át Angliába. A 
gondos fordítás Mikes Lajos tollából való. A 
„Magyar Könyvtár" egy-egy számának ára 30 
lillér ; az eddig megjent számok teljes jegyzékét 
szívesen megküldi a kiadókivatal (a Lampel R. — 
Wudianer F. és Fiai, Budapest , Andrássy-üt 21.), 
vagy bármely más könyvkereskedés . 

T E M E T Ő; 

Biszkup Lajos. 
E becses lap olvasói előtt talán ismerős a 

neve. Dunáninnen volt az ő működésének tere, 
Losonc a mindene, Itt élt, működött , gyarapított . 

Tanulság lehet élete azoknak, kik velem együtt 
fiatalok e pályán. 

Áromi család volt azon kör, melyben tölté 
gyermekévei t . 1837. janflár 29-én született Nagy-
kürtösön, Nógrádvármegyében. Elvégezvén szülő-
helyén elemi iskoláit, az akkor híres ev. főiskolá-
kat látogatta. Aszódon két évig tanult. Majd Lo-
soncra, ennek 1849. az oroszok által való felége-
tése után Osgyánba, Selmecre. Pozsonyba s újból 
Selmecre került. Itt, ez utóbbi helyen, végezte a 
nyolcadik ozztályt. 

Talán más pályát vágyott a fiatal lélek, talán 
más működési térről álmodozott, talán mássá kí-
vánta magát képezni. De a sors máskép határozott. 
Meghalt a jó apa, kire támaszkodhatot t az itju. E 
gondolat, részint hajlamai, kedves, humoros termé-
szete a kenyérkereső botot adták kezébe. Az ak-
kori idők szokása szerint segédtanítóvá lett 1856. 
Az alberti-i tanitó, Hankus Károly lett első okta-

tója az iskolában. Csak két évig élt itt. az alföldön. 
Lelke vágya, a honvágy csábítgatta. Görbe szülő-
földjének hegyei, a rég nem látott arcok, a kis 
patak csörgő locsogása, a szellő fuvalmai hívták, 
csalogatták, végre el is vitték. Turopolyán lett he-
lyetes tanítóvá. De csak négy hónapig munkál t e 
félreeső helyen, ahonnan a losonci egyház bizalma 
első tanítójává választotta. 185S január 31-én fog-
lalta el állását. 

Iskoláját mindjárt oly magas színvonalra 
emelte, hogy büszkesége volt az egyháznak, sőt. 
városának is. Azóta folytonosan működött elbbő 
mint flu,- 1869. óta pedig, amikor az egyház liú-
iskoláját az államnak átadta, mint leányiskolái 
tanitó. 

Működésűnek első évei azon gyászos időre 
esnek, amikor dalban mondta el panaszát a nem-
zet, amikor a porrá égett losonci főniksz a dalban 
kelt új életre. 

A „losonci daíegylet" ekkor alakult az <"> buz-
gólkodásán is. Részese volt azon diadaloknak, a 
melyek az első dijakat adták a losonciaknak. Ké-
sőbb alakitá kar társával az „egyházi énekkar"- t , 
melynek céljává az egyházi zene magasabb mii ve-
lését, a temetések magasztossabbá tételét tűzték 
ki célúi. Mind a ket tőben dolgozott, utóbbiban 
egész haláláig. 

Egyéni tulajdonságai : szerető nyájassága, pá-
ratlan humora , mely tanítás-közben is ki-kicsillant, 
becsült té tették nevét, helyet adván neki ügy a 
városi képviselőtestületben, mint mind azon tár-
sadalmi s jótékony egyesületekben, intézetekben, 
melyek az erkölcsi jót munkál ták . 

Mint tanító-egyesületi elnök tekintélyt szerzet t 
egyesületének a társadalom előtt azon munkássá-
gával, melyet nem sokára valósulva látunk a ,,-nog-
rádvármegyei" tanítói in ternátusban. Az ő kezde-
deményezte filléres-gyűjtések, az iskolák perselyei 
képezték azon mustármagot , mely, mint fa, lomb-
jait fogja terjeszteni sok-sok szegény tanuló-fiúra. 

Tanítói munkásságát széjjel vitte a hir, a tisz-
telet. Mint kerületi népisk. bizotsági tag s egyli. 
törvényszéki tag, messze megyékben is i smerőssé 
tette nevét. 

Általában mindenütt ott volt, hol az egyház, 
a város, a haza érdekében kellett dolgozni. 

Erős s z e n e z e t é t váratlan csapás," szélütés 
törte le. Nagyobbik családja, tanítványai között é r te 
a végzett. .,Ugy estem el, inondá. mint Makarov, 
a jól teljesített munkában , a harc mezején." Nem 
egészen ! Mig annak életét a tenger vize zárta 
mélységébe, addig az ő élete, mint hegy mögé 
tűnő nap képe, fogyott, egyre jobban; végre el-
tűnt. Csak a halvány alkonyat, élete tartalma: szív-
jósága, szeretete világított a há t ramaradtak szivé-
ben, lelkében. Azóta sötét van sziveinkben. A bána t 
éjszakája takarja azt. 

Elbúcsúztunk tőle ! Temetése tanítóhoz méltó 



volt. Egy város állt körül a koporsót , kik között 
mennyi tanítvány sírt velünk! Sírt a gyermek, ifjú, 
öreg, Isten szolgája, a templom. Azóta nem lát-
tuk ! Leikeink bánat éjszakáját azonban emelgeti 
életünk alkonyati fénye s annak derengésében lát-
juk újra köztünk, nem test szerint, de lélekben 
feltámadni, munkás életének intézményeiben, cse-
lekedeteiben, példáiban. 

Azóta megnyugodtunk ; elmúlt az éj. 
Nyugodj, kedves mesterünk, mindannyiunk 

atyja! Nem haltál meg, bár ezrekre keltéd dús él-
ted kincsét; fetámadtál azok szivében^ lelkében. 
Nősz egyre jobban, egyre magasabbra az emléke-
zetben, a szivekben. 

Ez nyugtasson a siri éjszakában ! 
Isten veled béke lengjen sirod felett ! 
Losonc. 

Elefánty Sándor 
ev. tani tó . 

Hering Lajos. A fejérkomáromi evang. egyház-
megye megdöbbentő fájdalommal tudatja a gyászhírt, 
szeretett íőesperesének Nt. Hering Lajos szendi lel-
késznek 46 éves. korában történt gyászos elhunytá-
ról. Meghalt május 9-én, temetése május 11-én 
történt Körmenden. 1880-ban szenteltetett lelkésszé 
Sopronban Karsay Sándor püspök által Vönöckön 
és Dömölkön működött, mígnem az 1886. év végén 
a szendi egyház választotta lelkészévé. 1893. évtől 
két ízben is megtisztelte az egyházmegye bizalmával 
és esperessé választotta. Ugy mint lelkész, mint 
esperes és kerületi jegyző teljes erejével evangeliomi 
magasztos hivatásának élt, mint a tanügy lelkesült 
bajnokát ismerte mindenki és áldásos alkotásaival 
örök emléket állított, az egyházban. Megteremtette 
fillérekből az egyházmegyei lekészi és tanítói 
nyugdíj intézetet és felvirágoztatta a gyülekezetek 
takarékmagtárait . Hogyha csengő hangján Isten 
igéjét hirdette, akkor megyőződtünk arról, hogy 
lelkiismeretes ember máskép nem cselekedhetett 
és hogyha alkotott a közjóra, ez mind Isten dicső-
ségét hirdeté. Legyen nyugodt siri álmod Krisztus 
jó vitéze boldog föltámadásra. ! 

A Tótkomlósi ág. hitv. ev. egyházközség fáj-
dalmas szívvel jelenti tudós Botka Jó\scf ág. hitv. 
ev. tanitó úrnak mint az egyházközség 24 éven át 
volt hű, buzgó ás fáradhatatlan tanítójának f. évi 
május 10-én reggeli 3 órakor hosszas szenvedés 
után, munkás életének 50 évében történt gyászos 
elhunytát. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Br. A. Megkaptuk annak idején, közlésre elő-
készítettük is, de az akkori számból kiszorulva, 
megrekedt . — H. J . Köszönjük. Alkalomadtán ké-
rünk többet is, akár ilyet, akár másnemüt . — B. 

J. Szívesen közöljük, de csak ha az egész rendel-
kezésünkre áll. — O. V. Köszönjük. Értesí tés ment. 
J . M. Szívesen. 

Toronyórák 
palota-, városházi-, gyári-
és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközli 

első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAFEST, VII., Csömör i -u t 5 0 . szám, 
sa já t házában. 

Képes árjegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10—3. 

549—1904. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tartozó 

resiczai 

lelkészi állomásra. 
I. Javadalom : 
1. Az egyház pénztárából 680 kor. 
2. Az államtól congrua cimén 993 k. 14 f. 
3. Szabad lakás : három szoba, konyha, 

kamara, padlás és egy kis kert az udvaron. 
4. Stoladijak : keresztelés 2 kor. Avatás 

1 kor. Esketés 6 kor Kis temetés 2 kor. 
Nagy temetés 4 kor. Anyakönyvi kivonat 
4 kor. 

5. Ünnepi offertorium karácsony, húsvét 
és pünkösdkor. 

II. Szolgálati nyelv a német. A ki tótul 
is tud, előnyben részesül. 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. évi május 31-ig. 

Temesvár, 1904. május 8-án. 
Kramár Béla 

42 2—1 főesperes . 
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Konfirmációi emlékkönyv. 
Az egész szaksajtó a legnagyobb el ismeréssel fo-
gadta a Luther-társaság XLVII-ik kiadványát PAU-
LIK JÁNOS nyiregyházt ev. ielkész.a kiváló egyházi 
Írónak „Konf i rmác ió Emlékkönyvét." Ennél a tartal-
mas könyvnél szebb emléket nem nyújthat a szülő 

serdülő gyermekének. 

Ára fir/jve 3 kor. Szép vászonkötésben 3 kor. 
50 fill. Diszkötésben, aranymetszéssel tok-

ban 6 kor. (Számos képpel). 
Kapható : HORNYÁNSZKY VIKTOR könyvkereske-

désében (Budapest V. Akadémia-utca 4. szám.) 

A ki ezen összeget előre megküldi, a könyvet bér-
mentve kapja meg : ellenkező esetben utánvétellel 

küldik s ekkor a viteldíj a megrendelőt tetlieli. 
:i8 2-2 

minden- i a | r / | | n n g < | A | : iskola-, torna- és óvodabe-
nemü I » K U l d | ) d U U K , rendezések cs szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. 

25 1 5 - 1 0 

• * ' 

Pályázat 
a heg}raljai egyházmeg}Téhez tartozó 

zemplén-csanálosi ág. hitv. ev. magyar ajkú 
egyházban megüresedett 

lelkészi állomásra. 
Javadalom : 3 szobából álló lakás, kert_ és 
melléképületekkel; 24 kat. hold és 744 |_|-öl 
jó minőségű szántóföld szabad használata, 
az ezzel járó legelő illetőséggel ; 1 kat. hold 
és 123 Q - ö l r®t, mely szántó- és rétföldek 
most bérbe vannak adva : az egyes tagok 
által ez idő szerint még bizonyos aránj^ban 
teljesitett munka 70 kor. átlagos . értékben ; 
a hivek által fizetett gabona termény, mely-
nek értéke átlag 221 kor. s ugyancsak a hi-
vek által fizetve, át lag 44 ker. 65 fill. kész-
pénz és stóla. Congrua 1600 koronáig 837 
kor. 70 fill. 

Bővebb felvilágosítást ad alólirt főespe-
res Ózdon .(Borsod m,) a hová a pályázati 
kérvények mellékleteikkel együtt folyó évi 
május hó 22-ig b e k ü l d e n d ő k . 

Kelt Ózdon és Miskolcon, 1904. ápril. 25. 

Túróczy Pál 
főesperes. 

Radvány István 
kir. tanácsos, egyhm. felügyelő, 

4 l o H f S 
töHesztéses kölcsönöket T f f ' és" 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 'ÓU értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z P I T l p i v h i t e l t Î PaP°knafc> katonatisztek-
J ' nek, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig terjedő 

időre gyorsan és cliscreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLEK LAJOS és TÁRSAI 
• bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d u t c a lő. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12—5 (Válasz bélyeg) 



A közeledő Confirmálás, 

f ö 

ijg 

nemkülönben a Húsvét és Pünkösd ün-
nepek alkalmából szíves figyelmébe aján-

lom a 

lelkész és hitoktató uraknak 
Gyurátz Ferenc ág. hitv.evang. püspök ur • 

L e l k i v e z é r 
cimii imakönyvét, 

melyből most újonnan a nyolcadik kiadás 
jelent meg. 

Ára vászonba kötve 1 korona. 
Kapható-' 2.—, 3. - , 4.—, 5.— kor. árú 

kötésben is, megrendelhető : 

IvIS TIVADAR ïmMM P á p á 
Ugyanott jelent meg : 

Gyurátz F e r e n c : KÉZI AGENDAJA 
a második kiadásban. Ára fűzve 3 K 60 f. 
Vászonba kötve 5-60 K, Bőrkötésben 8 K. 

Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
A j táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

* Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

* orgona-épitő müintézet 
^j j ? j (villamos üzemre berendezve) 

* \ i m Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 

rendszer szerint készített 
pneumatikus ~~~~ 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a l ego lcsóbb á r a k mel le t t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

M Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem- * 
mel kitüntetve. 27—12 ^ 

p y y y y ^ y y ^ y y y y y y y y y y o 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntö 

K i s - G e j ő e z , Ungmegye. 
Ajánlom harang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

í I 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az el ismerő i ra tokból : 

BizonyitvAn\r. 
En alólirt lelkiismeretes bizonyságot teszek arról, 

hogy Egry Ferenc kis-gejőci birtokos és harangöntö úr, 
Zétény fiók-egyházam részére két vaskoronáju, uj szerke-
zetű s a legkönnyebben járó 7 és '/, mázsás harangokat, 
aránylag nagyon méi sékelt áron öntött. Melyeknek méla-
bús, erős és kellemes hangjai, Istenhez emelik a még el 
nem fásult, romlatlan lelkeket s nemcsak Zétényt, hanem 
a közelebb fekvő községeket is szivhez szóló ' gyönyörű 
hangjukkal betöltik. Aliért is mig egyrészről a fentirt ha-
rangöntő úrnak, hiveimmel együtt legteljesebb megelége-
désemet nyilvánítom; másrészről őt, mindenkinek a kiket 
illet, szives jóindulatába és pártfogásába ajánlani erkölcsi 
kötelességemnek ismerem. 

Zemplén-Boly, 1900. január 21. 
Szepesy Ede 

rk. esperes-plébános 

Pályázat 
a bácsi á. h. evang. egyházmegyéhez tar-

tozó zsablyai 

missziói lelkészi állomásra. 
Javadalom : 

800 kor. készpénz. 
Lakás nagy kerttel. 
2 öl tűzifa. 
Stolák. 
Congrua 772 kor. 80 üli. 
Szolgálati nyelv a német. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 

junius 8-igÜ 

Újvidék, 1904. május 8-án. 

Belohorszky Gábor 
^ 1 1 főesperes. 



H u s z o n k e t t e d i k év fo l yam. S o r s z á m . Orosháza, 1904. m á j u s 12-én. 

Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 „ 

Negyedévre . • 3 „ 
Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
>.0.+ 

K i a d ó t u l a j d o n o s és „ sze rkesz tő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ,, 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad. oldal 2 „ 

Felekezeti türelmesség.*) 
Szép erény az a türelmesség. Más em-

bert nem háborgatni lelke meggyőződésében, 
a szeretet leplével elfedni gyarlóságát talán 
akkor is, lia az a t iedet gúnykacaj céljából 
feltárja a világ előtt, előzékenynek lenni ott 
is, hol te udvariat lanságot, mellőztetést ta-
pasztalsz minduntalan. 

Szép erény és keresztyénies dolog ez, 
de tekintve a közegyházat, vájjon ott, ahol 
ez nem indokolt manapság célravezető-e ? 
nasználunk-é vele úgy egyes hiveinknek, mint 
általában közegyházunknak. 

A mi minket evangélikusokat illet, mi 
ezt a türelmességet, keresztyéni szeretetet 
más hitfelekezetüekkel szemben gyakoroljuk. 

Mi mást nem bántunk, sőt ha egyházunk 
szolgálatát óhaj t ja valaki, szivesen rendelke-
zésére állunk. Hogy csak néhány esetet em-
lítsek : más felekezetek betegjeiért imádko-
zunk, temetéskor harangja inkat megszólaltat-
juk, temetőinket még a r. katholikusok előtt 
is megnyitjuk. Templomunk is megnyilt nem 
egyszer a testvér felekezet előtt. 

Mi mindezt — damus, de ha merjük mon-
dani : petimusque vicissim, akkor már a más 
felekezetűek szive, különösen a katholikusoké 
bezárul a kicsinyes, megvetett lutheránusok 
előtt s ha viszonosságra hivatkozunk — sze-
münkbe nevetnek. 

Hogy ez igy van, . muta t ja az alábbi 
eset : Cs.-Albertin néhány katholikus család 
él. l ia halálozás történik, kívánatra haraug-

*) Nem mindenben értünk egyet a cikkíró nézeteivel, 
de J 7.zá hasonlóan, mi is ajánljuk e kérdést és az ezzel ösz-
sze f^gő hason természetű kérdéseket olvasóink s nevezete-
sen papi értekezleteink szives figyelmébe. Esetleges észrevé-
teleknek, felszólalásoknak szivesen adunk helyt lapunkban. 

Szerk. 

ja inkat mindig meghuzattuk, a temetőben ha-
lottaink mellé sorba temet jük az övékét. 

Mindez a csanád-palotai plébánosnak 
tetszhetik, mert halot ta ikat s ezekben egy-
házukat megbecsüljük, i rántuk testvéri sze-
retetet tanusitunk. 

S mit tesznek ők ? mivel viszonozzák a 
mi türelmességünket, testvéri szeretetünket ? 

Meghalt Cs.-Palotán egy Bogár János 
nevezetű hivünk. A család kérte a r. k. plé-
bánost, hogy legalább a temetéskor engedje 
meg a harangoztatás t , fizet a harangozásért , 
a mennyit csak kér a kath. egyház. 

Szóba sem állott híveimmel, hallani sem 
akar t a harangoztatásról . 

Temettem tehát harangszó nélkül. Visz-
szük a halot tat a temető felé. 

A község alat t azonban figyelmeztetik 
a menetet, hogy ,,ne a temető-felé tessék 
menni, hanem balra, ott van neki sir ásva 
egy külön helyen". 

Tehát evangélikust nem lehet temetni a 
a katholikusok közé, holta után is kiközö-
sítik. 

Ez a középkori gondolkozás, türelmet-
lenség, keresztyénietlen eljárás vérig sértett . 

Azt lát tam, hogy egyházunk ezek előtt 
küszöb, melyhez bárki odadörgölheti piszkos 
lábát. 

Ideje volna, hogy ezekkel szemben ön-
tudatra , önérzetre ébredjünk. 

Szép az a keresztény szeretet, a mint-
hogy kell is, hogy áthassa sziveinket a más 
felekezetüekkel szemben, de e citnen a jogos 
önérzetről sem mondhatunk le. 

A ki téged kővel, azt te kenyérrel, ez 
keresztyéni dolog ; de azért Krisztus is, mi-



dön a főpap szolgája arcul csapá, ezt mondá : 
,,ha jól szóltam, mért versz engemet?" 

Miért tűrjük a katholikusoktól a sok ar-
cúicsapást, ha jól szóltunk, mit sem vétet-
tünk s csak viszonosságot s a tanusitott sze-
retetnek viszonzását kérjük. 

Akár hogy hangoztatjuk a keresztyéni 
szeretetet, de a katholikusokat e bajtól csak 
hasonszenvi módon lehet megszabadítani. 
Akármilyen visszásán hangzik, de itt csak 
hasonlót hasonlóval lehet gyógyitani. 

Miután durva, vastag zsákot finom tű-
vel, vékony cérnával jól kijavitani nem le-
het ; használjuk a vastag zsákvarró tűt s 
megfelelő foltot. Ez való a zsákra. Fiat 
aplicatio ! 

Önérzetünk diktálhatná, hogy jövőben 
ne engedjük meg mi sem katholikusok te-
metésére harangjaink meghuzatását s a helyre 
nézve is intézkedhetnénk mint ők. 

Elismerem, hogy ez talán nem a mai 
korba való beszéd, de a helyzet diktálta ön-
érzetes beszéd. 

Tessék a papi értekezleteknek e dolog-
hoz szólni s állapodjunk meg egy egyöntetű 
eljárásban. 

Czinkotszky Márton. 

Egységes vallásoktatás a középiskolá-
ban. 

(Javaslat a középiskolai vallásoktatás reformja 
ügyében.) 

I r t a : Hetvényi Lajos soproni ág. h. ev. főgynin. va l lás tanár . 

Ha korunk kérdései — és az élet neve-
zetes tén}Tezői között a legfontosabbat, a leg-
lényegesebbet keressük, nem kell sokáig ku-
tatnunk és tépelődnünk, azt csakhamar meg-
találhatjuk. A nevelés ügye az, mert a köz-
életnek intézményei lehetnek a legfejletteb-
bek, a megélhetési eszközök a legcélrave-
zetőbbek, közöttük az ember mégis csak sze-
rencsétlen, szinte öntudatlan báb, önmagá-
nak és helyzetének rabja lesz, ha bensőleg 
nem fejlődött az erkölcsi nagykorúság ama 
fokára, a melyen a rendelkezésére álló esz-
közöket a legfőbb jó érdekében a legneme-
sebb értelemben fel tudja használni. Er-
kölcsi egyéniség, a szellemi nagykorúság 
eme sine qua non-ja nélkül a külső életvi-

szonyok fejlettsége is csak romlást rejt mé-
hében ; mert anélkül hiányzik az éles lá-
tású bölcs kormányos, aki az élet örök igaz-
ságának, Isten igéjének értelmében vezeti 
az élet hajóját. Az életviszonyok rohamos 
fejlődésének épenséggel nem örülhetünk, ha 
általánosságban hiányoznak az emberi esz-
ményt szemük előtt tartó s annak megvaló-
sítására törekvő erkölcsi egyéniségek. Az 
eredmény az lesz, hogy a benső valláser-
kölcsi műveltség hiányában az úgynevezett 
modern műveltség külsőleg tetszetős, sze-
metkápráztató, ragyogó palotájából kőkövön 
nem marad ; a belső romlás minden irány-
ban zülött állapotokat idéz elő. Ezt már a 
modern sociologusok is látják, érzik és nem 
győzik eléggé hangsúlyozni az erkölcsi ne-
velés fontosságát. Csakhogy közöttük a leg-
többen téves utakon járnak. Vallás nélkül 
akarják felépiteni az erkölcsiséget, de többre 
nem képesek, minthogy hasznossági szem-
pontból relativ értékű, casuistikus életelve-
ket állitanak fel, a mi azonban legfeljebb 
csak szinleges életrendet biztosit, de a lelki 
szabadságon nyugvó igaz erkölcsiséget nem 
teremt, mert a léleknek a bűntől megtisz-
titója, szabaddá tevője egyedül a Megváltó, 
Jézus Krisztus. — Itt nem lebet feladatom, 
hogy ama modern moralistákkal polemizál-
jak, azért tanulság végett csak Carneri-nek 
„Der moderne Mensch" cimű hires munká-
jából közlök egy-két résletet. Többek között 
ezt mondja : ,,A nevelési módszer radikális 
megváltoztatása elé mint áthidalhatlan aka-
dál}T áll beláthatlan időkre az egyház." Más 
hetyen ig}7 szól : „Nagyfontosságú a társada-
lom érvényesülésére nézve, hogy a gyermek 
korán tudja, hogy az erkölcs nem egyedül a 
a, hiten nyugszik,- mert azokra nézve, akik 
hitüket elvesztik, nem lenne többé erkölcs." 
Majd ezt is olvashatjuk : ,,A hit a tudásnak 
primitivebb alakja és a természeti ember ez-
zel segitett magán, mig kulturemberré fel-
küzdötte magát." 

E nyilatkozatok egyrészről a vallás tiszta 
lényegének, másrészről pedig az igaz erköl-
csiség miben létének nem ismerésére mutat-
nak, mert erkölcsiségről a legfőbb eél és a 
legnemesebb inditó ok felvétele nélkül nem 
beszélhetünk ; a végső célt pedig mint leg* 



főbb jót egyedül a vallás, még pedig töké-
letes alakban egyedül az evangeliumi ke-
resztyán vallás világítja meg a Jézus Krisz-
tus által megállapitott Istenországában ; a 
legnemesebb erkölcsi inditó ok, mint a leg-
főbb jóra vezérlő erő pedig másban nem ta-
lálható meg, mint a tisztaságot és világos-
ságot magában foglaló szent Istenbe vetett 
hitből fakadó kristálytiszta szeretetben. De 
hogy nagy tudósok elméjében a vallásnak 
embernevelői jelentőségéről oly téves és be-
teges nézet keletkezhetett, abban nagy része 
van a vallástanítás olyatén kezelésének, mely 
a mai korviszonyok között már téves peda-
gógiai eljárást mutat. Vallásoktatási peda-
gógiánk olyan, mely a XVI-ik és XVII-ik 
században az akkori viszonyoknak teljesen 
megfelelő, tehát jó és helyén való volt, de a 
mai életben nem állja meg helyét. Akkor 
ugyanis maga a korszellem az élő vallásos-
ságtól lüktető és biblikus volt, ezt a gyer-
mek már a családban magába szivta s igy az 
iskolai vallásoktatásnak nem igen kellett 
másra gondot forditani, mint arra, hogy a 
gyermek az egyház tanai t elméleti összefog-
lalásban megtanulja, amit ama harcoló időkben 
az is szükségessé tett, hogy az egyén velő-
sen összefoglalt formai tudatával is a többi 
felekezettel szemben keményen megtudjon 
állani. A formát adta tehát az iskola, a val-
lásnak élő lelkét pedig a család s a korszel-
lem vallásos levegője. Az éltető levegő kü-
lönböző hatások következtében eltűnt s a 
vallásoktatásnak ama iskolai része jobbára 
csak a régi formában maradt meg, mely 

mint jeleztük — a régi viszonyok között 
a cél érdekében jó volt, de ma már peda-
gógiailag nem célravezető. Ma ugyanis mái-
nem elegendő pusztán a hittételeknek tanul-
tatása, mert az a vallásoság élő lelke nél-
kül csak merev csontváz lesz. Csontvázat 
pedig nem mutatunk a gyermekeknek, ha 
mindenek előtt az életet akarjuk megmutatni 
és öt hozzávezetni. Ha az élet egészét, an-
nak lüktetesét megtudja becsülni, csak ak-
kor érti meg a gerincnek, a váznak jelen-
tőségét is, a mely nélkül a test összeomlana. 
Ép igy vagyunk a vallásoktatással is. Szük-
séges a dogmáknak ismerete, öntudatos val-
lása, de önmagában még nem vezet a hit-

élethez az isteni kijelentés szellemének fel-
vétele nélkül. Régebben ezt megadta maga 
a család és az élet, ma pedig már ezt is 
jobbára az iskolának kell adni. 

Ez foglalja magában az iskolai vallás-
oktatás reformjának szükséges voltát, ez 
jelöli ki a pedagógiai irányt, melyben a 
a reformot végre kell hajtani. A még ér-
vényben levő vallásoktatási tantervnek peda-
gógiai elvnélkülisége helyébe tehát a vallás-
oktatás eszményi célját szolgáló határozott 
elvet kell bevinnünk a vallásoktatásba, oly 
elvet, melynek gyakorlati keresztülvitele 
lehetővé teszi azt, hogy a vallásoktatás a szó 
teljes értelmében vett valláserkölcsi neveléssé 
legyen: egyrészről meleg vallásos érzelme-
ket keltsen az élő Istennel való viszonyba-
jutás utján, másrészről pedig az evangelium 
igazságát az ifjúságban öntudatossá tegye s 
igy az evangeliumi keresztyén szellemet 
az ifjúság érzületébe és gondolkodásába bele-
lehelje. 

A vallásoktatásba célszerű, helyes elvet 
azonban csak ugy vihetünk, ha előbb meg-
állapítjuk az iskolai vallásoktatás célját. E 
cél — mint fentebb kimutattuk — ma mái-
nem lehet pusztán az egyház tanában meg-
állapitott vallási igazságoknak elméleti el-
sajátítása, hanem az emiitett körülmények-
ből folyólag a vallásoktatás célja elsősorban 
is az élő keresztyén vallásosságra nevelés 
leend. 

Minden iskolai fokon, (ugy elemi-, pol-
gári-, mint a középiskolákban s tanítókép-
zőkben stb.) arra kell törekedni, hogy a 
vallásoktatás céltudatosan s mindenütt befe-
jezett formában a keresztyén egyéniség ne-
velését szolgálja. A cél mindenütt egy, t. i. 
érzületben, gondolkodásban és akaratban 
keresztyén embert nevelni az iskola sajátos 
jellegének megfelelő alakban. Ez az állás-
pont több követelményt vált ki magából, ne-
vezetesen, hogy a vallásoktatás az egész 
vonalon egyöntetű, minden fokon az iskola 
sajátos jellegének megfelelő és egységes le-
gyen. Ezek az elvek azt foglalják magukban, 
hogy az elemi iskolai vallásoktatás is és 'a 
középiskolai vallásoktatás is önmagában be-
fejezett, önálló egész legyen. Az előbbi fő-
leg tételes formában nyújtsa mindazt, amit 



minden evangelikus kerestyénnek okvetlenül 
ismernie és öntudatosan vallania kell, az 
utóbbinak pedig arra kell törekednie, hogy 
az értelem műveltségi fokához mérten nyújtsa 
a valláserkölcsi élet műveltségét. A közép-
iskolai vallásoktatás nem kerülheti ugyan el 
az elemi iskolákban tanultaknak ismétlését, 
hanem ezeket ugy kell felhasználni, hogy 
arra a középiskola jellegének megfelelőn 
épithessen. Eddigi középiskolai vallásoktatá-
sunknak eg}rik főhibája az, hogy különösen 
az alsóbb osztályokban szószerint azt tanul-
ják, a mit az elemi iskolában tanultak, sőt 
még ugyan azokat a könyveket is használ-
ják. E7,, mint a taj)asztalat mutatja, az ér-
deklődésnek a hiányát idézi elő. 

Tehát egyöntetűvé kell tennünk a vallás-
oktatást az által, hogy a középiskola val-
lásoktatási tananyagának beosztásánál tekin-
tettel legyünk a népiskolában tanultakra s 
ez azután lehetővé teszi azt a fontos köve-
telményt is, hogy a középiskolának tanterve 
egységes legyen. A ház épitésnél legfontosabb 
dolog az egységes terv, melyben minden 
különálló alkatrész az egységes cél szolgála-
tában áll. Épen igy a valláserkölcsi nevelést 
is úgy kell eszközölni, hogy az egyes elemek 
mozaikszerű összerakása egységes egészet 
eredményezzen. Maga a cél, keresztyén jel-
lemnek teremtése, követeli, hogy a vallások-
tatás minden tényezője egységes vonalban 
kapcsolódjék össze s végeredményében, érzü-
letken, gondolkodásban és tetterőben öntuda-
tos keresztyén embert neveljen. Mert itt nem 
az ismeretek szerzése a cél, hanem az isme-
ret pusztán eszköz a keresztyén egyéniség 
nevelésének szolgálatában. Ezt okvetlenül ki 
kell emelnünk, hogy megtaláljuk a középis-
kolai vallásoktatásnak ama menetét, mel}* a 
kitűzött célhoz vezet. 

A vallásos nevelés eszközeinek alkalma-
zásában a helyes pedagógiai elvre úg}' jutunk, 
ha tekintetbe vesszük azt, hogy a vallás az 
ember lelki életének örök ténye s mint ilyen 
történeti valóság a történelmi élet összes té-
nyezőivel és következményeivel. Ebből folyó-
lag a valláserkölcsi nevelésnél, — hogy úgy 
mondjam — psychologicohistoricus elemnek 
felvétele és célszerű s természetes alkalma-
zása egyik első rangú feladatunk. Csak ezen 

az alapon eszközölhet a vallásoktatás belül-
ről való növekedést s az igy természetes- és 
nem mesterkélt úton megadott életerő ön-
magától jó gyümölcsöket terem; mig ellen-
ben az a vallásoktatás, mel}f az emiitett lé-
lektani és történelmi tényezőt nem veszi te-
kintetbe s az egyén vallási fejlődésére nincs 
figyelemmel, nem lesz más, mint érett gyü-
mölcsöknek zsenge hajtásokra való felagga-
tása : a gyümölcsök elfonnyadnak, a hajtások 
letörhetnek. 

A vallásoktatás egyik fő pedagógiai elve 
tehát csak az lehet, mely a szellemileg fej-
lődő egyénben minden fokon finom érzékkel 
tekintetbe veszi a természetes vallásos érzel-
mek, fogékonyságok psychologiai állapotát s 
abba mint talajba behullatja a szentirásba 
foglalt tökéletes isteni kijelentésnek mindig 
csak ama magját, a mit az illető talaj gyü-
mölcsé tud érlelni ; mert ellenkező esetben a 
mag vagy ki sem kel, vagy pedig ha pilla-
natnyilag meg is éled, mint egészségtelen 
növény csakhamar elfonnyad. Ennélfogva a 
valláserkölcsi nevelésnek első sorban is a 
szellemi fejlődésnek a lélekbúvárok által már 
meglehetősen kikutatott törvényét kell te-
kintetbe vennie. 

Az egyes ember fejlődésének csudálatos 
törvénye épen abban tűnik elénk, hogy az 
egyes főbb vonásokban, rendkivüli g}Tors me-
netben önmagában átéli azokat a főbb élet-
fokokat, a melyen az egyetemes emberiség 
évezredeken át keresztül ment. A nevelésnek 
most már első rangú feladata, hogy ezt a 
törvényt tekintetbe vegye s az egyest szel-
lemi fejlődésében úgy segitse, hogy ezen gyors 
uton meg ne botoljék, vagy meg ne akadjon ; 
az egyes természetes fejlődési fokok megle-
g}-enek, de már azokat is áthassa a világ 
birtokában levő utolsó fejlődési fok szelleme 
s ezen az uton könnyen eljuthasson a leg-
felsőbb fokra. 

Az egyes ember természetes vallási fej-
lődése is főbb vonásaiban azt az utat mu-
tjcltjjcl} cl melyen az egj'etemes emberiség év-
ezredek alatt a természetben történt isteni 
kijelentésből kiindulva az isteni akaratnak a 
lélekben kijelentett s az Ur választottai ál-
tal az egyes fejlődési fokokon csudálatos tö-
kéletességgel felfogott kijelentésein keresztül 



a Jézus Krisztusban történt absolut kijelen-
tésig eljutott. 

A vallásos nevelésnek valóságos művé-
szete ebből folyólag most már abban rejlik, 
kogy ne feledkezzék meg egyrészről ama 
természetes fejlődési menetről, a minek 
csiráját a teremtő Isten a kitelentést felfogó 
és elsajátító képességben az embernek lelkébe 
hetyezte, másrészről pedig minden fokon Jé-
zus Krisztus evangéliumának tökéletes, tiszta 
világosságát, mint keresztyén egyéniséget 
teremtő erőt, vigye be az ifjúi lélekbe. Mert 
az egyén vallási fejlődése sem más, mint az 
isteni kijelentés felfogásának történeti egy-
másutánja. Ezt tehát a vallásoktatásban 
figyelmen kivül hagyni semmi esetre sem 
szabad, de e mellett minden fokon vig}7áz-
nunk kell arra, hogy ne feledkezzünk meg a 
főcélról, miszerint keresztyén egyéneket kivá-
nunk nevelni, nehogy az egyént előbb 
pogánnyá, majd zsidóvá tegyük, hogy végre 
keresztyén lehessen, hanem minden fokon a 
főcél a keresztyén egyéniség nevelése. Ezen 
célra való tekintettel valósággal pedagógiai 
absurdum az, hogy p. o. az egyik osztály 
kizárólag ó szövetségi, a másik pedig kizáró-
lag uj szövetségi biblia történeteket tanuljon, 
mert keresztyén pedagógiai alapon csak az 
állhat meg, hogy az ó szövetséget is az uj 
szövetség szellemében használjuk fel a val-
lásos nevelésnél s az ó szövetség Ígéretétől 
nem szakithatjuk el az igéret megvalósulá-
sát, a pirkadástól a világosságnak teljes fel-
jöttét. 

Ezek alapján egyik fő elvünk csak az 
lehet, hogy az üdvtörténeti genetikus jelleg 
mellett a vallásoktatás minden fokon Christo-
fen! rikus, Krisztushoz vezérlő és Krisztust 
tartalmazó legyen. 

A mi most már a vallásoktatás tartal-
mát illeti, erre vonatkozólag szintén a vallás-
nak lélektani és történeti alapja nyújt irányi-
fást. A vallás az ember lelkében ugy kelet-
kezik, hogy az egyén az isteni kijelentést a 
hit által elsajátítja. Ez kettős feladatot ró a 
vallásoktatásra, nevezetesen egyrészről, hogy 
megmutassuk magát az isteni kijelentést, a 
mint azt tökéletesen,'helyesen felfogott alak-
ban a Szentírás magában foglalja, másrész-
ről pedig a gyermeket és ifjút arra segitsük, 

bog}* ezt a kijelentést ö maga helyesen, 
tökéletesen tudja elsajátítani, egyéni tulajdonává 
tenni, ez által az Istennel személyes viszonyba 
lépjen, szóval, hogy legyen vallása. — Erre 
a tökéletes elsajátításra pedig csak ugy 
segithetjük, ha megmutatjuk, hogy miképen 
tudta azt a kijelentést az idő fol}'amán maga 
az egyetemes emberiség elsajátítani s különö-
sen kiemeljük az isteni kijelentésnek helyes 
alapon történt elsajátítását az apostoli gyüle-
kezetben s ennek történeti párhuzamaképen 
a reformációban s ágost. hitv. evang. egy-
házunk tanaiban. 

Ilyenformán a vallásoktatás feladata 
tartalmi tekintetben két fő részre oszlanék, 
az eg37ik az isteni kijelentés megmutatása, a 
másik annak elsajátítása s e két tényezőnek 
szoros kapcsolata biztosítja a vallásoktatás 
céltudatosságát és egységét. Az előbbi inkább 
az alsóbb osztályokra, az utóbbi pedig a fel-
sőbb osztályokra esnék. Eme beosztás teljes 
mértékben összhangzásban van a tanuló 
psycho! ogiai állapotával, a menn}nben ez 
alapon az alsóbb fokon inkbb a meleg vallásos 
érzelmek felébresztésére s a felsőbb fokon 
pedig inkább már pragmatikusabb alapon 
evangeliumi vallásos öntudat ébresztésére 
fektethetjük a fősutyt. Igy pedagógiai alapon 
megvalósíthatjuk az egyénekben azt a mély 
értelmű parancsolatot : Szeresd az Istent 
teljes szivedből és szeresd az Istent teljes 
elmédből. Ez utóbbit az előbbi mellett annál 
kevésbbé szabad elhanyagolni, mert a pro-
testantismus ezzel áll és ezzel esik. 

Ezen alapelveknek helyes és tapintatos 
pedagógiai s didaktikai érzékkel történt 
keresztül vitele azt fogja eredményezni, hogy 
a vallásoktatás minden fokon egységes s 
fokozatosan haladó lesz. Továbbá az üg}7es 
keresztülvitelnek második fontos hatása az 
lesz, hogy megmenti a vallásoktatást a 
sablonszerű formalismustól ; ez alapon keveseb-
bet fogunk ugyan elméletileg beszélni a 
vallásról, de többet fogunk nyújtani a vallás 
éltető lelkéből, kevesebbet beszélünk ugyan a 
bibliáról s ez által megszűnik ez puszta 
bálvány lenni, hanem ismét lészen az az 
örökéletre buzgó forrásnak vize ; az egyház-
történet is kevésbbé száraz adathalmaz, ha-
nem az Istenben való életnek tanitó mestere 



lesz az által, amennyiben a fösuly arra esik, 
hogy az egyes korszakok miként tudták 
magukévá tenni a Jézus Krisztusban meg-
jelent tökéletes isteni kijelentést. 

Ezekben kívántam tömören összefog-
lalni amaz alapelveket, a melyekre középis-
kolai vallásoktatásunk tantervét nézetem sze-
rint építeni kell. Azonban a gyakorlati ke-
resztülvitelnél-mint már fentebb kiemeltük, 
tekintettel kell lennünk az elemi iskola val-
lásoktatási tanmenetére. Mindenek előtt er-
ről kell tehát még egy pár szóval megemlé-
keznünk. As elemi iskolai vallásoktatás egyik 
fő hiányát abban látom, hogy meglehetősen 
mostohán bánik el az életrajzok alakjában 
előadandó egyháztörténettel. Ha ennek az 
elemi iskolában nagyobb tért biztosítunk, 
akkor jelentékeny mértékben előmozdítjuk 
azt, hogy a zsenge gyermeknek vallási tu-
data konkrét formához kapcsolódik, a mi 
különcsen ezen a fokon rendkívül fontos di-
daktikai és pedagógiai követelmény. Az ele-
mi iskolai vallásoktatás anyagának beosztá-
sát ugy találnám célra vezetőnek, ha az első 
két osztály pusztán pedagógiai érzékkel ki-
választott bibliai történeteket, a harmadik 
és negyedik egyháztörténeti életrajzokat, az 
ötödik és hatodik bibliai történetekkel s egy-
háztörténeti rajzokkal megvilágítva Kátét 
tanulna. 

Minthogy a középiskolába lépéshez az 
elemi iskola négy osztályának elvégzése 
szükséges, a középiskolai vallásoktatás anya-
gának beosztásánál és kezelésénél kiindulási 
pontul és irányadóul a négy elemi osztály 
tananyagának tekintetbe vétele elkerülliet-
len didaktikai követelmény. 

Az elemi iskola négy alsó osztályában 
a gyermek még Kátét a proponált tervezet 
szerint nem tanulna, azért a középiskola 
alsó osztályaiban a vallásoktatás gerincét 
Luther Kátéjának kell képezni. A 9 —13 éves 
gyermek psychológiai állapotát tekintetbe 
véve arra az eredményre jutunk, hogy ezen 
a fokon a gyermek vallásos nevelésénél és 
oktatásánál positivumot kell nyujtanunk, 
meg kell vetnünk a határozott alapot a val-
lási ismeretben, kis keretben nyujtanunk kell 
egyházunk vallási tudatának egész körét, 
hogy a serdülő ifjúnak vallási öntudata vi-

lágos, határozott, positiv evangéliumi ala-
pon épüljön fel. Ezért a vallásoktatás ge-
rinceképen az alsóbb osztályokban Luther 
kiskátéját veszem és ehhez hus és vér gya-
nánt s életadó lüktető erőként a fentebb kö-
zölt elveknek megfelelően kiválasztott bib-
liái történeteket és bibliai tanítói részeket. 

A középiskolai vallásoktatás eme alap-
vető része után áttekinthető menetben, vilá-
gos összefüggésben az üdvösségnek-, az is-
teni kijelentésnek történetét kell nytjtanunk 
Izrael népének történetében és Jézus életé-
nek előadásában. 

Ezután következnék a Jézus Krisztus-
ban történt isteni kijelentés elsajátításának 
előadása, más szóval a keresztény egyház-
történet tanítása s végül ág. h. evang. egyT-
házunk hittudatának s ebből folyó erkölcsi 
világnézetének ismertetése. 

Az egyes vallásoktatási elemeknek ilye-
tén tervszerű összerakása egy egységes célt 
fog szolgálni, t. i. az öntudatossá kiművelt 
evangelikus keresztyén egyéniség neveiését. 

(Folyt, köv.) 

Fohász. 
(Pünkösd ünnepére.) 

Ki mindeddig reánk tekintett, 
Híven kisérve lépteinket ; 
Ki őrzött, gondozott, ki védett ; 
Kinek a mennyben ülő széked: — 
Jóságos Isten, hála néked! 

Szivünk'-alázva, kérve-kérünk : 
Te légy, Te légy tovább vezérünk ; 
Szent igéddel ma is szenteld meg 
Az áliitatos, tiszta lelket 
Azokban, kik Feléd epednek ! 

Jövel te szent, mennyei Lélek ! 
Hozzánk Te általad beszélnek 
Az Úrnak ajkai fenszóval: — 
Égből leszállva most, Te szólalj : 
S keljen bennünk vágy, édes óhaj! 

Hol életűnk forrása lüktet : 
Gerjeszd föl aluvó szivünket, 
Az örök fénynyel bederitve: 
Igéd tüzével lelkesítve, 
Gyújtsd örök lángra, égi hitre! 

Petronics Pál. 



Belföld. 
Vallásos est. Az eperjesi ág. hitv. evang, 

theologiai akadémiai belmissiói egyesület 1904. évi 
május hó 12-én, áldozócsütörtökön a beszterce-
bányai evang. egyesület Bethlen-Gábor-utcai ott-
hona nagytermében vallásos estélyt rendezett a 
következő műsorral : 1. Ének XXIV. zsoltár Klein 
B.-től. 2. „Nagy idők városában". Irta Clsengey 
Gusztáv ev. theol. tanár. Szavalat. 3. „Legenda" ' 
.lüttner O.-től. Op. 8. 4. Felolvasás : különös tekin-
tettel a diakonissza intézményre. Tartja Mayer 
Endre, theol. tanár, egyesületi elnök. 5, ,,Minden 
lélek dicsérje az Urat". Magánének. 6. „A biblia". 
Dialog Dewrient . Luther" cimü drámájából, átdol-
gozta Huss Zoltán IV. éves theol. 7. G moll trio. 
H. „Luther diadaléneke." 

Az ev. lelkészek tanuló fiait segélyező egye-
sületbe r endes tagnak belépett Zatkalik Lajos 
suur i lelkész. 

Gamauf György jubileuma. Az eperjesi ev. 
kollégiumi tanitóképző-intézet tanárkara és ifjúsága 
május 9-ikén szép ünnepély keretében ünnepelte 
meg ismert nevű igazgatójának : Gamauf György-
nek 25 éves tanári jubileumát. Számos tisztelői, jó 
barátjai, volt és jelenlegi tanítványai s kollégiumi 
tanártársai lelkes éljenzéssel fogadták az ünnepel-
tet, a mikor a díszteremben megjelent. Az ünne-
pély, melyen Sáros vármegye képviseletében Tahy 
József alispán is megjelent, mindvégig emelkedett 
hangulatban folyt le s a közönség.elismeréssel adó-
zott annak a férfiúnak, ki 25 éven át sokszor ne-
héz küzdelmek között oly nagy sikerrel működött 
az eperjesi praeparandián. Az ünnepély Varga József 
„Jubileumi dalá"-val vette kezdetét, a melyet az 
intézet dalkara Kapi Gyula zenetanár vezetése mel-
lett igen szépen adott elő.íCsengey Gusztán alkalmi 
„Ünnepi ódá"-ját helyes érzéssel, nagy hatást keltve 
szavalta el Sramkó Kálmán IV. éves növendék. 
A szavalat után az intézet alkalmi zenekara né-
hány szépen betanult magyar dalt adott elő, a 
melyek után az üdvözléseket egy gyakorlóiskolai 
tanuló kezdette meg ; rövid üdvözlését egy szép 
csokor átnyujtásával tevén kedvesebbé . A jelen-
legi ifjúság nevében Javorniczky Dezső IV. éves 
növendék hosszabb beszédben üdvözölte az ün-
nepeltet. Beszéde közben leplezték le a Kacziányi 
( >don akadémiai festő által készitett képet, mely 
élethű mása az ünnepeltnek. A volt tanítványok 
nevében Gerhard Béla int. tanár átadta a volt és 
jelenlegi tanítványoknak a Gamauf-alap gyarapítá-
sára szánt 330 koronányi gyűjtését. A Kollégium 
négy tanintézetének üdvözletét Ludmann Ottó koll. 
igazgató, s külön a tanitóképző-intézet tanárkaráét 
Kapi Gyula tanitóképző-intézeti tanár tolmácsolta, 
l dvözlő-beszédet mondottak még : Matavovszky 
Béla kir. tanácsos, tanfelügyelő, Kubinyi Albert ve-
terán egyház felügyető az evang. egyházak és is-

kolák, ifj. Draskóczy Lajos evang. lelkész a hat 
szab. kir. városi esperesség, Szklenár Pál tanitó a 
Sárosmegyei Ev. Tanitóegylet, Beér Ferenc tanító-
képző intézeti tanár a Sárosmegyei Általános Ta-
nítóegyesület s a tanítóképző intézet, Springer Li-
pót az izr tanitók, Gerberv Sándor igazgató a gör. 
kath. tanitóképző-intézet tanárkara és Barlos Pál 
theologus a Theologiai testület nevében. Az el-
hangzott üdvözlésekre a jubiláns meghatot tan vá-
laszolt. Végül az intézet zenekara egy indulóval 
zárta be a minden tekintetben szépen és emelke-
dett hangulatban lefolyt ünnepélyt. Gamauf Györ-
gyöt ugyancsak ezen alkalomból az Eperjesi Ke-
reskedők és Kereskedő-ifjak ügyletének nevében 
— a melynek ő igazgatótanára — küldöttségileg 
Kósch Árpád elnök is üdvözölte május hó 8-ikán. 
Átiratban vagy távirat utján megemlékeztek az 
ünnepeltről a kolozsvári állami tanitóképző-inté-
zet. a soproni, szarvasi, Selmecbánya és felsőlövüi 
ev. tanitóképzők, a budapesti polg. isk. tanárképző 
és elemi-iskolai tanítóképző, az eperjesi középiskolai 
Tanári-kör, dr. Horváth Ödön m. kir. közig, bíró, Glauf 
Pál ldshonti ev. esperes és collég, egyh. elnök Bohus 
Pál brassói ev. esperes , dr. Kovács János a Taní-
tóképző tanárok Orsz. Egyesületének elnöke, Dia-
niska András VI. sz. kir. városi ev. esperes . Jurin 
Samu jolsvai igazgató-tanitó, Kertser Ede iglói ta-
nitó és még számosan. Az ünnepélynek szép és 
összhangzatos rendezése Reményik Lajos gyakorló 
isk. tanitó érdeme. A jubilánst házánál is Eper jes 
városa műveit társadalmából többen üdvözölték. 
Itt megemlít jük, hogy Gamauf nemcsak a kathecl-
rán, hanem az irodalomban is, a Prot . Egyh. és 
Iskolai Lapban Fabriczy János elhűnyt kortársával 
felváltva közzétett pádagógiai dolgozataival szol-
gálta eperjesi intézete s az ev. tanítóképzés szent 
ügyét. Az é rdemes férfiűt itt is üdvözöljük ! Ad 
mul tos annos ! Sz. 

Bakonyszentlászlón a kegyeletes érzület meg-
nyilatkozása nagy örömet szerzett az evang. egy-
házközségnek, mint a Krisztus kicsinyei egyikének. 
Gsaszneken, a szórványkelyhek egyikén ugyanis 
meghalt Vadas Imre kisgazda, aki egész életében 
mély vallásosságú hitrokon volt. Ennek özvegye, 
Bors Erzsébet, aki maga helvét hitvallású ev., el-
halt fér jének emlékére száz = 100 ko,rónát aján-
dékozott a 4 darab oltárgyertyatartó beszerzési 
költségeihez, a mely gyertyatartóknak kina-ézüst-
ből leendő beszerzését az anyaegyházközség kebe-
lében működő ev. nőegylet az év elején határoza-
tilag kimondta. A gyertyatartók 124 koronába 
kerültek, diszitve a szerény templom oltárát 
hirdetik, hogy az igazak emléke áldott ; hogy a 
jó tett maradandó örömet szerez nemcsak a jóte-
vőnek, hanem a jó té teményben részesült egyház-
község minden tagjának kebelében is. Az özvegyek 
Istene igazgassa a vallásos keblű özvegynek min-
den ügyét, hogy életidejével, mint drága vagyon-



nal éljen még továbbra is haszonnal. Némi igazo-
lásáúl annak, hogy a tyertyatartók beszerzése 
nagy örömet szerzett : az ev. egyházközség ko-
rábbi életéből felemlítem azon jellemző gondolko-
zást, hogy még nincs két évtizede annak, midőn 
itt minden rom. kath. ünnep megünneplése el-
maradt . Alig másfél évtizeddel ezelőtt még minden 
rom. kath. ünnep meg lett tartva, nagypénteken a 
harangok nem lettek meghúzva: hanem az egyházfi 
jelentette meg ezen ünnepen házankint az első, a 
második, és a beharangozás idejét. Mindez pedig 
azért történt, hogy a túlnyomó rom. kath. lakosság 
ünnepi csendje meg ne háborit tassék. Igaz, hogy 
ezen alkalmazkodás helyeslő elismeréssel lett 
jutalmazva a róm. kath. felekezetnek részéről. — 
Midőn azonban, valamivel előbb másfél évtizednél, 
céltudatos lelkész jutott a lelkészi hivatalba, a ki 
fáradhatlan kézzel felébresztette, a törvényes rend 
szavával magukhoz téritni igyekezett a veszedel-
mes szendergésből az egyházközség tagjait: azért 
a lelkésznek oly nagy fokú kárhoztatást kellett 
tapasztalnia mindenfelől, hogy mindenkitől támad-
tatva, csak abból a tudatból merített erőt, mi-
szerint azért „nem vagyok egyedül : mer t az Atya 
velem van!" Most már a régiek elmultak: kezd 
minden megújulni. Az anyaegyházközségben az ev. 
nőegylet ö ivendetes változáson ment át. A lelkészné 
felkeresé a közönyös nőket házankint ; ez által az 
előbbi végvon agi ásban szenvedő nőegylet mintegy 
megújhodott . Az egylet tagjainak száma csak 37 ; 
de mindegyik szilárd vallásos érzületü, az egyház-
község javát a lehetőség szerint munkálni kész 
nő. A csapat kicsiny ; de célja nagy, akarata erős. 
Hivatásának elve : 

„Ki magát bizza Istenre 
Nem épít az a fövényre !" 

Az 1903. évi számadás adatai ezek : 
Bevétel: 2295 kor, 41 fill, péuz; 10663 kgr. rozs, 2358 kgr. árpa. 
K i a d á s : 2275 „ 55 „ „ 8000 „ „ 1218 „ 
Maradék: 19 „ 86 ,, „ 2262 „ „ 1140 „ „ 

A vagyonérték: 51513 kor. 80 fill. 
Az adósság : 2443 „ 06 „ 
A tiszta vagyonérték: 49170 „ 74 ,, 

Az 1903. év végén a lélekszám volt helyben : 368 
„ „ „ „ ,, a szórványban : 117 
„ ,, „ „ „ „ összesen : 485 lélek 

L. 
Magyarországi Protestáns Theologusok 1904 

május 27. és 28-án Pápán a főiskola dísztermében 
konferenciát tartanak a következő műsorral : I. 
Május 26-án este 7 órakor alakuló közgyűlés a the-
ologiai II. sz. teremben. II. A) Május 27-én reggel 
8 órakor nyilvános istenitisztelet az ev. ref. temp-
lemban. B) A konferenciák tárgysorozata : 1. A 
konferencia megnyitása Csizmadia Lajos theol. ta-
nár. diszelnöktől. 2. „Részletek Dunántúl reformá-
ciójából." Előadja Czakó Gyula pápai theologus. 
1. „A theologus önképzés, különös tekintettel az 

önképzőkörökre, a közös lapra és a theologusok 
magánéletére." Előadó Izsák Ferenc budapesti the-
ologus. 4. „A belmissió keretében főleg a sociá-
lismus kérdése, kifejtvén, hogv a theologusok tu-
dományos készültsége mellett miként vezethető a 
socialismus a protestáns népies sajtó által." Elő-
adók Bartos Pál eperjesi és Papp László debre-
ceni theologusok. 5. „Az országos Magyar Theolo-
gus Szövetség" végleges megalakítása teljes ki-
dolgozott alapszabályokkal. Előadok Deák János 
eperjesi, Kónya Gábor debreceni, Kun jozsef sá-
rospataki, Rácz Vilmos pozsonyi, Szabó Károly 
budapesti, Szalay Mihály soproni és Czeglédv Sán-
dor pápai theologusok. III. Május 28-án. 6. Erdei 
Károlynak, a „Közlöny" felelős szerkesztőjének 
beszámolója. 7. Szerkesztő választás. 8. Beszámo-
lások az egyes akadémiák részéről az általok vég-
zett belmissió és azzal rokon munkáról . 9. Jelen 
gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére bizottság ki-
küldése. 10. Esetleges indítványok s a konferen-
cia berekesztése imával. Jegyzetek. Május 26-án 
este 8 órakor ismerkedési estély a Jókai-kör nagy-
termében. Május 27-én d. u. 1 és fél órakor kö-
zös-ebéd a konviktus nagytermében. 

Külföld. 
A brít és külföldi bibliai társulat. E társulat ez 

évi március 7-én ülte meg első száz éves fennál-
lása lélekemelő jubileumát. Jelszava kezdettől fogva 
az volt : meghódítani az egész világot a bibliának. 
S e rövid száz év alatt derekasan oldotta meg a 
maga feladatát s csaknem mindenkinek saját anya-
nyelvén adta kezébe a bibliát. Fennállása első 50 
évében a társulat 16 millió s 1903-ig közei 180 
millió példányban terjesztette az egész bibliát, az 
új-szövetséget vagy annak egyes részeit. Az 1902j3. 
évben közel 6 millió biblia-példány kelt el, mig 
p. o. 1852-ben csak 1 és fél millió. 1804. óta e 
nagy biblia tömegnek helyreállítására és terjeszté-
sére 280 milliót fordított s az utolsó évben 5 mil-
liót. Az ő műve, hogy ma a biblia 370 különböző 
nyelven vagy dialektusban van nyomatva és elter-
jedve, és pedig az egész biblia 97, az új-szövetség 
93, s egyes bibliai részek 180 nyelven. E fordítá-
sok nagyobbára a misszionáriusok műve, a kik 
azzal az általános irodalom- s a keresztyén műve-
lődés tör ténetének nagy szolgálatot tesznek. A 40 
elavult nyelv mellett 416 nyelven ismeretes a bib-
lia, s ebből 46-ot más társaság létesített. De párat-
lan az emberi szellem fejlődése tör ténetében az a 
körülmény, hogy egy társulat rövid 99 év alatt 
370 biblia fordítást készíttessen, nyomasson és ter-
jesszen, és pedig 50 különböző i rásnemben s a 
kínai fordításnál 4000 írásjegy felhasználásával. 
Magában az 1902|3. évben 8 új nyelven adta ki a 
bibliát, többi között Lukács evangéliumának fordi-



tását Sambalában a német-keletafrikai külmisszió 
számára. A*társulat nagy számú titkárt és ügynö-
köt foglalkoztat a külmisszió területein, a nőkkel 
együtt 1500-at, kik gyakran az emberek gúnya 
között vitték bele a könyvek könyvét a különböző 
néprétegekbe. 2 vértanújuk is akadt Kinában az 
1900-ik évben. A biblia terjesztésének tere ma 
csakugyan az egész világ, és pedig nem pusztán 
az ev, prot. kereszt vénségben, hanem a római és 
görög kath. világban, a keleti egyházakban, sőt 
még a nehezen megközelíthető mohamedanismus 
világában, is szóval az egész földkerekségen. S aztán 
mégis akadt egy pápa, a ki e keresztyén műve-
lődést szolgáló bibliatársulatokat a „pestishez" ha-
sonlította. 

Németországból. A német tanitó egyletek 
száma a német birodalomban volt az 1903. évben 
45. Tagjainak száma 104369. Az előző évben volt 
99084. Elzász-Lotharingia kivételével az egyletek-
ben az összes német államok vannak képviselve. 
Központi elnökségük Berlinben székel, a német 
ifjúság kriminálstatisztikája az utolsó bárom év 
alatt 3500-al emelkedett. Igv az 1902. évben 50966 
IN éven aluli itjiít ítéltek el. Az előző években 
azok száma a következő : 1901 :29528,1900: 48629. 
1899: 4747G, 1898: 47975,1897: 45251,1896: 44212. 
K szerint 6 év alatt az elitélt liatal bűnösök száma 
67.~>4-el vagyis 15-3%-al emelkedett, mig az elitél-
lek egész létszáma ez időközben mindössze csak 
12*3®/0 emelkedést mutat. A braunsweigi „Marien-
stift" nevű diakonisszaház 105 nővért foglalkoztat 
és pedig 61-et kórházakban és 30-at az egyház-
községi diakonia szolgálatában. Az egyházközségi 
nővérek több helyütt kisdedóvással és iparisko-
lai oktatással is foglalkoznak. Evi bevétele 216692, 
kiadása 207034, szeretetadományokban befolyt 
34268 márka. Bethánia nevű kórházára 6164 márka 
folyt be. rtóbbinak zárószámadása 34784 márka 
bevétel melletl 6443 márka hiánnyal végződik. 
»Szászországban a folyó évi húsvétén 17 gymnasi-
umban 437 ifjú tett érettségit, vagyis 4-el kevesebb 
az előző évnél. A theológusok száma (42) 5-el 
emelkedett. A papfiak száma volt 1902: 25, 1903: 
l(i, s 1904: 15. A theológusok száma állandóan 
apadóban van. Ezzel szemben 1 lannoverában 2 év 
alatt 157 theológus tette le a gyakorlati lelkészi 
vizsgálatot, sőt mint olvasom, 177 végzett theoló-
gus áll rendelkezésre. A szász egyházi értekezlet 
1904. április 13. chenmitzi gyűlésén Rcischle hallei 
egyet, theol. tanár „Kantról és a jelenkori theoló-
giáról,1. Millier lipcsei lelkész „az egyházközségek 
szerepéről az ev. tartomány egyházban'4 s Weichelt 
zwikaui lelkész ,,az ev. munkás egyletekről" tar-
tott felolvasást. Végül azt olvasom, hogy a Gusz-
táv-Adolf egyesület lipcsei központi elnöksége 
április 18-án rendkívüli ülést tartott, Pank lip-
csei generál-superint. elnöklete alatt, a melyen a 
Teplitz melletti túrni templomépítés ügyét tették 

megbeszélésük tárgyává. E prot. templom tudvale-
vőleg csőd előtt áll, s félő, hogy a kath. templom-
építési egylet kezébe kerül, bizonyára szégyenére 
az osztrák „Eos von Rom" mozgalmának. Az el-
nökség 100 ezer márkát szavazott meg s a még 
hiányzó 200 ezer márkáról később fog dönteni. A 
túrni egyházközség érthető zavarában az Evang. 
szövetséghez is fordult támogatásért. Nagyobb óva-
tosságra és takarékosságra volna a jövőben szűk-
ség ily templomépitési ügyekben. A lipcsei misz-
szió múlt évi zárószámadását 135 ezer márka vesz-
teséggel zárta le, miután annak bevétele 25 ezer 
márkával csökkent. A lipcsei missió sürgős támo-
gatást kér az ügynek barátaitól. Igazgatója 
Schwärt^ keletafrikai útjából visszatért s átvette a 
külmisszió további központi vezetését. 

Belgiumból. A belga missiói egyház lélekszáma 
az elmúlt évben veszteséggel záródott. Bár 256 
felnőtt és 163 gvermeket vett föl, mégis a lélek-
száma 10001-ről 9823-ra apadott, a mi 178 lélek 
veszteségének megfelel. A klerikálismus s a fékte-
len socialdemokratia szorongatják e szerencsétlen 
országot. A nép ugyan az evangeliúmtól nem ide-
genkedik, de a legszélesebb körökben vallási kö-
zönyösség honol az emberek között. Ez a közö-
nyösség karöltve jár a materiális életmóddal és fel-
fogással. Főleg a meterialismus vette fel legújabban 
a harcot a vallás ellen. Az egyleti élet, az előadá-
sok, a sajtó és az erős agitálás a falvakon és a 
városokban állanak a szolgálatában. Nem annyira 
azonban a nyílt ellenségeskedés, mint inkább a 
közöny és a bizalmatlanság a klerikális s a sociál-
demokrata körök részéről ellenségei a belga inisz-
sziói egyház evangeliumi vallásosságának. Egyete-
mes zsinata főleg a vallásoktatás s a bennszülött 
lelkészképzés kérdéseivel foglalkozott behatóbban 
Kritikus helyzetében erős hithüségre, megpróbál-
tatásra és fokozott áldozatkészségre van szüksége 
a belga missziói egyháznak. Ilisz tudjuk, hogy 
Belgium a klerikálismus s az azzal karöltve haladó 
socialdemokratia Eldoradója ! 

S^abad egyházi sociális értekezlet ülésezett eznt-
tal 9-ikszer, Stöcker udvari lelkész elnöklete alatt 
ápril 4—6 napjain llagen városában. Tagjainak 
száma közel 3 ezer s behálózza Németorsság ösz-
szes sociális köreit s keresztyén szellemben sza-
bályozza azoknak szeretetmunkásságát. Egyik-mel-
lékága a sociális üzleti iroda Berlinben, a melynek 
ma már 23 ezer tagja van. A sociális kérdés meg-
oldása a gyakorlati keresztyénség utján és eszkö-
zeivel képezi egyik legfontosabb feladatát. A so-
ciális értekezlet naggyülésén a sociális szövetkeze-
tek minclmegannyian voltak képviselve. Azon többi 
között Lem me heidelburgi tanár „az erős és jelle-
mes keresztvénségrőJ, mint a reformátió egyházá-
ról", Bötticher tanár „a ker. vallásoktatásnak a 
morál által való helyettesítéséről", Behrens titkár, 
„a munkásosztály törekvéseiről s az osztályharcok-



ról", Werper Barmenből „az egészséges és bete-
ges közösségi életről" s Weber ,.az egyházi soci-
ális törekvések fejlesztéséről tartott nagyobb elő-
adást. Örvendetes dolog, hogy a külföldön az evang. 
prot. keresztyénség fegyvereivel és eszközeivel ke-
resik az utat a sociális kérdés megoldásához. Hisz 
abban találkozik a theológus a jogásszal s a nem-
zetgazdásszal, hogy a sociális kérdés első sorban 
nemis gazdasági, hanem ethikai kérdés: az embe-
rek -békés együttélésének és együttmunkásságának 
a keresztyénség szeretetvallása szellemében való 
szabályozása. Ilyen egészséges sociális szövetsé-
gekre és szövetkezetekre nekünk is szükségünk 
volna. Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
Alkotmány. Ez is meglátja más szemében a 

szálkát ! Ugyanis Jókai végrendeletéről irván, meg-
jegyzi : .,több megjegyzésre adott okot az a körül-
mény, hogy semmi néven nevezendő kulturális 
vagy humanitárius célra egy fillér se jutott". Iga-
za van, illett, kellett volna Jókaitól ilyen célra jutni. 
De hát a rom. kath. gazdag püspököktől sem szo-
kott hazafias, nemzeti célra jutni, pedig azok az 
állam adományaiból uraskodnak ! Azokra még sem 
tesz efféle megjegyzést az Alkottmány, pedig a 
püspökök ilyen szemet szúró eljárásra „több meg-
jegyzésre adna ám okot". 

Vizsgái jutalom könyv.. A napokban jelent 
meg Yaday József „Protestáns jellem" című mű-
vének második — számos képpel illusztrált — 
kiadása, mely a harmadik elemi osztálytól fölfelé 
a Yl-ik gymnasiumig bármily korú és nemű ifjú-
ság részére a legalkalmasabb vizsgái ajándék. A 
160 nagy oktáv oldalra terjedő kötetet Réthy La-
jos és Goró Lajos festőművészek tollrajzai és tus-
íestményei diszitik. Tartalma szivet, lelket neme-
sítő erkölcsi olvasmányokból áll. melyek minde-
nikéből evangéliumi szellem sugárzik. Az ifjúságban 
a protestáns jellem kialakításához, erősbitéséhez 
efféle olvasmányok szükségesek. Megrendelhető 
könyvkereskedőknél bolti áron, a szerzőnél Nagy-
váradon kedvezményes árban 1 kor. 20 fill. 1 kor. 
60 fill. és 2 konás diszkötésben. A „Protestáns lel-
kület" cimü ugyanily irányú mű 80 fill. 1 kor. 20 
tili, és 2 koronás diszkötésben ugyanott kapható. 

Hasonlatok a kátéhoz. Felhivjuk olvasóink 
szives figyelmét ezen magyar nyelvű vallástanitási 
segédkönyveink sorában valóban hézagpótló kis 
munkára, melyet német eredetiből (szerzője : Schel-
ler Arnold münchen-gasserstadti lelkész) Rédei Ká-
roly pusztaföldvári evang. lelkész fordított magyarra. 
Legközelebbi számunkban közöljük mutatványul 
az elsőparancsolat magyarázatát. Az érdeklődők 
figyelmébe melegen ajánljuk. 

T E M E T Ő . 
y> 

Poszvék Gusztáv 
A protestáns tanügy kiváló munkást vesztett 

Poszvék Gusztáv nyug. ev. főgimnáziumi tanárban, 
ki f. é. ápril 11-én hunyt el Sopronban. Közéle-
tünknek ama ritka alakjai közé tartozott, kiknek 
sorai mindinkább gyérülnek s kik ma már alig 
tapasztalható hithüséggel, törhetetlen idealizmus-
sal csüggenek egyházuk, hazájuk és az emberiség 
javán. Egyéniségének ez a nemessége családi 
örökség volt. Régi lelkész-tanári családból .szárma-
zott. Atyai nagyatyja 50 évig működött a néptanító 
magasztos, de rögös pályáján Sopronban s az első 
ev. tanitó volt, a ki a királynál arany érmet ka-
pót. Anyai részről nagyatyja Seybold Pál soproni 
líceumi tanár volt, a ki egy retorikai kézi könyvé-
vel (latin) szerepelt a pedagógiai irodalom terén. 
Atyja Poszvék Keresztély, előbb lelkész a karintiai 
Gnesanban, utóbb a soproni lyceum tanára, végül 
1810 óta lelkipásztor Sopronban, a hol áldásos 
működése a gyülekezet belső életének fejlesztésé-
ben feledhetetlen maradt. 

Poszvék Gusztáv Gnesanban született 1826. 
jul. 2-án, a honnan atyja néhány év múlva Sop-
ronba költözött. Szerény viszonyok között nevel-
kedett a gyermek, hisz atyjának tanári fizetése 
akkoriban alig haladta meg az évi 300 frtot és a 
család 11 gyermekből állott. Elemi és gimnázi-
umi tanulmányait Sopronban végezte, itt halgatta 
a teologiai tanfolyamot is, melynek befejezésére 
1816 őszén Tübingenbe, a hol az 1816|17 évet töl-
tötte, majd onnan az 1817;18-ik évre a jénai egye-
temre ment. A lelkészi vizsgát szép sikerrel meg-
álván 1818-év őszén Rév-Komái ómban találjuk. 
Itt tanárkodik a protestáns gimnáziumban, egy-
szersmind segédlelkész a gyülekezetnél. Átéli az 
otthon izgalmait és viszontagságait s luven telje-
siti a katonaság körében a lelkészi szolgálatokat 
a válságos időkben. Szomorú tanuja a nemzeti 
küzdelem utolsó erőfeszítésének, mely a várféla-
dásával végződik. 1850. év őszén. Sopronba a lí-
ceumhoz segédtanárnak választják, utóbb rendes 
tanár és soproni magyar lelkész lesz, mely állá-
sában lelkipásztori hivatása mellett a gyülekezet 
magyarosodása terén hazafias missziót is teljesít. 
Midőn az abszolitizmus korszakában a líceumot 
a gyülekezettől a kerület vette át, az újjászerve-
zett intézetben Poszvék Gusztáv lesz a természet-
tudományok és a német nyelv- és irodalom tanára. 
1856-ban megházasodott elvevén egy hitbuzgó régi 
evang, családnak laányát Stettner Lujzát. Családja, 
egyháza, iskolája és a társadalom egyaránt lelkes 
odaadó védőt és munkást találtak benne. Gyer-
mekeit szerény viszonyai között nagy gonddal és 
áldozatokkal nevelte s nekik a társadalomban liasz-



n o s és tekintélyes állást biztosított. Az iskolában 
nemcsak óvatos szaktudós, de papi lelkületénél 
és protestáns érzületénél fogva vall ásos és haza-
fias szellemben működő nevelője, valóságos atyja 
volt tanítványainak, kiknek rajongó szerete te meg-
ható közvetlenséggel nyilatkozott még sírjánál is, 
De az emberiség nagy eszméiről áthatott, nemes 
szelleme nemcsak az iskola falai között érvénye-
sült, de hatott, munkált a társadalmi életben is, 
valahol csak jó és igaz ügye t kellett szolgálni. A 
kultúr-egyesületek és jótékony intézmények kez-
deményezői és alapitóí között ott szerepel az ő 
neve is; tevékeny részt vett az önkéntes tűzoltó 
egyesület szervezésében, a kaszinó egyesüle tnek 
a soproni társadalom ez elötestületének hosszú 
évek során buzgó jegyzője, a népkönyvtárnak és 
a népgyermekker tnek egyik alapitója. Mindezek 
é s más érdemei Sopron művelődési és emberba-
ráti intézményeinek tör ténetében örök emlékűvé 
teszik nevét. 

1884. tavaszán súlyos tüdőgyulladás dön-
tötte ágyba s a tanév végén nyngaloinra vonult . 
Gyermekeinek önfeláldozó ápolása következtében 
aránylag jó egészségben élvezte nyugalma éveit. 
Gsak két év előtt kezdett gyöngülni, és idült tüdő 
hurut ja az idei tavasszal gyuladásban csapván ha-
lálát okozta a hetvennyolcs éves betegnek. Az a 
részvét, mely temetésén megnyilatkozott , mutatja 
hogy nem érdemetlen ember szállt benne sirba. 
Áldott legyen emlékeze te ! Szelleme él jen, maiad-
jon közöt tünk! 

Sopron, 1904. máj. 
Vojtkó Pál. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Tisztelettel telhivjuk olvasóink szives figyel-
mét, lapunk hirdetéseire, nevezetesen S\alay Gyula 
műorgonaépitő hirdetésére. Esetleges megrendelé-
seknél kér jük t. olvasóinkat lapunkra hivatkozni. 
M. P. Köszönettel vet tük. Valamely legközelebbi 
számban hozzuk. Fr. L. Megkaptuk. Külön értesí-
tés meni. R. K. A legközelebbi számban megjele-
nik. T. Gy. Nagyon szívesen. 

549—1904. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tartozó 

resiczai 

lelkészi állomásra. 
I. Javadalom : 
1. Az egyház pénztárából 680 kor. 
2. Az államtól congrua cimén 993 k. 14 f. 
3. Szabad lakás : három szoba, konyha, 

kamara, padlás és egy kis kert az udvaron. 

4. S t o l a d i j a k : k e r e s z t e l é s 2 ko r . A v a t á s 
1 k o r . E s k e t é s 6 k o r K i s t e m e t é s 2 k o r . 
X a g y t e m e t é s 4 ko r . A n y a k ö n y v i k i v o n a t 
4 k o r . 

5. Ü n n e p i o f f e r t o r i u m k a r á c s o n y , l i u s v é t 
és p ü n k ö s d k o r . 

II. Szolgálati nyelv a n é m e t . A k i t ó t u l 
is t u d , e l ő n y b e n r é s z e s ü l . 

S z a b á l y s z e r ű j e l e n t k e z é s a f ő e s p e r e s n é l 
f. év i május 31-ig. 

T e m e s v á r , 1904. m á j u s 8 - á n . 

Kramár Béla 
i2 2—2 főesperes. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott . 
— ' ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. = — 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-
lam íi hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
lamint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gvorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
1 5 - 1 

minden- i Q l r n í a r i a í | n ] r iskola-, torna- és óvodabe-
nemü l o H U I a J J í l t l U I l j rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 
ingyen és bérmentve. 



Pályázat ' f î î t ' 

a tátraalji ág. h. evang. egyházmegyébe ke-
belezett Holló-Lomniczi németajkú egyház-

ban önkéntes lemondás folytán megürült 

rendes lelkészi állomásra. 
Ezen állással egybekötött törvény szerinti lel-
készi kötelességek mellett következő javadal-
mazás biztosíttatik : 1. Természetben való 
lakás, a hozzátartozó épületek és egy nagy 
kert használattal. 2. Készpénzben évenként 
560 azaz ötszázhatvan korona és 587 kor. 
31 fill. azaz ötszáznyolcvanhét korona 31 
fillér congruapótlék 1600 koronáig. 3. 3 azaz 
három pozs. mérő tiszta búza, vagy annak 
pénzértéke. 4. 20 azaz húsz pozs. mérő rozs. 
5. 20 az húsz pozs. mérő árpa. 6. 6 azaz 
hat pozs. mérő zab. 7. 4 az négy kereszt (a 
16 kéve) szalma. 8. 24 azaz 24 bécsi öl tű-
zifa befuvarozva. 9. 6 azaz hat hold (a 1200 
• - ö l ) szántóföld ingyen használata. 10. Sza-
bad legeltetési jog. 11. Stóla és offertoriu-
umok körülbelől 150 korona. A mag}Tar és 
német nyelv mellett a tót nyelv ismerete is 
is kívánatos. Jelentkezés a képesítést iga-
zoló okmányokkal együtt folyó évi junius 
hó 20 -ig az alulírott főesperesi hivatalnál. 

Kelt Nagy-Lomniczon, 1904. május hó 
17-én. 

Székely Gyula 

Sz. 620—1904. 

Pályázat 
A XIII. városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németajkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az ev. 
iskolában a vallástant előadni. 

Ezen állomással következő jövedelem van 
összekötve: kényelmes lakáson, kerten és 
stólán kivül az egyházközségi pénztárból 747 
K. 24 f. széna, failletmények, szántóföldek 
használata. Kamatok, városi segély és offerto-
í'iumok czimén 452 kor. 76 fill. A kongrua 
kitesz 543 K. 46 fillért. A pályázók felkéret-
nek felszerelt folyamodványaikat jun. 30-ig 
az alólirott fŐespereshez átszármaztatni. 

Szepesbéla és Igló, 1904. május 15. 

W e b e r Samu 
főesperes. 3—1 

Münnich Kálmán 
egyházmegyei felügyelő. 

3 - 1 főesperes. 

4 ° o - o s 
törlesztéses kölcsönöket " g f 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 
Q7úmáEvihSfpff í papoknak, katonatisztek-a z e m a i y m i m i ^ á l l a m i _ é s m a g á n _ 
hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1—15 évig terjedő 

időre gyorsan és dise re toi. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d ' - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12—6 (Válasz bélyeg) 
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é v f o l y a m . [c^szám. Orosháza , 1904. m á j u s 26-án . 

i. EGYHÁZ ISKOLA. 
Előfizetés dija: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
-«-©.-5-

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

Egy szám ára 2 4 fill. V E R E S JÓZSEF. 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S BÁLINT. 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 
Nyolczad oldal 2 ,. 

Az egyházi reform - törvények 10-dik 
éve. 

A házasság a polgári társadalomnak, az 
államnak alapja. Ebből következik, hogy az 
államnak joga és tiszte a házasfelek élet-
viszonyait törvény által szabályozni ; mert 
dacára annak, hogy a házasságnak magasz-
tos erkölcsi feladata is van, t. i. az emberi 
nem fentartása, a kölcsönös segélyezés és 
tőkéletesbülés, azért mégis a házasság köl-
csönös jogok és kötelességek forrása is, me-
lyek azon szerződésen alapulnak, melynél 
fogva az egyik házastárs a másiknak átszol-
gáltatja magát. 

Az állam feladata, hogy a házasságot 
egyenlő alapokra fektesse ; szem előtt tart-
ván az államnak célját és érdekét, ne pedig 
egyik vagy másik egyház dogmatikus elveit. 
Ezen feladatot iparkodott a magyar ország-
gyűlés megoldani akkor, a midőn a házas-
sági jogról szóló 1894. évi XXXI. t. cikket 
megalkotta, melynek 123-ik a házassá-
got polgári tisztviselő előtt megkötni ren-
deli. Ezen intézkedés a Szentirással - - hi-
tünk ezen egyedüli forrásával — nem ellen-
kezik, mert a Szent-írásban sehol sem ta-
lálunk parancsot arra, hogy a házasságot 
pap előtt kell megkötni. A monogamia alap-
elvén nyugvó zsidó házasság átment a ke-
resztyénségbe is, és a keresztyén vallás ál-
tal megdicsőíttetvén, elvben felbontathatat-
lannak mondatott ki (Lásd Máté 5, 32, 19, 
9. Márk 10, 11 — 12. Lukács Hí, 18.) és sym-
boluma lett azon viszon}'nak, mely Krisztus, 
a mennyei vőlegény és az egyház : földi 
mennyasszonya közt létezik. (Lásd II. Korinth. 
12, 2. Éphez. 22, 24.) Dacára annak a há-

zasság már a keresztyénség őskorában az 
Egyház körébe vonatott, de lényegéhez papi 
áldás feltétlenül szükséges nem volt. A kö-
zépkorban a házasságból szentség lett. még 
pedig Máté 19, 5—6 és Éphez. 5, 32 alap-
ján. Az idézett szentírási helyek azonban 
csak a házasság nagyfontossága mellett bi-
zonyítanak, mely mint mély átható viszony 
könnyen fel nem bontható s a házasfelek 
közti benső viszony egyszermincl mintaképül 
állíttatik fel a Megváltó és az Egyház szö-
vetségére nézve. Hivatkoznak arra is, hogy 
Jézus a kánai mennyegzőn jelen volt, de ez 
csak annyit bizonyít, hogy a keresztyén em-
ber részt vehet a lakodalom örömeiben, de 
nem a farizeusok vendégségén, melyektől az 
Üdvözítő is távol tartotta magát. A refor-
mátorok nézete szerint a házasság Istentől 
veszi eredetét, a házasság szabályainak tehát 
a kijelentéssel kell egybehangzaniok, (Lásd I. 
Mózes 2, 18.) a kötés módja azonban a pol-
gári törvények keretébe tartozik, az egyház 
szolgája csak áldást kér a megkötött frigyre. 
Igy vallja ezt az ágostai hitvallás 16-ik cikke 
és az 1566. évi helvét hitvallás 29-ik cikke. 
Magyarországon a lelkész mint az állam 
képviselője Kálmán király óta szerepelt. En-
nek törvénykön}'ve a 15-ik fejezetben ezeket 
mondja : „Minden házassági kötés, az egy-
ház szine előtt, pap jelenlétében s alkalmas 
tanuk előtt, az eljegyzés valami jegyével és 
mindkét félnek beleegyezésével történjék.4 ' 
Ezen évszázadokon át dívott jogrendet te-
hát az 1894. évi XXXI. t. cikk megváltoz-
tatta. Hogy sem a kereszténység alaptanait, 
sem a protestáns egyház elveit ezzel meg 
nem sértette, de hogy a nép vérébe átszi-
várgott szokásjogot mintegy forradalomszerü-



leg megszüntette és sok buzgó keresztyén 
ember érzületét megbántotta — az ma is tény ! 

Mert mi tűrés tagadás benne, a nép a 
polgári kötést teljes házasságnak el nem is-
meri s ma 10 teljes esztendő óta több el-
lenszenvvel viseltetik iránta mint annak kez-
detén ! Megunta a sok lótást-futást, a sok 
kivételes engedély beszerzését s egyre azt 
kérdezi : miért nem maradt a házasság-
kötés azok kezében, kik évszázadok óta ke-
zelték azt ! ? Én pedig azt »kérdem : nem-e 
jobb lett volna, a rendkívüli viszonyok kö-
zött nősülendők számára, az u. n. szükség 
házasságot behozni s csupán a házasságjog 
egyöntetűségéről gondoskodni, a formaszerinti 
kötést meghagyni ott, a hol volt ? 

I t t eszembe jut a drága állami anya-
könyvvezetés intézménye is. Hát erre 2 mil-
liót költ az állam évenként és ha ezt a 
komplikált aparátust megtekintjük s látjuk 
pld. egy egyszerű temetés alkalmával mennyi 
jegyzőkönyv alakú minta kitöltése s felesle-
ges tenta pazarlás megy végbe, okvetlenül 
is azt kell kérdeznünk : ugyan, hogy fognak 
végezni ezek a jó urak — járvány idején? 

Nem-e jobb lett volna ama megszégye-
nítő §. helyett, hogy ,,a lelkész anyakönyv-
vezető nem lehet"*) — törvényt hozni arra 
nézve ,hogy a lelkész állami anyakönyvvezető-
nek neveztetik ki s minden ténykedéseért az 
államnak felelős ! ! Ez megfelelt volna a li-
beralizmusnak is a méltányosságnak is egy-
aránt ! 

Ily módon megmaradt volna a lelkészek 
kezében a házasságkötés joga és az állami 
anyakönyvvezetés ; az összes felekezetek há-
zasságügye pedig a törvényszékekhez utal-
tatott volna át, úgy mint jelenleg van. 

A mi most már a gyermekek vallásáról 
szóló 1894. évi XXXII. t. cikket illeti, tiz 
éves tapasztalat nyomán bátran állithatom, 
hogy ez nekünk protestánsoknak határozot-
tan kárunkra van s ha azontúl • is optimis-
tikus passióval fogjuk jelenteni, hogy a re-
form törvények kárt nem okoznak, hát ak-
kor üres iskolákat és üres templomokat fo-
gunk hagyni utódainkra, mert hiveinek száma 
a téritvények miatt rohamosan fogy s a ve-
gyes házasságok száma egyre emelkedik ! Azok 

(*) 1. l apunk 16-ik s zámának . ,Belföld" rová tá t . Sz.) 

pedig nem nekünk, de a kath. egyháznak ked-
veznek, mert az nálunk nagyobb lévén szám-
ban és hatalomban, kedvezőbb jövővel ke-
csegteti a vegyes házasságban élő feleket 
— illetőleg azok gyermekeit ! — 

Mi mindég szerénykedtünk, az alamizs-
náért is hálálkodtunk s ma mikor a keztyüs 
rekatholizátió fojtogatja torkunkat csak so-
pánkodni, de tettre serkenni nem tudunk, 
pedig úgy az egyházi, valamint a világi té-
nyezőknek az 1848. évi XX. t. cikk életbe-
léptetésének sürgetésén kivül sürgős felada-
tuk az is, hogy az 1868. évi 53. t. c. 12. §-a 
állittassék vissza, mert liberális törvényho-
zásnak csakis ez felel meg ! 

Kottler Ottó. 

Egységes vallásoktatás a középiskolá-
ban. 

(Javaslat a középiskolai vallásoktatás reformja 
ügyében.) 

I r t a : Hetvènyi Lajos soproni ág. h. ev. főgymn. va l lás tanár . 

(Folyta tás . ) 

Ezek után a fentebbi elveknek gyakor-
lati érvényesítését és a főbb vonásokban jel-
zett anyagnak az egyes osztályokba való be-
osztását a feltüntetett egymásután szerint a 
következőképen proponálom. 

I. osztály tárgya : A{ egy Istennek s 
ö akaratának felismerése Ábrahám, fákób, fó-
Zsef Mó%es és fé^us életének egyes e célból 
kiválasztott történeteiben ; Isten munkáiból a 
teremtés története. E^el kapcsolatban Luther 
Kis Kátéjának i része: a ti% parancsolat Lut-
her magyarázatával, a 2-ik részből: első 
liitágazat, a teremtés Luther magyarázatával. 
Egyházi énekek. 

A főcél itt Isten lényegének, szent aka-
ratának s a teremtésben kinyilatkoztatott 
mindenható szeretetének megismerése. Az 
üdvtörténet itt felvett menetének egészében 
erős vonásokkal kell kidomborodnia ama is-
teni akaratnak, mely az emberek által tá-
masztott akadályokat legyőzi az ő magasz-
tos céljamák keresztülvitelében. Ennek az 
ember fölött és emberen kivül levő akaratnak 
felismerése az első lépés ahhoz, hogy már a 
gyermek lássa és érezze azt, hallja szavát 
annak, a kinek Eheje a neve, a ki van, a ki 



létezik, a ki az ő szeretetének teljességét a 
teremtésben nyilvánitotta ki. 

II. osztály ; Isten mindenható akaratának 
és szeretetének munkája a megváltásban és 
megszüntetésben e célból kiválasztott ó- és új-
szövetségi történetek kapcsán. A Kis Kátéból a 
második és harmadik hitágazat Luther ma-
gyarázatával. Egyházi énekek. 

Miután a vallásilag fejlődő egyén a tör-
téneti kijelentés kapcsán különféle vonatko-
zásban felismerte azt az egy nagy isteni 
akaratot , a szeretetet s ebből megismerte 
magát az Istent s azután felfogta azt is, 
hogy a világ s az ember Isten kezében van 
és hogy az egész mindenség ama nagy isteni 
akara tnak a megvalósulása, ez által lelkileg 
előkészült annak felismerésére, hogy a mely 
akara t megteremtet te a világot s benne az 
embert, ez működik az embernek lelki ujjá-
teremtésében is. Igy ez a vallásfejlődési tény 
az 1. osztály anyaga után természetszerűleg 
kijelöli a 11-ik osztályét, a mely e szerint ez 
lesz : Isten akara tának munkája a bűnbe esett 
ember ujjáteremtésében a megváltás és meg-
szentelés által. Az ó-szövetségből a bűnbe-
esés története után oly történetek választan-
dók ki, melyek a bűnnek következményeit 
elijesztő módon tüntet ik fel és olyanok, me-
lyek a bűnből való szabadulási vágyat mu-
ta t ják . Az új szövetségből pedig Keresztelő 
János története s Jézus megkisértetése után 
előadandók a Megváltónak a bűnösök szaba-
dítására vonatkozó cselekedetei (csudái), Jé-
zus szenvedése, halála, fel támadása és menny-
bemenetele, a Szentlélek kitöltése, a keresz-
tyén anyaszentegyház megalapítása. 

III. osztály : Az istenfélő ember vallásos 
élete az ó- és uj szövetség kiválasztott tanítói 
részeinek ismertetése kapcsán. Ezz^l összefüg-
gésben a hátéj-dik része: az ári imádság 
Luther magyarázatával. Egyházi énekek. 

Az I-sö és II-clik osztály v^llástani 
anyaga megismertet Isten akaratával és a 
Mindenható szeretetének munkáival. Az is-
teni szeretet és végtelen kegyelem látása az 
emberi szívben felébreszti a vallásos érzület 
tiszta szeretetét, azt a hangulatot, melyben a 
lélek Istenhez kívánkozik, a miképen kíván-
kozik a szarvas a folyóvizekre. E lelki tény-
nek tekintetbe vétele pedagógiai kötelessé-

günkké teszi, hogy a vallásos érzés fejlesz-
tését és ápolását a megkezdet t uton tovább 
munkáljuk. E célból az ó-szövetségből a taní-
tási anyagba felveendők Jób története, egyes 
kiválasztott zsoltárok és példabeszédek, az 
újszövetségből pedig a hegyi beszéd egyes 
részei és egyes kiválasztott példázatok. Az 
it t általánosságban megjelölt szentírási he-
lyek a vallásos érzület ápolására ezen a fo-
kon a legalkalmasabbak ; mert ig}- érvénye-
sülhet a vallásoktatás azon helyes és általá-
nosságban elfogadott pedagógiai elve, hogy a 
bibliából előbb a történeti- s azután már ma-
gasabb fokon a didaktikai részeket nyujtsuk. 
A felvett bibliai részletekkel s az osztály 
céllal i t t is harmonikusan ölelkezik a Káté-
nak eme osztályba felvett része : az Úri imád-
ság, mert a vallásos életnek legkarakterisz-
tikusabb jele, hogy az ember imádkozni 
tudjon. 

IV. osztály. Az isteni kijelentés története 
Izrael népének összefüggő történetében és Jézus 
életének s tanításának kerekded egészet alkotó 
előadásában. A Kátéból: a j-ik és ydik rész: 
a keresztség és az úrvacsora Luther magya-
rázatával. A káté ismétlése. Egyházi énekek. 

A fentebb közölt elvek alapján itt nyer 
befejezést a vallásoktatás eg}rik része : az is-
teni kijelentés megmutatása . Ezen a fokon 
már a tanuló értelmi fejlettségében meg van 
a, történeti felfogás érzéke, azért e képességet 
itt fel kell használni, hogy az isteni kijelen-
tés tör ténet i összefüggésben, kerekded for-
mában jusson a serdülő gyermek tudatába . 
A tárgyalás folyamán a kellő helyeken al-
kalmas formában ki kell mutatni az ó- és 
újszövetség között az összefüggést, mint ty-
pust és anti typust annak feltüntetése véget t , 
hogy a mi az ó-szövetségben az időbeli vi-
szonyokhoz képest homályosabb, vagy pedig 
t isztább remény, az az újszövetségben meg-
dicsőült eszményi valóság. Különösen nagy 
gond és figyelem fordítandó Jézus életének 
előadására, a mit eddig ily részletesebb és 
önálló alakban középiskolai vallásoktatásunk 
nem ismert. A történeti előadással kapcsolat-
ban úgy az ó-, mint az újszövetségből olvas-
tatandók és magyarázandók különösen azok 
a részek, melyek az alsó három osztályban 
még nem fordultak elő ; igy az ó-szövetség-



bői a jellemzőbb és könnyebben érthető ré-
szek a prófétai könyvekből, az evangéliumok-
ból gedig a hegyi beszéd egész terjedelmé-
ben és Jézus összes példázatai. Palesztina 
földrajzának, a vallási szokásoknak s egyéb 
viszonyoknak ismertetése s a biblia megér-
téséhez szükséges archeológiai ismereteknek 
közlése részint a történettel s részint a Bib-
lia olvastatásával kapcsolatban történjék. A 
Kátéból felvett 4-ik és 5-dik rész a megfe-
lelő evangeliumi történethez kapcsolódik ; 
igy a keresztség a tanitványok elbocsátásá-
hoz (,,Azért elmenvén" stb.), az úrvacsora 
pedig az utolsó vacsorához. Befejezésül s 
egyúttal összefoglalásképen egész rövid bib-
liaismertetést kell nyújtani, a melyben fel-
soroljuk az ismert csoportok szerint a szent-
írási könyveket s egy pár szóval azok főtar-
talmát. 

Ezután következik az egyöntetű közép-
iskolai vallásoktatás második fele : a Jézus 
Krisztusban történt isteni kijelentés történeti 
elsajátítása. 

V. osztály : Egyetemes egyháztörténet a 
reformációig. Bibliai olvasmány : az Aposto-
lok cselekedeteinek könyvéből és Pál apostol 
pásztori leveleiből. Vallásirodalmi olvasmány : 
Jellemfő szemelvények az apostoli s egyházi 
atyák és középkori irók müveiből. 

Mindenekelőtt részletesen kell ismertetni 
az apostoli kor történetét, az apostolok éle-
tét és munkálkodását, különös figyelemmel, 
gonddal és részletességgel kell tárgyalni Pál 
apostol életét, hittéritői munkásságát és Krisz-
tus vallására vonatkozó alapfelfogását. 

Az apostoli és egyházi atyák életének és 
működésének ismertetésére is nag}*obb súlyt 
kell fektetni az eddiginél, mert az ő szellem-
hatásukon tört meg a pogányságnak be-
özönlő hatalma. A továbbiakban a fősúlyt 
arra kell helyezni, hogy az apostoli egyház-
ból miként deformálódott a középkori egy-
ház ; különösen ki kell emelni, hogy az egyes 
időszakokban milyen volt a benső vallásos 
élet s ez milyen hatást gyakorolt az élet 
különféle köreire : a művészetre, a tudomá-
nyos irányra, az erkölcsi életre s általában 
véve a közéletre. Hog}T az egyes korszakok 
vallásos szellemét a tanuló megértse, a leg-
kiválóbb alakok vallásirodalmi müveiből kell 

egyes tanulók által könnyen megérthető s 
lelki épülésükre szolgáló részleteket olvas-
tatni. Ezen a fokon és a következőkön te-
hát nagy szerepet játszana mint tanitási s 
nevelési eszköz a rövidre fogott és velősen 
megirt tankönyvhöz kapcsolt „Egyháztörté-
neti Olvasókönyv.'* Az apostolok cselekedetei 
könyvének és a pásztori leveleknek olvasta-
tása az ős keresztyénség belső viszonyainak 
megismertetésére a legkiválóbb eszköz. 

A tapasztalat azt mutat ja , hogy az egy-
háztörténelem tanitásához két esztendő, na-
gyon kevés ; azért hogy ezt is intensivebbé 
tehessük s az „Egyháztörténeti Olvasókönyv-
ből'' is — a mit nag}Ton fontosnak tartok — 
bő részleteket olvastathassunk, okvetlenül szük-
séges az egyháztörténeti an}Tagnak három 
osztályra való felosztása. Az ev. ref. egy-
ház tanterve is az egyháztörténetet az V-ik 
osztályban kezdi. Igaz ug}-an, hogy7 itt még 
a tanuló a megfelelő világtörténeti keretet a 
maga egészében előzőleg nem ismeri, de a 
szükséges világtörténeti ismereteket az egy-
háztörténet megértéséhez a magyarázat köz-
ben könnyen megadhat juk . 

VI. osztály. egyetemes egyház törté-
nete a reformációtól a westfáliai békéig és a 
magyarországi reformáció története a linzi bé-
kekötésig. Bibliai olvasmány : Pál apostolnak 
a rómaiakhoz és a galatákhoz irt leveleiből a 
hit által való megigazulásra vonatkozó rész-
letek. Az ide vonatkozó részletek Jakab levelé-
ből. Vallásirodalmi olvasmány. Részletek Lu-
ther fő reform á tori irataiból s a reformáció ko-
rabeli magyar vallásirodalmi müvekből. 

A Vl-ik osztátyra kijelelt egyháztörté-
neti anyag már összeesik ezen osztály világ-
történeti anyagával s igy egyik a másiknak 
megvilágítására s a nyert történeti tudatnak 
megerősítésére szolgál, a mit itt különösen 
fontosnak tartok, mert egyháztörténeti okta-
tásunk leglényegesebb pontja és főcélja az, 
hogy a ï ifjú a reformáció világtörténeti fon-
tosságát és az élet minden körére kiható 
nagy jelentőségét világosan lássa és annak 
áldásait öntudatosan meg tudja Ítélni. A kö-
zépiskolai tantervben a Vl-ik osztályra ki-
szabott történeti ismeretköre s az az elv, 
bog}' a tanuló az egyetemes történetet a 
magj-ar nemzet történetével kapcsolatosan 



tanulja, természetszerűleg vonja maga után 
azt, hogy a meghatározot t időpontig a ma-
gyar reformáció történetét is adjuk elő. Ezt 
követeli az a didaktikai tény is, hogy a ket-
tős anyag az előadásban időbelileg is közel 
állván egymáshoz, a tanuló az egyidőben 
tör tént eseményeket jobban össze tud ja kap-
csolni s igy egyetemes történeti ismerete az 
egykorú magyar egyháztörténeti essemények-
kel kapcsolatban tisztább, át tekinthetőbb, 
egyöntetűbb formát fog ölteni. — A biblia 
olvasás és magyaráza t a tá rgyal t anyaggal 
itt is összefüggésben van, a mennyiben a 
rómaiakhoz és a galatákhoz irt levélből fel-
vett részletek a reformáció hi t tani a lapjának 
megértéséhez s az egyházjavitásnak, mint a 
szentirás örök igéjén felépülő műnek megér-
téséhez s az evangeliumi öntudat felébresz-
téséhez okvetlenül szükségesek. J a k a b leve-
lének kijelelt részlete pedig azt muta t ja , 
hogy az élő hitből fakadnak az igazi jó cse-
lekedetek és a cselekedet önmagában nem 
pótolhatja a hitet. Ugyancsak ezen evauge-
liumi öntudat ápolására szolgál a főbb re-
formátori iratok olvastatása. 

VII. osztály : Az egyetemes egyháztörténet 
a wístfáliai béke után 18j o-ig a belmissió is-
mertetésével és a magyar protestáns egyház 
története I. Lipót korától napjainkig egyházunk 
alkotmányának és szervezetének részletesebb 
ismertetésével. A régi főbb vallási világnézetek 
ismertetése után az ágostai hitvallás olvasta-
tása és magyarázata. Bibliai olvasmány: Rész-
letek Pál apostolnak a korinthusbeliekkez irott 
első leveléből és János leveleiből. Vallásiro-
dalmi olvasmány. Szemelvények az ismerte-
tett korszak nevezetesebb vallásirodalmi mü-
veiből. 

Az egyháztörténet tani tása itt befejezést 
nyer. Az egyetemes egyháztörténetnek a 
westfáli béke utáni része a középiskolában 
nagyon rövidre fogható, a magyar protes-
táns egyház történetéből ide felvett részt is 
fél év alat t könnyen el lehet végezni ; tehát 
már a YII-ik osztályban el lehet kezdeni az 
evangeliumi keresztyén világnézet összefog-
laló ismertetését. A középiskolai vallásokta-
tás betetőzése, koronája e szerint az evan-
geliumi keresztyén világnézet teljes öntudatra 
keltése leend. Ehhez az egyes elemeket már 

nyúj t ja a megelőző történeti oktatás, a mit 
áz egyház h i t tudatának egyöntetű formában 
való előadása követ. A hit — és erkölcstant 
eddig kizárólag csak a YIII-ik osztályban 
tanul ták, a melynek tani tási ideje amúgy is 
rövid s ezt a fontos t á rgya t kellő alapos-
sággal i t t elvégezni nem lehet ; már pedig 
az a fő feladat, hogy az érettségizett ifjú 
határozott , gondolkodásába erősen bevésődött 
evangeliumi világnézettel hagyja el a közép-
iskolát. A rendszeres hi t tan tárgyalását két 
osztályra megszakítani, vagy a h i t tant az 
erkölcstantól elválasztani nem tanácsos ; a 
dolgon azért úgy lehet segiteni, hogy a YII-ik 
osztályban részletesen ismertet jük az ágostai 
hitvallást, metylyel megkönn3'itjük a YIII-ik 
osztály feladatát , a hol ezután a rendszeres 
h i t tant rövid és velős összefoglalásban lehet 
tárgyalni. A határozot t evangeliumi öntudat 
ébresztéséhez az is szükséges, hogy az ifjú 
a maga vallási s az ebből folyó erkölcsi tu-
da tában mindenféle vallási iránynyal és vi-
lágnézettel szemben felfegyverkezve legyen. 
Ehhez pedig szükséges a főbb vallási világ-
nézeteknek a józan krit ikán átszűrt ismerése. 
Ezért vettem fel a VII-ik o s z t á s b a az ágos-
tai hitvallás ismertetése elé a régi főbb val-
lási világnézetek ismertetését. Ez annyival 
is inkább szükséges, mert korunkban kellő 
vallástörténeti ismeret hiányában meglehe-
tősen divatossá lett p. o. a buddhismus di-
csérete. A bibliai olvasmányul ezen osztályba 
felvett részletek főleg a belmissióval vannak 
kapcsolatban, igy p. o. I Kor. 13. és János 
levelei. 

VIII. osztály. Rendszeres hit- és erkölcs-
tan. Bibliai olvasmány : Részletek János evan-
géliumából. Vallásirodalmi olvasmány : Sze-
melvények ama jelenkori kiváló müvekből, 
melyek a tudomány álláspontján emelik ki a 
keresztyén világnézet igazát. 

A hit tan rendszeres tárgyalásához a hit-
tani tételek és fogalmak ismeretében az ala-
pot már az előző osztály nyúj t ja és lehetővé 
teszi, hogy a rendszeres hi t tan rövidre ösz-
szefoglalható legyen. Súlyt kell helyezni 
ágost. hitv. evang. egyházunk hitnézetének 
kiemelésére a többi keresztyén egyházzal és 
a modern naturalisztikus világ- és életnézet-
tel szemben. Az erkölcstan tárgyalásánál kü-



lönösen ki kell emelni a ke resz tyén val lásos-
s á g n a k és az erkölcs iségnek szoros összefüg-
gésé t a m a morá lph i losophia i i r á n y n y a l szem-
ben, me ly az erkölcsiség a u t o n ó m i á j á t t a n i t j a . 
H o g y e lőadásunk i t t is b ibl ikus lehessen, 
ahhoz m e g a d j a a l ehe tősége t az előző osz-
t á l y o k b a n sze rze t t bibl ia i i smere t ; i t t a ma-
g y a r á z a t közben csak u t a ln i kell p. o. a he-
gy i beszéd egyes helyeire, v a g y J é z u s egyes 
p é l d á z a t a i r a , Vcgy az i s m e r t e t e t t apostol i le-
ve lekre stb. — A bibl ia i o l v a s m á n y u l fel-
ve t t rész le tek J á n o s evangé l iumábó l a keresz-
tyén v i l ágnéze t szel lemi mélyébe engednek 
bep i l l an tás t , a m i mél tó k o r o n á j a a középis-
kolai v a l l á s o k t a t á s n a k . A va l lás i roda lmi ol-
v a s m á n y ú l fe lve t t szemelvények az t m u t a t -
ják , hogy a kereszt}-én v i l ágnéze t n e m me-
rü l t el a m o d e r n v i lág különféle i r á n y a i n a k 
h u l l á m a i b a n , h a n e m az v a n h iva tva , hogy az 
embe r i s ége t i smét egy bo ldogabb ko r szakba 
vezesse. I g y lehe tne szemelvényeke t olvas-
t a t n i p. o. D r u m m o n d , Bet tex , D e n n e r t , 
H i l t y műveiből . (folyt, köv.) 

Belföld. ~ 
Egyházi elnökök és kormányképviselők 

középiskoláink érettségi vizsgálatain. A magyar 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az auto-
nom felekezeti középiskolák folyó évi ren-
des érettségi vizsgálataihoz az 1883 : XXX. t.-c. 
21. §-ából kifolyólag a következő kormányképvi-
selőket küldötte ki : A bányai ág. h. ev. egyházke-
rületben : a budapesti ág. h, ev, főgimnáziumhoz 
Molnár Viktor vallás- és közoktatásügyi miniszteri 
tanácsost; püspöki helyettes mint elnök : Horváth 
Sándor budapesti lelkész ; a békéscsabai főgimná-
ziumhoz dr. S^lávik Mátyás eperjesi theol. dékán-
tanárt, püspöki helyettes : Veres József oiosházi 
lelkész, békési esperes; a szarvasi főgimnázium-
hoz pedig Mayet Endre eperjesi ev. theol. tanárt 
püspök helyettes: Petrovies Soma szentesi lelkész, 
csanád-csongrádi esperes. — A tis^amelUki ág. h. 
ev. egyházkerületben : az eperjesi ág. h. ev. főgim-
náziumhoz Wigand János szegszárdi áll. főgimná-
ziumi igazgatót, püspöki helyettes: Martinyi József 
nyíregyházi főgimnáziumi igazgató; a késmárki 
főgimnáziumhoz dr. Mágócsy-Dietz Sándor buda-
pesti tud.-egyetemi nv. r. tanárt,, püspöki helyet-
tes: Dianiska András lőcsei lelkész-főesperes; a 
nyíregyházi főgimnáziumhoz dr. Mikler Károly, 
eperjesi jogakadémiai dékánt, püspöki helyettes: 
Ludmann Uttó eperjesi coll. igazgató: a rimaszom-
bati egyesült protestáns főgimnáziumhoz Romba-
uer Emil cimz. főigazgatót, a budapesti V. kerületi 

állami főiskola igazgatóját, püspöki helyettes: Ma-
temy Lajos debreczeni lelkész-főesperes ; a rozs-
nyói és szepesiglói főgimnáziumokhoz pedig dr. 
Asbótli Oszkár budapesti tud.-egyetemi ny. r. ta-
nárt, püspöki helyettesek: az előbbinél: Fischer 
Miklós iglói főgimnáziumi igazgató, az utóbbinál: 
Hronyecz József egyházker. irodavezető, püspöki 
titkár. — A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület-
ben'. a pozsonyi ág h. ev. főgimnáziumhoz : dr. 
Mágocsy Dietz Sándor budapesti tud.-egyetemi ny. 
r. tanárt, püspöki helyettes: Hörk József theol. 
akad, tanár; a Selmecbányái főgimnáziumhoz pe-
dig Hötk József pozsonyi ág. h. ev. főiskolai ta-
nárt, püspöki helyettes; Farbaky István iskolata-
nácsi elnök. — A dunántuli ág. h. ev. egyházke-
rületben : a soproni ág. h. ev. főgimnáziumhoz dr. 
Heinrich Gusztávot, a budapesti tud.-egyetem e. i. 
rektorát, a felsőlövői főgimnáziumhoz pedig dr. 
Schneller István kolozsvári tud.-egyetemi ny. 
r. tanárt, (püspöki helyetesekről eddig értesí-
tést nem kaptunk.) — Az erdélyrészi ág. h. ev. 
egyházkerületben: a brassói ág. h. ev. főgimnázi-
umhoz dr. Böhm Károly kolozsvári tud.-egyetemi 
ny. r. tanárt; a besztercei főgimnáziumhoz dr. Mar-
kusoviszky Sámue lpozsonyi^ág. h. ev. főgimnáziumi 
igazgatót; a medgyesi főgimnáziumhoz Góbi Imre 
budapesti ág. h. ev. főgimnáziumi igazgatót; a nagy-
szebeni ág. h. ev. főgimnáziumhoz valamint a fő-
reáliskolához dr. Fröhlich Izidor budapesti tud.-
egyetemi ny. r, tanárt s végül a segesvári főgim-
náziumhoz Walther Béla lőcsei áll, főreáJiskolai 
igazgatót. 

Ipolysági ev. templom. — A Felső-Terénv anva-
egyházhoz tartozó Ipolyságon — ezen esperességi-
leg és kérületileg fontos missiói ponton — építendő 
ág. hitv. ev. templom alapja növelésére ujabban a 
következő kegyes adományok folytak be : Folkus-
házy Sándor ipolysági ügyvéd s ev. pénztáros ke-
zeihez : Az ipolysági takarékpénztár ujabb adomá-
nya 200 kor.; Özv. Nedecky Gusztávné 100 kor., 
Tőrös Sándor 20 kor., Rosznáky Jenő 10 kor., 
Herczeg Koburg Ő fensége kegyadománya 100 kor. 
Gusztáv Adolf egyleti (ansbachi) adomány 23 kor., 
42 fill.; Mangold Mór 2 kor.; Gonda Béla (r. kath. 
esperes) 2 kor., Lipták István 2 kor.; Selmeci ta-
karékpénztár 20 kor., Ev. egyházi pénztár Budapes-
ten 2 kor., Schiller Antal 10 kor., Novacsek István 
4 kor., Vápenik Ádám 20 kor.,dr. Dabics Antal 10 
kor., Rill József 5 kor., dr. Sághy Benő 10 kor, 
Hölzer Ignácz 10 kor., Rill. Józsetné 5 kor., Illés 
Anna (Rill J. kir. tanfelügyelő cselédje) 2 kor., dr. 
Rajner Gyula 2 kor., (̂az adakozok többnyire r. 
kath-ok;) Gósa Gyula gyűjtői vén: 60 kor.; a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerület adománya a köz-
alapból 300 kor. Gáspár István 6 kor. Thuránszky 
Béla gyűjtése a gyerki r. kath,ok között 8 kor. 30 
lill. — A templomalap kitesz 15.000 koronát (ke-
rekszámban szólván.) Isten áldja meg az eddigi 



és az ezentuli kegyes adakozókat! A bizottság ne-
vében tisztelettel Krupec István, biz. jegyző liont-
udvarnoki lelkész. 

Püspöki egyház látogatás Nagyszombaton. A 
nagyszombati evang.-ok emlékezetes szép napjai vol-
tak május hó 11 és 12. Ekkor tartotta Dr. Baltik 
Frigyes dunáninneni ev. püspök a kánoni egy-
házlátogatást. Az első nap a jegyzőkönyv olvasás-
nak és az iskolák látogatásának volt szentelve. Alig 
hogy a meleg üdvözleten átestünk reggel 9 órá-
tól este 6 óráig folyton el volt foglalva a püspök, 
a mikor a nap befejezéséül a templomban német 
nyelvű istentisztelet tartatott. Ezt Albrecht lelkész 
tartotta s utána a püspök mondott beszédet és 
áldást. Másnap reggel a lelkészi hivatalt, anyaköny-
veket stb. vizsgálta meg, 8 órakor tótt 1/2 11 óra-
magyar nyelvű istentisztelet tartatott, mindkettő-
nél Albrecht, lelkész végezte az oltári szolgálatot s 
Farkas lelkész szónokolt. Az ünnepély fényét emel-
ték a vidékről megjelent lelkészek: Hollerung Ká-
roly modori lelkész-esperes, Shárbert Ármin lin-
bachi, esp. jegyző — hivatalból; Kercser Ede ba-
zini német, Zsarnoviezky Gyula bazini tót, Zacli 
Pál. modori tót, Schönvieszner Kálmán szt. györ-
gyi, Krahulecz Aladár grinádi lelkészek — s a vá-
ros más vallású intelligentiája. A püspök minden 
istentiszteletnél alkalomszerű épületes beszédet 
mondott; az utolsónál a püspöki határozatok olvas-
tattak. Az egész ünnepélyt a püspök tiszteletére 
rendezett 56 terítékű közebéd fejezte be, mely a 
lehető legjobb hangulatban folyt le. A püspök az 
egyházban rendezett állapotokat talált s e felett 
örömének többször kifejezést adott. A távozó püs-
pök igen kedves emléket hagyott maga után, a 
mely is buzgó aldáskivánsággal kisérte őt ki a 
Modor féle robogó vonathoz. 

Vallásos est. Az Eperjesi ág. hitv. evang. 
theol. ifjúsági belmissiói egyesület t. hó 25-én, szer-
dán délután 5 órakor a Collegium nagytermében 
vallásos estélvt tartott. 

Külföld. 
Franciaországból. A pápa által exkommuni-

kált Loisy abbé s tanár ügye sok beszédnek és* 
Írásnak tárgyát képezte. Igy többi közölt Ménégoz 
E. theol. tanár és pap is irt a dologról a „Revue 
Chretienne"-ben, honnan közleményét a „Le Chré-
tien Francais" is átvette. Ménego\ Loisyt a nagy 
liberális prot. theologussal : Sahatierrel hasonlítja 
őss\e. Érdekes — úgymond — e két elme dogma-
tikai megegyezése és szétválása. Történetileg mind-
ketten egyformán kutatnak ; a priori egyikök sem 
fogad el dogmát; egy a módszerük is, mert a 
szent és a profán iratok értése és magyarázásá-
val mindketten egyazon szabályokat vallják s egy-

azon történeti eredményre is jutnak. Oly • külön-
böző a vallási neveltetésük s mégis oly szépen 
egyeznek ! Egyik a prot. orthodoxiából. másik a r. 
kath. orthodoxiából kilépve — egyazon történeti, 
és írásmagyarázó nézőpontra jutottak. A vallási 
symbolismusban is találkoznak, mert azt tartják, 
hogy az ember nem képes az igazságot, mint 
olyat, magában feltogni, lévén vallási téren min-
den eszménk, érzésünk, benyomásunk symbolum, 
kép, anthropomorphismus. A dogmák fejlődnek. A 
vallási lényeg (substantia) századokon át ugyanaz, 
de az alak, melybőn e lényeg testté lesz, elkerül-
hetetlen változásoknak van alávetve, egyszóval 
bibliai kritika, dogmatörténeti fejlődés, módszerek, 
elvek felfogása terén egyeznek Sabatier s Loisy. 
De miben különböznek s válnak egymástól? Ab-
ban — úgymond Ménégoz — hogy Loisy szerint 
a r. kath. dogma szabályos fejlődés gyümölcse 
(héjából kipattant makkhoz hasonlóan) Sabatier 
szerint azonban e dogma idegen behatás ered-
ménye, ügy hogy pld. a görög bölcsészet, a római 
törvényszerűség, a pogány babona stb . . . mind 
eltérítették a kereszténységet normális útjáról s 
igy történt, hogy a vallási gondolat fejlődésébe be-
levitt ez idegen (heterogén) elem e gondolat fej-
lődését alaposan elrontotta. Az ev. ref. Sabatier e 
felfogását, kebelbarátja : az ág. hitv. ev. Ménégoz 
osztja természetesen. Ugyancsak Loisyról írja a 
a luth. Témoignage c. lap (10. sz.) hogy L. mikor 
az „Evangyeliom és Egyház" cimű híres művét 
megírta, (melyért Richard érsek Rómában feladta 
őt) voltaképen védi a r. kath. egyházat és sikra 
száll főleg Harnack „a keresztyénség lényege" írója 
ellen. Loisy ugyanis felvetette azt a kérdést: a r. 
kath. egyház intézményei (tana, szentsége, hierar-
chiája, pápasága, kultusa) bentfoglaltatik-e az evan-
gyéliumban ? Igen vagy nem ? A kérdésre a fele-
let hármas : a) igen — mondja a r. kath. egyház ; 
b) nem — feleli a Protestantismus s c) Loisy pe-
dig ezt mondja : a r. kath. egyház az evangyélium-
ból fejlődött ki, a fejlődés utján azonban oly mesz-
szire előrehaladt, hogy a mai r. kath. keresztyén 
ség nem evangyéliumi, de egyházi munka ; az evan-
gyélium már idejét multa, hitébresztő munkáját ré-
gen elvégezvén a hit kérdéseiben érvényes felele-
tet többé nem ad. Íme ! Loisy ütköző pontja az 
Evangyéliom felfogásában a protestantismussal . 
szemben. A római tábor azonban szintén be nem 
fogadhatja azt a Loisyt, a ki fennen hirdeti s kö-
veteli a tudományos kutatás első feltételét: a sza-
badságot s a tudás tőkötelességévé teszi az őszin-
teséget. No ha ezt az igy megvadult Loisyt Róma 
nem fogadja is táborába, majd befogadja őt, ha 
megszelídül s megváltoztatja írásmagyarázati és 
történeti elveit, lelkiismereti scrupulusait pedig 
szintén félrevezeti és Romát ölelni kitárja reszkető 
karjait ! s erre van kilátás úgy látszik, hiszen — 
irja a Témoignage 15. száma, ápr. 9-ikén szabad-



előadásait is beszüntette az „Ecdes des Hantes 
Etudej'--ben ! . . Krupec^ István.. 

I rodalom. 
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Az új nép" 

iskolai törvény tervezetéről irván, többi között 
ezeket mondja : „Mennyiben helyesek, czélszerüek 
a tervezett reformok pedagógiai, kulturális és politi-
kai szempontból, arra nézve lesz még alkalmunk 
nyilatkozni; most csakáltalában annyit, hogy ilyen 
erélyesebb, öntudatosabb, határozottabb magyar 
iskolapolitikára régóta szükségünk van. A tervezetre 
ebből a szempontból azt mondhatjuk : debuisset 
pridem, végén kellett volna. 

Az egyházi autonómia szempontjából az a 
nézetünk, hogy ez a tervezet ismét lenyír egy 
darabot a protestáns iskolai antonómiából. No mert 
ezt a felekezeti paritás elve úgy kívánja, hogy a 
nemzetiségi egyházak miatt a magyar egyházak is 
rövidet húzzanak. Ezután a tisztán magyar egyházi 
tanítóképzők is szigorú állami ellenőrzés alá kerül-
nek és a tanitóképesítés autonóm jogától megfosz-
tatnak. Ez kétségtelenül nagy veszteség a jogban 
és szabadságban. De nekünk magyar peotestánsok-
nak nincs okunk félni az autonómia megszorítá-
sától s a tanítóképesítő alapvizsgálat kormánykép-
viselőitől. Jó magyarok, jó hazafiak vagyunk. Aztán 
a mit veszítenek a magyar egyházak a szabadság-
ban, azt megnyerik az iskolafentartási költségek-
ben. Népiskola és tanítóképző-intézet jelentékeny 
állami segítséget nyer. A tanítói íiezetéseket mél-
tányosan rendezi és a tanítóképzőknek, a közép-
iskolák analógiájára, tekintélyes fen tartási segélyre 
nyújt kilátást a törvénytervezet. A javaslatnak ezt 
az elvi álláspontját aggodalom nélkül elfogadhat-
ják a protestáns egyházak is. Mi legalább tanácsol-
juk az elv elfogadását, mert a magyar protestant-
izmus sokkal jobb magyar, hogysem az iskolai 
autonómiájának némi megszorítása okából nehéz-
séget gördítsen egy oly javaslat elé, a mely a ma-
gyar nemzeti kulturának erélyes, de nem erősza-
kos és épen azért bölcs és reméljük, sikeres meg-
szilárdítását czéJozza. 

T EMET Ö. 
Hering Lajos 1 8 5 8 — 1 9 0 4 . 

Lapunk mult számában már megemlékeztünk 
azon megdöbbentő hírről, mely a papi családot, a 

gyászos özvegyet és a 7 kisded árvát, a romjaiból 
újra alkotott szendi gyülekezetet; a fejérkomá-
romi egyházmegyét; a dunáninneni kerületet és 
lapunkat is lesújtotta, mert ő nekünk is tevékeny 
munkatársunk volt. Most már eltemettük, elsirattuk ; 

de a halálnyugalma mellett előttünk áll élete 
munkája. Vas megyében Kemenesalján llögyeszben 
született. Atyja a nagytudománvu és mély theologiai 
bölcsességei és klassikus műveltségű Hering János 
esperesés anyja:egyházai berzsenyiBerzsenys Mária. 
Az apa maga kiváló gonddal, s rendszerető 
szigorral, igazi puritanismussál nevelte gyermekeit; 
az édes anya benső vallásosságát hagyta övéire, 
még a halál sem tudta letörölni az anyai csókot 
homlokáról; a boldogult utolsó sóhajával is édes 
annyját kereste és lelkét a mennyei atyának 
ajánlotta. Egy berzsenyivel ismét szegényebb lett 
egyházunk. Gyülekezete sok megpróbáltatásokon 
ment át és ő bár tíz évig csak 350 frt. volt. a 
fizetése, mindig hí tudta segitni a bajból híveit, 
mert nem a kötelesség fogalmát boncolgatta, ha-
nem áldozott és lelkével minden nemes lelket 
magával ragadott. Utolsó munkája és legfőbb vágya 
volt Tata és Érsekújvár Sionát felépíteni. Óh, minő 
buzgalommal készült az egyetemes gyámintézet 
vendéglátásához hogy akkor letehessük a templom 
alapkövét. Sir fedi, de ő azért ott lesz, mert mi 
is ott leszünk. 

Az egyházmegye először főjegyzőjévé s 1893-ban 
esperesévé választotta. Isten igéjét hirdette, az 
iskolák felvirágoztatása szivéhez volt forrva, de 
legmeghatóbb tünet, hogy mindennap kedves 
gyermekeire tekintve — árváira gondolt s hogy 
szive meg ne repedjen az ezredév emlékén meg-
teremtette az egyházmegyei lelkészi nyugdíjintéz-
ményt, mely 7 év alatt 5000 kor. emelkedett s im 
most a kis árváknak a mennyben 2 gondviselő 
atyjuk van. Ezt csak Hering Lajos tudta megtenni, 
kit az egész vármegye szeretett ; ezen áldott 
munkának, alapnak nem lehet más neve jövőben 
mint Hering Lajos. Temetése május 11-én nagy 
részvét mellett történt Körmenden, hivei 200 Kim. 
utat tettek meg sírjához és áldó imádsággal, 
zokogó kebellel tették le a szendi földet koporsójára. 
A tanítói kar megható gyászdallal vett tőle bucsut. 

A gyászbeszédet Pred. 9—12. alapján Gáncs 
Jenő alesperes, a búcsúztatót Jánossy Lajos egy-
házmegyei főjegyző tartotta. Kovács Sándor th. 
tanár a kerület részéről mély meghatottsággal, 
szólt a pótolhatatlan vesztességről. Kiss János 
Szombathelyi lelkész imádkozott; Hauptmann János 
pusztavámi tanitó, az egyházmegyei tantestület 
elnöke — méltatta mint tanférfiunak érdemeit s 
kegyelettel telte le a tanítói kar koszorúját. Joó 
István szendi tanitó s gyülekezete részéről a tisz-
telet és szeretet magasztos szavaival bucsusztattal 
s végül Gáncs Jenő áldása fejezte be a gyászün-
nepet. 

Hazánk — egyházunk halottja, maradj szivünk 
drága halottja ! Isten veled ! A. 

Halálozás. E. év május hava 3-ikán meghalt 
élte 44-ik évében Korponán (zólyomi ev. esperes-
ségben) dr. Kramár Pál Korpona városi és tisz-



teletbeli megyei főorvos s a zsibritói. devicsei és 
lissai ev. egvházak felügyelője stb. Ugy az uri mint 
a néposztály meghatóan nyilvánított tömeges rész-
véte mellett május 6-án temették. Prédikálta temp-
lomban tótul Kiiment Lajos korponai ev. lelkész a 
sírnál pedig Krupec István, honti ev. alesperes szólt 
magyarul, s a világiak közül is beszéltek : Plachy 
Gyula korponai polgárnagy, és dr. Himmler Sán-
dor orvos. A temetésen megjelent 10 ev. pap, és 
vagy 5 r. kath, plébános is. (a templomban is 
voltak a plébános urak, Machovit$ apát vezetése 
alatt.) — Az elhunyt főorvos igazi emberbarát s 
a mellett — mint egyébként is hithű ev. papi csa-
lád sarja — vallásos és ügvbuzgó evangelikus 
keresztyén volt, mint azt két (t. i. a honti zólyomi) 
esperességre is kiterjedő egyházközségi felügyelői 
állásai és működése bizonyítják. Legyen neki 
köunyü a föld, melynek ölébe — két év előtt oly 
ifjan elhunyt torón szerető s szeretett élte párja: 
szül. Kalmár Mariska után — immáron ő is 
— utód nélkül — nyugodni' tért. Béke poraira! 
Áldás emlékére! 

I i ; l l i s s i i » i i i : i i i i i i : 

Toronyórák 
í q j 

palota-, városházi-, g vári-
és laktanya órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközli 

Jiayer .ui duuS 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, V I I , Csömöri-ut 50 . szám, 
saját házában. 

Képes árjegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10 -4 . 

O 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

J. B. J. Köszönettel vettük. Valamely legkö-
zelebbi számban hozzuk. — F. L. A 23-ik számba 
már jöhet. — H, L. Levél ment. 

SZALAY GYULA 
M Cl O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = 

KI fogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

1 lak táron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
lamint átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 2 

Kivonat az el ismerő i ra tokbó l : 

Bizonyítvány. 
Hogy Egr\' Ferencz urnái Kis-Gejöczön a Bordalmai 

liiveim költségére meg rendelt két uj szerkezetű vaskoro-
nás könyen húzható harang ugy messze hangzó érczes és 
csengő öszhangzó szép hangja, valamint remek kiálitása. 
nemcsak hiveimre de az egész községünk lakosságára a 
Jegkellemessebh benyomást gyakorolta. S az igazi gyönyör 
érzését keltette fel, már a kipróbálásnál nyilván való lett, 
mert egész délután nem tudtak betelni zenei kellemetessé-
gével, hanem húzták és húzták márju nap lement, ésjvalóságos 
zarándoklatott tartotuk hozzá, körül vették folytonosan és 
csak éjjel 10 órakor távoztak mellölle még a napi munká-
ba kifáradottak is stb. 

Kelt Bordulmán, Szatmár m. 1903. julius 14. 
Gesztesédi András Szobotha János 

főgondnok. gk. lelkész. 

baktai EGRY FERENCZ 
harang öntő 

Un g m egye. 
Ajánlom harang-
ot itö Műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő sűlybau. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 



P á l y á z a t 
ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanár-

jelöltnek való ösztöndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál ke-
zelő bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken ta-
nuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymnasiumi tanári pályára készülő if ak számára 
több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1904— 
1905. tanévre kiosztatni. rL,zen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők : 

Az elnyei hetes feltételei : 
1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi tanfolyamot jól végzett le-

gyen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben. 
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után 

már két évig honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó si-
kerrel tanult legyen. 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen : 
a) magyarországi születésü és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja és beszélje, mely körül-

mény hiteles külön bizonyítvány által igazolandó be ; 
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú. 
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő mindazon lelkész- vagy tanár-

jelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak élvezetében van-
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni és az ösztöndijakat élvezni óhaj-
tásuk: azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése mellett 1904. szeptember 30-ig alólirott 
bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután 
kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételek-
nek megbírván felelni, ilyen ösztöndijat a jövő 1904—1905. tanévben élvezni óhajtanak, hogy 
a fent megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített má-
solatban melléklendő tanodai, — ha van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizo-
nyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezüen 
irt és aláirt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényeiket f. 1904. évi 
szeptember 30-ig való záridő előtt (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve es lepecsételve alólirott bizottsági jegyzőhöz (Budapest, V. Bál-
vány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek felerészben a külföldi 
egyetemen történt beiratásuk igazolása után a tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött 
első félévről és egyszersmind a második félévre lett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtá-
jukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre 
szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndijat már egy évig húzta, a rákövetkező évben 
is annak élvezetében csak ugy maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozofiát, beleértve a filologiát és kivált .erkölcstani filo-
zófiát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja ; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjáé két esztendő után a hazába térve, a 
pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, lia kívántatni fog, mérsé-
kelt dij mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1904 május hó 1-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, 
jegyző. 
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Fabiny Gyula, 
elnök. 



B OR. 
Pályázat. 

Sajátteimésíi ó- és uj bor, kölcsön bordókban 
vasútra fe ladva kapható Baksányi Károly ref. 

l e lkészné l Balaton-Henyében. 

A Frankl in-Társulat kiadása, 

A Magyar Remekirók 
a magyar irodalom főművei 

ötödik sorozata most jelent meg s igy most már 
25 kötet került ki a magyar remekíróknak eme 
leggondosabb és legdíszesebb kiadásából. 

A mostani ötödik sorozat különösen értékes. 
E b b e n je l entek m e g Pázmány Péter válogatott mun-
kái is. ü,zt a kötetet jeles jogtudósunk, Fraknói 
Vilmos oly bevezetéssel látta el, mely Pázmány 
Péter életét és munkásságát vázolja és méltatja s 
egyúttal a XVII. század irodalmáról, az akkori ma-
gyar társadalmi és közviszonyokról érdekes essayt 
is nyújt. 

Ugyancsak ez a sorozat Bajza József három 
évtizedre menő munkásságának legjavát is beleil-
leszti a magyar remekírók közé. E kötetet Badics 
Ferenc válogatta össze és láttá el nagybecsű elő-
szóval. 

E két köteten kivül megjelent még az V-ik 
sorozatban Vörösmarty V. köte te , Arany János III, 
kötete és Szigligeti II. kötete. 
A m ár előbb megjelent négv sorozatban a következő 

müvek jelentek meg : 
Arany János munkái I. és II. kötet. S a j t ó a l á r e n d e z t e R i e d l 

Frigyes. 
Csiky Gergely színmüvei. S-ijtó alá rendezte adnay Károly, 
Czuczor Gergely költői munkál. S a j t ó a l á r e n d e z t e Z o l t -

vány Irén. 
Garay János munkái. Sajtó alá rendezte Ferenczi Zoltán. 
Kazinczy Ferenc müveiből. Sajtó alá rendezte Váczy János. 
Kisfaludy Sándor muukái I. kötet. S a j t ó a l á r e n d e z t e H e i n r i c h 

Gusztáv. 
Kölcsey Ferenc munkái. Sajtó alá rendezte Angyal Dávid. 
Kossuth Lajos munkáiból. Sajtó alá rendezte Kossuth Ferenc. 
Kuruc költészet. Sajtó alá rendezte Erdélyi Pál. 
Reviczky Gyula összes költeményei. S a j t ó a l á r e n d e z t e K o -

roda Pál. 
Gróf Széchenyi István munkáiból I. kötet S a j t ó a lá r e n d e z t e 

Berzeviczy Albert. 
Szigligeti Ede színmüvei. I. kötet. Sajtó alá rendezte Bayer 

József. 
Tompa Mihály munkái. I. és II. kötet. S a j t ó a l á r e n d e z t e L é . 

vay József. 
Vajda János kisebb költeményei. S a j t ó a l á r e n d e z t e E n d r ő d y 

Sándor. 
Vörösmarty Mihály munkái. I., II., III. ós IV. kötet. S a j t ó a l á 

rendezte Gyulai Pál. 
A Magyar Remekirók gyűjteménye tizenegy 5 

kötetes sorozatban jelenik meg. A teljes 55 köte-
tes munka ára 220 korona; az ennek kiegészítője-
ként megje l en t Shakspere összes müvei hat kötetbe 
kötve ára 30 korona , melyet a Magyar Remekirók 
vevői 2 0 korona kedvezményes áron kapnak. 

Megrendeléseket elfogad minden könyvkeres-
kedés és a 

Frankl in Társulat 
magyar irodalmi intézet és könyvnyomda 

(Budapest IV. Egyetem-u. 4.) 

A békéscsabai á l lami lag segélyezet t ág . 
hitv. ev. Kudolf- főgimnáziumnál egy Icitíil-
görög nyelvi tanszékre pá lyáza t hirdet-
tetik. \ 

A rendes t aná r törzsfizetés 2400 K. la-
káspénze 480 K. részesül öt izben 200—200 K. 
ötödéves korpot lékban. A törzsfizetés idővel 
2800, illetőleg 3200 K.-ra emelkedik. Ezek-
ben a fizetési fokozatokban a lakás pénz 
600 K. 

Más intézetekben rendes t aná r i minő-
ségben eltöltött évek a korpot lékba beszá-
mí t t a tnak s a már ot t élvezett magasabb 
fokú tőrzsfizetés is azonnal megada t ik . 
A pátyázók csak ág. hitv. ev. val lásnak le-
hetnek. 

Nyugdí j igény az 1894. évi XXVII . t.-c. 
ér telmében. 

H a a kijelölt szakból okleveles és egyéb-
ként is megfelelő tanférf iú nem jelentkez-
nék, nem okleveles, de mindenesetre szak-
vizsgázot t jelölt is ügyelembe vétetik s 1600 
K. fizetéssel és 200 K. lakáspénzel alkal-
maz ta t ik . 

A pályázók a főgimnáziumot kormányzó 
bizot tsághoz c imzet t s kellően felszerelt fo-
l yamodványuka t ennek a b izot tságnak világi 
elnökéhez (Zsilinszky End re dr. úrhoz) küld-
jék be, m é g ped ig június hó 25-ig bezáró-
lag. 

A megválasz to t t h iva ta lá t 1904. évi 
aug. lió 30-án tar tozik elfoglalni s költözkö-
dési költségeinek részben való megtér í tésére 
is számi tha t . 

Kelt Békéscsabán 1904. május 16. 
A főgimnáziumi bizottság elnöksége. 

46 2 - 1 

minden- jal.-nl or» o í | ftl» iskola-, torna- és óvodabe-
nemü I»l*UI«l[mUUI\, rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
ingyen és bérmentve. 

25 1 5 - 1 2 



Pályázat 
a tá t raal j i ág. h. evang. egyházmegyébe ke-
belezett Holló-Lomniczi németajkú egyház-

ban önkéntes lemondás folytán megürült 

r e n d e s l e l k é s z i á l l o m á s r a . 

Ezen állással egybekötött törvény szerinti lel-
készi kötelességek mellett következő javadal-
mazás biztosíttatik : 1. Természetben való 
lakás, a hozzátartozó épületek és egy nagy 
kert használattal. 2. Készpénzben évenként 
560 azaz ötszázhatvan korona és 587 kor. 
31 fill. azaz ötszáznyolcvanhét korona 31 
fillér congruapótlék 1600 koronáig. 3. 3 azaz 
három pozs. mérő tiszta búza, vagy annak 
pénzértéke. 4. 20 azaz húsz pozs. mérő rozs. 
5. 20 az húsz pozs. mérő árpa. 6. 6 azaz 

7. 4 az nég}' kereszt (a 
24 azaz 24 bécsi öl tü-
6 azaz hat hold (a 1200 

J-öl) szántóföld ingyen használata. 10. Sza-
bad legeltetési jog. 11. Stóla és offertoriu-
umok körülbelől 150 korona. A magyar és 
német nyelv mellett a tót nyelv ismerete is 
is kivánatos. Jelentkezés a képesitést iga-
zoló okmányokkal együtt folyó évi junius 
hó 20-ig az alulírott főesperesi hivatalnál. 

Kelt Xagy-Lomniczon, 1904. május hó 

Sz. 620—1904. 

hat pozs. mérő zab. 
16 kéve) szalma. 8. 
zifa befuvarozva. 9. 

11 -én. 

u 3 - 2 
Székely Gyula 

főesperes. 

Pályázat 
A XIII. városi egyházmegyében Szo-

molnófc bányavárosi németajkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az ev. 
iskolában a vallástant előadni. 

Ezen állomással következő jövedelem van 
összekötve: kényelmes lakáson, kerten és 
stólán kivül az egyházközségi pénztárból 747 
K. 24 f. széna, failletmények, szánlóföldek 
használata. Kamatok, városi segély és offerto-
riumok czimén 452 kor. 76 fill. A kongrua 
kitesz 543 K. 46 fillért. A pályázók felkéret-
nek felszerelt folyamodványaikat jun. 30-ig 
az alólirott fŐespereshez átszármaztatni . 

Szepesbéla és Igló, 1904. május 15. 

Weber Samu 
főesperes. 45 3 - 2 

Münnich Kálmán 
egyházmegyei felügyelő. 

- I 
o 

o 

törlesztéses k ö l c s ö n ö k e t t " 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan SU értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z p m p ^ h i f p l t Î P a P°knak, katonatisztek-
' y 1 oek, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány; 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12—7 (Válasz bélyeg) 



H u s z o n k e t t e d i k év fo l yam. i . szám. Orosháza, 1904. m á j u s 2-án. 

Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,. 

Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
>.©.-=• 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Az egyedül magyarosító egyház. 
Ismerjük, ér t jük, megszoktuk s nem is 

csodálkozunk ra j ta , sőt bizonyos tanulságul 
olvassuk, hall juk a testvér ev. ref. egyház 
azon mind untalan, a lka lmas és a lka lmat lan 
helyen hangoz ta to t t dicsekedését, hogy ő egye-
dül a m a g y a r egyház és e hazában minden 
más csak német, tót, oláh, szerb stb. egyház. 

Mégis midőn az ungi ev. ref. egyház-
megye érdemes főgondnokának, Komjá thy 
Bélának, ki egyút ta l hangadó országgyűlési 
képviselő is, a nevezet t egyházmegye f. évi 
április hó (». és 7-ik nap ján Ungváron tar-
to t t egyházmegyei: gyűlésében elmondott meg-
nyitó beszédét s különösen annak a követ-
kező mondásá t : „A legmagyarabb s a\ egye-
dül magyarosító egyház tagjait viszonyítva 
az ország többi felekezetének tagjaihoz, nagy 
terheket viselnek, hogy azt tovább fentartani 
nem szabad, ha csak nem a^on törekvés ér-
dekében,, mely a magyar faj meggyengítésére 
irányul" — olvassuk (az egész beszédet közli 
a „Sárospa tak i L a p o k " f. évi 17. száma) ön-
kénytelenül is az a kérdés tolul a jkunkra s 
egyút ta l pennánkra , hogy az úgynevezet t 
„magyar egyház" , mely tag ja inak magyar 
nyelve szerint az unitárius u tán az ország-
ban tényleg a második helyen áll, tulajdon-
képen hol magyaros i t ? Debrecenben, Kecs-
keméten, Hódmezővásárhelyen vagy Hajdú-
szoboszlón V Szükség van még i t t is a ma-
gyarosí tásra ? No jól ál lunk akkor a magyar -
ság szempontjából , ha még Debrecenben és 
Kecskeméten is magyaros í tani kell ! Micsoda 
önfeláldozó munka, elismerést, t iszteletet és 
t ámoga tás t "érdemlő hazafias missió az akkor 
ahhoz képest, melyet az úgynevezet t nem 

m a g y a r lu theránus egyház végez a legna-
gyobb számú német, tót, vegyes nyelvű egy-
házaiban, a nemzetiségi exponál t városok-
ban, községekben és vidékeken ! 

Tisztel t érdemes egyházmegyei főgond-
nok ú r ! Pá l apostol a Kor. II . 11. r. 30 ver-
sében azt mondja : H a dicsekednem kell az 
én nyomorú l t e lvetet t á l lapotommal dicseke-
dem ! Nem illő t ehá t hozzánk egyházi em-
berekhez, különösen az oly dolgokban, me-
lyekben semmi érdemünk nincs, az öntel t 
dicsekedés. Majd a mi I s tenünk s lia úgy tet-
szik a magyarok Is tene megítél bennünket , 
hogy a m a g y a r hazaüas missió szempont já -
ból, ki volt közülünk a leghívebb és leg-
buzgóbb. 

Ön azonban t isztel t Főgondnok úr ! mi-
dőn, mint egyút ta l országgyűlési képviselő 
is, a hazai egyházak felett a n iagyarszág 
szempontjából ily szemlét t a r t és Ítéletet 
mond, t a r tozna az ungi ev. ref. egyházmegye 
szűk h a t á r á n túl, továbbra is tekinteni s az 
a felett i hiu dicsekvés hehTett, miben a di-
csekvésre semmi ok és érdem nincs — mer t 
hogy Debrecen vagy Kecskemét t isz ta ma-
gyar , vagy, hogy valaki ilyen vagy olyan 
nyelvűnek született , csak nem érdem, hanem 
kötelesség — ha már t ámoga t á sá r a nem siet, 
legalább elismerését nem volna szabad meg-
tagadn ia azon egyháztól , mely valóban ma-
gyarosi t és a hazafias missiót tényleg a leg-
nagyobb lelkesedéssel és önfeláldozással szol-
gál ja . Ehhez azonban első sorban őszinte igaz 
testvéri szeretet kellene, mely sajnos unot-
tan bizonyos a lka lmakkor csak a fehér asz-
talnál nyilvánul azon szép szavak ismétlésé-
ben, hogy az ág. h. ev. és ev. ref. egyházak 
egy törzsből k i fakadt két ág, mely egymásra 
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örömben és bánatban rászorul, de a mely a 
valóságban a gerezsdi egyezség ellenére leg-
gyakrabban egymás ellen fordul. — Olvasd 
erre vonatkozó lag a tiszán inneni ev. ref. egy-
házkerület 1903. évi öszi közgyűlés jeg}7ző-
könyvének 42 - 45 oldalait. — 

Egységes vallásoktatás a középiskolá-
ban. 

(Javaslat a középiskolai vallásoktatás reformja 
ügyében.) 

Ir ta : Hetvényi Lajos sopron i ág. h. ev. főgymn. va l lás tanár . 
(Fo ly t a t á s és vége.) 

A következőkben még azon iskolák val-
lásoktatási anyagának beosztásáról kell szó-
lanunk, melyek a végzett előtanulmányokat 
tekintetbe véve a vallásoktatás terén a kö-
zépiskolával egy szinvonalon állanak. A be-
osztáshoz a szilárd alap it t az ismertetett 
tantervben készen van, tehát más dolgunk 
nem lesz, minthogy azt az illető iskolák jel-
legéhez és osztályainak számához alkalmaz-
zuk s a szükség szerint esetleg módosítsuk. 
Vegyük tehát sorban ezeket az iskolákat. 

Hat osztályú polgári fiu iskola. A n n a k 
tekintetbe vétele, hogy a polgári iskolába 
való belépéshez az elemi iskola négy osztá-
lyának elvégzése szükséges, továbbá, hogy 
a polgári iskolából a középiskolába való át-
lépés a latin nyelvből tet t vizsga után lehe-
tővé van téve, feltétlenül követeli azt, hogy 
a polgári fiu iskolának és a középiskolának 
vallásoktatási tanterve — a mennyiben csak 
lehetséges — összhangban legyen. Az átlé-
pés különösen az 5-ik osztályig szokott meg-
történni, azért a polgái i fiúiskola négy alsó 
os^talydnak tanterve a középiskola négy alsó 
osztályáéval teljes mértékben megegyező legyen. 
Az yik osztály tanulja az egyetemes egyház-
történetei és a magyar protestantismus törté-
netét íó^S-ig mint a közép iskolában ; a 6-ik 
osztály tárgya pedig legyen az egyetemes és 
a magyar egyháztörténet napjainkig, egvhá-
Zunk alkotmányának ismertetése szintén rövi-
debb összefoglalásban ; továbbá keresztyén hit-
es erkölcstan a Káté ismétlése alapján. Az 
egyháztörténet előadásánál az élet- és jellem-
rajzok s korrajzok kidomboritásái a itt is nagy 
suly fektetendő. 

A hatosztályu felsőbb leányiskola val-
lásoktatási tanterve ugyanaz legycn> mint a 
polgári fiúiskoláé az iskola jellegének megfe-
lelő azon különbséggel, hogy a: kiváló protes-
táns női alakok élet- és jellemrajzának ismer-
tetésére itt nagy gondot kell fordítani. Ugj 'an-
is a vallásoktatás terén is érvényesülnie kell 
annak a pedagógiai elvnek, hogy a fiukat 
főleg a férfi erényeknek, a leán}'okat pedig 
főleg a női erényeknek kimagasló mintaké-
pein kell rendeltetésüknek megfelelő egyé-
nekké nevelni. Igy p. o. Bóra Katalin, to-
vábbá Kanizsay Orsolya, Pemflinger Kata, 
Homonnay Mária, Lcrántfy Zsuzsánna, Révai 
Judi t , Széchy Éva, Petrőcy Kata Szidónia 
stb. jellemzése a női nemzedék valláserkölcsi 
növekedésére csakis áldásos lehet. 

Négy osztályú polgári leányiskola. Mint -
hogy a polgári leányiskola tanulói közül a 
negyedik osztállyal sokan végleg befejezik 
tanulmányaikat , ezen iskola vallásoktatási 
anyagát teljesen nem lehet a középiskola al-
sóbb osztályainak mintája szerint beosztani. 
I t t ugyanis tekintettel kell lenni arra, hogy 
a növendékek négy év folyamán bibliai tör-
téneteket, egyháztörténetet és Kátét tanul-
janak. 

A tananyag beosztását itt tehát ugy in-
tézném, hogy az I-sö és Il-ik osztály a kivá-
lasztott bibliai történetek kapcsán a Kátéból a 
tízparancsolatot s az első és második hilága-
Zatot tanulja; a Ill-ik osztály egyháztörténel-
met a növendékek fejlettségének megfelelő élet 
és korrajzok alakjában, ide is vonatkozván az 
a mit az életrajzokra vonatkozólag a felsőbb 
leányiskola tantervénél mondottam. A keresz-
tyén egyház megalakulásának történetével kap-
csolatban ugyancsak ezen osztályban tanulnák 
a Kátéból a III-ik hit ágazatot. A IV-ik osz-
tály Izrael népének rövid története után fézus 
életét tanulná s ezz^l kapcsolatban a Kátéból 
a j-ik, j-ik és yik részt. Ezután következnék 
a Káté ismétlése. 

Négy osztályú katonai alreáliskola. E z e n 
iskola előkészit a katonai főreáliskolára, a 
hova való belépéshez egyúttal a középiskola 
4-ik o s z t á s á n a k elvégzése ad jogosultságot; 
tehát már a teljes egyöntetűség kedvéért is 
a katonai alreáliskola vallásoktatási tantervé-



nek teljesen meg kell egyelni et középiskola 
négy alsó osztályának tante ivével. 

Három osztályú katonai főreáliskola. 
Ezen iskola a középiskola felsőbb osztályai-
val van összhangzásban, tehá t annak tan-
anyagá t kell ide beosztani úgy, hogy az első 
két osztály egyháztörténelmet, a harmadik 
pedig hit- és erkölcstant tanuljon. Az I-sö 
osztály tanulná az egyetemes- és a magyar 
egyháztörténetet i6j8-ig; a II-ik annak foly-
tatását napjainkig s. az ágostai hitvallás is-
mertetését, itt jutna még idö a főbb reformá-
tori iratok olvastatására is; a Ill-ik osztály 
tárgya lenne hit- és erkölcstan. 

A felső kereskedelmi iskola v a l l á s o k t a -
tási tanterve helyzetének ugyanazonosságá-
nál fogva teljesen megegyeznék a katonai 
főreáliskoláéval. 

Tanítóképző intézet. A t a n i t ó k é p z ő in-
tézet vallásoktatásának célja az intézet jel-
legénél fogva kettős. Egyrészről a középis-
kola alsó négy o s z t á s á b a n megkezdett ala-
pon a növendékekben folytatni kell az evan-
geliumi keresztyén egyéniség nevelésének 
munkájá t , másrészről pedig meg kell adni 
nékik azt a módszertani gyakorlat i képzett-
séget, melynek birtokában a népiskolai val-
lásoktatás terén sikerrel müködhótnék. E té-
ren a leghelyesebb el járás az, ha minden 
tantárgynak módszertani kezelését a népis-
kolában maga az illető szaknak tanára adja 
elő. Ez eljárást természetesen a vallásokta-
tásnál is meg kell tar tani . 

A mi az első célt illeti, a tanitóképző 
intézet vallásoktatási tananyaga osztály ról-osz~ 
tályra nem lehet más, mint a középiskola 
felső négy osztályáé, mert következetes menet-
ben ez által nyer befejezést a keresztyén jellem 
nevelésének munkája. A mi pedig a népisko-
lai vallásoktatás módszerének ismertetését il-
leti, az is a vallásoktatás keretén belül, de 
mégis külön erre a célra kijelölt órában, mint-
egy külön tárgyként kezelendő. Itt veendő át 
a y elemi iskolai vallásoktatás egész anyaga a 
módszertani kezeléssel együtt. Természetesen 
az egyházi énekeknek taníttatása, tartalmi és 
alaki megbeszélése, az ének ügy története kü-
lönösen a tanitóképe^dci vallásoktatásnál nagy 
szerepet játszik. A tanitóképző • intézeti val-
lásoktatás kettős anyagának elvégzéséhez 

biztosítékot nyúj t az az óratöbblet, mellyel 
a tanitóképezdei vallásoktatás a középiskolá-
val szemben rendelkezik. 

* 
* * 

Eme kifejtő rész után befejezésül még 
csak azon főbb pontokra mutatok rá, a me-
lyekben a közölt középiskolai vallásoktatási 
tantervjavasla t a még érvényben levő tan-
tervtől különbözik. 

Mindenek előtt megszüntet i a vallások-
ta tásnak ama kettős gyűrűjét , a mely szerint 
a felsőbb osztályok egyT kissé kibővített for-
mában ugyanazt tanul ják, a mit az alsók és 
e miat t a Bibliaolvasás meglehetősen kiszo-
rult a középiskolából. Mondhatom, sok he-
lyütt nehezemre esett a régivel való szakitás 
s jelen tervezetem, — a mit már a magam 
részéről véglegesnek tekintek, — csak sok 
meghányás-vetés és tanácskozás u tán nyer te 
mostani a lakját . De végre azt a mi nem 
helyes és nem célravezető, bármennyire hoz-
zászoktunk is, még is csak el kell vetni. Igy 
p. o. a mult év nov. 10-én ta r to t t vallások-
tatási értekezleten felolvasott tervezetemben 
az egyháztör ténetet pusztán a régihez ra-
gaszkodók iránti tekintetből a 111-ik osztály-
ban meghagytam, noha tudtam, hogy ez a 
felállított elvek következetes keresztülvitelét 
megrontja. De azután jeles pedagógusok és 
theológusok tanácsára és bátor í tására ezt 
ki javítot tam s következetesen felépitettem az 
egységes középiskolai vallásoktatás tantervét . 
Az alsóbb osztályokban teljesen felesleges is 
az egyháztörténelem tanitása, mert a tanuló 
az elemi iskolában oly alakban, a mint azt 
ezen a fokon tanithatnók, már ugy is ta-
nulta s nem sokára a felsőbb osztályokban 
részletes, beható módon úgyis tanulni fogja. 
A kik a negyedik osztály végeztével szakis-
kolába mennek, az ismertetet t tervezet sze-
rint az egyháztörténelmet ott fogják tanulni ; 
a kik pedig középiskolai tanulmányaikat 
abba hagyják, azok számára a népiskola és 
a konfirmáció úgyis befejezett vallásoktatást 
nyújtot t . A középiskolai val lásoktatás min-
den fokon, csakis a végcélra lehet tekintet-
tel. Azonban a tanterv melié készítendő uta-
sításokba majd fel kell venni, hogy az al-
sóbb osztályokban a t anár a magyaráza t al-
kalmával alkalmas helyeken utaljoji az elemi 



iskolában szerzet t egyháztör ténet i ismere-
tekre, azokat frissitse fel a tanulók elméje-
ben és kérje is számon tőlük. 

A második főkülönbség ezen javaslat 
és a régi között az, hogy ez kiküszöböli a 
bibliaismertetésnek ama módját , a mi a kö-
zépiskolába egyál ta lán nem való. A még ér-
vényben levő tan te rv ugyanis az V-dik osz-
tá ly számára az egész Szentírás ismerteté-
sét i r ja elő s a tankönyvek a lapján ebből 
meglehetősen száraz bibliai bevezetés lett . 
Ez a legnagyobb pedagógiai és didakt ikai 
h ibája a régi tantervnek, a mit a jelen ter-
vezet teljes mér tékben el tüntet az által, hogy 
a bibliaismertetést a tervszerűen és peda-
gógiai elvek szerint beosztott biblia olvasás 
és magya ráza t által eszközli, a minek fotya-
m á n a növendék magából a Bibliából nyeri 
a bibliának lelkét. A VIII-ik osztályban ezu-
t án a h i t t anban a Bibliáról szólván, miután 
annak nagy részét a tanuló ta r ta lmi lag is-
meri, már megemlékezhetünk róla, mint iro-
dalmi műről is és i smerte thet jük a szerzőkre 
vonatkozó véleményeket . 

Továbbá különbözik e javaslat a régi 
tan terv tő l abban, hogy a felsőbb osztályok 
számára evangeliumi öntudat és jellem kép-
zésül s az egyes korszakok szellemének 
megér tése érdekében egyes kiváló vallásiro-
dalmi müvek kiválasztot t szakaszainak ol-
vas ta tásá t veszi fel. Het i 2 órai vallásokta-
tás mellett is lehetővé teszi ezt az a körül-
mén}', hogy e javas la t az egyháztör ténet ta-
n í tásá t három osztályra osztja. 

E javaslat Izrael népének tör téneté t és 
Jézus életét külön, t á rgykén t veszi fel, a mi 
pusz tán azon érdekből is szükséges, hogy 
egyházunk t ag ja i a Bibliában el igazodjanak. 

A még érvényben levő tan tervben a 
valláserkölcsi igazságok ismertetése és a val-
lásos érzelmek felébresztése tekintetében sem-
miféle pedagógiai céltudatosság, a tanuló 
lelki ál lapotához való a lka lmazkodás nincs. 
Igj- p. o. azt mondja , „Valláserkölcsi igaz-
ságok fej tegetése ó-szövetségi tör ténetek" 
alapján, dehogy mik azok a valláserkölcsi 
igazságok, a melyeket az illető hetyen fej te-
getni kell, mik azok a vallásos érzelmek, 
melyek gondos ápolás következtében a gyer-
mekben felébrednek, a r ra vonatkozólag sem-

miféle i rányí tás nincs. Ez a javasla t vilá-
gosan megjeleli a vallásos érzelem és a val-
lásos t u d a t ébresztésének természetes mene-
tét, ugy hogy a val lásoktatás a val lásban 
való növekedés leend. 

Még csak azt jegyzem meg, hogy eme 
munkám azon eszmecserék eredményein épült 
fel, a melyek val lásoktatói ér tekezleteinken 
öt esztendőn keresztül kidomborodtak s igy 
van okom és jogom remélni, hogy mint a 
val lásoktatással foglalkozók köztudatának ki-
fejezése — az illetékes hel}Ten is — vissz-
hangra talál. 

(Vége.) 

Belföld. 
Értesítés. Fölhívom azokat az érettségizett 

evang. fögymn. tanulókat, a kik a jővő tanévben a 
tiszai ev. egyház ker. collegium eperjesi theológiá-
jára lépni s a szokásos tandíj, convictus és interná-
tus kedvezményeiben részesülni óhajtanak, hog\ 
szegénységi és eredeti érettségi bizonyitványnyal 
ellátott s a tanári karhoz címzett kérvényüket 
hozzám ajánlottan július hó végéig Eperjesre küld-
jék be. Fölkérem a lelkésztestvéreket, hogy az 
egyházközségeikben tartozkodó ily ifjakat erre a 
körülményre felhívni szívesek legyenek. Eperjesen, 
1904. május 28-án Dr. Szlávik Mátyás, theol. dékán. 

A népiskolai reform ügyében a minsziter által 
összehívott szaktanácskozás mult hó 28-án folyt 
le a képviselőház egyik termében. A vita során 
felszólalt S\entiványi Árpád kerületi felügyelő is. 
Szerinte a törvényjavaslatbann megjelölt cél el-
érésére csak egy mód van, t. i. az, hogy minden 
felekezeti iskola egy tollvonásra eltöröltessék. 
Hivatkozott egyházunknak erős és nehéz küzdel-
mek árán megszerzett autonómiájára, királyilag 
szentesített egyházi törvényeinkre, a melyeket a 
törvényjavaslat támad. Ennek bizonyítására hivatko-
zik szóló a tervezet 41—43 §-aira, melyek szérint a 
fegyelmi eljárás a közigazgatási bizottság hatás-
körébe tartozik, pedig „nekünk — úgymond — 
igazgatásunk három fórummal meg van alakítva, 
ez az igazgatás el van különítve a közigazgatás-
tól. •' A javaslatnak tárgyalás végett a felekezetek-
hez való leküldését óhajtja. 

Kerületi közgyűlés. dunántúli evang. egy-
házkerület ez évi rendes közgyűlését az egyház-
kerület elnöksége : Gyurát\ Ferencz püspök és 
Iliász Lajos felügyelő julius hó 20-ára Pápára 
hívta egybe. 

Tanitói gyűlés. A p o z s o n y m e g y e i ev . e s p e -
rességi tanitói egylet május 25-én tartotta f. é. 
rendes közgyűlését igen élénk érdeklődés mellett 



Ba\inban. Rajter bazini kántortanító sikerült gyakor-
lati tanítást mutatott be. A jövő gyűlés helye 
Limbach lesz, a hol az uj iskola építése nemsokára 
befejeztetik 

Lelkészválasztás. A csall-apafalvi evang. egy-
ház a múlt hónapban megtartott közgyűlésében az 
eddigi surányteréni lelkészt nt. S^lancsik Pált 
választotta meg lelkipásztorává. 

Lemondás. Értesülésünk szerint a pozsonyi 
evang. egyházközség felügyelője Stelfyer Endre 
állomásáról lemondott. 

Lelkészértekezlet. A po^sonyvidéki lelkészi ér-
tekezlet május végén tartotta a theol. Otthon ta-
nácstermében tavaszi értekezletét Hörk „Cura pas-
toralis"-a és Gl auf W. „theol. tauiigyi javaslata" fe-
lett A referensek közül heten Hörk cura pastorá-
lisái ul referáltak. Valamennyien elismerték azt, 
hogy a tudós szerző értékes anyagot gyűjtött össze, 
de bő anyaga nemcsak a cura pastorálisról szól. 
hanem felöleli az egész practika theologiát s töb-
bet markolt, mint a mennyit a cim igér : ugy 
hogy ebben a formában s bő tartalomban — a ke-
rületnek kinyomatás végett ugyan nem ajánlják, 
de óhajtják, hogy tartalma utasitásféle, rövidebb 
legyen s a tulajdonképeni cura pastoralisra szorít-
kozzék. A Giauf-féle javaslatra vonatkozó ha-
tározat a theol. lőiskolák rendezése ügyében 
oda konkludál : „hogy az értekezlet örvend azon, 
hog\ az egyetemes nagy és albizottság az eperjesi 
és soproni theol. intézeteket is ,,egyetemes theol. 
akadémiai jeleggel" akarja felruházni'; ; tegye ; ele 
csak úgy. hogy a dunáninneni egyházkerület 
is anyagi hátrányt ne szenvedjen s a pozsonyi már 
régóta egyetemes jelleggel felruházott theol. aka-
démia eddigi magas színvonaláról le ne szoríttas-
suk ; további fejlődése s fejlesztése meg ne akasz-
tassuk s a pozsonyi szerződéses viszony és 
szerzett jogok csorbát ne szenvedjenek. A 79. 
és NO. paragrafus meg nem nyugtatja az érte-
kezletet ; mert Pozsony elvesztene egy rendes ta-
nári s egy magántanárt ; a mi a szerződéssel hom-
lokegyenest ellenkezik. Ne emelkedjék Eperjes és 
Sopron a pozsonyi egyetemes theol. akadémia ro-
vására s a pozsonyi egyház anyagi áldozatainak 
árán. Az értekezlet ezen okoknál és nézeteknél 
fogva e javaslatot jelen határozataival el nem fo-
gadj;!. Az értekezletet junius vagy julius folyamán 
ismét egybehívják. 

Okos rendelet. Csanádvármegye alispánja né-
hány héttel ezelőtt a következő körrendeletet bo-
csátotta szét járási főszolgabíróihoz : „Elvárom 
Czimed kötelességérzésétől, hogy felfogva ezen ren-
deletem kibocsátására inditó erkölcsi motívumot, 
a maga részéről is iparkodni fog, hogy részint az 
éberebben gyakorolt felügyelet az ellenőrzés ré-
vén, részint a nép erkölcsi életét irányító kellő be-
folyásának felhasználásával lehetővé fogja tenni, 
hogy népünk szokásaiból a trágár és illetlen be-

szédek fokonkint kiküszöböltessenek. S noha a ki-
hágási büntető törvénykönyv 51-ik szakaszába üt-
köző kihágás elbírálása és megfenyitése nem is 
tartozik a közigazgatási bizottságok illetőségi köré-
be, mindazonáltal e szakasz rendelkezéseinek figye-
lembevételével (8 napig terjedhető elzárás), Czimed 
köteles módot találni arra, hogy ezen kihágást az 
elkövetők, a kihágási eseteknek pontos feljelenté-
sével az arra illetékes birói hatóság által a meg-
érdemelt büntetésben részesedjenek. Kötelességé-
vé teszem Czimednek, hogy rendeletem széles-
körű közhírré tételével a jövőben az ellenőrzést 
szigorúbban és közvetlenebbül gyakorolja, különö-
sen ott, hol a fiatalság zajosabb összejöveteleinél 
e kihágás elkövetése mondhatni napirenden van. (IIa 
közigazgatási hatóságaink mind nagyobb figyelmet 
fordítanának erre a tontos kérdésre és nemcsak 
hasonló rendeletekről, hanem azoknak foganatosí-
tásáról és végrehajtásáról is következetesen gondos-
kodnának, igen nagy szolgálatot tennének a köz-
erkölcsiségnek. A ki ismeri a népnek különösen 
alsóbb rétegeiben elharapódzott és sok helyütt 
immár szokásossá és mindennapivá vált azon il-
letlen beszédmodort, mely ellen a fenti rendelet, 
irányul, az bizonyára nagy örömmel veszi tudo-
másul ezt a körrendeletet. Egyszerű szónál és 
még oly buzgó tanításnál sokszor bizony erősebb 
gyógyszerre van szükségünk. 

Külföld. 
Theol. Studium. Poroszországban az ev. theol. 

Studium apadóban van. Mig ugyanis az 1903. év-
nyári félévében a 1" német egyetemen csak 2207 
volt a theológusok száma, addig 1892-ben a 9 po-
rosz egyetem theol. fakultásán 2224 volt az ev. 
theol hallgatók száma. A 17 német egyetem 2207 
theol. hallgatójából a 9 porosz egyetemre esik 1199 
s a többi 8 német birodalmi egyetemi theol. fakul-
tásra 1008 ev. theol. hallgató. Az utolsó 10 évre 
visszatekintve az ev. theol. tanulmányozás ügyét 
tekintve kitűnik, hogy a porosz egyetemeken az 
1892. év nyári félévében még 2224 theológus volt, 
s azóta azoknak száma állandóan apadt. Igy az 
1894. év nyári félévében az ev. theol. hallgatók 
száma volt 1760, 1895: 1720, 1897: 1605, .1898: 
1538,1899:1471,1900: 1363, 1901 : 1360, 1903: 
1199. Tizenkét év alatt tehát az ev. theológusok 
létszáma 2224-ről 1199-re, vagyis 54°/0-al szállott 
alá, a mi mindenesetre meggondolandó valami. 

A föld népe és vallása. Egy ismert nevű né-
met statisztikus több kiadást is ért lexikonában a 
következő kimutatást közli az egyes vallásfeleke-
zetek elterjedéséről a föld kerekségén : Az 1902. 
évben 1537 millió lakosa volt a földnek. Ebből 
549,017,341 (35.70/0) keresztyén, 202,048,240 (18.1%) 
mohamedán, 11,036,607 (0.7°/o) zsidó, összesen te-



liât 762,012,000 egy istent imádó monotheista hivő. 
A több istent imádók közül volt 235 millió budd-
hista, 120 millió hindu, 32 millió taoista, 17 millió 
shintoista s végül 115 millió fetis-imádó. Igy hát 
a keresztyénség már számbelileg is a föld s az 
emberiség legnagyobb és legelterjedtebb vallása. 

Cseh ev. theologia. Túrni ev. templom. Csehor-
szágban egy cseh ev. theol, fakuitásról beszélnek 
Prágában. A cseh ev. diákok „Jeromos" nevü egy-
lete foglalkozott komolyabban az eszmével márc. 
25. tartott prágai gyűlésén. Főleg Lát lelkész és 
Duschek h, superint. az eszme propogálói. Eddigelé 
a cseh theológusok Bécsben vizsgáztak s annak 
theol fakultásán legalább is 2 évig tanultak. Basel-
ben és Edinburgban több szabad asztaluk van, de 
némelyek a német egyetemek theol. fakultásait is 
látogatják. A bécsi fakultás (1821, illetve 1850 óta) 
az egyetlen prot. tanintézet Ausztriában, a hol az 
összes örökös tartományok protestánsai nyelvkü-
lönbség nélkül theológiát tanulhatnak és természe-
tesen német nyelven vizsgázhatnak. A cseh theo-
lógusokban nagy a hiány. Alig, hogy végeznek, 
máris álláshoz jutnak. Még Amerikában is keres-
nek lelkészeket. S miután a legtöbb lelkész 60—80 
év között van, félő, hogy a paphiány a jövőben 
még érezhetőbbé válik. Egy cseh ev. theol. fakul-
tásnak létesitése által várják a cseh ultrák az ev. 
theol. Studium föllendülését. Mi több, ettől várnák 
,,a nézeteknek nagyobb egységét", „az egyházi tra-
ditio kifejlődését" s „az egyháztört. és theol. is-
meret terjedését." Egyelőre 2 évfolyamból áfíó se-
mináriummal is beérik, melynek elsejét a theolú-
giába való bevezetés céljából a prot. joghallgatók 
és bölcsészek is látogatnák. A dolog az ország-
gyűlésen is megfordult s egy állami prot. theol. 
fakultásnak az eszméje a költségvetési bizottság-
áltál egyhangúlag elfogadtatott. A cseh nemesség 
is mellette szavazott. Íme Csehország mozgolódása. 
Mi még várhatjuk a prot. theol. lakultást Buda-
pesten ! 

De Csehországban még más, felette örven-
detes jelenségről értesit a külföldi prot. sajtó. Ar-
ról értesülünk ugyanis, hogy a túrni ev. templom 
épités krízise a Gusztáv Adolfegyesület segítségével 
megszűnt. Ápril 18-iki gyűlésében a központi el-
nökség Lipcsében azonnal 65 ezer márkát szava-
zott meg a túrni templomnak s a többi főegyletek 
jövedelme 7°/0-ának lekötésével még további 100 
ezer márka áll majd rendelkezésére. A templom 
már eddigelé 182 ezer koronába került, befejezé-
séhez még 35 ezer koronát igényel s máris 282 
ezer koronával van megterhelve. A helyett, hogy 
a templom a megifjodott cseh Protestantismus erő-
próbájává válhatott volna, meggondolatlanságból s a 
Protestantismus lélekben és igazságban való imá-
dása elvének mellőzésével krízisbe jutott s majcl 
hogy csődbe, illetve a túrni kath. templomépitési 
egylet kezére nem került. Lélekemelők a központi 

egyesület segélyt megszavazó rendkívüli gyűlésnek 
eme szavai: „Nem nézhetjük azt, hogy oly szé-
gyenletesen végződjék, a mi oly reményteljesen 
megkezdődött. Nem akarunk ez alkolommal ítélni, 
hanem, segíteniA Gusztáv-Adolf egyesület gyors-
segélyt sürget, várja a cseh és külföldi prot. egy-
letek támogatását s a segély adományoknak nem 
Turnba, hanem közvetlen a központi elnökséghez 
való beszolgáltatását. Ezzel a központi elnökség 
egy nagy és bátor lépésre határozta el magát a 
cseh protestántízmus szolgálatában és remélhető, 
hogy a cseh protestánsok is méltányolni fogják a 
Gusztáv Adolf egyesület e ritka szeretetmüvét. IIa 
valahol, ugy itt különösen az egyesület érdekében 
is érvényesül mély igazsága annak a mondásnak, 
hogy „bis dat, qui cito dat." 

Stuttgarti diakonissza intézet. Stuttgartban e 
hó 12-én ülte meg az ev. diakonissza intézet 50 
éves fenállása fordulóját. Van jelenleg az intézet-
nek 800 nővére, 52 kórháza, 6 polgári kórháza s 
15 segélyintézete s évenkint 55 ezer beteget gon-
doz. Magában a fővárosban 200 nővér van elfog-
lalva, az egyetem valamennyi klinikáját ők látják 
el s a királyságnak több helyein is, u. m. Ulm, 
Heilbronn, Esslingen, Reutlingen és más városok-
ban, sőt még 50 faluhelyen is a diakomissza nő-
vérek vannak elfoglalva. A betegeknek és szeren-
csétlen nyomorultaknak egész légióját ápolták e 
nővérek az anyaintézet rövid 50 évi fenállása óta. 
Az intézetnek igen nagyok a kiadásai. Évenként 
250 ezer márkára volna szükség s próbanővérek-
ben is igen nagy a hiány. Az anyaház vezetősége 
a művelt körök leányaihoz fordul a diakomisszák 
közé való belépés tekintetében. Ujabban a betegek 
tömeges jelentkezése miatt 120 ágygyal az eddigi 
kórház mellett egy ujat építenek, a mi 900 ezer 
márka költséget igényel. Az anyaintézet reméli, 
hogy közadakozásból előkerül a szükséges összeg. 
A modern közegészségügyi követelményeknek meg-
felelő kórházak építése ma igen nagy költségbe 
kerül s ez nehezíti meg épen a jótékonysági inté-
zetek munkásságát. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
Római jóindulat. Azon szomorú alkalomból, 

hogy Debrecenben egy ev. ref. theologus amerikai 
párbaj következtében agyonlőtte magát, igy nyi-
latkozik az Alkotmány : „ha kárörömre képesek 
volnánk, azt mondhatnók : „úgy kell az ev. ref. 
theologiai tanításnak, az egész protestántismusnak 
bár mennél több ilyen lelkész-növendéke volna : 
akkor mihamarább elérné a Krisztus tanításával 
büszkélkedő, de tulajdonképen a materialismuson 
alapuló helyi protestáns hitoktatás az alkonyát és 
kudarcát minden vonalon. Igy azonban sajnáljuk 
azt a gyümölcsöt, melyet csúf halál ragadott el a 



debreceni ev. theologia fájáról". Ha ez nem kár-
öröm — még pedig a legdurvább fajtából való — 
akkor nincs a világon káröröm. Mikor egy róm. 
kath. pap lesz öngyilkossá, akkor természetesen 
hallgat az Alkotmány. Mi majd figyelmeztetni fog-
juk. 

Készlet a „Hasonlatok a kátéhoz" cimű 
munkából.*) 

E L S Ô K É S Z . 
Az Vmak 10 parancsolatjáról. 

.,Én vagyok a te Urad Istened!" 
Miként a királyi parancs eme szavakkal kez-

dődik : „<) felsége a király nevében,'- úgy Isten is 
nevét parancsainak élére tette, hogy megtudjuk, 
mily nagy és jó királynak parancsait követjük vagy 
átlépjük. (Caspari.) 

I-sö parancsolat. 
..Ne legyenek te néked én előttem idegen is-

teneid." 
Mit tesz ez 7 Hogy mi a\ Ur Istent mindenek 

fölött féljük, szeressük és csak ö benne bi\\unk. 
1. Mi a\ Ur Istent mindenek fölött féljük. A 

régi időkben voltak olyan hatalmas urak, kiknek 
száz, sót ezer rabszolgáik is voltak. Ezekkel 
azt tehettek, a mit akartak ; ezen rabszolgáikkal 
rosszul bánhattak, megölhették őket kényük-ked-
vük szerint és senki sem tilthatta meg ezt nekik. 
Nagyon természetes, hogy e rabszolgák félték urai-
kat. Luther azonban nem ilyen félelemre gondol 
midőn ezt mondja: „Mi az Ér Istent mindenek fö-
lött féljük." 

Másféle félelemről olvasunk a bűnbeesés tör-
ténetében. Midőn Ádám evett a tiltott almából, 
félni kezdett. Félt, inert Isten parancsát átlépte. 
(Büntetéstől való félelem.) Ámde ilyen félelemre se 
gondol Luther. 

Másként kell nekünk az Úr Istent félnünk. 
József igyen szól 1 Mózes 39, 9. „Mi módon mivel-
ném azért e nagy gonoszságot, vétkezvén az Is-
ten ellen'?" 0 félt Istent bűnnel megbántani. Ez 
ama igazi istenfélelem, mire Luther gondol e pa-
rancsolat magyarázatánál. (Gyermeki félelem.) 

József hallgathatott volna úrnője csábító sza-
vára is, talán iránta való félelemből. Ámde akkor 
jobban félte volt őt, mintáz Úr Istent, akkor Isten 
mellett mintegy más istene is lett volna. 

Mi azonban Istent mindenek fölött féljük. 

•) „Hasonlatok a kátéhoz" c. segédkönyv a népiskolák 
kontirinandusok és ismétlő iskolások vallásoktatásához, aug. 
lió folyamán jelenik meg. Irta : Scheller Arnold münchan-
gosserstiidti lelkész, magyarra fordította: Rédei Károly pusz-
taföldvári evang. lelkész. A kb. 12 súrün nyomatott ivre ter-
jedd munka ára fűzve 2 korona, kötve 2.50 fillér. Jelentkezést 
vagy előfizetést elfogad Rédei Károly evaug. lelkész Puszta-
földvár (Békésmegye) és Pless N. könyvkereskedése Oros-
házán. 

Ha valakinek van egy drága ékszere, annál 
féltékenyebben őrzi azt, minél értékesebb. Ha Is-
tent mint legfőbb jót ismertük meg, úgy egyszers-
minta legféltékenyebben is kell őrködnünk, hogy őt 
valamiként el ne veszítsük. 

2. A\ Ur Istent mindenek fölött szeressük. — 
Természetesen e szeretet nem önmagától támad a 
szívben. A víz nem önmagától bugygyan fel a föld-
ből, hanem a földnek bensejében vannak elrejtett 
víztartók, miknek nyomása folytán ömlik ki a viz. 
Igy a szívben is kell lenni valaminek, mi a szere-
tetre ösztönöz. 

fia elapad a forrás a föld mélyén, ügy a viz 
folyása megszűnik s a patak partja pusztává, ri-
deggé változik,-a hol azonban csergedez a patak, ott 
zöldéi és virul minden. A hol élő az Isten iránti 
szeretet, ott virul minden jó, — ott tavasz van a 
szívben. 

Az isten iránti eme szeretet nem oly könnyen 
válik sajátunkká. Ámde azt mégis elkerülhetjük, 
hogy szeretetünk hamis dolgokra irányuljon s igy 
„idegen isteneink legyenek" Isten előtt. 

A kinek fontos hivatala és célja van, bizo-
nyára nem szalad minden pillangó után, mely az 
úton előtte átszáll s nem tér le az útról minden 
virágért, mely szemét gyönyörködteti. A keresz-
tyénnek is fontos hivatása s magasztos, fenséges 
célja van. Távol álljon tőle, hogy földi gyönyörö-
kért epedjen és földi javakat gyűjtsön mohón ha-
lomra. 

Ürömmel nézi a vándor a pillangó vidám já-
tékát, szívből örül minden szépnek, mit lát, gyö 
nyörködve szakítja le az útjába eső virágot, de 
főgondját mégis csak az út képezi, a melyen halad 
s a cél, a mely felé igyekszik. Az igaz keresztyén 
is szivesen örül az örülőkkel, örömmel szerzi meg, 
mi az élet díszére és kedvessé tételére szolgál, 
de főgondját mégis csak az üt és a cél képezi, hogy 
Isten útján járjon s elnyerje az örök életet. 

Hogy Jöldi gyönyöröket s pén\ és vagyont ne 
tegyünk bálványainkká, ép most láttuk. De önma-
gunkat sem szabad önmagunk bálványaivá tennünk. 

A kinek fontos teendője van. nincsen ideje, 
sokáig tekintgetni a tükörbe. A ki keresztyén hi-
vatásának megakar felelni, a hiúságnak nem szol-
gálhat. 

Ne a földi kincseken csüngjön szived, mejvek 
csak mulandó dísze az életnek. Sokkalta inkább 
képezze az célunkat, hogy az Ur Istent mindenek 
Jolött szeressük. 

A ki leginkább akarja javunkat, az legjobban 
megérdemli szeretetünket. A második részben látni 
fogjuk, hogy Isten legjobban akarja a mi javun-
kat s igy természetes, hogy öt mindenek fölött 
szeressük. 

3. A\ Ur Istenben mindenek fölött bízzunk 
Természetesen földi reményeink sokszor nem tel-
jesülnek. IIa a fa halommal van rakva virággal, 
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tudjuk igen jól, hogy nem minden virág érlel gyü-
mölcsöt. Igy van a földi reményekkel is ; nem mind 
teljesül az be. De azért ez nem tarthat vissza ben-
nünket attól, hogy Istenben bizzunk. Lehet, hogy 
ép ügy van helyesen, a mint történik. Hiszen mi 
lenne a fából, ha minden virágból gyümölcs 
fejlődne ! Mily hitvány gyümölcsöt teremne az ! 

A kormányost nem kell jótanácscsal ellátni, 
mert hisz ő legjobban tudja, miként vigye célhoz 
az "utasokat, kik benne biznak. Mennyivel inkább 
tudja Isten : mi válik javunkra ! 

Ott is, hol veszélyes sziklák fenyegetnek, az 
utasok teljes bizalommal viseltetnek a kormányos 
iránt. Mennyivel inkább kell nekünk biznunk Is-
tenben, különösen akkor, lia a veszély fenyegetve 
közéig. 

Egészen más az, ha én teljesen egyedül me-
gyek keresztül egy sötét erdőn s eltévedek és el-
fáradok, megéhezem s nem tudom merre tartsak ; 
és ismét egészen más, ha van vezetőm, ki bizto-
san tudja, hová megyünk és meddig tart még 
az üt. 

Az igazi katona bizik vezérében s kész kö-
vetni vészben — viharban egyaránt. Mennyivel in-
kább lehet megvigasztalódva a keresztyén a gon-
dok s bajok között is, mikor igyen szólhat : isten 
az én vezérem. 

A ki lenn a völgyben, a ki keskeny úton 
megy keresztül, csak egy kicsinyke területet lát. 
A ki azonban fenn a hegytetőn ál), az végig látja 
az ösvényeket és utakat messze, egész a láthatá-
rig. Ali emberek hamarosan elcsüggedünk, ha az 
utat, melyen Isten vezet bennünket, átjnem láthat-
juk. Ekkor szóljon ajkunk ekként: Isten ott fenn 
lakik s ő minden utat végig lát, ő előtte rend van 
ott is, hol mi csak zür-zavart látunk. 

Ha tombol a vihar, a hajósok minden erejü-
ket megfeszítve dolgoznak, de a csolnak kormány-
zását a kormányosra bízzák. Igy evezzünk, dolgoz-
zunk, végezzük kötelességeinket mi is, de a kor-
mányzást, a gondoskodást bizzuk Istenre. 

Vihar tört ki a tengeren, s a hajót az össze-
zúzás és el merülés veszélye fenyegette. Mindenkit 
halálos rettegés töltött el, csak egy fiúcska nézett 
félelem nélkül a zúgó tengerre. Midőn megkérdez-
ték, nem fél-e, csodálkozva nézett fél s igyen szólt: 

Hiszen atyám van a kormányaidnál !" A fiú bí-
zott az ő atyjában, mennyivel inkább kell a ke-
resztyénnek az ő mennyei Atyjában bíznia! 

Szocziális mozgalmak. A forrongás, mely 
szociális téren észlelhető, nem a jelenkor szülötte. 
Az újkori haladás, mely a produktiv munkának 
mind ujabb és ujabb tért nyit, egyúttal fokozza az 
igényeket. — Szaporodnak a javak, de nem lesz-
nek könnyebbek azok az előfeltételek, melyek ezen 
javak élvezetét a termelésükben közreműködő 
emberiség számára lehetővé teszik. Ez a szociális 
harc, melynek mai formái a mult század kezdetére 

nyúlnak vissza, a mikor a nagy politikai átalaku-
lásokkal karöltve merültek fel azok az égető kér-
dések, melyek az egész czivilizált világot mozgásba 
hozzák. — A Nagy Képes Világtörténet most 
megjelent 206. és 207. füzetében az újkori refor-
mokról igen érdekes részletek foglaltatnak. — A 
12 kötetes nagy munka szerkesztője Marczali 
Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet írója 
is. — Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes 
félbőrkötésben 16 korona ; füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelenik minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet Részvénytársaság Budapest, VIII., Üllői-ut 
18.) s minden hazai könyvkereskedés utján, havi 
részletfizetésre is. 

T E M E T Ő . 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Olvasóinknak. Tisztelettel arra kérjük t. 
olvasóinkat, hogy gyűlésekről, értekezletről tudó-
sítást küldeni szíveskedjenek. 

A szerkesztőség. 

Felhivás. 
Egy. ev. hi tbuzgó hitsorsosunk — egy-

liázfelügyelő — tekintélyes forgalmú gyógy-
szerész üzletébe Háromszékmegyében a szé-
kelyföldön nagyon előnyös feltételek mellett 
különösen ev. papi vagy - tanitói családból 
való és 6 gymnasiumi osotályf végzet t 

gyakornoko t 
keres. Mielőbbi jelentkezéseket szivesen foga-
dok most az iskolai év végezte előtt is. 

Brassó-Apáca, 1904. május hó. 
Bohns Pál 

47 1—1 ev. főesperes. 

Pályázati hirdetés. 
Segédlelkészt keresek. Szolgálat i nyelv 

a tót. 
Dijazása : havi előleges részletekben 

fizetendő 420 azaz négyszázhúsz korona és 
teljes ellátás. Az állás jövő julius hóban 
elfoglalandó. 

Uhorszka (Nógrád megye.) 1904. év. 
mujus hó 31-én. 

SveJila János 
4-7. 3—1 ev. lelkész. 

Raffay Jolán volt kővágó-eőrsi tanitónő, f. é, 
május hó 24-én, életének 22-ik évében, rövid, sú-
lyos szenvedés után az Urban csendesen jobl:létre 
szenderült. 
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H O N I G F"R 1 <3 Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczy-utcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

íja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40'% 
súly és ár mey-
tah'aritás éretik el. 

Kitűnő jó hang és t a r t ó s s á -
g á é r t 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel-
tételek ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasliarangfelszerelésekés 

vas harangállványok. Héyi haranyok-
nak forgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély felülfi-
zetés mellett uj h aranyokkal való be-
cserelésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes állapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
12—6 

& 

m 

m 

Üzletem fennállása alat t 116 ev. ref. egyháznak szolgál tam munkámmal . 

Orgona épitészetí műterem 
Debrecenben 

Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegitim mellett). 
FENNÁLL 1893. OTA. 

Teljesen e célra épitett házamban készitem a 
mai kor legtökéletesebb vivmánya szerint bármily 
kivitelű új orgonákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Munkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s ígé-
rem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érdekét tartom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, tisztitását, hangolását és javitását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre 
menő jótállás mellett. 

A nagytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak szives jpártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
33. 3. orgona készitő. 

M-i c-n pr 
ot c. 
o= 

CD. crç TO 

Határozott á rak , elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

jJj Hazánk legrégibb harangöntödéie. £ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

Előnyös feltételek enyeűtetnek. "^fcj 

SELTENHOFER FRIGYES FII 
S O P R O N B A N 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinomabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek ; ezek, valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összlumgzatban öntetnek, Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kavàcsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz-
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból ké szü l t 
tűzmentes harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó áruk 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 
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ág. hitv. evang. külföldi egyetemre menő többrendbeli hittanulónak és tanár-
jelöltnek való ösztöndíjra. 

A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál ke-
zelő bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken ta-
nuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymnasiumi tanári pályára készülő ifak számára 
több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1904— 
19(5. tanévre kiosztatni, r^zen ösztöndijak egymásutáni két éven át élvezhetők : 

Az elnyerhetés jeltételei : 
1. Da hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi tanfolyamot jól végzett le-

gyen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben. 
2. Ha tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után 

már két évig honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó si-
kerrel tanult legyen. / 

3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen : 
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen írja és beszélje, mely körül-

mény hiteles külön bizonyítvány által igazolandó be ; 
c) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú. 
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő mindazon lelkész- vagy tanár-

jelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndijak élvezetében van-
nak, hogy lia még további egy évre külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhaj-
tásuk: azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése mellett 1904. szeptember 30-ig alólirott 
bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagv oda még csak ezután 
kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételek-
nek megbírván felelni, ilyen ösztöndijat a jövő 1904—1905. tanévben élvezni óhajtanak, hogy 
a fent megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített má-
solatban melléklendő tanodai, — lia van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb ^bizo-
nyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezüen 
irt és aláirt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényeiket f. 1904. évi 
szeptember 30-ig való záridő előtt (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegyzőhöz (Budapest, V . Bál-
vány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndíjat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek felerészben a külföldi 
egyetemen történt beiratásuk igazolása után a tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött 
első félévről és egyszersmind a második félévre lett beiratásuk felől is (Fréquentations-
Zeugniss nnd Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtá-
jukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mi végre 
szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évben 
is annak élvezetében csak ugy maradhat meg, lia újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
ha továbbá már az első évben a filozofiát, beleértve a lilologiát és kivált erkölcstani filo-
zoliát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; végre ha magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve, a 
pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, lia kívántatni tog, mérsé-
kelt díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1904 május hó 1-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, 
jegyző. 

Fabiny Gyula, 
elnök. 

fj^iitfi- • H -
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Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orqona-épilő műintézet 
I (villamos üzemre berendezve) 

ÍtLiLí Temesvárott. 
Szállít 

rendszer 
kitűnő, 
szerint 

legújabb 
készített 

—- pneumatikus 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á r a k mellett . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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* 
* 
* 
* 
* 

2* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Pályázat. 

•"X Az 1896. évi kiál l í táson a nagy mi l leniumi érem- Í V 
^ mel ki tüntetve. 27—13 

A békéscsabai államilag segélyezett ág. 
hitv. ev. Rudolf- főgimnáziumnál egy latiil-
görög nyelvi tanszékre pályázat hirdet-
tetik. 

A rendes tanár törzsfizetés 2400 K. la-
káspénze 480 K. részesül öt ízben 200—200 K. 
ötödéves korpotlékban. A törzsfizetés idővel 
2800, illetőleg 3200 K.-ra emelkedik. Ezek-
ben a fizetési fokozatokban a lakás pénz 
600 K. 

Más intézetekben rendes tanár i minő-
ségben eltöltött évek a korpotlékba beszá-
mít ta tnak s a már ott élvezett magasabb 
fokú tőrzsfizetés is azonnal megadanik. 
A pályázók csak ág. hitv. ev. vallásúak le-
hetnek. 

Nyugdíjigény az 1894. évi XXVII . t.-c. 
értelmében. 

Ha a kijelölt szakból okleveles és egyéb-
ként is megfelelő tanférfiú nem jelentkez-
nék, nem okleveles, de mindenesetre szak-
vizsgázott jelölt is figyelembe vétetik s 1600 
K. fizetéssel és 200 K. lakáspénzel alkal-
maztat ik . 

A pályázók a főgimnáziumot kormányzó 
bizottsághoz címzett s kellően felszerelt fo-
lyamodványukat ennek a bizottságnak világi 
elnökéhez (Zsilinszky Endre dr. úrhoz) küld-
jék be, még pedig június hó 25-ig bezáro-
lag. 

A megválasztott hivatalát 1904. évi 
aug. hó 30-án tartozik elfoglalni s költözkö-
dési költségeinek részben való megtérí tésére 
is szá mit hat . 

Kelt Békéscsabán 1904. május 16. 

A főgimnáziumi bizottság elnöksége. 
46 2 - 2 

iskolapadok, m i n d e n -
n e m ű l o i i u i u j í u u u i i j r e n d e z é s e k és szabad , gye r -

mekpadok g y á r t á s a . — Ár jegyzékke l készségge l s zo lga iunk 
ingyen é s bérmentve. J5 15—13 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ó I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
ALAPÍTTATOTT 1879. EVBEN. . 

Elfogad megren- : 
delést a legújabb 
csőrendszert! lég-
nyomású n e m e s s z ó -
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tartkis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított tempiom 
orgonákat és har-

Ï — moniumokat. 
Orgonák évi kezelését és gondozását, va-

lamint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 3 



Pályázat 
a tá t raal j i ág. h. evang. egyházmegyébe ke- g z 6 9 0 _ 1 9 0 4 
belezett Holló-Lomniczi németajkú egyház-

ban önkéntes lemondás folytán megürült 

r e n d e § l e l b é g z i á l l o m á s r a . 

Ezen állással egybekötött törvény szerinti lel-
készi kötelességek mellett következő javadal-
mazás biztosíttatik : 1. Természetben való 
lakás, a hozzátartozó épületek és egy nagy 
kert használattal. 2. Készpénzben évenként 
560 azaz ötszázhatvan korona és 587 kor. 
31 fill. azaz ötszáznyolcvanhét korona 31 
fillér congruapótlék 1600 koronáig. 3. 3 azaz 
három pozs. mérő tiszta búza, vagy annak 
pénzértéke. 4. 20 clZciZ húsz pozs. mérő rozs. 
5. 20 az húsz pozs. mérő árpa. 6. 6 azaz 

7. 4 az négy kereszt (a 
24 azaz 24 bécsi öl tü-
6 azaz hat hold (a 1200 

\ |-öl) szántóföld ingyen használata. 10. Sza-
bad legeltetési jog. 11. Stóla és offertoriu-
umok körülbelől 150 korona. A magyar és 
német nyelv mellett a tót nyelv ismerete is 
is kivánatos. Jelentkezés a képesitést iga-
zoló okmányokkal együtt folyó évi junius 
hó 20-ig az alulirott főesperesi hivatalhál. 

Kelt Nagy-Lomniczon, 1904. május hó 
17-én. 

Székely Gyula 

hat pozs. mérő zab. 
16 kéve) szalma. 8. 
zifa befuvarozva. 9. 

44 3 - 3 főesperes. 

Pályázat 
A XIII. városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németajkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pályázat 
hirdettetik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az ev. 
iskolában a vallástant eiőadni. 

Ezen állomással következő jövedelem van 
összekötve : kényelmes lakáson, kerten és 
stólán kivül az egyházközségi pénztárból 747 
K. 24 f. széna, failletmények, szám ó földek 
használata. Kamatok, városi segély és offerto-
riumok czimén 452 kor. 76 fill. A kongrua 
kitesz 543 K. 46 fillért. A pályázók felkéret-
nek felszerelt folyamodványaikat jun. 30-ig 
az alólirott főespereshez átszármaztatni . 

Szepesbéla és Igló, 1904. május 15. 

Weber Samu 
főesperes. -45 3—3 

Münnich Kálmán 
egyházmegyei felügyelő. 

O 

törlesztéses kölcsönöket ' " " ^ " f 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3/-t értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

S z P m é M i Ü P l t Î katonatisztek-
" ' ' íip.k, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1—15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

HELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34-. 12—8 (Válasz bélyeg) 



23. szám. 

Előfizetés dija : M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Hirdetés dija: 

Egész évre . 12 kor. 4- .Q.-T Egész oldal ,. . 16 kor. 
Félévre . . • 6 v Fél oldal . . . 8 ., 
Negyedévre . 

Egy szám ára 
3 „ 

24 fill. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Az alapítványok összevont kezeléséről. 
A dunántúli evang. egyhkerület mult 

évi közgyűlésében felvettetett az eszme, liog}r 

lehetőleg célszerűbben valósittassék meg az 
egyhközségekben el b e l e z e t t alapítványoknak 
fokozatosan összevont kezelése és hogy — 
kivéve esetleg a helyhez kötötteket — az 
alapitványok a kerület pénztárába utaltassa-
nak és nyilvántartassanak. Az egyhkerületi 
kgyülés jónak látta ezen fontos inditvány 
tárgyalásába érdemileg bele nem bocsátkozni 
addig mig az egyházmegyék, melyekhez az 
inditvány leszáll itatott, véleményes javaslatu-
kat a kerületi kgyülés elé nem terjesztették. 
Az egyhmegyék közgyűlései küszöbön van-
nak. Napi kérdéssé vált tehát az inditvány 
melyre nézve igénytelen nézetemet elmon. 
dandó vagyok, lia netán sikerülne ezzel nyil-
vános eszmecserét is előidézni. Á kérdés fon-
tosságánál fogva megérdemli az alapos meg-
vitatást. 

Az inditvány indoka ekép van a jegy-
zőkönyvben kiemelve, hogy az alapitványok 
kezelése, azok feletti felügyelet az egyház-
kerület részére megkönnyittetnék és a sok-
szor előfordulható helyi s egyéni érdekek' 
sokkal sikeresebben legyőzhetők lennének. A 
cél nagyon jó. Bár a múltban is mindig csak 
oly mértékben szem előtt tar tot ták volna az 
illetékes tényezők, mint a mennyire a zsinat 
óta kell szemök előtt kötelezőleg tartaniok-
I )e a legszemesebb felügyelet nem elég egv-
magáhan, mulliatatlanul megkívántatik mel-
léje az egyéni becsületesség is, mely a helyi 
s egyeni, mely mindennemű nemtelen érde-
ket sikeresen legyőzni képes. Bizony a be-
csületes kezelés hiánya, a felügyelet felüle-

tessége, a helyi egyéni s sok egyéb érdekek 
miat t sok alapitvány elkallódott és már a 
papiroson sincs meg! De csalások, sikkasztá-
sok fordulnak elő a legösszpontositottabb ke-
zelés mellett is — közvetlenül a felügyelésre 
hivatott főhatóság orra előtt. És a sikkasztó 
itt golyó által, ott a hullámsirba ugrás által, 
amott ügyes szökés által menekül a felelős-
ség elől, a hatóság pedig üti a ta lpa nyo-
mát ! 

Nagyon bölcs és előre látó intézmény a 
pénzintézeteknél, a pénztáraknál — mert az 
óvadék nem lehet oly nagy, hogy fu tná — 
a tar ta lékalap létesitése, a kezelők, a fel-
ügyelők személye vagyoni felelőssége, a rész-
vényesek szavatolása. A szavatosság ugyan 
ki van mondva egylitörvényeinkben is, de 
nem szabad feledni, hogy az egyházi szolgá-
latok tiszteletbeli, ingyenes szolgálatok. Meg 
vagyok győződve, hogy a kik olykor-olykor 
oly erélyesen hangozta t ják a személyes sza-
vatolást jobban fntnának a megválasztatás 
tisztessége elől, mint a sikkasztó a büntető 
igazság elöl ! A mi pedig a tar talékalapot 
illeti, hát miből létesitenők a z t ? Talán ab-
ból a csekély 6%-ból, melyet zsinati törvé-
nyeink az alapitvány. kezeléséért a jövede-
lemből levonni enged és a mely az alapitvá-
nyok központosított kezelése által okvetlenül 
növekedő kezelő személyzet javadalmára se 
lenne elég? . . . 

Az alapitványok összpontosított keze-
lése által az egyházkerület szavatolási terhe 
nagyobbodnék a nélkül, hogy ezen teher fe-
dezésére tartalékalappal birna, az összpon-
tosított kezelés által a kezelés költsége is 
szaporodnék, az alapok kamatjövedelme el-
lenben csökkennék. A g y ü l e k e z e t e k , l e g a l ^ j , 



a legtöbb falusi gyülekezet a kerületben in-
gyen kezeli alapitványait és saját házi ke-
zelésben egész biztos helyekre ki tudja adni 6 
s magasabb száztolira egyeseknek, vagy ta-
karékpénztári betétekre 4—5°/«-ra, kezelési 
költség levonása nélkül. Az egyházkerület-
ben - - hogy a kerületi jegyzökönyvet szó-
laltassam meg — ,,a töke forgalomban ag-
gasztó jelenség mutatkozik. A konversió foly-
tán 4 Va" o értékpapirjaink teljes összegükben 
becseréltettek 4% papirosokra; eddig legjobban 
jövedelmező magán kölcsöneink 84.120 kor. 
összeggel apadtak, a tőke szaporulatot ma-
gán jelzálogokra elhelyezni nem igen tudjak, 
a 4% értékpapírok és takarékbetétek gyara-
podása 141403 k. összegben jelentkezik. Nem 
igen nyugta that meg az a körülmény, hogy 
magánkötvényeink zömének t. i. a 6%-osok-
nak (494 kötvény közül 422) értéke csak 
28.391 kor.-val apadt, mi tehát csak 567 kor., 
azaz 2°/o kamat veszteséget jelent, mert a 
4r2—8n/o kötvényeknek 4n/o-os tőkékké való 
devalválódása már most 1558 kor. vesztesé-
get von maga után. Es ez a veszteség egyre 
növekszik, azért az egyházkerületi közgyűlés 
felkéri a lelkész, felügyelő és tanitó urakat, 
hogy a kölcsönkereső hivek figyelmét az egy-
házkerületi pénztárakra szíveskedjenek te-
relni ; az egyhkerületi kgyülés megengedi, 
hogy különösen nagyobb kölcsönök az eddigi 
6°/o kamatlábon alul, 51 a0/o-os, sőt megfonto-
landó esetekben 5%-ra is helyeztessenek el. 
(1903. jk. 70 p.) Igy a kerül. jk. ily aggasztó 
jelenségek mellett a tőke állagát, az egyház-
kerületi pénztárakban az alapitványok tőké-
jének oda összpontosítása által még emelni 
nagyon eltévesztett dolog volna. 

De önkormányzati tekinteteknél fogva 
sérelmes is volna! Önkormányzati joga nem-
csak az egyetemes egyháznak van (szemben 
az állammal, a polgári hatalommal), önkor-
mányzati joga van minden egyes egyház-
községnek is a törvény korlátai közt (szem-
ben az egyhmegyével, egyhkerülettel, egy-
ház egyetemmel). És ,,mindenik felsőbb egy-
házi hatóság köteles az alsóbb fokú egyházi 
hatóság jog- és hatáskörének épségben ma-
radása felett őrködni' ', (1. A. 15 §.), nem 
hogy azt megszorítsa. Évszázados jogszo-
kás szerint az egyházközségek alapitványai-

kat maguk kezelik, hacsak az alapítók aka-
rata mást nem kötött ki. És az E. A. ezen 
jogtól nem fosztotta meg azokat, sőt ezen jo-
gukat megerősítette ; csak az ellenőrzési jo-
got és kötelességet szigorította (E. A. 224 
225 226 §§.) Csak szükség esetében biztosit-
hatók az eg}-házi értékek a kezelési jog el-
vételével is. A szükség esete pedig általá-
nosságban nem, hanem csak esetről-esetre 
állapitható meg az ellenőrzés szomorú ta-
pasztalatai nyomán. Magában az indítvány-
ban is kifejezést nyer — bár leplezetten — 
az egyhközségnek joga az alapitványainak 
kezeléséhez. Az indítvány kiveszi az össz-
pontosított kezelés alól ,,a helyhez kötötte-
ket", azaz valamennyit ; mert valamenn}Ti 
alapítvány helyhez van kötve. Egy gyüleke-
zet se kezelt, nem is kezelhet oly alapítványt 
melynek kezelése nem ő reá van bizva, vi-
szont az egyhkerület se vehet el határozati-
lag egy gyülekezettől sem oly alapitvány 
kezelését, a mely a gyülekezetre, nem az 
egyhkerületre van bizva. Az ellenőrzést gya-
korolhatja csak és köteles is gyakorolni a 
legközelebbi felsőbb egyházi hatóság (E. A. 
225 §.) azaz a gyülekezetek felett közvetle-
nül az egyhmegye — nem az egyhkerület. 

És ha az ellenőrző hatóság pontossan 
teljesiti ezen kötelességét a gyülekezetek — 
nem mondva, hogy minden károsodástól — 
hanem a helyrepótolhatatlan kárvallásokról 
meg fognak óvatni. Mert a legritkább ese-
tekben sikkadnak el az alapitványok gonosz-
lelkü vagy gondatlan kezelés miatt , mert ez 
hamar szemet szúrna, a legtöbb esetben las-
san kallódnak el feltűnés nélkül. A gyüleke-
zetek szükségletei — mint minden szükség-
let — egyre szaporodnak, az adózási jó szí-
vesség fog}-, a felszaporodó szükségletek fe-
dezésére veszik a pénzt, a hol készen talál-
ják az alapítványokból, talán a papiroson 
kamatra és visszafizetés igérése mellett. Csak-
hogy a gyülekezetnek egyhamar nincs rosz-
szabb adósa, mint önmaga a gyülekezet ! 
Tudok oly gyülekezetet is, a mely mg}-en 
kapott kész alkalmas házat s belsőséget is-
kolának és ezen felül az épület s belsőség 
jó karban tar tására 2000 forintot. Az ala-
pítványi tőkét aztán kölcsön vették az egy-
házhivek kamatra . . . . és a kamatok se 



folytak be, a tőkécskéket se lehet beszedni, 
már az adóslevelek sincsenek meg, ha ugyan 
valaha voltak. Nem mostanában volt ezen 
legujabkori pénzügyi müvelet. Az atyák ették 
meg az egrest és a fiaknak foguk vásott meg 
belé. Az a gyülekezet a gyámintézet örökös 
szegényei közé tartozik. És nem tudom meg 
lehet-e tar tani a jövőben is ezen missiói fon-
tosságú gyülekezet iskoláját. 

Xo de ez régen volt, (csak hogy azért mégis 
igaz) akkor volt, mikor még az apákról örök-
lött szokás szerint történt a számadás : jöt-
tünk-mentünk 100 frt , ettünk-it tunk Í00 frt , 
pénztári maradék semmi, adósság 200 frt . 
majd megfizeti az öreg harang, hiszen ke-
rül az alapitványokból ! Mai napság ilyennek 
már nem szabad előfordulni. Az egyházi tör-
vény kimondja a pénztár i kezelésért a szo-
ros szavatosságot, az ellenőrzésre nézve a 
ros kötelességet. Csak ne engedjük, liogy a 
törvény irott malaszt maradjon ! Mai napság 
a gyülekezeteknek évről-évre nyilvános szá-
madást kell tartaniok bizonyes határon be-
lül. Maga ez a nyilvánosság, ha a felügyelő 
s ennek nem létében a lelkész hivatása ma-
gaslatán áll, a legtöbb esetben meg fogja 
óvni sértetlenül az alapítványokat, az elkal-
lódás veszélyétől, mert gyülekezeteink zöme 
talán még se áll csupán oly nem bánomféle 
tagokból, a kik csak a jelennek élnek, a jö-
vővel, fiaikkal nem törődnek, vagy oly önző 
emberekből, kik csak a maguk hasznát ke-
resik és kiknek a gyülekezeti vagyon Csáky 
szalmája! Aztán még ott áll résen az egyh-
megyei számvevőszék, mely évről-évre felül-
vizsgálja a gyülekezeti számadásokat, a va-
gyon mérleget, a leltárt és közben-közben 
talán helyszíni szemlét is t a r tha t ha szüksé-
ges ! Az egyhmegye a leghivatottabb ellenő-
rizője a gyülekezeti vagyonkezelésnek, nem 
csak alkotmányjogi, hanem célszerűségi, gya-
korlati szempontokból is. Az egyhmegye sok-
kal közelebb van a gyülekezetekhez, mint az 
egyhkerület : még ha — a mit feltenni nem 
szabad — rövidebb látó volna is, még is 
könnyebben fedezi fel a lappangó veszélyt, 
mint a nehezén mozgó kerületi bizottság a 
távolban. Mikép is képzeli az indítvány azt 
az új eljárást? AlakitatnéU az egyhmegyei 
ügyészekből, a kerületi pénzügyi bizottság 

néhány tagjából egy egyhkerületi bizottság, 
melynek székhelye valószínűleg a kerület 
egyik szélén lenne, mert itt laknak a kerü-
leti pénzügyi bizottság tagja i és a mely ,,az 
alapitványokból engedélyezné kellő biztosíték 
mellett első sorban azon testületeknek, egyé-
neknek, a melyek, illetve a kik azon egyh-
község területén léteznek és laknak, a mely-
nek területéhez tar tozott vagy tartozik az 
alapítványt tevő, — a mennyiben pedig ily mó-
don nem volna lehetséges az alapítványokat 
kölcsönképen kiadni, megjeleli a bizottság 
azon értékpapírokat, a melyekbe az alapít-
vány elhelyezhető volna, — továbbá kimon-
datnék azon elv, hogy az alapí tványoknak 
lehetőleg 50°/o ingatlanba és különösen föld-
birtokba helyeztessék el, végül hol az ala-
pítványok részben elvesztek, ott azok kama-
taiból egy bizonyos százalék, például 2" • csa-
toltassék mindaddig évről-évre a tőkéhez, 
mig ez az eredeti nagyságot eléri." 

Há t ha valamikor a gyülekezetek tulaj-
donát képező alapítványoknak a kerületi 
pénztárnál összpontosított kezelése kimondat-
nék és keresztül vihető volna, erre a keze-
lésre nem lehetne más módot, szabályzatot 
megállapítani, mint a mely egyébként már 
egyhkerületileg megállapittatotL és az egy-
házegyetem által megerősíttetve érvényben 
van — alig egy év óta. Mert sok zavarra, 
nehézségekre szolgáltatna okot, alkalmat, ha 
ugyanazon egy pénztárban kezelt tőkét a 
gyülekezeti vagyon s egyhkerületi vagyon 
különfélesége szerint, különböző módon, kü-
lönböző eljárással kezeltetnének. No de az 
indítvány még csak indítvány, lia kenyértö-
résre kerülne a dolog, lehet azon még vál-
toztatni is. annyival inkább, mert ez a része 
épen nem képezi az indítvány lényegét. Ki-
terjeszkedem mindamellett érveléseire. Első-
ben szólok ahoz, a misem a kerületi szabály-
rendeletben nincsen benne világosan és ha-
tározottan, sem a szó alat t levő indítványban, 
de benne van az egyh. Alk. 231 utolsó 
bekezdésében t. i. hogy alapítványi tőkék 
elhelyezésénél elsősorban mérvadó kell hogy 
legyen az alapitóknak határozottan kifejezett 
rendelkezése. Már pedig az alapító határo-
zottan kikötheti, hogy alapí tványának ne 
50"'", hanem egész állaga ingatlanban helyez-



tessék el, vagy liogy annak egy fillérje se 
helyeztessék el ingatlanba, kijelelheti azon 
pénzintézeteket, azon értékpapírokat, me-
lyekbe alapítványa állandóan elhelyezendő 
(Zsedényi, Szimnnyák Antal.) — Kimondom to-
vábbi nézetemet arra is, hogy mondassék ki 
elvben, hogy az alapítványoknak lehetőleg 
50%-a ingatlanba és különösen földbirtokba 
helyeztessék el. / 

Tagadhatat lan, hogy az ingatlanokba 
fektetett tőke — ha csak pretium affecti-
onist nem adott érte a könnyelműség — leg-
biztosabban van elhelyezve, mert mint Böle 
püspök mondá, midőn megkínálták : földet 
kíván-e vagy pénzbeli alapokat püspöksége 
biztosítására, terra manet semper terra, ma-
gyarul : a föld a földet nem nyeli el, kivévén 
ha valaki kicsiny darab földet bír és sokkal 
nagyobb földnek megszerzésére köti le, mellyel 
aztán nem bír. De egyházi alapitványaink-
nál a biztonság mellett a jövedelmezőségre 
is kell tekintenünk, mert a jövedelemnek 
minden fillérére nélkülözhetetlenül szüksé-
günk van. A földbirtok pedig tapasztalás 
szerint 'nem épen gazdagon jövedelmező. 
Biztos kézbe bé rbeadva , 3 — 3 V2% jövedelem-
mel meg kell elégedni. Rendszeresített kiadá-
saink, a gyülekezetekéi is az alapítványok na-
gyobb jövedelmezőségére vannak alapítva. 
Egyes gyülekezetek, melyek kisebb tőkékkel 
rendelkeznek, még megtehetik, meg is teszik 
hogy megragadván a kedvező alkalmat föld-
birtokba helyezik el alapitványaikat (Győr), 
itt azért, hogy a birtok idegen kézre ne ke-
rüljön, ott azért, hogy a kölcsön adott pénz 
el ne vesszen, amott azért, hogy néhány év 
múlva a befektetett tőke nagyobb summában 
megkerüljön. De az egyhkerület alapitvá-
nyaival, főkép az egyhkeriileti összes gyüle-
kezeteknek és intézeteknek egy pénztárba 
összpontosított alapitványaival nem lehet ily 
üzletbe bele bocsátkozni. Harmadfél—három 
millió koronának ingatlanba befektetéséről 
van szó ! Nemzetgazdászati szempontok is 
ajánlatossá teszik, hogy itt Dunántul, hol a 
latifundiumok oly terjedelmesek, a majorá-
tusok oly számosak, a kivándorlás oly nagy 
mérveket öltött, a holt kéznek földbirtoka 
ne szaporitassék. — Egyébiránt nem új esz-
me az, hogy földbirtokba adassék egyházi 

tőkéinknek egy része. Ki van az mondva az 
E. A. 231 c. pontjában, ki van mondva 
az idézett egyhkeriileti szabályrendeletben és 
irott malaszt maradt és írott malaszt is fog 
maradni ! A kerület a megmondhatója, hogy 
miért? 

Bizottságilag megjelelni azon értékpapí-
rokat, melyekben a földbirtokba nem fektet-
hető, a jelzálogra ki nem adható alapítvá-
nyok elhelyezhetők lennének, nem szükséges, 
meg van az mondva a E. A. 231 §. c. pont-
jában, hogy oly közértékpapirokban gyümöl-
csöztetendők, melyeknek árvaszerű bizottsága 
államhatóságilag elismertessék. És meg van 
mondva ugyan ezen szavakkal a többször 
emiitett egyhkerületi szabályrendeletben is. 
Sőt az otyan tőkék biztonságáról is lehető-
leg gondoskodva van a gyülekezetek és es-
perességek számára készített kerületi szabály-
rendeletben, a mely tőkéket ideiglenesen 
akarnak vagy kénytelenek takarékpénztárak-
ban gyümölcsöztetni. Mert minden nélkülöz-
hető pénzt nem lehet árveszerü jelzálogra 
kiadni, vagy az államhatóság által árvaszerü 
biztosságuaknak elismert közértékpapirokba 
fektetni, egy része azon tőkéknek a takarék-
pénztárakba tétetik. Sopronba, Kőszegre 
nem hozhatja az a tokai, baranyai, somogjá 
gyülekezet tőkéjét ; közelebb kivánja elhe-
l}Tezni, hogy könnyebben betehesse, kivehes-
se, a kamatokhoz is könnyebben hozzá fér-
hessen. Melyek ama közhitelű tekarékpénz-
tárak a vidéken, a melyekben közpénzeinket 
félteni nem kell, azt .alaposabban, mint a 
kerületi kgyülés, az egyhmegye képes meg-
bírálni s megállapítani. Nag}7on célszerű te-
hát az egyhkerületnek azon meglevő szabály-
rendeleti intézkedése, hogy az egyhmegyei 
számvevőség és illetve egyhmeg}rei közgyű-
lés jeleli meg azon takarékpénztárakat , me-
lyekbe a gyülekezetek tőkéi elhelyezhetők. 
A tervbe vett kerületi bizottság se volna 
képes máskép határozni, mint az egyhme-
gyék véleménye alapján. Végül a „hol az 
alapítványok elvesztek" — mondja az indít-
vány — ott azok kamataiból egy bizonyos 
százalék, például 2% csatoltassék már addig 
évről-évre a tőkéhez mig az az eredeti nagy-
ságot eléri." Kétség kivül nemes a törekvés, 
jó az igyekezet, ha a gyülekezet nélkülöz-
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heti azt a 2°/"-ot, bár sajnos, hog}r csak ott 
aka r segíteni a javaslat, a hol az alapitvá-
nyok részben vesztek el, há t a hol egészben 
vesztek el, ott sèmmi se történjék, hogy a 
töke meglegyen ? habár e célra ta lán sikerrel 
lehetne kötelező lépéseket t enni? . . . És ha 
a központosított kezelés mellett it megtör-
ténnék véletlenül, hogy vesznek el kihelye-
zett tőkék ? ! Azokat a 2"Vos részleteket váj-
jon kicsoda tenné helyre V De erről már fen-
tebb bővebben szólottam ! 

Mind ezeket meg kell fontolni, midőn 
az egyházmegyékhez leszállitott ezen fontos 
indítvány megvitatás alá kerül ! 

Egységes vallásoktatás a középiskolában. 
Irta : Frenyó Lajos, 

eperjesi collég, főgymn. vallástanár. 

A vallásoktatók a múlt év őszén Buda-
pesten tar tot t értekezlete határozat i lag azzal 
biztá meg Hetvényi Lajos előadót és cse-
kélységemet mint correferenst, hogy a mi-
ben nézeteink az egységes középiskolai vallás-
oktatás dolgában eltérnek, arra nézve állapod-
junk meg s megállapodásunk eredményét 
valamely egyházi lapban tegyük idején közzé, 
hogy minél számosabban szólhassanak hozzá 
s a jövő vallásoktatási értekezleten már 
lehetőleg egységes szakvélemény alakulhasson 
ki e kérdésben. Ugyanez az értekezlet azt 
is kimondotta, hogy kívánatos lenne addig az 
összes iskolákra nézve egységes, paedagógiai 
alapelveken nyugvó tantervnek az elkészítése. 

Hetvényi Lajos kartársam megfelelt az 
értekezlet mindkét óhajtásának, illetve meg-
bízásának : elkészítette az egységes közép-
iskolai tantervet a bírálati megjegyzések fi-
gyelembe vételével, de elkészítette a többi 
iskolák tantervét is, a mivel elismerésre méltó 
munkát végzett még akkor is, ha tervezete 
nem is találkoznék egyesek helyeslésével. 
Már magában véve az is nagy dolog, merész 
vállalkozás, hogy az összes iskolákat felöleli, 
hiszen erre alig van példa, hogy valaki ily 
széles alapon foglalkozott volna a kérdéssel. 
S ha egyébb eredménye nem is lenne mun-
kálatának, mint az, hogy alkalmat adna 
ennek a kérdésnek alapos megbeszélésére, 

fáradsága némileg már akkor is jutalmazva 
volna. 

Ez a jutalom azoban szerintem nagyon 
csekély volna egy ilyen munkálatért . Hetvénj ' i 
többet érdemel, megérdemli, bog}* az ő 
eszméit, elveit, tervezetét elfogadják, fel-
használják, mert neki vannak eszméi, ő 
gondolkodó paedagógus, a kinek szavát meg 
kell hallani, meg kell fogadni, hogy abból 
haszna lehessen az ügynek. 

Nekem, ki a középiskolai egységes vallás-
oktatásnak híve vagyok, kinek tudtával ké-
szült e javaslat s kívánatosnak tar tom, hogy 
vallásoktatásunkba vigyünk be már egyszer 
tervszerűséget, építsük azt fel paedagógiai 
alapelveken, — elég volna azt mondanom : 
ajánlom ezt a javaslatot az illetékes szak-
köröknek elfogadásra. 

Azonban mivel akadhatna , ki azt mon-
daná, indokoljam meg ajánlásomat, köteles-
segemnek tar tom azt röviden megtenni, — rö-
viden azért, — mivel óhajtom, hogy minél 
többeknek jusson idő a hozzászólásra. Emel-
lett megjegyzem, hogy cikkem nem annyira 
bírálat mint inkább ismertetés lesz, már csak 
azért is, mert a szóban forgó javaslat szer-
zővel közös eszmecserénk, megállapodásunk 
eredménye, a bírálatot végezzék mások. 

Eljárásomban ugyanazt a sorrendet kö-
vetem, amit Hetvényi munkála tában találok : 
szólok előbb a munka általános vagy alap-
vető, majd különös vagy kifejtő részéről s 
végül a különös rész után álló megjegyzé-
sekről. 

* * 

Szerző a nevelés kérdésének fontosságá-
ból indulva ki helyesen mondja, hogy a köz-
élet intézményei lehetnek bármilyen fejlet-
tek, a megélhetési viszonyok bármilyen köny 
nyiiek, lia nincs erkölcsi egyéniség, a modern 
műveltség züllött ál lapotokat okoz, amit a 
modern sociologusok is belátnak s az erkölcsi 
nevelést hangsúlyozzák, Erkölcsiségről azon-
ban vallásosság — a legfőbb cél és indító 
ok — nélkül nem beszélhetünk ; a cél a leg-
főbb jó, az inditó ok a szeretet. 

Igaza van abban is, hogy a vallástanítás 
eddigi módja egyik oka annak, hogy nagy 
tudósok vallásellenesen gondolkoznak, mivel 
mai valláspaedagogiánk a XVI., XVII. szá-



zadba való, mely akkor megfelelt, ma azon-
ban már nem, hiszen akkor elég volt, ha az 
iskola a formát adta, ma azonban a vallá-
sos érzelmek keltése, ébrentartása is jobbára 
az iskola feladata. 

Ezért szükséges a reform s ez adja meg 
ennek az irányát. A vallásoktatásnak leg}~en 
határozott elve, legyen az valláserkölcsi ne-
velés. Elv pedig csak úgy lesz benne, ha 
előbb a célt állapítjuk meg, a mely nem le-
het más mint vallásos nevelés de úgy, hogy 
minden fokozaton befejezett formában keresz-
tyén egyéniséget neveljen az iskola sajátos 
jellegének megfelelő alakban. 

Ebből folyik, hogy a vallásoktatás le-
gyen az egész vonalon egyöntetű, egységes, 
legyen az elemi és középiskolában is önma-
gában befejezett egész, önálló. Az elemi fő-
leg tételesen nyújtsa azt, a mit minden evan-
gelikus keresztyénnek okvetlenül ismernie és 
vallania kell, utóbbi adja az értelem foká-
hoz képest a vallásos erkölcsi élet művelt-
ségét, a mellett legyen az elemi iskolai val-
lásoktatás az az alap, a melyre a közép-
iskolai épit. Eddig nem volt úgy s ez érdek-
lődéshiányt okozott. Legyen a vallásoktatás 
egyöntetű, legyen a középiskolai vallásokta-
tás tekintettel a népiskola tananyagára , ak-
kor a középiskolai vallásoktatás is egyöntetű 
lesz, melynél az ismeret nem cél, hanem 
eszköz. A cél keresztyén jellem nevelése. 

Igazat kell adnunk szerzőnek az utób-
biakban is, mert a családi életből —• mint 
sajnosan tapasztajuk — kivesző félben van 
a vallásos nevelés, azt pedig más mint 
az iskola nem pótolhatja. S ki tagad-
hatná, hogy a vallásoktatásnak minden 
fokon keresztyén egyéniséget kell nevelni ; 
épen azért kell a vallásoktatásnak egységes-
nek lennie, mert a cél minden fokon egy. 
Az pedig az iskola természetéből folyik, hog}T 

az elemi tételesen nyújtsa azt, amit minden 
keresztyénnek hinni és vallania kell, ellen-
ben a középiskola a valiasos erkölcsi élet mű-
veltségét adja, mi mellett az elemi iskolai 
vallásoktatás az alap leg}"en, melyre a kö-
zépiskola épit, a középiskola pedig legyen 
tekintettel a népiskola tananyagára . Csak 
igy lehet a középiskolai vallásoktatás egyön-

tetű, az ismeret pedig benne eszköz, nem 
cél, mert a cél a keresztyén jellem nevelése. 

A vallásoktatás elvének megállapitása 
után az eszközök alkalmazásának elvét álla-
pit ja meg a szerző. Az eszközök alkalmazá-
sának hetyes paedagogiai elvét szerinte az 
nyújtja, hogy a vallás az ember lelki életé-
nek örök ténye s történeti valóság, minél-
fogva a valláserkölcsi nevelésnél a psycholo-
gico-historikns elemet kell felvenni s alkal-
mazni. 

,,A vallásoktatás egyik fő paedagogiai 
elve tehát csak az lehet, mely a szellemileg 
fejlődő egyénben minden fokon finom érzék-
kel tekintetbe veszi a természetes vallásos 
érzelmek, fogékonyságok psychologiai álla-
potát s abba mint ta lajba hullat ja a szent-
irásba foglalt isteni kijelentésnek mindig csak 
ama magját , a mit az illető talaj gyümölcsösé 
tud érlelni", mondja szerző. 

Hogy a vallás az ember lelki életének 
örök tén}Te s történeti valóság, ki tagadhatná ? 
Az első mellett saját magunk, a második 
mellett a történelem tanúskodik. A mi pedig 
a többieket illeti, való, hogy az ember szel-
lemileg fejlődő, különösen a gyermek és ifjú 
s hogy fejlődésének fokozatai vannak, melvek-
nek felismeréséhez finom érzék kell épúgy 
mint ahhoz, hogy az emberben vannak ter-
mészetes, veleszületett vallásos érzelmek és 
fogékonyságok, a melyeknek lélektani álla-
potát kell tekintetbe venni. De finom érzék 
kell ahhoz is, hogy az,ember felismerje, minő 
talajhoz milyen mag való, vagyis Pál apos-
tollal szólva, mikor és kit kell tejnek italá-
val. kit pedig kemény eledellel táplálni. 

A fenti elvből következik a második, a 
mely szerint a vallásoktatásnak a szellemi 
fejlődés már ismert törvényeit kell tekintetbe 
venni, a mit az az igazság is bizonyit, hog}' 
a paedagogia nem egyéb mint alkalmazott 
psychologia. 

Helyes szerzőnek az az állitása is, hogy 
az egyes főbb vonásokban rendkivüli gyors 
menetben önmagában átéli azokat a főbb 
életfokokat, a melyeken az eg\Tetemes em-
beriség évezredeken át keresztülment", vala-
mint az is, hogy ,,a nevelésnek első rangú 
feladata, hogy . . . . az egyest szellemi fej-



lődésében úgy segítse, hogy ezen a gyors uton 
meg ne botoljék, vagy meg ne akadjon'1 . 

Az elsőre vonatkozólag elég arra rámu-
tatnom, hogy mint az emberiség az őskorban, 
úgy a gyermek is anthropomorphistikus vo-
násokkal ruházza fel az Istent, a másodikra 
nézve pedig annyit megjegyeznem, mivé let-
tek azo/v, a kik segitség hiányában szellemi 
fejlődésökben megbotlottak, vagy megakadtak? 

Ha pedig az életfokok ugyanazok, abból 
folyik, hogy az ember természetes vallási fej-
lődésének ut ja is ugyanaz, a mi az egyete-
mes emberiségé (a természetben, — a lélek-
ben, — az Ur választottai s végre a Krisztus 
által tör tént absolut kijelentés felfogása) s 
hogy a vallásos nevelés valóságos művészete 
abban van, hogy e fejlődésről meg ne feled-
kezzék s minden fákon a Krisztus evangyé-
liomát vigye be az ifjú lélekbe. 

Erre — szerző szerint — azért van szük-
ség, mert az egyén vallási fejlődése egyenlő 
a kijelentés felfogásának történeti egymás-
utánjával, a mit figyelembe kell venni azzal 
együtt, hogy nekünk keresztyéneket kell ne-
velni kezdettől fogva, tehát a mi vallások-
tatásunknak üdvtörténeti genetikus volta met-
lelt minden fokon Christoeentrikusnak kell 
lennie. 

A mit szerző az ember természetes val-
lási fejlődésének útjáról mond, szintén meg-
áll, mert a tapasztalás bizonyit ja; épenúgy 
az is, hogy a vallásos nevelésnek erről a fej-
lődésről nem szabad megfeledkeznie, hanem 
e közben kell a Krisztus evangyéliomát az 
ifjú lélekbe bevinni, vagyis, hogy vallások-
ta tásunknak minden fokon Christoeentrikus-
nak kell lennie. 

Eddig tar t szerző fejtegetése a vallás-
oktatás minőségéről. Elveit illetőleg állitásait 
azért igyekeztem egymásután felsorolni, hogy 
lássuk, logikusan függnek-e össze, következ-
tetései helyesek-e? Elveit helyeseknek, követ-
keztetéseit logikusaknak találom s nem egy 
nagyon is megszívlelendő állítást látok mun-
kájában. 

* 
* * 

Ezután a vallásoktatás tartalmával fog-
lalkozik szerző. 

A vallásoktatás tartalmára nézve — úgy-
mond — a vallásnak lélektani és történeti 

alapja nyújt i rányítást . Mivel a vallás úg}' 
keletkezik az ember lelkében, hogy az egyén 
az isteni kijelentést hit által elsaját í t ja , en-
nélfogva a vallásoktatás feladata kettős : az 
isteni kijelentés megmutatása és elsajátíttatása. 

Az elsaját í tás csak úgy lesz tökéletes, 
ha feltüntetjük, hogyan saját í tot ta el az is-
teni kijelentést az egyetemes emberiség, az 
apostoli gyülekezet, a reformáczió s ágost. 
hitv. ev. egyházunk (Bibliai történet, egyház-
tört., hit- és erkölcstan). 

Igy a vallásoktatás tar ta lmilag két részre 
osztanék, illetőleg annak két fokát lehetne 
megkülönböztetni : egy alsóbbat s egy fel-
sőbbet. Alsóbb fokon a kijelentés megmuta-
tásánál inkább vallásos érzelmeket fog éb-
reszteni, felsőbb fokon pedig evangyéliumi 
vallásos öntudatot fog nevelni. Előbbi az 
alsóbb, utóbbi a felsőbb foknak felel meg. 

Il}- alapelvek mellett a vallásoktatás min-
den fokon egységes lesz, nem lesz sablon-
szerű, formalisztikus. 

Ezek azok, miket szerző a vallásoktatás 
tar talmáról mond. 

A mi a vallásoktatás tar ta lmáról mon-
dot takat illeti, azokat is helyeseknek találom 
s helyeseknek a belőlök levont következte-
téseket is. Igaza van szerzőnek mikor azt 
mondja, hogy az isteni kijelentést előbb meg 
kell mutatni, azután elsaját í t ta tni s nagyon 
helyes az ebből levont következmény, hogy 
alsóbb fokon vallásos érzelmeket, felsőbb fo-
kon pedig vallásos öntudatot kell ébreszteni. 

Eddig terjed a munkálat alapvető része, 
melyre szerző a kifejtő részt épiti. 

(Folyt, köv.) 

Belföld. 
Aranykönyv. „Szmarzsik János egyszerű pa-

rasztgazda volt krásznóczi lakos gyermektelenül 
elhalván máj. 8-án, jótékony célra a következő 
végrendeleti hagyományokat tette : 1. A pazdicsl ág. 
hitv. ev. anyaegyháznak az úgynevezett „Arany 
könvv'-be örök egyházi tag. címen alapítványul, 
2000 koronát. 2., A pazdicsi toronyba egy uj 
harangra, (>00 koronát. 3., A pazdicsi egyház fő-
pénztárában kezelendő alapítványra 600 koronát, 
melynek kamatai évről-évre a lelkésznek adandók 
— a hagyományozó halála napjának évfordulóján, 
— mint személyi járandóság — azaz ajándék. — 



4-., A Krásznúcz -=- sámogvi 1. egyházak egyesült 
iskolájának pénztárába 600 koronát alapítványul, 
— melynek kamatai évenkint elsősorban a szegény 
gyermekeknek ingyen kiosztandó tankönyvekre, 
másod sorban nevezett iskola felszereléseire, vagy 
más szükségleteire fordítandó. Az egyház tisztvise-
lőiről is megemlékezett a végrendelkező kisebb-
nagyobb összeggel. 

Lelkészválasztás. A horváti ev. egyház (Zólyom-
megye) az elhalt Jancsó Mihály lelkész utódjánl 
egyhangúlag Klinczkó Pál eddigi budalehotai lelkészt 
választotta meg. 

1848. XX. Az ev. ref. egyet, konventnek f. hó 
6-án megkezdett ülésén Báró Bánfí'y Dezső be-
terjesztette az ág. hitv. ev. egyházzal közös bizott-
ság által közzétett ,,Vélemény"-t. Beszámol arról, 
hogy a közös bizottság annak idején eljárt a 
kormánynál az ügy érdekében. A kormány szivélje-
sen fogadta a bizottságot és keresni fogja azokat 
a módozatokat, amelyekkel a sérelmeket elsimít-
hatja. Beszámolt továbbá báró Bánfí'y Dezső elnök 
arról, hogy a tegnapi nap folyamán tárgyalt gróf 
Tisza István miniszterelnökkel, aki a közös^izott-
ságok „Vélemény "-e alapján már a közel jövőben 
tárgyalásokat fog kezdeni a konvent elnökségével 
és báró Prónai Dezsővel, mint az ág. hitv. ev. 
egyetemes egyház felügyelőjével és Baltik Frigyessel, 
mint az ág. hitv. egyház legidősebb püspökével. 
Ezek a tárgyalások fogják megállapítani, hogy mi a 
részletes teendő. 

A Magyar Taníók Otthona a népoktatási tör-
vények revíziója tárgyában a következő álláspon-
tot foglalja el : 1. Kívánja a mindennapi iskola-
kötelezettségnek nyolcz évre való kiterjesztését és 
a népiskolai általános tandíjmentességet. 2. Kivánja, 
hogy egy tanitó lefeljebb csak 60 gyermeket tanít-
hasson egyszerre. 3. A gyenge tehetségű gyerme-
kek oktatásáról külön gondoskodás történjék. -1. 
A tanítás nyelve minden magyar népiskolában a 
magyar legyen. 5. Tanítóképzőket csak az állam 
tarthasson fönn, a meglevő felekezeti képzők 
államosíthassanak, a tanítóképzés színvonala emel-
tessék. 6. Minden magyar néptanító fizetése leg-
alább akkora legyen, mint a XI. fizetési osztályba 
tartozó állami tisztviselőké és ehhez a fizetéshez 
járuljon 5 ötödéves korpótlék 200 koronájával. 7. 
A törvényben megállapított lizetést a tanitó tényleg 
megkapja. 8. A tanítót szabályszerű fegyelmi el-
járáson kivül büntetéssel, vagy bírsággal snjtani 
nem lehet. !). A közoktatásügyi miniszter által 
összehívott minden oly tanácskozáson, melynek 
tárgya a népoktatás, vagy a tanitók érdeke, a meg-
hivattatnak fele néptanító legyen. 

Kérelem paptársaimhoz I Ez nton kérem pap-
társaimat, ha tudnak hazánkban helyet, talán -
Szepesmegyében vagy a szászföldön, a hol négy 
polgárit végzett és a német nyelvvel is már fog-
foglalkozott leánygyermek házban, családban, gya-

korlatilag elsajátíthatná a német nyelvet, legyenek 
szívesek azt nekem tudomásomra hozni. Töröiv 
József lelkész Csegléden. 

Külföld. 
A német Luther alapítványnak, a Lutherünne-

pélyek eme nagy alkotásának a központi egyleti 
pénztárban Berlinben 252 ezer s az egyes fő- és 
íiókegyleteknél 127,104.25 ezer márka vagyona van. 
Van 12 fő- és 127 fiók-egylete. -Az 1902. évben 
206 papi családot 16906,20 s 517 tanítói családot 
30064.20 márkával segélyezett. Az 1885—1902. évek-
ben 684583,80 márka segélyt osztott ki, és pedig a 
központi egylet részéről 170025 s a fő- és mellék-
egyletek részéről 514558,80 márkát. Forrásunk 
sajnálattal jegyzi meg. hogy a máig is áldásosán 
működő Luther-alapítványtól távol áll Slesvig-Hol-
stein, Hannovera, Oldenburg, Bréma, Hamburg, 
Mecklenburg, Braunsveig, Hessen-Dannstadt, Würt-
temberg és Elzász- Lothringia tartoniányegháza. Az 
alapitvány létesülése legméltóbb a nagy német 
reformátor heroikus vallásos egyéniségéhez és 
világra szóló rerformátor müveihez. 

A has\iai, nassaui és frankfurti zsinati tagok 
a német ev. tartományegyházak szorosabb tömö-
rülése és egyesítése dolgában inult hó 3-án értekez-
letet tartottak majnai Frankfurtban. Azon azt a kér-
dést vitatták meg behatóbban, hogy a német ev. 
tartományegyházak szorosabb egyesítése vallásos 
egyházi és német nemzeti érdek egyaránt s csakis 
zsinati alapon oldható meg teljesen. A német ev. 
egyház tervezett szervezeti és kormányzati egysége 
erős talanxat jelent. Kóma hierarchiai egyházával 
s az államkormánynyal szemben egyaránt, s épen 
nem érinti a tan felfogásában való szabadság s a 
szabad szervezés kérdését. Egyúttal bizottságot 
nevezett ki az értekezlet az ügynek, a német prot. 
egységnek Németország nyugati részében való elő-
készítésére és energikus propagálására. E német 
prot. egységnek egyik legnagyobb harcosa volt a 
sajtóban és a zsinatokon Besychlag hallei theol. 
tanár. 

Poros\ Silé\iában — mint olvasom — a pap-
hiányt a tanítókban való hiány fogja követni. Csak 
Oppeln hercegség tankerületében magában 772 uj 
tanerőre volna szükség, hogy minden egyes osztály-
nak meg legyen a maga tanítója. A kath. népisko-
láknak 720 s az evangélikusoknak 52 tanítóra volna 
szükségök. Az egyes népiskolai osztályokban 80—100 
gyermek épen nem tartozik a ritkaságok közé, 
sőt Felső-Silézia 180 falusi s 1 városi iskolájában 
100—150 gyermek esik egy tanítóra. Vannak' egy 
osztályú iskolák 100, 2 osztályúak 200—300 s 3 
osztályúak 300—400 tanulóval. Alig hiszünk a sze-
meinknek, hogy Németországban ilyen mizériákról 
olvashatunk. Emlékeztet ez a nyomorúság Trsitschke, 



a nagyhírű berlini történettanár ama mondására, 
a mely szerint Nagy Fpgves egyik legnagyobb ér-
deme az volt, hogy „kiszolgált káplárjait alkalmazta 
falusi tanítóknak". S ha ilyen állapotok vannak még 
Németországban is, hát milyenek Magyarországon k? 
Pedig Bismarck a vaskanezellár és Moltke tábornok 
szép szava szerint „a nemzet ez igénytelen, sőt 
olykor lenézett napszámosai győztek a franciákon !" 

Szászországban ismételt ízben előkerült mára 
halotthamvasztás kérdése. Igy legközelebb is a 
szász országgyűlésen egy külön kérvény alakjá-
ban. De úgy a bel- mint a közoktatásügyi kormány 
képviselői kijelentették, hogy az államkorrnány a 
halotthamvasztás kérdésében uiaig is az ország-
gyűlés 1887/88. és 1889/90. határozatainak álláspont-
ján állt, s a kérdésnek a törvényhozás utján való 
szabályozására semmi különösebb oka és indoka 
nincsen. Az álkunkorinány sem közegészségügyi, 
sem aesthetikai tekintetben előnyben nem részesít-
heti a halotthainvasztást az eddigi temetkezéssel 
szemben. A kamarai ülésen, a hol az ügy ismétel-
ten is szóba került, Ackermann udvari lelkész ki-
jelentette, hogy a halotthamvasztás kérdóséban sem 
valamely dogmáról vagy keresztyéneüenes tende n-
tiáról, hanem igenis arról van szó, hogy az egyház 
ősrégi idő óta nem helyesli, s hogy az eddigi te-
metkezési szokás mellőzése vagy eltörlése a szent-
írás sok helyével kerül ellen létbe, eltörölné énekes 
könyvünk sok szép énekét s teljesen átalakítaná 
a temetési liturgiái. Hozzá járul még az is, hogy 
teljesen megszüntetné a mi temetőink szép és 
lélekemelő költészetét. A halotthainvasztásnak azon-
ban a szász kamarában sok a híve s félő, hogy 
mielőbb mégis csak diadalra segítik. 

Gottschick tübingai tanár és ismert nevű 
theol. iró és Herzog vveiblingeni lelkész kezdemé-
nyezésére e hó 2-1 kán jöttek össze Stuttgartban a 
„Christi. Welt" c. nagy elteijedésű heti folyóirat 
württembergi barátai. Azon Herzog lelkész előadást 
tartott e szokásos évi értekezletek szükségességé-
ről és jelentőségéről, és eleve tiltakozott az ellen, 
mintha ez értekezletek valamely egyházpolitikai 
aklióval vagy szövetkezéssel volnának azonosak. 
Winnenberg ev. tartományegyháza az egyházi és 
theol. szétszakadozottságtól még mentnek tekin-
tendő. Ez értekezletek azoknak a theologusoknak 
és műveltebb laikusoknak a szorosabb tömörülé-
sét célozzák, a kik a mai Iheologiában és korunk 
egész ku!tur\ ilágában nem veszedelmet, hanem 
előny! és nverességet látnak az egyházi keresz-
tyénségre nézve. Az ilyen tömörülés csak javára 
szolgál az egyháznak, a theologiának s az egész 
kultúrának egyaránt, s ilyennek szükségét érzik 
úgy a theologusok, mint a lelkészek és a művelt 
laikusok. Találkozó helyük a szellemi élet terén 
Raáe „Christi. Welt" c. folyóirata, mely Kómával 
szemben is erős és hatalmas védő várnak bizonyul. 
A tanítósággal és a munkás osztálvlyal szemben is 

fontos feladatok várnak az értekezletre. Egv 3 
theologusból és ugyanannyi laikusból álló bizottság 
vette kezébe ez értekezletek végleges szervezésé-
vel ügyét. Igy hát mindenütt tömörülnek, s csak 
mi magyarok, szászok és tótok továbbra is ellen-
ségeskedünk az egyházban ! 

Eperjes 
Dr. Szlávik Mátyás. 

I rodalom. 
A Magyar Könyvtár májusi sorozata fölöttébb 

alkalomszerű füzettel nyílik meg; a Rákóczi em-
lékének fölujitása idején bizonnyal mindenki öröm-
mel fogja olvasni a nagy fejedelem önéletírásának 
második részét, mely — Kajlós Imre jeles fordí-
tásában — annak az időnek történetét mondja el, 
melyet Rákóczi a párisi udvarnál töltött, azután 
pedig Konstantinápolyija való utazásának szomorú 
és meddő viszontagságait ecseteli. Az ekkép mái-
teljessé lett Rákóczi-mű értékes kiegészítője lesz a 
magyar történeti oktatásnak. Az utánna következő 
kettős számban a „M. K." Shakspere-kiaclása foly-
tatódik, még pedig „A velencei kalmár' uj átülte-
tésével, melyet Radó Antal végzett, a nála megszo-
kott lelkiismeretes pontossággal és verselő virtuo-
zitással. Végre az utolsó füzet Gerő Ödönnek (Vi-
haros) két nagy értékű novelláját közli, melyek 
úgy a lelki élet mélyen járó analizásánál, mint az 
elbeszélő hang könnyedségénél fogva egyaránt ki-
válók. A „M. K." e füzetekkel már a 384-dik szá-
mot éri el; a teljes jegyzéket bárkinek szívesen 
küldi meg a kiadóhivatal (Andrássy-űt 21.), vala-
mint bármely hazai könyvkereskedés. Egy-egy szám 
ára 30 fillér. 

A magyar nemzet története é s a mai magyar 
állam ismertetése. Az 1899-ik évi tanítási terv sze-
rint középiskolák VIII. osztálya számára irta dr. 
Szigethy Lajos. Uudapest Kókai Lajos kiadása. 1904 
Ara 3 I\, 20 fill. (275 lap.) Történelem tanítása a 
legalkalmassabb eszköz az ifjú jelleme, világnézete 
kialakításában. Protestáns iskolában protestáns 
felfogású kézi könyv kell a tanár és tanitó kezébe. 
A történelmet nem szabad ma már csak királyok 
és háborúk történetének tekinteni, hanem a nép, 
a közműveltség, a művészetek, a munka, a keres-
kedelem, az általános fejlődés és közszellem ké-
pet kell az ironak rajzolnia, s az iljut előre ké-
szítenie arra, hogy ő is részes lehessen nemzete 
történetének folytatásában a maga korében, tehet-
ségeihez képest. Mint tartalmas, ügyes, helyes fel-
fogású, jól irt tankönyvet ajánljuk középiskoláink 
tanárainak meleg pártfogásába dr. Szigethy buda-
pesti ev. fogyni, tanárnak ezen könyvét. 



T E M E T Ő . ÈÈMÊÊMM 

A hartai ágostai hitvallású evangelikus egyház 

mély fájdalommal jelenti, hogy szeretet kántortani-
túja tekintetes Bekk Henrik úr f. évi junius hó 
2-ik napján életének 73-ik és tanitoi működésének 
ö5-ik évében, kinos szenvedés után elhunyt. 

A szász—tótpelsöci ág. hitv. evang. k e r e s z -
tyén -egyház őszinte, mély tájdalommal jelenti, 
hogy érdemdús és szeretett lelkipásztora Nagy-
tiszteletű Ku\ma Adolf úr, a zólyomi egyházme-
gye alesperese, Zólyomvármegye közigazgatási és 
törvényhatósági bizottságának,- s Tótpelsőc képvi-
selőtestületének tagja, áll. iskolai gondnoksági el-
nök, életének 65-ik, s buzgó, hazafias lelkészke-
désének 38-ik évében t. évi május hó 30-án az 
Urban csendesen elhunyt. 

152—1904. 

Pályázat. 
A debreceni ágost. hitv. ev. egyházban 

a segédlelkész-hiÉokíiaíiói 
állás betöltendő. Javada lom : évi 1200 ko-
rona, havi előleges részletekben fizetve. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f. évi 
junius 25- ig alulirott íőespereshez küldjék, ki 
esetleges felvilágosítással szivesen szolgál. 

Debrecen. 1904. juni 3. 
Maíerny Lajos 

48 2 - 1 főesperes, 

Pályázati hirdetés. 
Segédlelkész! keresek. Szolgálat i nyelv 

a tót. 
Dijazása : havi előleges részletekben 

fizetendő 420 azaz négyszázhúsz korona és 
teljes ellátás. Az állás jövő július hóban 
elfoglalandó. 

Uhorszka (Nógrád megye.) 1901. év. 
mujus hó 31-én. 

Sveilla János 
4-7. 3—2 ev. lelkész. 

minden- i a k n l o r k o r l f t l r iskola-, torna- és cvodabe-
nemü « o i v v j u j m u i m , rendezések és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgaiunk 
ingyen és bérmentve. 

25 15—H 

törlesztéses kölcsönöket ' g f f 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingat lan 3/4 ér tékéig I. és II. helyre 

15—65 évig ter jedő időtar tamra . 

S z e m é l v h i í e l t ' l ) a P o k n a k > katonat isz tek-
; ' nek. állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig ter jedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELIER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12 9 (Válasz bélyeg) 
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A Glosius Sámuel és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. hitv. ev. egyháznál ke-
zelő bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken ta-
nuló ág. hitv. ev. lelkészi, vagy pedig gymnasiumi tanári pályára készülő ifjak számára 
több rendbeli, egyenkint 210 német birodalmi márkából álló ösztöndíj fog a jövő 1904— 
1905. tanévre kiosztatni, r.zen ösztöndíjak egymásutáni két éven át élvezhetők : 

Az elnyer hetes feltételei: 
végzett 1. Ha hittani jelölt a folyamodó, akkor már is két évi tanfolyamot jól 

yen valamely magyarhoni protestáns theologiai intézetben. 
2. IIa tanári pályára készül a folyamodó, akkor az érettségi bizonyítvány kelte után 

' ét évig honi vagy külföldi magasabb intézetben a maga választott szakában jó sí-
tanult legyen. 
3. Azonkívül mindenik folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen : 
a) magyarországi születésű és ágostai hitvallású ; 
b) a magyar nyelvet tudományosan ismerje, helyesen irja és beszélje, mely körül-

hiteles külön bizonyítvány által igazolandó be ; 
<_•) legyen feddhetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú. 
Ennélfogva felhivatnak a külhoni egyetemeken levő mindazon lelkész- vagy tanár-

jelöltek, kik már egy év óta a Glosius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében van-
nak, hogy ha még további egy évre külegyetemeken maradni ésaz ösztöndijakat élvezni óhaj-
tásuk: azt az előttük tudvalevő feltételek teljesítése mellett 1904. szeptember 30-ig alólirott 
bizottsági jegyzőnél kérvényileg jelentsék be. 

Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló vagy oda még csak ezután 
kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik a fentebb részletezett minőségi feltételek-
nek megbírván felelni, ilyen ösztöndijat a jövő 1904—1905. tanévben élvezni óhajtanak, hogy 
a fent megírt kellékeknek kétségtelen beigazolására akár eredetiben, akár hitelesített má-
solatban melléklendő tanodai, — lia van candidaticumi — vagy egyetemi és egyéb bizo-
nyítványokkal ellátott, az alább kikötött tanítási kötelezettséget is tartalmazó sajátkezüen 
irt és aláirt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényeiket f, 1904. évi 
szeptember 30-ig való záridő előtt (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe 
nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve alólirott bizottsági jegyzőhöz (Budapest, V. Bál-
vány-utca 8. szám) küldjék be. 

A megszavazott ösztöndijat a díjnyertes hit- és tanárjelöltek felerészben a külföldi 
egyetemen történt beiratásuk igazolása után a tanév elején, második felerészét pedig a 
tanév második fele kezdetén, miután bizonyítványaikat az illető egyetemen sikerrel töltött 
első félévről és egyszersmind a második félévre iett beiratásuk felől is (Frequentations-
Zeugniss und Anmeldungsbogen) a kifizetés alá kerülő összegről szóló sajátkezű nyugtá-
jukkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta útján bérmentesen megkapni, mivégre 
szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják. 

A ki ezen bit- és tanárjelölt! ösztöndijat már egy évig hüzta, a rákövetkező évben 
is annak élvezetében csak ugy maradhat meg, ha újabban is érdemesnek tapasztaltatott; 
lia továbbá már az első évben a filozofiát, beleértve a filologiát és kivált erkölcstani tilo-
zoliát is szorgalommal tanulta, s a második évben is tanulja; végre lia magát előre arra 
kötelezte, hogy a külegyetemeh töltött ösztöndíjas két esztendő után a hazába térve, a 
pesti ág. hitv. ev. magyar-német egyházgyülekezet tanodájában, ha kívántatni fog, mérsé-
kelt díj mellett egy évig segédlanári hivatalt viselend. 

Kelt Budapesten, 1904 május hó 1-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő, 
jegyző. 

41 3 - 3 

Fabiny Gyula, 
elnök. 



Toronyórák 
pa lo ta - , v á r o s h á z i - , g y á r i -
és l a k t a n y a ó rák be ren -
dezését a l ege lőnyöseb -
b e n e szköz l i 

m il! 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, VII., Gsömöri-ut 50. szám, 
saját liázában. 

Képes ár jegyzékek és köl tségvetések bérmentve 
30 10—5. 

baktai EGRY FERENCZ 
liarangöntö 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlom harang -
öntő műhelye-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

Ï I 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az el ismerő i ratokból : 

Elismerő nyilatkozat. 
Alulírottak mint a daróci Bereg m. ev. ref. egyház 

elöljárói hivatalosan igazoljuk, mely szerint a nevezett egy-
ház részére baktai Egry Ferenc kis gejőci harangöntő ál-
tal keszitett forgatható vaskoronával ellátott harang ugy 
a kúlcsmt és a fölszerelést, valamint a csengő hangot es 
a kitűnő minőségű anyagot tekintve közmegelégedésnek 
örvend es mig egyrészt a szakértők tetszését nyerte me" 
másreszt hosszú időn át buzgó liivogatója lett à hiveknek 
az Isten házába. 

Amiért is erkölcsi kötelességünknek tartjuk, ho«-y a 
nevezett harangöntő urat mindenkinek melegen 'ajánljuk. 

Bárczay Sándor 
főgondnok. 

Szabó András 
ref. lelkész.-

•X 
«K 

M 

Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
e lső dé lmagya ro rszág i = 

orgona-épiiő mííintézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
S z á l l í t k i t ű n ő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r s z e r i n t k é s z í t e t t 

—- pneumatikus = 

orgonáka t 
bármi ly nagyságban 

a legolcsóbb á r ak mellett . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szivesen szolgálok. 
Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

mel kitüntetve. 27—14 
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SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székes fehé rvá ro t t . 
•• ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = — 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
lamint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 15-4 
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Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 
Félévre . . • 6 
Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

EGYHÁZ ÉS I 
M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negj'ed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Zelenka Pál 
tiszakerületi püspök a vallás- és közoktatásügyi minister által 
összehívott tanügyi ankéten a következő beszédet mondotta : 

Tisztelettel kijelentem mindenekelőtt , 
hogy a nra. kormánynak , illetőleg a vallás-
os közoktatásügyi Minister úr Ö excellentiájá-
nak, előadói javaslat a lak jában most elénk 
ter jeszte t t törvényjavas la tá t teljes elismeréssel 
fogadom, azt a tárgyalás alapjáúl teljes biza-
lommal elfogadom. 

Teszem pedig azt azon jó hiszemmel, 
hogy ezen javaslatnak iskoláztatásra, tan í tókra 
• - taní tóképzőkre vonatkozó azon intézkedé-
sei, amelyek • szerintem nem felelnek meg 
államunk mai igényeinek, nem nyúj tanak a 
magyar nemzet nagy céljainak elérhetésére 
kellő biztosítékot, — megfelelő módosítással 
fognak majd a törvényhozás elé ter jesztendő 
törvényjavasla tba fölvétetni. 

Ezen javasla tnak elbírálásánál államfen-
tar tó, építő és mentő nagy czélok uralkod-
nak gondolataim és érzelmeim felett. 

Államfenntartó célnak hata lmas es%kö%e a 
népiskola, — erre vonatkozólag azon intéz-
kedés, hogy a gyermeknemzedék minden 
t a g j a nyerjen (> éves korától 15 éves koráig 
népiskoláinkban oly okta tás t és nevelést, a 
mely a szükségelt -ismereteken kivül adjon 
azok mindegyikének részletes vonásaiban is 
kellő képet ál lamunkról, meleg szeretet ha-
zánk iránt s nyelvének is teljes bir tokában, 
hata lmas eszközt a közélet bármely helyén 
és fokozatán m a j d édes ot thonnak, munka-
térnek és boldogulásnak hazánkban megta-
lálására s megbecsülésére. 

Államunk fentartó ezen nagy céljához 
azonban kevésnek vallom azt az intézkedést, 
nielylyel a szülő, gyám, vagy gazda 100 Ko-

ronáig emelkedhető birsággal kényszerí t tet ik 
gyermeke vagy gyámol t jának rendes és pon-
tos iskoláztatására. A kényszerítő vagy meg-
torló kéz ugyanis á l lamunknak csak egyik 
keze. Kell tehát , hogy a másik kéznek áldot t 
ereje is nyerjen érvényt az a tyai kéznek azon 
munkája , a mely a gyermeknemzedék nagy 
többségénél, szegénység, á rvaság okozta nagy 
akadályai t — a rendes iskoláztatásnak, t ud j a 
tandíjmentességgel és más kedvezményekkel 
elhárí tani . 

Allamepitö célnak ha ta lmas cs^kö^ci a 
tani tók, — ezekre vonatkozólag legnehe-
zebb" eredményében azonban a legáldásosabb 
életpályának, — a nevelve tanítói állásnak oly 
helyzetbe hozása, hogy a tani tók mindegyike 
tud ja nagyobb életgondok nélkül, nyugodtan, 
jó kedvvel végezni sokágazatú teendőjét , sőt 
nemes büszkeséggel megoldani hivatásos élet-
fe ladatát . 

Ennek azonban alaptételei : a szülőktől 
való függetlenség, az elöljárók részéről gon-
dosan g37öngéd elbánás, az állam részéről 
pedig hódító cselekedetek által is igazolt 
elismerés. 

A szülőktől való függet lenség megköve-
teli, hogy azoktól semminemű fizetést, vagy 
díjazást ne kelljen elfogadnia közvetlenül.— 
hogy tehá t a tandij , párbér , ingyen munkát 
követelő szolgálmány töröltessenek el teljesen 
s addig is, mig az megtörténhet ik, az a fen-
ta r tó testületek által és javára vétessék át . 
A tanitók mindegyike t ehá t a fentar tó tes-
tületktől kapja meg évi fizetésébe betudva 
azt a fizetésrészt is, vagyis összes tizétését 
készpénzben. 

Az állam tekintélye megköveteli, hogy 
minden tani tó tekintessék az állam életfogy-
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tiglan megválasztott rendes tisztviselőjéül s 
mint ilyen, fizetés összegére vonatkozólag 
is minden helyen és fokozaton eg3^enlö elbá-
násban részesittessék. Nem volna tehát meg-
engedhető, hog3T az állami iskolák tanitói, 
habárcsak néhány koronával is legyenek na-
gyobb fizetéssel ellátva a nem állami iskolák 
tanitóival szemben, — hogy azok rendes fizetése 
1200 koronánál falu hetyen, legalább 1400 
koronánál pedig városokban kisebb lehessen ; 
hogy a tanitók fegyelmi összes ügye, ebben 
a magyar nyelv tani tására is vonatkozó, ne 
hagyassék meg azon független birós'ág jog-
körében, a mely személyekre való tekintet 
nélkül tud táigyilagosan hozni igazságos 
Ítéletet. 

Ity módon történő elbánás a tanitók 
összeségével, megteremtené bennük a ma-
gyar állam üdvének valójában lelkes hadse-
regét ; — a nem kis büszkeséggel azokúl 
nevezett iskolamestereknek mindent győző 
és legYőző, ép azért tehát legyőzhetlenül hős 
táborát . 

Allammentö célnak hatalmas eszközei a 
tanítóképzők, azoknak oly módon szervezése, 
hogy azok mindnyájában, tehát kivétel nél-
kül kizárólagosan a magyar nyelv volna a 
tannyelv, egyrészint azért, hogy az ily kép-
zőkből kikerült tanitók aztán nemcsak a 
magyar nyelvet mint eszközt, hanem a ma-
gyar szellemet és érzelmet mint jelleget vin-
nékbe a közéletbe éltető erő gyanánt. Különben 
is a most fentartótestületek természetes jogai 
a magyar állam szintén természetes jogaival 
kölcsönös jóakarat és céltudat hatása alatt 
összhangba volna hozható. 

A törvényjavaslat részletes intézkedéseire 
vonatkozó nézeteimet nem kisebb őszinteség-
gel fognám becses engedelműkkel a részletes 
tárgyalás folyamán elmondani. 

Kettőt kérek most még általánosságban. 
A népiskolák 80 °/o-a levén ma egyházak, tár-
sulatok és egyesek fentartási tulajdonában, 
hallgattassanak meg tehát azok is. Bánjék 
el velük az állam, illetőleg most a magas 
kormány nobilisán. Hivja fel őket vélemé-
nyeiknek záros határidő alat t történő fölter-
jesztésére. 

Munkáljuk a magyar államot fentartó, 
épitő és mentő nagy czélok hatalmas eszkö-

zeinek reformját, hit-, nj'elv- és osztály kü-
lönbség nélkül összhangban. Tegyük meg 
most, mikor erre nekünk a kormán}' — saj-
nos, a már 25 éves törvény romjain alkalmat 
adott. Megtehetjük elszántan, nyugodtan és 
egyakarattal , hisz, olyT államférfiú áll ma is 
vallás és közoktatásügy élén, magaslatán, a 
kinek áilamnagyi közreműködése sikert igér, 
áldást biztosit! 

Egységes vallásoktatás a középiskolában. 
Irta : Frenyó Lajos, 

eperjesi collég, főgymn. val lástanár . 
(Folytatás.) 

Szerző a fenti fejtegetések után nem 
megy át azonnal a középiskola részletes val-
lásoktatási tervére, hanem — egészen he-
lyesen — mivel az elemi iskola vallásokta-
tási tervének szorosan kell összefügni a kö-
zépiskoláéval, előbb az elemi iskola vallás-
oktatási tervéhez szól. 

Igaza van, midőn azt mondja, hogy az 
elemi iskolában az egyháztörténelmet élet és 
korrajzokban intensiven kell tanítani. hiszen 
ez a gyermek psychologiai állapotának in-
kább megfelel s nagyobb eredménnyel tanit-
ható, mint a kis- vagy pláne nag}r káté, me-
lyek közül az előbbit pl. a II. osztályban 
most is tanít ják. A gyermek a kátéból egy-
szerűen elmondja a betanult leckét anélkül , 
hogy értené, de nem is lehet kívánni tőle, 
hiszen még később a IV. és V. osztályban 
is nehezen érti meg, annál nehezebben mi-
nél kevesebb bibliai és egyháztörténeti elő-
ismerete van hozzá. Ezen az állapoton ok-
vetlenül segíteni kell, mert a modern pae-
dagogia egészen más eszközökkel dolgozik, 
mint a mi vallásoktatásunk, a mely még 
most is a régi utakon jár. Innen van aztán, 
hog}7 a gyermeknek a vallás tanulása a leg-
nehezebb, a szakemberek előtt pedig a val-
lástanítás eddigi módja a legellenszenvesebb. 

Az elemi iskola számára készített anyag-
beosztás is elfogadható, mert észszerű, pae-
dagógiailag és didaktikailag helyes. Elemi 
iskolában elég, ha a gyermek a kátét az V. 
VI. osztályban tanulja. Az 1900. évi vallás-
oktatási javaslat a bibliai történetek tanu-
lását az elemi iskolában négy évre szabja 



meg, azonkívül bibliaolvastatást ir elő bib-
liaismertetéssel az V. VI. osztály számára, 
az egyháztörténelemre pedig csak egy évet 
szán. Ez nagyon arányta lan beosztás s e 
mellett az olyan gyermek, a ki csak elemi 
iskolát végez, nagyon keveset tanul az egy-
háztörténelemből, mert mit tanuljon az alat t 
az egy év a la t t ? Élet ra jzokat és korrajzokat 
a reformáció előtti időből, a reformáció ko-
rából, vagy a magyar protestáns egyház tör-
ténetéből? Ha mind a háromból tanul, mind 
a három rövidséget szenved. 

Hogy a fennálló állapoton változtatni 
kell s az egyháztörténetet intensivebben kell 
az elemi iskolában tanitani, abban megerő-
sit a tapasztalat . Épen most jövök falusi 
elemi iskolai vizsgáról ; az illető osztály egy-
háztörténelemből csak Luther életét és a re-
formáció történetét tanulta, az egyetemes 
egyháztörténetből semmit, a magyarországi 
protestáns egyház történetéből hasonlóképen. 
Az illető növendékek kikerülnek az iskolából, 
vájjon a konfirmációi oktatás, a melynek 
összefoglalónak és befejezőnek kell lenni, pó-
tolhatja-e a hiányos egyháztörténeti t an i tás t? 
Bizonyára nem. S ezek a növendékek ki-
mennek az életbe a nélkül, hogy az őske-
resztyén vértanukról, protestáns ősapáink 
küzdelmeiről, szenvedéseiről tudnának vala-
mit. Hát nem vétek az ilyen állapot? Sőt 
annyival inkább, mivel ezek fontos hiterősitő 
eszköztől esnek el. Ezért is szükséges az 
elemi iskolákban az egyháztörténet inten-
sivebb tanitása. A hat osztály közül legalább 
kettőben kell egyháztörténetet tani tani még 
pedig a III. és IV. osztályban azért is, mert 
annak nagy jellemképző hatása van. 

A mit az elemi iskola V. illetőleg VI. 
osztálya tanulna, t. i. a kátét, azt a közép-
iskolába lépő tanuló az alsó négy osztályban 
sajá t í taná el szerző propositiója szerint s itt 
kapcsolódik bele az elemi iskola tanterve a 
középiskolaiba. Ez ennek a javaslatnak nagy 
érdeme, hogy a kettőt önállósága, egysége 
mellett is összefüggésbe, kapcsolatba hozta, 
holott eddig nem voltak erre tekintettel. 

A középiskolai vallásoktatás menete egész 
természetesen oszlik azokra a fokozatokra, 
melyekre szerző osztja, t. i. hogy a Luther 
kis kátéjával kapcsolatban vett bibliai tör-

ténetek és tanitórészek után az isteni kije-
lentés összefüggő történetét kell nyújtanunk 
Izrael történetének és Jézus életének előadá-
sában a káté átismétlésével és összfoglalásá-
val, — ezután következnék az V—VII. osz-
tályig az egyhártörténelem s végül a VIII. 
osztályban a hit- és erkölcstan. 

A mi a részletes tantervet illeti, az I 
és II. osztály anyaga teljesen a kimondott 
alapelvhez alkalmazkodik : vallásos érzelme-
ket igyekszik kelteni, a káté anyaga pedig 
tar talmilag illeszkedik a bibliai történetek-
hez. Lehetnek ugyan olyanok, kiknek feltű-
nik, hogy szerző ű{ I és II. osztály számára 
ő- és újszövetségi történeteket vegyesen vesz 
fel. Erre nézve megjegyzem, hogy ez szer-
zőnek nem eredeti gondolata, hanem az 1900. 
évi javaslatból van átvéve, de szorosan fo-
lyik a fent kimondott elvből, t. i. hogy ne-
künk minden fokon keresztyéneket kell ne-
velni. A mellett pedig a tanulóra semmi kár 
sem háramlik belőle, mert az I. osztályban 
pl. nem lehet cél a zsidó nép összefüggő 
történetének a tanitása, hanem a történetek-
ből levonható vallásos igazságok feltüntetése. 

A III. osztály tárgya : a% istenfélő embei 
vallásos élete a^ ő- és újszövetség kiválasztott 
tan i tőrésze i ne k ismertetése kapcsán, — folya-
mánya az I—II. osztály tárgyának. A káté 
anyaga itt is ta r ta lmi összefüggésben van a 
bibliai anyaggal. A III. osztály bibliai anya-
gáról esetleg valaki azt mondhatná, hogy 
egyhangú, untató egész éven tanitórészek kel 
foglalkozni. Ez szerintem nem áll, mert na-
gyon sok olyan tanitórészlet van az ó- és 
újszövetségben, melyek történet alakjában 
vannak elmondva, ilyenek a példázatok, ki-
vált Jézus parabolái. 

I t t azonban nem hagyhatom emlités 
nélkül azt, hogy az istenfélő vallásos ember 
életének festésénél az egyháztörténeti élet-
rajzokra való utalás szükséges, hiszen hány 
olvan alakot tucl felmntatni az egyháztörté-
nelem, a kik például felhozhatók (Augustinus, 
Luther stb.) Ezt annál inkább meg lehet és 
kell tenni, mivel a II. osztály anyaga az 
egyháztörténet kezdetével végződik. A hegyi 
beszéd egyes részeinek pl. az üldözések meg-
jósolásának magyarázatánál s máshol egészen 
természetszerűleg kell az ős- keresztyének 



s a magyar protestánsok üldözését feleleve-
níteni. Más szóval, meg kell fordítani azt az 
eljárást, a mit az 1000. évi javaslat a III. 
osztálynál proponál : t. i. hogy az egyháztör-
ténet tanításánál kell utalni az új szövetség 
rokon tartalmú hegeire , — a bibliai részek 
tanitásánál kell felhasználni az eg}Tháztörté-
nelmet s ezt kell tenni az alsó nég}T osztály-
ban, a hol arra alkalom nyilik. 

Az egyháztörténet eddigi tanitása kü-
lönben sem felel meg a didaktikai feltéte-
leknek. Összefüggő eg3Tháztörténelmet tanul 
az ifjú, mielőtt akár hazája törtenetét, akár 
az egyháztörténelem hátterét és keretét al-
kotó világtörténetet tanulta volna s az egye-
temes egyháztörténet egy osztály számára 
még rövidre fogva is sok. Ez a javaslat nem 
illeszti ugyan bele a középiskolai tantervbe 
a III. osztály anyagát azért, mert azt nem 
lehet, de nem is praeoccuppál semminek. 

A IV. osztály eddigi anyaga határozot-
t an mellőzendő, mert ott nem lehet még 
rendszeres hit- és erkölcstant tani tani még a 
káté alapján sem. Az első órán a vallás fo-
galmáról beszélni, lényegét kutatni, Schleier-
macher-féle definíciókat adni, az erkölcstan-
ban pedig a legfőbb jó fogalmát firtatni. 
(Lásd : Mayer : Evang. vallástan.), nem vezet 
célhoz. Az eredmény : a fiúk nem szeretik 
tanulni, mert nehéz, megg}Tűlölik s elfelejtik, 
a mily korán csak lehet, a mi nem is csuda. 
Hiszen az érvén3rben levő tanterv nem vet 
annak kátébeii alapot, mert a káté taní tását 
a bibliai történetekkel és egyháztörténettel 
kapcsolatban nem irja elő, a ki mégis tani t ja 
az I—III. osz tás ig , az vet alapot, a ki pe-
dig nem, homokra épit. Az az anyag, melyet 
ez a javaslat proponál a IV. osztály számára, 
jóval könnyebb, mint az eddigi. Helyes itt 
a rövid bibliaismertetés, mint összefoglaló, 
valamint a káté összefoglalásánál kivánatos 
az elválasztó tanok kidomboritása. 

Tudom, hogy az egyháztörténet önálló 
tani tását a középiskola alsó osztályaiban so-
kan keresni fogják s ta lán sajnálnák, ha el-
maradna. Mondhatom, magam is nehezen 
válok meg tőle, de a tanterv egységéért, 
egyöntetűségéért meghozom az áldozatot oly 
feltétel mellett, ha az elemi iskolában két 
éven át fogják tanitani, az algimnáziumban 

pedig feleleveníteni, mert látom,'hogy ha va-
laki a középiskola IV. osztályából ki is lép 
az életbe, ha az elemi iskolában az egj rház-
történetet két éven át tanulta, a középiskola 
alsó osztályaiban felelevenítették, a kátét át-
vette s vallásoktatását a konfirmáció bete-
tőzte, nyugodtam bocsátható ki. Csak mellé-
kesen említem, hog}7 a ref. testvérek is csak 
az V. osztálytól kezdik az egyháztörténetet 
tanitani. 

A felső osztályok anyagának beosztása 
szintén elfogadható. 

A középiskolai tantervtől annyiban üt 
el az egyháztörténet tanításának mértéke, 
hogy míg a világtörténetet az V. osztályban 
csak 476-ig Kr. u. tanít ják, addig ez a ja-
vaslat 1517-ig tervezi annak tani tását . Az 
eltérés tagadhata t lan, de segíteni r a j t a nem 
lehet, mert ha az egyháztörténet tanításában 
is csak 476-ig mennének, az egy osztály 
számára kevés anyag lenne, a VI. osztály 
számára pedig 476 — 1648-ig sok maradna. 
Különben is a VI. és VII. osztály anyaga 
már összhangba jön a középiskolai tantervvel. 

Hogy mi az eg}7háztörténetet az V. osz-
tályban 1517-ig tanítsuk, illetőleg a VI. osz-
tály anyagát a reformációval kezdjük, azt 
egy fontos protestáns érdekünk is követeli. 
Az új középiskolai tanterv szerint a VI. osz-
táty világtörténelmi an}Taga nem az újkorral 
1492-től kezdődik, melyben a reformáció 
mint kezdő, vezető mozgalom szerepel, ha-
nem 476-tól, a miből világos, hogy 1517. 
mint fix kezdő határpont az anyag beosztá-
sánál eltűnt, elmosódott, a minek nagyon 
könnyen az lehet a következménye, hogy a 
reformáció a világtörténelem tárgyalásánál 
elveszti azt a első rangot, melyet magának 
a régi középiskolai tantervben helyénél fogva 
követelt. Nekünk tehát az a kötelességünk, 
hogy a reformációt mint az új kor kezdő, 
vezető mozgalmát, mint az újkor határkövét 
tüntessük fel s domborítsuk ki, a mi azt 
hiszem akkor legjobban fog sikerülni, ha a 
VI. osztály egyháztörténeti anj^agát azzal 
kezdjük. 

A szerző által kijelölt bibliai és vallás-
irodalmi olvasmány helyén való, hiszen az 
új középiskolai tanterv is hangsúlyozza az 
olvasmányok út ján való ismeretbővítést és 



nevelést. Ezt keresztül " lehet vinni bibliai 
» 

olvasókönyv és egyháztör ténelmi olvasókönyv 
szerkesztésével, mely utóbbiba a vallásiro-
dalmi anyag is felvehető s mel}* épenúgy 
szükséges, mint a bibliai olvasókön}*v. 

Az V. osztály anyaga a javas la t szerint 
szemben a mostanival egészen más, de a 
mostaninak letűnését nincs mit sajnálni . Bib-
l iaismertetést t an i tan i az ó- és új szövetség-
ről olvastatással egy év a la t t het i két órá-
ban teljes lehetetlenség. Hogy elvégezhessük 
a t ananyago t , minél kevesebbet olvastatha-
tunk, a tanulók az illető irat t a r t a l m á t a 
tankönyvből kénytelenek bevágni, a mi ne-
hézzé teszi a meg ta r tha tás t , örülnek, ha sza-
badulnak tőle, nem hogy örömmel t anu lnák . 
Bibliát úgy ismerte tni nem lehet, de nem is 
szabad, minél többet olvasni belőle, úg}- is-
meri meg az ifju. 

A VI. osztály mostani an}Taga : az egész 
egyetemes egyháztör téne t szintén túlbő, azt 
rendesen átdolgozni nem lehet. Ezen a ba jon 
ilyen beosztás mellett , minőt szerző ajánl , 
segítve lenne. Feltűnik ta lán, hogy a ma-
gyarországi prot. egyház tör ténete bele van 
olvasztva az egyetemesbe, de az nem baj, 
hiszen a középiskolai t an te rv is az egyete-
mes vi lágtörténet tel kapcsolatosan k ivánja 
t á rgya l t a tn i a hazai tör ténelmet s ha a hazai 
prot. egyháztör ténet lesz a gerinc, nem szár-
mazik belőle há t r ány . A bibliai és vallásiro-
dalmi anyag itt is megfelelő. 

A 177. osztály t ananyaga , bibliai és val-
lásirodalmi anyaga szintén megfelelő és el-
fogadható. Helyén való a régi főbb világnéze-
tek ismertetése s ezzel szemben az evangyé-
liomi egyházé az ágostai hi tvallás a lapján, 
mer t ezzel előkészitjük a VIII . osztály anya-
gá t s tág í t juk az ifju val lás tör ténet i isme-
retét, hogy annál inkább meggyőződhessék 
arról, hogy a keresztyénség a tökéletes vallás. 

A 1 III. osztály anyaga : a hit- és er-
kölcstan, marad a régi. A keresztyén világ-
nézet igazának kiemelése a modern v i lágré-
zetekkel szemben szükséges. A bibliai és 
vallásirodalmi olvasmány i t t is megfelelő. 

Megnyugta tásul azoknak, a kik az olva« 
sásra felvett anyagtól idegenkednek, illetőleg 
az időt kevésnek ta lál ják ahhoz, megjegyzem, 
hogy ilyen beosztás melet t a r ra is jut idő, 

mer t egy-egy osztá lyra sokkal kevesebb em-
lékelendő anyag esik : igy pl. az eg}'háztÖrté-
net anyaga most három osztályra esik, a mi 
az előtt kettőre, a mellet t az az intenció 
kell hogy érvényesüljön : minél kevesebbet 
emlékeltetni . 

(Folyt, köv.) 

Nagy idők városában. 
Az eperjesi evang. theol. akad. belmissiói egyesület Beszter-
cebányán 1904. május 12-én tartott vallásos estélyre irta 
Csengey Gúsztáv, eperjesi ev. theol, akad. tanár, a „Petőfi 
Társaság" rendes tagja ; szavalta Bartos Pál, III. éves theol. 

Hanyatlik a nap messze bérc fokárul, 
Átlát pirosló mezején szemem. 
Az Úrnak lelke elragadt. Kitárul 
A csodaképek titka én nekem 
Megnyílt a mult. ím ott küzd hősi népem. 
Való ez — óh nem csalfa képzelet ! 
Köszönti lelkem, látó ihletében, 
Te ősi város szent emlékedet. 

Ez volt a hely, hol nagygyá lett a nemzett, 
Ez a szabadság büszke várfala, 
Itt a nagy Bethlen Gábor szava zengett, 
Itt volt hitünknek nagy diadala : 
Itt hozta Bécset egy hang remegesbe, 
Mely szét a földön s fol az égbe szállt : 
A lelkes ország riadó gyűlése 
Itten választa protestáns királyt. 

Itt forrtak össze egy szent érzelembe 
A haza és az evangéliom, 
Együtt a kettő lelkesülve zenge 
Benn templomokban s kinn a várfalon. 
S hatalma volt a választott királynak 
Fejére tenni a szent koronát ; 
Nemesek, pórok mind mellette álltak, 
S ellen kerülte győzelmes hadát. 

De hatalmán is győzött bölcsessége, 
Szerencse polczán tud lemondani ; 
Hitért, hazáért biztosabb a béke, 
Ha népe vérét nem kell ontani. 
Az ellenség, bár fogát csikoritja, 
Azt nézi csak, hogy elfogadni jobb 
Népünk javát nagy Bethlen biztosítja 
Óh hadban nagy volt, békében nagyobb. 

Te láttad őt, nagy multu ősi város. 
Láttad hitünknek hőseit vele ! 
Mi volt dicsőbb, hogy vért, vagyont feláldoz : 
A hadnak, vagy a hitnek ereje ? — 
Óh minek kérdem ? Ki felelne rája ? 
Kit érdekelne hősök múltja ma ? 
Talán ha száraz csontok halmazára 
Mutatva Isten újra szólana. 



Szólna, mint hajdan szólt Ezékielnek, 
Midőn kivitte a pusztára őt, 
Hol embercsontok szétszórtan hevernek, 
Példázva régen elpusztult időt. 
Kérdé az Úr : Megélnek-é ezek még ? 
S a csontboritott térre mutatott. 
Tőlem ha kérdné én is megremegnék, 
S csak azt felelném : Uram, te tudod! 

Lankadva hull le lelkem égi szárnya, 
A nap leszállt, eltűnt a jelenés . . . 
Borzongva leng körül a holtak árnya . . . 
Elfogja szivem' fázó remegés. 
Az óriások törpe unokáit 
Keil-é ma dallal még buzdítani ? . . . 
Közönnyel nézik a nagy múlt csodáit . . . 
Követni ? . . . Könnyebb már lemondani, 

Izráel pusztul, nincs Ezékielje, 
Hogy föltámasszon régi csontokat 
Hitünknek nincs már Gábor fejedelme. 
Ki győzni hozna bátor hadakat. 
Elmul|ak; ők, de ellenségük itt van, 
Üli célja most is az a régi még, 
Csak módja lett más : laza soraidban 
Lappangva irt, hogy pusztul a vidék. 

Oh csak vidék már bús egyházad itt-ott, 
Hajdan az ország a tied vala ; 
Honnan az Ige nemzetet hódított, 
A mestermünek omladoz fala. 
S ki meghasonlott, a ki tenni gyáva, 
így szól : ,,ma nincs fegyveres hadunk'-
Éljen hitünk csak, mint hajdan : hiába 
Tör ránk az ellen, győzők mi vagyunk. 

Mienk az Ige éltető hatalma, 
Csak az a bátor hit legyen szilárd. 
Oh biztatóan zengjen hát a dal ma ! , . . 
Mint hajdan, újra az Úrhoz kiállt. 
Hittel tekints a száraz csőn!mezőre, 
S rnegujul itt a régi jelenés . . . 
Sión, ne csüggedj . . . tettre kelj . . . előre ! . . 
Az Úr akarja : lesz fölébredés ! 

Belföld. 
Esperességi gyűlés. Eszékre sereglettek össze 

az idén a horvát-szlavonországi evang. egyházak 
képviselői esperességi gyűlésre junius hó 7-én. A 
gyámintézeti istentisztelet után az esperes-elnök 
felolvasta évi jelenLését, a melynek az a fájdalmas 
alaphangja, hogy sokkal több a segélyezendők 
száma mint a segély maga, hogy az újonnan ala-
kult esperesség fejlődése meg van akasztva, ha csak 
behatóbb segélyezéssel nem lép segítségére az 
egyetemes egyház. Folytonosan alakulnak uj meg 
uj missiói pontok, mindig tágabbra és tágabbra 
nyilik az evangeliumi munkásság ereje, de mind 

meg nem munkálható, mert hiányzik a segély. Az 
esperesség ez idei adományát Ilok kapta s külön 
rögtönzött gyűjtés a pozsonyi diakonissa intézet 
számára 50 Koronát eredményezett. Egyhangú lel-
kesedéssel lett Gyurátz püspök egyetemes gyám-
intézeti elnöknek megválasztva. 

Az esperességi gyűlést Mayer Ádám felügyelő 
nyitotta meg és Abafl'y Miklós esperes beterjesz-
tette évi jelentését, a mely az egyházi élet számos 
és figyelemre méltó megnyilatkozásáról tett emlí-
tést. Az uj missiói központok llok és Slatina telje-
sen berendezkedtek s az egyikben, ilokon, inegerő-
sitette a gyűlés a pap választást, a másikba, Slatina, 
választott uj lelkészt. A nép istenfélő és kivánja az 
evangéliumot s több helyen azon fáradoznak a hí-
vek, hogy templomot, ilietve imaházat építhessenek. 
A horvát kormány ugyan jóakarattal van az evan-
gélikusok törekvései iránt, de segélyezése és álla-
milag nyújtott subventiója még nagyon kevés s azt 
sem adja az esperességnek szétosztás végett, ha-
nem saját belátása szerint nyújt segélyt abból az 
összegből, melyet évenként szavaz meg neki a tar-
tománygyűlés az összes nem katholikus vallás-
felekezetek segélyezése cimén, tehát még külön 
tételként meg sem nevezik az egyházunknak aclott 
subvenliót. Pedig a szükség elég nagy. Hozzávető-
leges számitás szerint évi 6450 K-ra volna az egy-
háznak szüksége s egyszeri átmeneti segélyképen 
hogy lábra állhasson 49800 K-t igényelne. A vallás-
oktatás hogy megfelelő legyen legelőbb 3600 K-val 
volna segélyezendő. Nagy érdeklődéssel tárgyalta 
a gyűlés az egyetemes theol. tanrendszer ügyét. 
Elfogadja ezt teljesen, de követeli, hogy a horvát 
illetőségű és külföldön tanult theologusok vizsgái-
kat belföldi hatóságunk előtt azon nyelven tehessék, 
melyet jól értenek, továbbá tekintve a történeti 
multat és meglévő állapotot tartassék fenn a pozsonyi 
theol. akadémia mostani teljességében. Maradjon 
tehát ott ezentúl is 6 rendes tanár s ha ujabb ta-
nári székek felállítása szükséges a többi theulogiá-
hoz, állíttassanak fel abból a nagyobb állami dotá-
czióból, a melyből most is a tervezet szerint a 
szükség fedeztetik. - Minthogy az esperesség 
szórvány-helyein nagy szükség mutatkozik a vallás-
oktatásnál, elhatározta az egyházmegye, hogy isten-
télő és hivő laikus emberek, kik arra kedvet mu-
tatnak, alkalmaztassanak kisebb szórványhelyeken 
vallásoktatókul. Az alkohoiismus terjedésének meg-
gátlása és az ifjúság szorgosabb felügyelete végett 
benyújtott az elnök javaslatot, melyről beható vita 
után az ment határozatba, hogy az esperesség felír 
a kormányhoz s ez iránti törvényjavaslatot kér a 
tartománygyűlés asztalára. Különösen az ifjúság fel-
ügyeletéről szóló javaslat fontos, mely ha tényleg 
törvényerőre emelkednék, csak áldásos lehet. E 
szerint biztosi állás volna minden faluban szerve-
zendő, a melynek kötelessége az ifjúság viselkedé-
sére az utczán és a tánczmulatságoknál felügyelni, 



volna fenvitő hatalma, de teljes felelősség mellett. 
Több helyi érdekli ügy elintézése után legszebb 
rendben feloszlott a gyűlés. 

A vasi közép egyhmegye közgyűlése. A vasi 
hözép egyhmegye f. é. közgyűlését május hó 31-én 
tartolta meg Szombathelyen. A közgyűlésre az egy-
házmegye tagjai szép számmal gyűltek egybe. A 
gyülekezetek közül csak Tótmorán nem volt kép-
viselve. Nagyon sajnos, hogy ez a buzgó, jólelkű 
gyülekezet igazgatása felette igen hanyag és bot-
rányos, a mi miatt az egyhmegye a helyszínére 
vizsgáló bizottságot volt kénytelen kiküldeni s en-
nek jelentéséhez képest fogja további eljárását irá-
nyítani. A közgyűlésben a felügyelő helyett, a ki 
betegsége miatt nem jelenhetett meg, a mi őt azon-
ban nem gátolta meg abban, hogy szokott évi 200 
koronás adományát az egyhmegye rendelkezésére 
bocsássa, (100 kor. egyhm. gváinoldának, 50 kor, 
az egyhm. gyámintézetnek, 50 kor. egy arra leg-
inkább reá szorult tanítónak.) Mesterházy Gedeon 
egyházkerületi jegyző, meszleni felügyelő elnökölt 
az esperessel együtt. Az esperes évi jelentésében 
mindenek előtt hódolatteljes hálával, hazafias 
örömmel emlékezett meg királyunk azon kir. fel-
séges küldetéséről, hogy nemzeti történelmünk 
egyik legkiválóbb, egyik legnemesebb alakjának 
idegenben porló hamvainak haza szállítását rendel-
te el, és Rákóczinak vissza adta hazáját, a hazá-
nak Kákóczit. A közgyűlés felállva hallgatta meg 
az esperes szavait, melyeket azzal fejezett be, hogy 
felkérte a lelkészeket, tanítókat és mindazokat, a 
kik erre hivatvák, neveljék, mint eddig, úgy ezután 
is a serdülő ifjúságnak, ápolják, mint eddig, úgy 
ezután is a felnőtteknek keblében a hazaszeretet, 
a törvény tiszteletet, a király iránti hűséget és buz-
dítsák, mint eddig, úgy ezután is, hogy a haza jó-
létének emelésében fáradhatatlanul közreműköd-
jenek. Sajnálattal emlité fel azután, hogy az 1818. 
XX. t.-c. kimondott jogegyenlőség s viszonosság, 
a/, egyh. és isk. szükségletek közálladalmi költségek 
általi fedezése még mindig írott malaszt. Pedig a 
hazai protestáns egyház hívei mindig első sorban 
á l l o t t ak ott a küzdelemben, melynek czélja volt a 
magyar állami lét biztosítása, a magyar haza sza-
badságának külső és belső ellenségtől való meg-
szabadítása; — és a hazai protestáns egyház hivei 
vallás-erkölcsi, közmivelödési célokra rendkívül 
sokat áldoznak, mert mig más felekezetek a tem-
plom és az iskola fentartása céljait szolgáló adót 
hírből is alig ismerik, addig a protestáns egyház- * 
községek 50—G0, sőt némely helyen 100—120 °/0 

egyházi és ezen felül 20—30 °/0 iskolai adót fizet-
nek minden korona állami adó után ! Bizik azon-
ban az esperes, hogy a mindkét hitvalláson levő 
evangelikus hazai egyház bizottságának fáradozása 
a sajgó sebekre a kormánynyal egyetemben meg 
fogja találni a gyógyirt és bizik abban, hogy a jelen kor-
mány ismert program injánál fogva elvégre az évek-

hoszszú során át sokszor elhangzott szép szavú ígé-
reteket nemes tettekkel fogja beváltani. Nem épen 
nagy sérelemként, de inkább kuriosum gyanánt 
emlité Tel az esperes azt, hogy egy stayerországi 
pápista pap a közigazgatási hatóságok közvetítésé-
vel követelte a péterhegyi lelkésztől egy 15 éves, 
magyarhonos gyerkőczének keresztelő-levelét díj-
mentesen s bélyegmentesen is hivatalból arra a 
czélra, hogy azt a gyerkőczet a pápás egyházba 
felvehesse. Evangelikus lelkipásztort hivatalosan 
arra felszólítani, hogy a hitehagyást hivatalból tá-
mogassa, már magában véve is nagy vakmerőség, 
és minthogy egy másik lelkész is szóval előadta a 
gyűlésben, hogy hasonló sérelmes megkeresések 
máskor is előfordultak, az egyházmegye felhívta a 
lelkészeket, hogy hasonló esetekben necsak egy-
házunk törvényes jogait védelmezzék, hanem az 
egyházmegyei elnökségnél is a megkeresésekre 
adandó válaszadás előtt jelentést tegyenek. A köz-
gyűlés ezenkívül magáévá tette az esperesnek azon 
válaszát, mely a különös megkeresésre adatott, és 
azt jegyzőkönyvébe is felvette. A válasz lényege 
ez: B. M. stayerországi lakos, magyar honpolgár, 
személyes viszonyai hazai törvényeink szerint ité-
lendők meg; törvényünk nem engedi meg, hogy 
egy 15 éves gyerkőc hitét elhagyhassa, törvé-
nyünk nem engedi meg, hogy őt a stayer pápista 
pap egyházába felvehesse, még kevésbbé kötelez-
hető törvényeink ellenére az evang. lelkész, hogy 
egyházhiveinek hitehagyását hivatalból elősegítse s 
támogassa.Foglalkozott aztán az esperes évi jelen-
tésében a népiskolai oktatásügy reformjának a köz-
oktatásügyi kormány által bírálat alá hozatott terv-
javaslatával. A népoktatás ügyét a mi sok nyelvű, 
sok nemzetiségű, sok telekezetű magyar hazánk-
ban első sorban hazafias és nemzeti szempontból 
kell megoldani; de nem lehet rossznéven venni, 
lia birodalmunkban, hol a Mária örökségének agy-
réme egyre kisért, hol az állam politikai jellege 
változásnak lévén alávetve, ma ezen, holnap azon 
szélső társadalmi vagy szélső egyházi irány juthat 
uralomra, az az kormányra, a hazai evang. egyház 
is sarkalatos alaptörvényeink oltalma alatt ez után 
is kivenni akarja a maga részét a népoktatás terén 
a hazafias, magyar nemzeti irányban előre törekvő 
versenyben. Hazafias örömmel üdvözli az esperes 
a törvényjavaslat tervezését, mely az állam részére 
megkívánja, a mi az államé, azaz biztostositja a 
nemzeti ügyet és az egyháznak is meghagyja a 
nyílt teret a nemes versenyre, mely a nemzeti 
ügy biztosításának célja felé tör. Csak azt sajnálja 
az esperes, hogy továbbra is mostohán kíván az 
állam bánni a mi tanítóinkkal, kik a leghazafiasabb 
közszolgálatokat teljesítik. Nevezetesen az egyház-
megye déli részén lakó szent hitszónokok körében 
egyre terjed a magyar nyelv ismerete s szeretete, 
a hazafias szellem, a minek terjesztésében az evang. 
iskola is kiveszi az oroszlánrészt. E vidéken az 



evang. iskolák mindegyikében kivétel nélkül a ta-
nítás nyelve legalább a harmadik osztálytól felteié 
minden tantárgynál, a vallásnál is kizárólagosan a 
magyar. Ehez fűzte aztán az esperes azon kérel-
mét a felkésztést vérekhez, hogy gyermekeinket, a 
kik immár legalább néhány éven át magyar nyelvű 
hitoktatást nyertek, magyar nyelven készítsék elő 
a konfirmációra is és magyar nyelvű isteni tiszte-
let keretében konfirmálják is őket és magyar agenda 
szerint szolgáltassák ki nekik az uri szent vacsorát 
is. A hitoktatás egyébiránt nemcsak hitfelekezeti 
iskoláinkban, hanem a községi s állami iskolákban 
is az adott körülményekhez képest elég sikerrel, 
de elég buzgalommal is folyik. Jó hatással lett az 
egyházmegye által az idén kezdett és a körlelkészek 
által gyakorolt ellenőrzés oly iskolákban, melyekben 
nem lelkész teljesiti a hitoktatást. E célra az egy-
házmegye az államsegélyből legalább éri 60 Korona 
segélyt kér. Még fokozni lehetne a hitoktatás sike-
rét, lia a muraszombati járásban levő, nagy kiter-
jedésű, nagy népességű gyülekezeteinkben missiói 
lelkészi vagy legalább missiói kápláni állásokat le-
hetne szerveznünk és fentartanunk. Égető szükség 
volna erre elsősorban Felsőcsalogányon, a hol 1200 
—1400 lélek jutna igy közvetlenebb lelkipásztori 
gondozás alá és a hitoktatás két-három állami isko-
lában közvetlen felügyelet alatt vagy vezetés alá ; 
de szükség volna Tótkeresztűrott is, hol 22 község-
ben a más hitűek közt elszórtan élő közel hatezer 
lélek lelki gondozása és három nem felekezetünk-
ben népiskolában, melyeknek népsége túlnyomóan 
evangelikus, a vallásoktatás felügyelete egyeiaggott 
lelkészre vár, a ki boldogemlékezetű Karsaynknak 
volt iskolatársa ! A felsőcsalogánvi missiói lelkész-
ség, úgyszinte a tótkeresztúri missiói segédlelkészi 
állomás szervezésére az egyházmegye megtette 
ugyan a kezdeményező lépéseket, de ha sikerülne 
is az ügy anyagi oldalát az érdekelt gyülekezetben, 
bár államsegély Ivel rendezni, a mi még eddig nem 
sikerült, vállalkozó káplán hiányában se sikerülne 
a lépéseket kedvező befejezésre juttatni. Végül meg-
emlékezett az esperes jelentésében azon jubileum-
ról is. melylyel mint e lapok olvasóinak még emlé-
kezetében lehet —a szombathelyi gyülekezet ünne-
pelte lelkészének 25 éves gondos lelkipásztorko-
dását ; és elérzékenyülve gratulálta lelkes pásztor-
nak, a hálás gyülekezetnek. Kapcsolatban ezen ügy-
gyei, a világi elnök indítványt tett. hogy az egyház-
megye fejezze ki örömét a felett, hogy a szomszéd 
egyházmegye esperesét és a kőszegi gyülekezetnek 
nyugalomba vonult lelkészét a királyi kegy érdem-
renddel tüntette ki egyházi téren folytatott köz-
hasznú munkásságukért. A közgyűlés elfogadta az 
indítványt. A közgyűlés további folyamán a mult 
évi jegyzőkönyvek és a bizottsági jegyzőkönyvek 
folyamán a folyó ügyek tárgyaltattak, a melyekről 
a legfontossabbakat a következőkben említem fel. 
A biblia ünnepet valamennyi gyülekezet megtartotta, 

offerforiumul 189 kor. 81 fillér küldetett be az egy-
házkerületi pénztárba, — csak Tótmorácz áldozati 
fillérei nem foglaltatnak még ezen összegben. A 
számvevőszék jelentéséből kitűnt, hogy a gyüleke-
zetek mult évi számadásait kisebb alaki hibák ki-
vételével rendben találta, azonban Battyánd, Felső-
csalogánv, Tótmorácz, Domonkosfa számadásaikat 
megkésve küldvén be, rendkívüli számvevőszék 
fog az ő költségükre tartatni. Az egyházmegyei 
pénztárnok számadásai rendben találtattak ; és mi-
vel azokból feltűnt, hogy az egyetemes egyházi 
nyugdíjintézetre Tótmorácz és Tótkeresztur offer-
toriumot nerr. adott, ezen gyülekeze'ek ezen köte-
lezőleg beszolgáltatandó offertorium beszolgáltatá-
sára komolyan felhivattak, illetve köteleztettek. A 
gyülekezetek a mult év végéig ugyan tisztára nem 
fizették le járandóságaikat az egyházmegyei s illetve 
egyházkerületi pénztárakba, mai napság azon-
ban hátralék nincs ; csak Tótmorácz tartozik az 
egyházmegyei közpénztárnak 22 korona 70 fillérrel, 
melylyel ez a pénztár Tótmorácznak közalapi 
tartozását a püspöknek, a ki azt előlegesen lefi-
zette a rend kedvéért, visszatérítette. Hogy pedig 
jövőre ily eset elő ne fordulhasson, az egyhmegve 
kötelezte gyülekezeteket, hogy mindennemű tartozá-
saikat december 15-ig évről-évre lefizessék, egv-
uttal felhatalmazta a pénztárost, hogy az év végén 
netán mégis hátralékban levő gyülekezet tartozá-
sát az egyhmegve tulajdonát képező készpénzből 
fizesse le, a gyülekezetet pedig terhelje meg ezen 
öszeggel és 6%-al. Ez által elérjük azt, hogy a ke-
rületi pénztárnál a gyülekezetek hátralékban nem 
fognak maradni, az egyhmegve pedig' az igy előle-
gezett pénze után 6-os és nem a takarékpénztári 
4-es kamatot kap, sőt a legtöbb esetben még az 
a rendesen rendetlen egy két gyülekezet fog nyer-
ni, a mely évről-évre néhány hónapig hátralékban 
leledzik és egész évi kamatot fizet a kerületnél, 
mig az esperesség a hátralék tényleges lefizetése 
után csak évig szedi a kamatot. Kénytelen pe-
dig az esperesség ezen Vi évi kamatot követelni, 
mivel tőkésített pénzének a takarékpénztárból ki-
vétele s ismét visszahelyezése rendszerint némi 
kamatveszteséggel is jár. Az egyhmegyei gyámolda 
alap vagyona lassan-lassan bár, de csak mégis 
gyarapszik. A borsodi ev. ref. értekezlet felhívása, 
hogy a lelkészek mozgalmához csatlakozzunk, mely 
szerint a lelkészi fizetések államsegély!yel felemel-
tessenek, az egyhmegye lelkészi testülete azt ja-
vasolta, hogy bár elfogadja az átiratban foglalt ér-
veket, bízzunk még is, hogy ez ügyben kiküldött 
közös bizottság, mind a két hitvalláson levő evang. 
egyháznak szerve a kérdést á kormánynál méltá-
nyos megoldásra fogja vezetni. A gyülekezeteknél 
levő alapitványok fokozatosan összevont kezelését 
az egyhkerületi pénztárban az egyhmegye nem 
javasolja, illetve nem fogadja el az ezen értelem-
ben eléje terjesztett indítványt, mivel elegendő biz-



tositékot talál az E. A. értelmében az egyhmegye 
által gyakorlandó ellenőrzésben és mivel nem kí-
vánja a gyülekezetek törvénybiztositotta azon jogát 
csorbittatni, hogy a hüségökre bízott alapítványokat 
kezeljék. A minisztérium azon leiratára nézve, hogy 
az iskolai vagyon telekkönyi állapotának szándékolt 
módosítása mindig előzetesen bejelentessék hozzá-
járulás végett a kormánynak, az egyházmegye csak 
akkor kiván nyilatkozni, ha az egyetemes egyház 
alkotmány és jogügyi bizottságának véleménye, 
melynek elkészítésére ez a bizottság felhívatott az 
egyetemes gyűlés által, hozzászólás végett az egyh-
megyékhez leszármaztatnék. A Zsedénvi díjra az 
egyhmegye a hegyháthodászi tanítót ajánlja, ki ez 
idő szerint gyógykezelés alatt áll valamely kórház-
ban és a kinek tiszttársai szinte megszavazták, 
mint arra leginkább reá szorultnak, az egyhmegyei 
felügyelő által a rendelkezésükre bocsátott 50 ko-
ronát. A körülbelől hetven pontot kitevő tárgyso-
rozatot a kgvűlés reggeli 9 órától togva tél egyig 
letárgyalta, miután a bizottságok és az élőéi tekez-
let, a tárgyakat jól előkészítették s kész határozati 
javaslatok állottak rendelkezésre. De tanácsos is 
volt az ügyeket igy készen kitállalni, mert íme 
téltizenkettőkor immár eljött az idő, melyben el-
párologtak egymás után a kezdetben szép szám-
mal jelen volt kgyűlési tagok és eloszlottak még a 
lelkészek is, kiki a magáéba és az ikerelnökséget 
és a jegyzőséget csaknem egyedül hagyták ; de 
nem voltak egyedül, mert hárman-négyen még ve-
lök voltak. Atyámfiai ! férfiak ! több érdeklődést ! 
nagyobb kitartást! jobb példaadást! r. I. 

Lelkészválasztás. A tótkomlósi egyházközség 
f. hó 12-én tartott közgyűlése az elhunyt lelkész 
— Csermák Kálmán — helyére Hrdlicska Lajost 
választotta meg nagy szótöbbséggel. 

Külföld. 
Oroszországban mint Luthardt „Alig. Ev. Luth. 

K.-Zlg"" c. lapjának mult számában olvasom, közel 
150 ezer a siketnémák száma, vagyis ugyanannyi, 
mint az egész nyugati Európában összesen és 
együttvéve, úgy hogy Oroszországban esik 100 
ezer lakosra 150. Nyugateuróban csak 70 siketnéma 
eg\én. llozájárul még az is, hogy Oroszországban 
a betegeknek csak 2°/u-a nyert gyógykezelést a 
speciális intézeteken, s csak l8í>8-ban alapította az 
eddigelé sok áldással és sikerrel működő „siket-
némák kuratóriumát4'. Legújabban arra való tekin-
tettel, hogy a siketnémaság fulbajokra vezetendő 
vissza, az orosz egyetemek összes orvosi fakultásain 
fülgyógyászati tanszékeket szerveznek, s ezzel a 
betegségek lehető gyógyítását a falvakra s a vidéki 
kórházakra nézve is megkönnyítik. 

A\ Ev. social is kongresszus, május hó 24—26. 

napjain Boroszlóban tartotta szokászos évi nagy-
gyűlését, a melyen Harnack berlini tanár és ismert 
nevü egyház- és doginatörténetiró magvas elnöki 
megnyitója után Trölisch heidelbergi tanár „a ker. 
ethikáról és a mai társadalomról", JFn7//£dortmundi 
lelkész ,,a munka szervezéséről az egyéniségre 
való hatásában", Berhard berlini tanár „a modern 
bérrendszerről s a socialis reform szükségességé-
ről és Dyrenfurth berlini kisasszony s Wilbrandt 
berlini tanár ,,a nők otthoni foglalkozásáról" tartott 
előadást. Az elnöki megnyitójában az illusztris theol. 
tanár a keresztyénségnek a socialismushoz való 
viszonyát fejtegette, s azt vitatta, hogy a socialis 
kérdés elsősorban nemis gazdasági, hanem ethikai 
kérdés. 

Solingenben Meinet lelkésznek, a Kitschl-féle 
történeti morál-theológia e legfiatalabb és leg-
harciasabb hívének Krisztusról és a XX. század 
felfogásáról tartott előadásaihoz egész felolvasási 
cyklus fűződött, a mely nemcsak a modern theol. 
felfogás, hanem a ker. vallásos tudat részéről is ki-
hívta az érdeklődést. Meinel előadásaihoz minde-
nek előtt fűzte Lepsius lelkész a Krisztusról szóló 
fejtegetéseit eképen : Arra a kérdésre, hogy ki 
volt a Krisztus, csak 2 felelet lehetséges. Az egyik 
a zsidóságé s a mohamedánismusé, mely benne 
csak embert lát s a kerésztyénségé, mely az ő 
istenségét vallja. Előbbiekkel tart a Meinel-féle 
modern theológia is, a midőn Harnacknáí,,az evan-
géliumból az istenatyasága s a felebaráti szeretet 
parancsa mellett aliminálja Krisztus személyiségét; 
s egy másik képviselőjénél kizárólag a hősök kul-
tusza értelmében fogja föl e személyiséget". Mind 
a két felfogás törli a természet feletti csudás jelle-
get Jézus életéből, mi mellett csakis „egy rajongó-
nak tragédiájáról és messiási utópiájáról" lehet szó. 
Krisztus istensége sark és alapköve, a mi ker. hi-
tünknek, mely hitünk modern világfelfogásunkkal 
ellentétbe soha sem kerülhet. Lepsius szerint a 
modern theologia egyik legnagyobb tévedése abban 
van, hogy nem ismeri istennek büntető igazságos-
ságát, mely ponton Nietzsche élet- és világnézetével 
találkozik. Különben a biblia egyezik a modern ter-
mészettudománynyal az ő egységes világnézetével, 
mig viszont a modern theologia Lepsius szerint a 
dualismus veszedelmében szenved. A vallásos égy-
házi és tudományos theol. érdeklődést még jobban 
keltették föl azok az előadások, a melyeket Solin-
genben több lelkész és tanár tartott a közel mult 
hónapokban. Igy Müller lelkész az őskor, hitről 
értekezett, s annak lényegét a feltámadás hitében 
látta : Jól mondotta, hogy a jövőnek ideálja az leend, 
hogy „az egyes ember életerős személyes hite sze-
mélyes theologiát is teremt". OL követte Trölisch 
hiedelbergi theol. tanár, a ki „a vallásnak és a ter-
mészettudománynak egymáshoz való viszonyáról" 
tartott nagyérdekű előadást. A zsidóból reformátussá 
lett Ladenburg boroszlói tanár támadásaira utalva 



azt vitatta, hogy a na turalista-atheista világfelfogás 
korunk természettudósainál ma már nem található 
s a világ psycliikai magyarázatának engedett he-
lyet. Ily felfogás mellett aztán elég tere nyilik az 
istenhitnek és a vallásnak. Mi több, még az ultra-
montánok is mozgolódtak Weinel Krisztus előadá-
saival szemben Bonaventura páter személyében, ki 
a protestánsok által is sürün látogatott előadást 
tartott ,,a keresztyénség lényegéről". Ebben Harnack 
felfogását birálta a positiv keresztyénség szellemé-
ben az evangéliumról, s azt hangoztatta, hogy a 
Krisztus istenségének vallásában a positiv irányú 
prot. theologusok a kathoJikusokkai találkoznak, 
ldőközileg maga Weinel is több előadást tartott 
apologétikai irányban az istenhit történetéről, bírá-
latáról és positiv megállapításáról. Az előadások 
sorozatát bezárta Seil bonni theol. tanár ,,a pro-
testantismus feladatairól a XX. században". Abban 
azt hangoztatta, hogy vallanunk kell a hiterős ke-
resztvénséget a modern világban s bizonyságot kell 
tennünk az istennel való személyes életünkről. Ma 
3 főalakja van a keresztyénségnek, u. m. az ultra-
montanismus, a bibliai keresztyénség s a szabad 
keresztyénség. Utóbbié a jövő, mely a fejlődés tör-
vényeivel s a modern életalakulásokkal összeegyez-
tethetők (Kopernikus, Kant). E keresztyénség a XIX. 
század nagy szellemeivel és Jézus felfogásával egye-
zőleg hirdeti a szellem uralmát a természet, a faji 
ellentétekkel szemben a humanismus s a tömeg-
uralmával szemben a személyes lélek uralmát. Ez 
a szabad protestantismus nem iskola, gyülekezet 
vagy tiieologia, hanem személyes életuralom a hí-
vőkben. Az igazság érzékén, a szabad kutatáson s 
a lelkiismeret hatalmán nyugvó szabad protestan-
tismusé a jövő. Örvendetes dolog a keresztyénség 
lényegére és védelmére vonatkozó ez az apologétikai 
mozgolódás, mig mink itt Magyarországon a létün-
ket és életünket illető napikérdésekkel vagyunk 
túlságosan elhalmozva. 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátyás. 

I rodalom. 
Székely Árpád „Beszéd és értelemgyakorlat 

leckékben" cimű munkájával, mely a sajtót a na-
pokban hagyta el, a népiskolai tanítók könyvtára 
egy kötettel szaporodott. A gyakorlati tanítói dol-
gozatok az iskolaügynek előbb Viteléhez igen szük-
ségesek s a mennyiben e könyvnek átlapozgatá-
sából annak gyakorlatiasságát látjuk, a mit a 
szerző a gyakorlatból — mindennapi tapasztala-
tából meritett s azt e könyvben igen csélszerüen 
— s módszeresen dolgozta fel ezáltal munkáját 
becsessé tette ; méltó arra, hogy a tanítóság között 
elterjedjen. 

Szerző az anyagot 56 leckében dolgozta fel. 
Az első leckék rövidebbek, a későbbiek terjedel-

mesebbek. A mi lényeges része-az anyagnak, az 
mind benne van s célszerűen, több részében min-
taszerűen van kidolgozva. A leckék között verse-
ket és erkölcsnemesitő meséket tárgyal a szerző. 
Meséi szépek és tanulságosak, legnagyobb ré-
szük Benedek: Magyar mese és mondavilága 
után vannak kidolgozva. A versek Posától, 
Iletyeitől és Hermán Ottónétól valók. Ezeket a 
gyermekek bizonyára kedvvel fogják tanulni. A 
szerző igen nagy gondot fordított munkájában 
arra, hogy ugy a kérdések mint a magyarázatok a 
módszertan követelményének megfeleljenek. A 
könyv végén igen szép dalocskák vannak Kapitól 
s egyébb szerzőktől. 

A könyvet Kovács Gyula adta ki Nagybányán 
s nála, valamint minden könyvkereskedésben be-
szerezhető. Ára füzv 2-40 kor. kötve 3 kor. 

Az „Ev. e. Szemle" csodabogarai. . ,Nem a 
név, hanem az elv választ el egymástól, azért nem 
tágíthatunk. Amint azt a régi jelszó is mondja : 
principiis obsta !" Tehát Dr. Daxer ugy tudja, hogy 
a latin költő az idézett szavakban azt mondja, hogy 
,,az elvekben álj ellent'-, holott talán arra figyelmez-
tet a klasszikus, hogy kezdetben vegye az ember 
elejét a bajnak, mert későn jön a gyógyszer, mi-
dőn a baj már elharapódzóit. „A felekezeti iskola 
életkérdés. Itt az egyháznak a hátulsó lábára kel-
lene álnia." Ezt a lap szerkesztője írja. 0 tehát az 
egyházat a négylábúak osztályába sorolja. Prosit! 
Az 1848 XX t. c.-ket a 83-ik lapon „elsárgult papír-
nak, ócska vasnak" mondja. Szép ! 

T E M E T Ő . 

Krahulecz Aladár ev lelkész és neje szül. 
Schmidt Mária mély fájdalommal jelentik mint fia 
és menye úgy a saját mint az összes rokonság ne-
vében a felejthetetlen jó édesanya, anyós és nagy-
anya özv. Krahulecz S amimé szül. Rigó Teréz úrnő-
nek, f. évi junius hó 12-én reggel fél 6 órakor, 
életének 82 évében, hosszú kínos szenvedés után 
történt gyászos elhunytát. 

A rákoskeresztúri ágostai hitvallású evange-
likus egyház megilletődéssel jelenti szeretett hű 
lelkipásztorának Nagy tiszteletű Dubovszky Nándor 
lelkész urnák folyó hó 5-én, éjjeli fél 1 órakor, éle-
tének 67-ik, fáradhatatlan és áldásdus működésé-
nek 41-ik évében, hosszas szenvedés után történt 
elhunytát. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
Többeknek. Köszönettel vettük az ^Önisme-

ret" — „Önvád" stb. cikkeket, tel is fogjuk hasz-
nálni, de arra kérjük azoknak iróit, hogy egy kis 
türelemmel legyenek, mig cikkeikre rájön a köz-
lés sora. — H. L. Köszönjük, Valamely legközelebbi 
számba. — K. P. — Strb. Köszönettel vettük. — 
K. S. Kiszorult. A jövő számban hozzuk. — K. P. 



Furcsa eset ! On ütni akar az egyház eddigi felü-
gyelőjén, aki helyet most mást választanak, egy-
szersmind meg akaija nyerni az új felügyelő jóin-
dulatát, s erre a célra a mi lapunkat szeretné fel-
használni, s ráadásul minket is le akar kötelezni 
azzal, hogy 1905-től fogva tekintsük előfizetőnknek. 
Méltóztassék tudomásul venni, hogy a mi lapunk 
az egyház érdekét szolgálja, nem pedig egyesek 
magán érdekét. Volna ugyan magunknak is okunk 
csipni egyet B. F. úron, mert rá szolgált, de erre 
nem használhatunk tel ilyen alkalmakat. Nem hasz-
nálnók fel még akkor sem, ha ön azonnal küldött 
volna előfizetési dijat, nem pedig csak kilátásba 
helyezte volna, hogy majd csak 1905-ben tekintsük 
előfizetőnknek. Fordítsuk meg a dolgot : most 
fizessen ön elő pénzzel, nem Ígérettel, ismerje meg 
lapunkat, s majd czikket helyezzen kilátásba 1905-re. 
Áll az alku ? 

Pályázat tanári állásra. 
A felsőlövői ág. hitv. evang. tan-

intézeteknél az 1904/5. iskolai tanév kez-
detével egy 

helyettes tanári állás 
betöltendő. A későbbi rendszeresítés nincsen 
kizárva. 

Pályázhatnak oly ág. hitv. evang. tanár-
jelöltek, kiknek mennyiségtan és termé-
szettan a szakmájuk és kik legalább szak-
vizsgálatukat már letették. 

Javadalmazása évi 1600 korona, havi 
utólagos részletekben fizetve. 

A megválasztott tanár kötelessége szak-
tárgyait , szükség esetén más t á rgyaka t is, 
heti 19 órában tanítani. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, vég-
zett tanulmányaikat , képesítésüket, eddigi 
szolgálatukat, egészségi és katonakötelezett-
ségi ál lapotukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt és a tanintézetek nagybizottságához 
címzett fol vamodványaikat li)04:. évi Ju-
lias hő 10-ig a tanintézetek igazgatósá-
gához küldjék be. 

Felsőlövő, 1904. évi juuius hó 10-én. 

Az iskolaszéki-bizottság megbizásából : 

Budaker G. Károly 
51. 3—1. igazgató. 

Pályázat 
az I. sz. (magyar-tót nyelvű) lemondás 

folytán üresedésbe jött Selmecbányái egyház 

lelkészi állásra. 
Javadalom : 4 szobából álló lakás, a 

a megfelelő helyiségekkel és kis kert tel . 
2000 kor. évi fizetés havi részletekben ki-
szolgáltatva ; 100 kor. faátalány7 ; alapítvá-
nyokból újévi ajándék 84 kor. ; stóla és offer-
torium mintegy 500 kor. 

A pályTázók küldjék be folyamodványai-
kat f . é. jlllius 3-ig az egyház másod-
felügyelőjéhez Mélt. Svehla Gyula m. kir. 
miniszt. tanácsos úrhoz. 

Selmeczbánya, 1904. junius 7-én. 

49. 3 - 1 . Az egyház elnöksége 

•v* «y* «V* .V. 

SZALAY GYULA 
M 0 O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
= ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszer íi lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 

Y évi jótállás mellett. 
Raktáron tart kis-

sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
lamint átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 5 



Pályázat. 
A kladzáni (Zemplénmegye, posta 

Varannó) ág. ll. ev. egylláz lakáson ki-
vül, 800 koronával javadalmazott 

kántor-tanitói 
állomásra pályázatott hirdet. 

Felvilágosítást ad augusztus 15-ig 

50. 2—1. 

Goldperger János 
lelkész. 

Pályázati hirdetés. 
Segédlelkészt keresek. Szolgálati nyelv 

a tót. 
Dijazása : havi előleges részletekben 

fizetendő 420 azaz négyszázhúsz korona és 
teljes ellátás. Az állás jövő julius hóban 
elfoglalandó. 

Uhorszka (Nógrád megye.) 1901. év. 
mujus hó 31-én. 

Svehla János 
47. 3—3 ev. le lkész. 

152 — 1904. 

Pályázat. 
A debreceni ágost. hitv. ev. egyházban 

a segédlBlkész-hitokfcatói 
állás betöltendő. Javadalom : évi 1200 ko-
rona, havi előleges részletekben fizetve. 

Pályázók felszerelt kérvényeiket f. évi 
junius 25-ig alulirott főespereshez küldjék, ki 
esetleges felvilágosítással szívesen szolgál. 

Debrecen. 1904. juni 3. 
IVlaterny Lajos 

48 2—2 főespe res , 

minden- íclrnlíinaílnlr iskola-, torna- és óvodabe-
nemü l o . v v i u p u u v u , r e n d e z é s e k és szabad, gyer-

mekpadok gyártása. — Árjegyzékkel készséggel szolgálunk 
— ingyen és bérmentve. 

25 15—15 

4 1 - o s 10 

törlesztéses kölcsönöket T^ l 1 ? ! ' b
é°" 

külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtartamra. 

Ŝ iPETl̂IvhitpIt í P a P°knak, katonatisztek-
!_nek, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig terjedő 

időre gyorsan és disereten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány 

B u d a p e s t , V I . , D á v i d - u t c a 15. 

( T ö r v é n y s z é k i l e g b e j e g y z e t t cég). 

34. 12—10 (Válasz bé lyeg ) 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam, 25. szám. Orosháza, 1904. j u n i u s 23-án 

Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . 6 

Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

EGYHÁZ ÉS 1 
MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s sze rkesz tő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . • 8 ., 
Negyed oldal • 4 ., 
Nyolczad oldal 2 „ 

A züllött viszonyok okairól. 
A Mohácsy Lajos lelkész úr ál tal fel-

vetett kérdéshez többen szóltak ugyan már 
hozzá, — de azt hiszem, hogy az illetők 
mindnyájan a lelkészi kar tagja i közül va-
lók. Legyen szabad tehát most nekem, mint 
a világi elem egyik szerény tagjának a kér-
dést saját tapasztalataim alapján — a leg-
jobb jóakarat tal tárgyalni. 

Már az 1902. év folyamán volt szeren-
csém e lapok hasábjain a protestantismus 
gyöngülésének okairól értekezni s ez érte-
kezésem során a protestantismus gyöngülé-
sének egyik okául azt a körülményt ismer-
tem fel, hogy a lelkészi kar nem mindenütt 
áll hivatása magaslatán. Midőn tehát Mo-
hácsy Lajos lelkész úr cikkét olvastam, ab-
beli hitem megerősödését nyertem, hogy ész-
lelésem nem volt helytelen. 

Magam sem állitom azt, hogy a ,,züllött 
viszonyok" oka mindenütt a lelkész egyéni-
ségében rejlik, mert mint hivatásomnál fogva 
a néppel süuúen érintkező egyén, — fájda-
lommal vagyok kénytelen tapasztalni azt, 
hogy a paraszt népnél a nemesebb érzelmek 
nem igen találhatók fel s hogy az emberi-
ség rossz tulajdonságai a parasztságnál foko-
zottabb mértékben vannak kifejlődve. 

E körülmény okainak tanulmányozása 
fölötte érdekes lenne, — azonban mert tár-
gyam nem is vonatkozik különösen és köz-
vetlenül erre, — erről hallgatok. 

Nem mulaszthatom el azonban annak 
megemlítését, hogy Dunántúl épen ellen-
kező viszonyok uralkodnak, mint az Alföl-
dön, ahol az egyik cikkiró szavai szerint 
már a vagyon nélküli egyének kezében van 

az egyházi ügyek intézése. I t t a Dunántúl 
pedig a csekélyebb vagyonú egyének nem 
juthatnak szóhoz a telkes polgárokkal szem-
ben, akik egyenesen lenézik a szegényebb 
embert s jogaik sikeres gyakorlásában ott a 
hol csak lehet gátolják. Ir igyek a szegény 
emberrel szemben s a kisded eg}Tházközsé-
gekben épen ez az utálatos irigység az oka 
annak, hogy a vagyon-aránylagos egyházi 
adózás elvét oly nehéz keresztül vinni. 

Az irigy telkes polgár fél a vagyon 
aránylagos adózás elvétől, mert ez csak a 
szegényebb embereknek lesz jó, de nem néki, 
mert az ő adója tán egy-két forinttal sza-
porodni fog. 

Visszatérve tulajdonképeni t á rgyamra ki-
jenletem, hogy nem vagyok hajlandó a puszta 
véletlennek betudni ezt az ál talam gyakran 
tapasztal t tényt, hogy a legtöbb züllésnek 
induló egyházközségnek a lelki pásztora is 
csak olyan mint a nyája. Qualis rex, talis 
grex. Véletlennek, ez igen furcsa véletlen 
lenne. 

Ezzel még nem mondtam, hogy ott a 
hol a lelkész hivatását helyesen fogja fel, 
— ott mindenütt egészségesek a viszonyok-
Előfordul az is, hogy az egyház ügyóért lel-
kesedő új lelkész már készen talál ja a zül-
lött viszonyokat s nagy idejébe kerül mig 
ezeket orvosolni birja. De . l i a nem is a je-
lenlegi lelkészt, akkor bizonyára valamelyik 
elődjét terheli a felelősség. 

Pózért ismertem én Mohácsy lelkész úr 
soraiban saját gondolataimra s csak helye-
helyeselni tudom, hogy a hibára rámutatot t . 
Ebben sem egyházunk, sem a lelkészi kar 
megsértését nem lá that tam. 

Érzékenykedés helyett szálljunk tehá. 



magunkba s hibáink megismerése és be-
ismerése után javítsunk a helyzeten. 

Mondhatom, hog}T nekem, mint protes-
táns embernek fáj t látnom, hogy egyik pro-
testáns egyházmegyének számos egyházköz-
ségében milyen minimalis tekintélye van a 
lelkésznek. De még jobban fáj t annak felis-
merése, hogy az illető lelkészek jelleme, — 
különösen egyházi szempontból nézve — 
meglehetősen hiányos. 

Ismerek lelkészeket, akik kitűnő egy-
házi szónokok, de hiveik becsülésével és sze-
retetével már nem dicsekedhetnek. Miért ? 
Azért mert az illető lelkészek szónokok 
ugyan, de nem papok. 

Hogyan is lehetne tekintélye egy olyan 
lelkésznek akiről például az beszélték, hogy 
egy gazdag izraelita házasuló pár házasság-
kötése alkalmával a lakodalmi ebéden egy 
gyönyörű felköszöntőt mondott, de a lako-
dalom fényes és drága voltát jellemezve, — 
a vidéken azt is beszélték, hogy még az 
ünnepi toast is 60 f r tba került. 

Arról pedig, hogy ez a 60 fr t aztán jó-
tékonycélra lett volna fordítva, a krónika 
nagyban hallgatott . 

Ez a nagy toastirozó pedig ad majorem 
Dei glóriám az illető egyházmegyének még 
esperese is volt. 

Megnyugtatásomra szolgált azonban az, 
hogy a jeles szónok nem is állott sokáig az 
egyházmegye élén. 

Bizony többnyire úgy van ez a züllött 
egyházakban, hogy a lelkészi állást viselő 
férfiú inkább politikus mint pap, inkább spe-
culáns mint pap, inkább pénzügyi capacitás 
mint pap, inkább bankár mint pap, inkább 
vagyongyüjtő mint pap, inkább társadalmi 
vezérférfiú mint pap, szóval inkább minden 
egyéb mint pap. 

Hogy nem az elfogultság vag}7 ellen-
szenv adja a szavakat tollamra azt azzal 
igazolom, hogy mielőtt erre a vidékre kerül-
tem, ahol ezeket a szomorú állapotokat ta-
láltam, — el sem képzeltem azt, hogy ily 
jellemű papi emberek még léteznek is va-
lahol. 

Igaz ugyan, hogy azokat a bizonyos 
mellékfoglalkozásokat melyeket egyes lelkész 
urak az okvetlenül végzendő lelkészi köte-

lességek teljesítése mellett előszeretettel gya-
korolnak, — az egyházi törvények kifejezet-
ten nem til t ják. Ámde, ha az illető urak 
lelkiismeretükhöz intéznek kérdést, azt hi-
szem, hogy a méltó választ ott is meg-
találhat ják s nem kell az összeférhetetlen-
ségi szabály hiányával takarózni 

Az is baj, hogy egyházközségeink tag-
jai a szónoklási képességnek nagyobb fontos-
ságot tulajdonítanak, mint kellene. Igaz, 
hogy szónok nagyobb hatást , nagyobb ro-
konszenvet bir kelteni, de állandóan ~ csak 
akkor, ha a szónoki tehetséggel papi jelle-
met is fel tud mutatni. A lelkészben kell, 
hogy a pap legalább is oly erős legyen mint 
a szónok. 

Hány egyház j^rta már meg a lelkész-
választással azért mert szónokot választott , 
de nem kapott papot. 

Azt mondja Mohácsy lelkész úrnak az 
egyik cikkíró úr, hogy forduljon az illető 
egyes lelkészek fegyelmi hatóságaihoz, — ha 
megfigyelései alaposak. 

Erre csak az a megjegyzésem, hogy 
még egymagában az a körülmény, hogy egy 
tisztviselő ellen fegyelmi eljárást nem indí-
tottak, nem indithattak, vagy hogy a fe-
gyelmi eljárás vegeztével felmentetett, korán 
sem vonja még maga után azt a tényt, hogy 
az illető tisztviselő meg is felel hivatásának. 
Tudhat juk az életből, hogy igen sok fegyelmi 
eljárásnak azért nincsen eredménye, mert a 
fegyelmi eset bizonyítására nem igen a k a d 
tény tanú, aki az egyes eseteket kétséget ki-
zárólag tudná, akarná vagy merné tanúsí-
tani, — holott a közönség a vád igaz vol-
táról van meggyőződve. Ezért hálátlan lépés 
a fegyelmi feljelentés, ha csak a napnál vi-
lágosabb bizonyítékok nem állanak rendel-
kezésünkre. 

Mohácsy Lajos lelkész úr eljárását te-
hát annál is inkább helyeslem, mert szavai 
személyeskedés vagy zavar keltés nélkül, — 
intő szózatul hangzottak el. 

A figyelmeztetés különben is, — hála 
Istennek — nem a lelkészi karnak, hanem 
csupán egy-egy lelkésznek szólhatott. Recri-
minálás helyett tehát inkább tegye minden 
egyes lelkész a kezét a szivére s ha azt ta-
lálja, hogy hivatalát nem lá t ta el elég buz-



gósággal, vagy szereplése nem volt eléggé 
paphoz méltó, úgy őszintén igyekezzék ú j 
emberré válni s akkor majd lehet remélni, 
hogy egházunk ege fényre fog derülni. 

A züllött viszonyokról és a cura pasto-
ralisról lévén szó, e helyütt még egy körül-
ményre bátorkodnám az illetékes tényezők 
figyelmét felhivni. 

I t t már nem egyes lelkészek hibájáról, 
hanem oly bajról kivánok beszélni, melynek 
oka csak szegénységünkben rejlik. 

Tapaszta la tom szerint az egyházi élet 
tespedése nemcsak ott áll be, a hol a lelkész 
jelleménél fogva nem áll hivatása magasla-
tán, hanem ott is, a hol a lelkész a hivek 
gondozására physikai okokból képtelen. Ilyen 
okok a lelkész beteges vagy elaggott álla-
pota. Ahol tehát a lelki gondozás nem a lel-
kész jóakara tán múlik. Ahol a lélek kész de 
a test erőtelen. 

Miképen segítsünk ilyen esetben az egy-
házközségen. 

Tisztességes nyugdijalap hiányában ke-
gyetlen eljárás lenne a lelkész njmgalomba 
küldése. 

Nincsen tehát egyéb segítségünk, mint 
káplánnak alkalmazása. 

Ámde ez a dolog is nehéz, mert egy bő-
ven javadalmazott állásban lévő vagy eset-
leg magán vagyonnal biró lelkésznél a káp-
lántar tás nem okoz ugyan nehézséget, — 
azonban, miképen kívánjuk meg egy szerény 
javadalmazású lelkésztől, — aki maga is alig 
tudja magá t családjával fenntartani , — azt, 
hogy saját költségén még káplánt is tartson. 

Az ezen az uton az egyházközségeket 
érhető bajok megelőzése céljából tehát javas-
latomat, hogy minden egyházmegye rendsze-
resítsen az előre látható szükséghez képest 
bizonyos számú segédlelkészi állást s az 
egyházmegye esperese ezután a segédlelkésze-
ket mindig oda helyezze, ahol segédlelkészre ' 
tényleg nélkülözhetetlenül van szükség. 

Az il ven segédlelkészi állások rendszeri-
tésének költségeit is számításba kellene aztán 
venni az 1848. évi XX. te. alapján követelt 
a lapi tványszerü összeg meállapitásánál. 

Bor cas. 
(folyt, köv.) 

Egységes vallásoktatás a középiskolában. 
Irta: Frenyó Lajos, 

eperjesi collég, főgymn. vallástanár. 
(Folytatás és vége.) 

Áttérve a középiskolával egy színvona-
lon álló iskolák tantervére, a hat osztályú 
polgári fi a-iskola anyaga ugyanaz kell hogy 
legyen, ami a középiskoláé, azzal a külömb-
séggel, hogy a középiskola felső négy osztá-
s á n a k anyagát kettőre kell összevonni. Az 
V. osztály tanulja az egyetemes egyháztör-
ténetet 1648-ig a magyar t is belevéve, a VI. 
osztály az I. félévben 1648-tól máig, a Il-ik-
ban pedig hit- és erkölcstant a káté a lap-
ján. Ez a propositió teljesen elfogadható. 

A hat osztályú felsőbb leányiskola tanterve 
ugyanaz lehet, ami az előbbié, de kiváló 
protestáns női alakok ismertetésével. Ez is 
elfogadható. 

Kiváló protestáns nők életrajzának is-
mertetése okvetlenül szükséges, hiszen ez 
képző és nevelő hatással van a leánynöven-
dékre. E téren igen nagy a mulasztás, a 
leányok nem ismerik különösen magyar evan-
gelikus egyházunk kiváló női alakjai t : Mária 
királynét, Kanizsay Orsol}Tát, Pemfiinger Ka-
tá t a „lutheránus oroszlánt", Homonnay 
Drugeth Máriát, Révai Judi tot , Széchy Évát , 
és a többit, a kik voltak. Tud ja az evange-
likus leánynövendék, ki volt a ref. Lorántffy 
Zsuzsánna s a róm. kath. Zrinyi Ilona, de 
azt nem, kik voltak a fent elősoroltak. De 
hogy is tudná, mikor tanitói sem tudják . 
Olyan élhetetlenek vagyunk, hogy mikor le-
ányainknak példányképet kell mutatnunk, 
akkor is a szomszédba kell mennünk, nem 
mintha nekünk nem volna, hanem mert nem 
tudunk róla. Ugyan min nevelje leánynöven-
dékünk ev. ön tuda tá t? 

A négy osztályú polgári leányiskola anya-
gát valóban nem lehet teljesen a középiskola 
alsó osztályainak megfelelőleg beosztani, de 
nem is okvetlenül szükséges. I t t azonban én 
szerző javaslatától eltérést proponálok : az 
I—II. osztály tanuljon bibliai történeteket a 
káté megjelölt részeivel, a III. osztály Izrael 
népének rövid története után Jézus életét s 
a kátéból a IV. és V. részt, a IV. osztály 
egyháztörténelmet női életrajzokkal s a ká-
tét ismételje át s foglalja össze az elválasztó-



tanokkal együtt. Nincs értelme, hogy a bib-
liai történetek után előbb az egyháztörténe-
tet s azután Izrael és Jézus történetét ta-
nulja a leányka. Ez a természetes s tar talmi 
sorrend. 

A négy osztályú katonai alreáliskola tan-
terve megegyezhetik a középiskola alsó négy 
osztályának tervével. 

A három osztályú katonai főreáliskola 
tantervét úgy kell megalkotni, hogy a kö-
zépiskola felső négy osztályának anj^agát há-
romra kell összevonni, még pedig úgy, hogy 
az első két osztáty an}raga egyháztörténet 
legyen, a harmadik pedig hit- és erkölcstan, 
úgy a mint szerző javasolja. 

A felső kereskedelmi iskola tanterve meg-
egyezhetik a katonai főreáliskoláéval szerző 
javaslatának megfelelőleg. 

Mindezekhez csak azt jegyzem meg, hogy 
mindenütt megfelelő bibliai illetőleg vallás-
irodalmi részletek olvasandók, de lehetőség 
szerint ; a négy osztályú polgári leányiskola 
pedig egyházi énekeket is tanuljon. 

A tanitókép%ö anyagának beosztását is 
elfogadhatónak találom. 

Különben pedig az utóbbi iskolák tan-
tervéhez azok szóljanak bővebben, a kik 
azokat ismerik, azokban tani tanak. 

* 
* # 

Végül szerző zárómegjegyzéseire térve 
igazat adok neki abban, hogy a bibliaolva-
sás kiszorult eddig az iskolából, még pedig 
az an}^ag h el}-tel en beosztása miatt, ez a javas-
lat azonban ezen a bajon is segiteni óhajt. 
Bár azt az állitását, hogy a középiskola al-
sóbb osztályaiban az egyháztörténet tanitása 
teljesen felesleges lenne, nem fogadhatom el, 
az t készséggel elismerem, hogy az eddigi 
módon és formában nem célravezető. 

Való az is, hog}^ az V. osztály számára 
a teljes biblia ismertetése sok, a mint azt 
fentebb kimutat tam s való, hogy Izrael népe 
történetének s Jézus életének tárgyalása 
szükséges, mert ez foglalja össze az I—III . 
osztály bibliai anyagát s vezet át az egy-
háztörténetre. 

Nem tagadható, hogy az eddigi tanterv 
nem jelöli nleg, milyen vallásos erkölcsi igaz-
ságokat tar ta lmazó bibliai történeteket kell 

az I. s mi lyeneket a I I . osztályban tá igyaln i , 
m i g a javaslat ezeknek kiválasztását hatá-
rozott paedagógia i elv alá helyezi . 

Szerzőnek az az áll itása is igaz, hogy 
javaslata a val lásoktatási értekezleteken foly-
tatott eszmecserék eredménye, a mint azt 
ezeknek az értekezleteknek jegyzőkönyvei is 
bizony itj ák. 

E z e n ismertetés után egész röviden azt 
mondom : , ,Ajánlom ezt a javaslatot módo-
sí tásaimmal eg}Tütt az i l letékes szakkörök-
nek elfogadásra." 

Belföld. 
A zalai ág. hitv. ev. egyházmegye f. hó 16-án 

Kővágó-eörsön tartotta rendes évi közgyűlését. Dr. 
Purgly Sándor egyhm. felügyelő tartalmas elnöki 
megnyitójában párhuzamot von az állam és egyház 
között való viszonyról s a kettőnek feladatáról, 
mely végczéljában találkozik, mégis azzal a különb-
séggel, hogy az egyház az emberi lélek javainak 
nem csak muló, de örök értéket ád s a tökély 
fokára eljutott ember megdicsőülését a korlátolt 
lét határain túl az örökkévalóság tisztább légkörébe 
helyezi át. Vázolva a magyar protestantismus múlt-
ját és jelen helyzetét, nemcsak egyházi, de nem-
zeti érdeknek is tartja, hogy ev. egyházunk a köz-
érdek javára a múltban hozott óriási áldozataiért 
kárpótlást nyerjen, jövő-beli nagy céljai megoldásá-
hoz pedig a jogos osztályrészt fokozottabb segélye-
zés alakjában az állam részéről megkapja. A kor-
mányhoz az egyetemes egyház részéről felterjesztett 
ily értelmű emlékiratra a kielégítő választ várja és 
reményű. Fájdalmas meglepetést keltett az egyhm. 
telügyelőnek tisztéről való váratlan lemondása, mit 
azzal indokolt meg, hogy távol, idegen egyház-
kerületben lakván (Szabadkán), tért akar engedni 
az egyházmegye kötelékébe tartozó erők és ténye-
zők érvényesülésének. Bár az osztatlan bizalom 
megható módon nyilatkozott meg, lemondását még-
sem vonta teljesen vissza, végleges elhatározását a 
közel jövőre tartván fen magának. A kimerítő s nagy 
gonddal szerkesztett esperesi jelentés sok örvende-
tes tényről s minden vonalon az igazán megnyug-
tató s következetes fejlődésről és haladásról szá-
mol be. A tárgyalás folyamán a közgyűlés a bizott-
ságok jelentéseit tudomásul veszi a szükséges intéz-
kedésekre határozatokat hoz. A mult évi egyhkerületi 
gyűlés abbeli javaslatát, hogy az összes egyház-
községi és egyházmegyei alapítványok egyöntetű 
kezelés céljából vonassanak össze, a közgyűlés el-
veti, mert ez sérti az önkormányzati jogot, csorbítaná 
az eddigi alapitványosok jövedelmét s egy nehézkes 



és költséges kezelő és ellenőrző szervezetet igé-
nyelne, melynek fenntartása ismét csak az alapít-
ványok jövedelmének rovására történnék. 

Az ipolysági ev. templom ügye. Az Ipo lyságon 
építendő ág. Ii. ev. templom ügyében a közelmült-
ban Ipolyságon háromszor is ülésezett a bizottság, 
még pedig — Istennek legyen hála érte — ered-
ménnyel. Az első ülés f. évi ápr. 8-án volt. Jelen 
voltak: Ivánka László biz. elnök; Krupec István 
alespeies, biz. jegyző ; Folkusházi Sándor biz. ügyész 
s pénztáros ; Bolner Pál biz. tag s ellenőr ; és ké-
sőbb, mint vendégek: Hercegh Vince Ipolyság 
jegyzője és L)r. Kramár Pál főorvos Korponáról. — 
Az ülésen Ivánka László bemutatta Hontvármegye 
törvényhatósági bizottságának 1904. jan. 31-én 978 
sz. a. kelt jóváhagyásával is immár záradékolt 
ipolysági ág. hitv. ev. templom telkére vonatkozó 
adásvevési szerződést, mely Ipolyság nagyközség 
s Hársas-Terény ev. anyaegyházhoz tartozó Ipoly-
ság ev. fíókegyház között köttetett. A szerződést 
átveszi Folkusházy Sándor ügyvéd, mint ev. esp. 
ügyész a régi Králik-féle és főképen az új : Kéler 
Napóleon-féle templom tervrajzok- és költségveté-
sekkel s Draskóci Jenő kimutatásaival együtt Ipoly-
ság képviselőtestülete illetve birájának jóváhagyás 
végett való beterjesztés és ez alapon tulajdonjog-
bekebelezés eszközölbetése céljából. — Ezután 
Folkusházy S. pénztáros előterjeszti az ev. tomplom 
jelen alapját képező pénzösszegekről szóló kimuta-
tást, melyből kitűnik, hogy az eddig gyűjtött pénz 
és kapott segélyek értékösszege — a pénz kamat-
jaival egyetemben — mai napon 15,070 kor. 50 
tillért tesz ki. Fontos teendője volt a bizottsági 
ülésnek még főleg az, hogy az immár eszközölhető 
telekátirás rendbejövetele után az Isten segitségé-
vel maholnap megindítható épités dolgában neve-
zetes s célhoz közelebb vivő lépést tegyen s Ivánka 
L. elnök is jelentvén, hogy Budapesten lakó 
Steinlein Oltó gróf úr is 400 koronával 1000 ko-
ronára egészítette ki eddigi 600 koronányi kegyes 
adományát, — Krupec István alesperes pedig elő-
terjesztvén, hogy a mult év novemberében tartott 
ev. egyet, közgyűlés alkalmával Händel Vilmos 
honti ev. főesperes úrral az ipolysági ev. templom-
ugy érdekében járt Kéler Napóleon épitész s lelkes 
ev. úrnál Budapesten, mely kiváló hittelünk az 
eddigi munkálatok, anyagárki mutatások s tervezé-
sek é> pénzgyujtések alapjan kegyes volt egy szép 
s általánosan tetsző és rendelkezésre álló 15,000 
koronára fektetett (220 személy befogadására alkal-
mas) templomtervezetet s költségvetést „szeretet-
ből az egyház iránt" készíteni s netáni elfogadásra 
ajánlani ; mely szép munkáját Kéler Napóleon úr-
nak, — Krupec István a tegnapi napon Selmec-
bányán bemutatta Mandel Vilmos főesperes é s Sobó 
Jenő bányatanácsos akad. tanár úrnak, mint a 
honti e s p . számvevőszéki elnök és épit. biz. tagnak, 
kik is az építési tervet s költségvetést helyesnek 

itéve az ügyet a helyes hivitel útjára terelni jó 
kivánatok és tanácsokkal magok is törekedtek. 
A bizottság mindezek után: a), Gróf Steinlein Ottó 
úrnak nemeslelkü adományáért jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavaz, b), Kéler Napoleon úrnak nemes-
lelkü fáradozásért hasonlóképen jegyzőkönyvi kö-
szönetet szavaz, tervét pedig kivitelre elfogadja s 
ajánlja, c), a helyes kivitel dolgában pedig fölkéren-
dőknek véleményezi a Budapesten lakó s közbecsü-
lésben álló ev. hitfeleinket: Gregersen Piulbrant és 
György urakat azzal, hogy akár jóravaló egy vagy 
több vállakozó ajánlása, akár s még inkább az 
építkezéssel összefüggőleg — hithüségi buzgóság 
és áldozatkészségből — tanácscsal, pártfogással — 
Istennek tetsző s embernek üdvös ezen szent 
vállalatban — közreműködni egészében a dolognak 
avagy részletében kegyeskedjenek, d), A meg-
indítandó épités vezetésére s ellenőrzésére biza-
lommal fölkéri a bizottság Draskóczy Jenő mérnök 
s biz. tagot, ki Ipolyságon lakván feladatát leg-
könvebben — s nincs kétség kenne, hogy lelkesen 
is lelkiismeretesen — gyakorolhatja is, miért a bi-
zottság néki bizalmat előlegez s 200 korona tisz-
telet-dijat is felajánl s megszavaz. Végezetül meg-
bízza Bolner Pál ellenőrt, hogy a Kéler Napóleon-féle 
költségvetés 20 példányban való sokszorosításáról 
gondoskodjék. A bizottság ápr. 26-án ismét összeült. 
Jelen voltak: Ivánka L., Folkusházy S., Bolner Pál, 
Draskóczy Jenő s Krupec J. biz. togok, továbbá 
Gregersen György meghívott hitfelünk Budapestről 
és későbben Báró Nyáry Alfonz biz alelnök. — A 
bizottság — elnöki üdvözlés s jegyzőkönyv jóvá-
hagyás után — örömének adott mindenelőtt ki-
fejezést Gregersen György űr megjelenése fölött. 
— Mult ülés meghagyása értelmében jelenti Bolner 
P., hogy eljárt a költségvetés sokszorosítása ügyé-
ben, úgyszintén Folkusházy S. is jelenti, hogy a 
templomi terveket s költségvetést bemutatta az 
elöljáróságnál, mely azokat jóvá is hagyta. Hosszabb 
eszmecsere indult meg aztán magára az immár 
megindítható épikezhetésre nézve, mely eszme-
cserében főképen Gregersen György és Draskóczy 
Jenő szakszerű fejtegetései s véleménye alapján a 
bizottság a következőkben állapodott meg : a) az 
összes tervezeteket a költségvetéssel ki- és átadja 
Draskóczy Jenő biz. tag s mérnöknek azzal, hogy 
mindezen dolgokat még jól áttanulmányozza, he-
lyesbítse, az alapul vett Kéler-féle költségvetést a 
szükség és a helyi viszonyokhoz mérten módosítsa 
s az igy alakított költségvetéssel is előterjesztését 
a f. év május 17-ikére kitűzött ülésen megtegye, 
hogy azután az árlejtés s pályázat megejtethessék. 
b) Ezzel kapcsolatban kimondja a bizottság, hogy 
az asztalos-, lakatos- és ácsmunka, meg az üveges 
és inázoló-munka és a templomberendezés a költ-
ségvetésből kivétetik s erről külön költségvetés 
tétessék, c) Krupec István alesperest inegbizza a 
bizottság, hogy az egyházi felettes hatóságnak a 



bizottság intézkedéseit tudomására hozza, d) a tem-
plomboltozat sokat vitatott kérdésében a bizottság 
végül is elvetette az u. n. Rabitz-boltozatot, mely 
nyomott, nem szép és rossz akusz'ikát eredmé-
nyezhet s állást foglalt az eredeti terv szerinti látható 
famenyezet mellett, mely olcsóbb is és — sikerült 
kivitelben — szép. Ülés után a bizottság kiment a 
templomtelek színhelyére s ott nézte, látta s tanul-
mányozta tovább az ügyet. Május 17-én ismét össze-
ült a bizottság tanácskozás és határozathozatal cél-
jából, a mikor a ,,Vörös-kereszt egyesület'' gyűlé-
sére Budapestre elutazni kényszerült, Ivánka László 
elnököt helyettesitette Báró Nyáry Alfonz alelnök. 
Jelen voltak még: Draskóczv Jenő, Folkusházy S., 
Krupec J. biz, tagok, továbbá: Gregerson George 
és későbben: Laszkáry Pál biz. tag és esp. felügyelő. 
Folkusházy S. bemutatja a kir. törvényszék 2790. 
1904. tksz. a. végzését, mely a templomtelekre vo-
natkozó adásvételi szerződés alapján a telek tulaj-
donjogát az ipolysági ág. hitv. ev. fiókegyház javára 
vételjog cimén bekebeleztetni elrendeli s a kir. 
törvényszék telekkönyvi hivatala 1904. ápr. 26-án 
a tulajdonjogot be is kebelezte. Hogy igy ezen oly 
régtől fogva huzodó ügy végleges s jó elintézést 
nyert, a bizottság örömének ad kifejezést s az 
eljáró biz. tagoknak, kölönösen pedig Folkusházy 
S. ügyésznek meleg köszönetet mond ; a végzést 
s a szerződés záradékolt eredeti példányát,.a többi 
iratokhoz való áttétel s megőrzés végett átveszi 
Krupac J. biz. jegyző s alperes. Beterjeszti mind-
ezek után magára a megindítandó építésre nézve 
ugy Krupec J. a felettes egyházi hatóság előzetes 
jóváhagyását s beleegyezését,— valamint Draskóczy 
J. mérnök s biz. tag is előadja — meghagyatása 
szerint — ma teendő javaslatait szakszerűen, buz-
góan és részletesen ügy az építési összeg — vala-
mint az elfogadott Kéler Napóleon-féle tervezet s 
költségvetéshez alkalmazkodással. A bizottság az 
előterjesztésre a következőket határozza : d) Dras-
kóczy J. mérnöknek fáradozásaiért köszönetet me-
legen mond ; b) a legközelebbi ülés napjául kitűzi 
f. év junius 28-át (d. u. 2 órára a városházán), a 
mikorra a föld-kőműves, kőfaragó, cseiépfedő, bá-
dogos és vasmunkákra az árlejtés is megtör-
ténjék előzetes hírlapi (,,Vállakozók Közlönye" 
és „Honti Lapok"-ban való) közzététel után. — A 
cement és műkő, továbbá a nienyezet, nemkü-
lönben a berendezési munkákra Tliék Endre, Hof-
bauer vagy más tisztelt vállalatokkal magán alku 
— szorgosan betartandó határidőkre — kötendő ; 
az asztalos-, lakatos-, üveges és mázoló s ácsmunka 
vállalatára pedig a tisztelt Gregerson vállalat kére-
tik föl. c) Az árlejtés és szerződések aláírásánál 
mint aláírók szerepelni fognak a bizottság határo-
zatából : Krupec István alesperes, ki az ügyek me-
netét az egyházi felettes hatóságnak (esperesség-
és kerületben) felterjeszteni tartozik, d) Hogy a 
dolog — ugy részletekben, mint egészben — idején 

s jól ,,ékesen és rendben" készüljön s hogy f. év 
október 31-ig az Isten e szent hajléka tető alá is 
jusson Ipolyságon ezen esperességileg, ugy mint 
kerületileg fontos missiói ponton, — mindevvel — 
reményteli szívvel megbízza a bizottság Draskóczy 
Jenő biz. tagot s kir. mérnököt, ki a megbízatást 
elvállalja és sürgős esetekben is Báró Nyáry Alfonz 
ügyvezető alelnök és Folkusházy Sándor pénztáros, 
— Ipolyságon lakos biz. tagokkal — haladéktalanul 
intézkedik. íme a Hontmegye fő- és székhelyén : 
Ipolyságon tervezendő s építendő tág (nagyvidékü) 
és szűk (helyi) missiójű — ág. hitv. ev. templom-
nak ügye ! 15000 korona pénz van már ! 4 év után, 
eddig megsegített az Úr ! Ám még vagy 6000 ko-
ronára égető szükség lenne, mert az építés mindig 
többe kerül az előirányzott összegnél ; várni nem 
lehet, mert az ingyentelket adó illetve a telekvétel-
árt ajándékban visszajuttató Ipolyság sürgeti az 
építést; harang, orgona, oltárkép és sok egyéb 
szép s kegyes szer és ékesség kimaradt a kis 
költségvetésből . . . Ám hiszszük szentül és re-
méljük édesen, hogy: jóltevőket, kik megadják azt, 
a mi nincsen, — támaszt majd még a jó Isten ! S 
állni fog — ég felé nyúló sugár tornyával — a tem-
plom, — s földről égbe szóló szava-hangja haran-
gok és orgonának is megcsendül s zúgni és ének 
is buzgón zöngeni fog, — a nagy Isten örök dicső-
ségére!— A bizottság nevében, tisztelettel : Krupec 
István. 

I rodalom. 
Evang. egyházi szemle. Baráti szívesség figyel-

meztetett arra, hogy az Evang. egyházi szemlében 
. ] « 1 testvér" cini alatt miféle nyilatkozat jelent 

meg. 
Maga a nyilatkozat éppen nem lepett meg ; 

sem tartalma, sem modora. Ez ő, egészen ő, Sze-
berényi Lajos, a csabai pici pápa. 

Szinte vártam ezt a nyilatkozatot. Rossz em-
berismerő volnék, ha el tudtam volna képzelni, 
hogy Szeberényi ezen ügyben nem nyilatkozik meg. 
Hiszen ő mindenbe bele üti az orrát, akár van 
köze hozzá, akár nincs ; hogyan birna hallgatni ak-
kor, lia alkalmat találhat gáncsolni valakit, kivált 
ha az a valaki magyar pap, sőt lia az a magyar 
pap éppen Veres József! 

Igaz ugyan, hogy a szóban forgó ügy legtávo-
labbról sem egyházi, sem dogmai, sem közigazga-
tási tekintetben, de az neki mindegy ; egyházi ügy 
korteskedés tekintetében! Ez pedig az ő eleme, az 
ő szakja! Lehet-e harc, közelben, távolban, amibe 
Szeberényi bele ne avatkoznék, kéretlenül, illeték-
telenül, szemérmetlenül, magát bírónak feltolva ? ! 

A szóba hozott nyilatkozatokat öcsém né-
hány lapnak megküldötte; hiszen előre megírta, 
hogy országos botrányt akar vele csapni, de egyet-



len egy lap sem vett róla tudomást ; pedig azt min-
denki tudja, hogy a lapok különben szivesen szok-
tak kapni a ,,botrányon" ; tisztességérzetük még 
sem engedte, hogy undok bosszuszomj eszközéül 
engedjék magukat fölhasználni egy minden tisztes-
séget sértő személyeskedő, igazságtalan, vakmerő 
támadásnál. 

Egyedül Szeberényi lapja vett tudomást a för-
medyényról, az egyházi szemle, a nem egyházi do-
logról! Ami azt mutatja, hogy tisztán személyi okok-
ból tette ez is. Ez a körülmény elég jellemző a 
szemle erkölcsi felfogására, színvonalára, irányára 
nézve. 

A támadás modora sem lepett meg. Ferdít, 
tódít, gyanúsít, támad, sért, hazudik. Ez ő tőle nem 
lephet meg. Így tett a Kővágó-eőrsi esetben is, 
amikor magánlevelet engedelem nélkül használt fel 
lapjában, engem rágalmazva, s a levélíró maga 
visszavonta állítását a járásbíróság előtt, mert té-
vedéséről teljesen meggyőződött; de Szeberényi 
ei ről a visszavonásról és bocsánatkérésről már 
nem vett tudomást, nem adta meg nekem maga 
részéről is az elégtételt a méltatlan támadásért! Ez 
is megfelel az ő erkölcsi érzékének ! 

Dehogy lep tehát meg, hogy ily durva módon 
támad meg most is. Hiszen jól emlékszünk reá, 
milyen csúnyán bánt el lapjában nagybátyjával, a 
bécsi snperintendenssel ; lám pedig az közeli ro-
kona is, öreg ember is, superintendens is, tót is ; 
én pedig csak esperes, idegen, nem aggastyán, 
azonfelül magyar is vagyok! Hogyan nyerhetnék 
hát én kegyelmet Szeberényi Lajos előtt. 

Kit nem támadott még meg Szeberényi, aki 
csak egy kissé is ki mert emelkedni az átlagból!? 
Az ő módszere az, hogy lecsapja azt a fejet ame-
lyik egy kicsit ki merészkedik emelkedni és szembe 
mer tűnni. Csak ő neki szabad egyedül, fölibe ke-
rülni másoknak ! 

Milyen csúnya és kíméletlen módon üldözte 
ki az esperesi székből Korén Pált, csabai lelkész-
társát, pedig, vagy talán éppen azét mert tudo-
mány, jellem, tevékenység tekintetében neki az 
annyira fölötte áll, hogy ő saruja sziját sem méltó 
annak megoldani ! 

Hogyan elbánik minden gyűléssel, legyen az 
egyházmegyei, kerületi, vagy éppen zsinati gyűlés, 
ha olyant mernek határozni, a mi neki nem nyeri 
meg tetszését. 

.ló társaságban vagyok tehát, mikor azok kö-
zött vagyok, akiket Szeberényi támad és ócsárol. 

Hogyne kapnék ki tőle minden elgondolható 
alkalommal én, aki elég vakmerő vagyok a magam 
fejével gondolkozni, sőt neki ínég ellene is mon-
dani, az ő pici pápai helvenkedését megmosolyogni ! 
Felségsértés ez, mind, Szeberényi szemében, külön 
egyenkint is, még inkább együtt ! Erre nincs nála 
kegyelem ! 

Bűnüni már az is, hogy vagyok, hogy olyan 

vagyok, a miben vagyok, hogy Orosházán vagyok! 
Talán életemben először találkoztam vele, több 

művelt ember társaságában, vasúton. Természe-
tesen mindjárt ő vitte a szót. a legfiatalabb. Mert 
hiszen azt mindenki tapasztalhatta, hogy Szeberé-
nyi nagyon elkésett onnan, ahol a szerénységet 
osztogatták! 0 mindenütt első, szóvivő, irányadó, 
döntő vezér akar lenni. Nyilatkozata nem vélemény, 
hanem kijelentés számba menjen ! 

Akkor is beszéd közben azt mondta nekem, 
hogy én sem volnék orosházi pap, ha nem volnék 
orosházi születésü. Művelt ember tudja, hogy ez 
gorombaság. Gorombaság ilyent alap nélkül gon-
dolni, nagyobb gorombaság ilyent mondani, legna-
gyobb gorombaság ilyent mások előtt mondani, 
legeslegnagyobb gorombaság ilyent egy tejfeles-
száj u sihedertől magánál fölebb álló idegennek 
szemtől-szembe mások előtt mondani. .Más ember 
ezt tudja, Szeberényi is tudhatta volna, hiszen püs-
pök íia volt, csak kaphatott otthon egy kis neve-
lést ! De hát neki gyönyöre, szakmája, életszüksége 
gorombaságot mondani, még most is, már akkor 
is ; hiszen püspök íia, maga pici pápa, csalhatatlan, 
fölötte áll mindeneknek, itél, legöröniestebb elitéi, 
eleveneket és holtakat! 

Akkor én már orosházi pap voltam, még pe-
dig olyan előzmények után, hogy az első válasz-
tást nem fogadtam el, ámbár annak szabályos vol-
táért felelősséget vállalt az esperes, helyben hagyta 
az esperességi gyűlés ; csak az új választás alap-
ján vállaltam el a lelkészi állást. Azt hiszem ezt 
a visszautasítást sem mindenki tette volna meg az 
orosházi lelkészi állással. Azonfelül is voltain már 
valami : papi vizsgái dolgozataimat a Ballagi-féle 
lap igen kitüntető megjegyzésekkel mutatta be kö-
zönségének stb. 

Szeberényi is volt ugyan már akkor is valami: 
püspök íia, püspök unokája, meggyülemlett püs-
pöki nagyravágyással s ezeken kivül még — lega-
lább igy hallottam — kicsapott diák, aki igen bok-
ros érdemeket szerezhetett erre, ha püspökfi lé-
tére ki merték csapni az iskolából az ősi város-
ban ! Azóta Szeberényi is lett valami : csabai pap 
(nem mondom, mint ő mondta rólam, hogy nem 
volna az, lia nem csabai pap és püspök fia volna,) 
pápai önérzettel; no de én is lettem valami, lettem 
legalább annyi, amivel nem szégyelheti szülőföldein 
hogy annak idején haza hitt lelkészének. 

Nos tehát már akkor, mikor először találkoz-
tunk, én orosházi pap voltam, Szeberényi meg ki-
csapott diák és theologus, már akkor gorombás-
kodott velem, ok nélkül, csak ösztönből. Csuda-e, 
lia azóta is gorombáskodni szeret velem is, má-
sokkal is ? Csak természeti ösztönét elégíti ki. Ez 
lehet a mentsége. 

Ez az ösztön működik benne most is. Es mi-
lyen igaz, őszinte, az ő természetének teljesen 
megfelelő módon, t. i. képmutatóskodva, ravaszul, 



egész az együgyűségig jó képet vágva ü gonosz-
sághoz. 

Ugyanis igy forgatja szenteskedő szemeit : 
„hogy kicsoda a két testvér ? Nem mondom meg. 
Sőt legjobb szeretném, ha szives olvasóim közül 
senki sem találná el, hogy kicsodák." Ó az ártat-
lan, kegyes, istenes lélek! Nem mondja meg a ne-
vüket, csak elmondja azt, amiről a „szives olvasói" 
a nevét bizonyosan kitalálják. Pedig legjobban sze-
retné, ha szives olvasói közül senki sem találná 
ki, hogy kicsodák, — de hát akkor minek hozta 
őket szóba egyáltalán egy betücskével is, hiszen 
nem volt vele kénytelen, sőt nem is tisztességes 
dolog tőle, hogy másoknak egészen magán ügye-
ibe bele szól, pláne egyházi szaklapban ! 

Hanem amint jellemzi őket, az is tőle gonosz-
ságra valló torzkép. Szemforgatva azt mutatja, 
mintha lelke mélyén megbotránkoznék, a kettőnek 
harcán; pedig lelke mélyén igazán örül neki isten-
félő keresztyén lelke, hogy azok „tépázzák1- egy-
mást. Természete mégis megköveteli, hogy beugrik 
a kettő közé harmadiknak, kéretlenül, hivatlanűl, 
tolakodva, hogy egyiknek is, másiknak is oidaldö-
fést osztogathasson. Nem is állhat ellen ösztönének, 
hiszen ő ért alaposan a civódáshoz, gyalázkodás-
hoz ; mint szakember akar döntő Ítéletet mondani, 
no meg az alkalmat meg is kell ragadni, akár illik, 
akár nem, hogy üthessen egyet Veres Józsefen. 

Ez a mód egészen az ő természetéhez illik, 
Egyházi szemlél szerkeszt, hogy nemzetiségi 

irányának fitogtatásával érdemeket szerezhessen ; 
magyar nyelven szerkeszti a tót nemzetiségi érde-
ket szolgáló szemlét, hogy saját nyelvén ócsárol-
hassa a magyart; szidja a magyar sovinismust ma-
gyar nyelven, de a tót sovinismusra soha sincs kár-
hoztató szava; szemlét szerkeszt,'de hogy a vissza-
vágásokat ne ő neki kelljen a világ előtt kapnia, 
másnak neve alatt jelenteti meg a lapot, névtelenül 
ir, ugvis tudja mindenki, hogy ő ir, de szükség-
esetén mégis le Jehet tagadni. 

Ez egészen ő ! Az ő igazi álnokságával, 
11a már épen szükségét érzi Szeberényi an-

nak, hogy bele szóljon valamibe és rendet csinál-
jon, mutatok én neki arra alkalmas és illő teret : 
csináljon rendet otthon a maga körében, Csabán. 
Éljen lelkész társaival békében, léptesse életbe vala-
hára a lutheránus Rómában a zsinati törvényeket, 
szabályozza az adófizetés ügyét a törvények sze-
rint, tartsa meg a törvényes szabályok szerint a 
választásokat, ne vonasson le lelkésztársa lizetésé-
ből 800 koronákat évenként azon ürügy alatt, hogy 
az káplánt nem tart, ugyanakkor pedig maga sem 
tartván káplánt; ne szerepeltessen káplán gyanánt 
arra nem képesitett egyént; rendezze az ottlakai 
szórvány ügyét, az ottlakai lelkész jogviszonyait, 
hogy lelkész-e az, vagy segédlelkész, vagy tanitó, 
vagy minden, vagy semmi; ha segéd: melyik lel-
készé, ha lelkész, mikor választotta illetékes gyűlés 

azzá; szervezze Csabán a törvények szerint még 
szükséges uj lelkészi állomásokat, épittesse föl a 
rég megígért uj templomot ; intézkedjék, hogy a 
conűrmatiói előkészítés és vizsga komolyan történ-
jék, stb. stb. 

Abból a nagy figyelemből, a mit hívatlanul, 
illetéktelenül, egyházak és egyének dolgainak felül-
bírálására fordítgat, ne sajnáljon egy kis részt 
saját egyházának ügyére is szánni, saját eljárása 
következetlenségeinek ellenőrzésére is használni ; 
hagyja el nekem, ezt sokkal okosabban tenné, 
mintha mások magán ügyeit, ferditgetve, rossz-
akarattal tárogatja a világ elé. Mert ha csúnya 
dolog, mikor a testvér, kétségbeesésében ok nél-
kül megtámadja a jóltevő testvért, még csúnyább 
ám mikor a lelkésztestvér, kárörömmel, gonosz 
szándékkal, higgadt számítással támadja meg a 
lelkésztestvért. 

Ha azonban mégis jónak látná Szeberényi ezu-
tán is az én magán ügyeimet bolygatni, akkor 
biyonyosan tapasztalni fogja, hogy nem ez volt az 
én utolsó harcom, amit ő annak szeretne látni. 

Veres József. 
Az erdélyi református egyház története. Az er-

délyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótaná-
csánaK megbízásából irta : Pokolv József. — I — 111 
kötet. Budapest. 1901. A három kötett bolti ára 10 
kor. 

A mü az erdélyi ev. ref. egyházkerületnek, 
mely 1881-ig önálló nemzezeti egyház volt, törté-
netét adja elő. Alapgondolata az, hogy az egyház-
történet a művelődéstörténetnek és abban az idő-
ben, mikor a vallás politikai tényező, egyszers-
mind a politikai történetnek is igen fontos kiegé-
szítő része. Épen azért a szerző igyekszik egyhá-
zának történetét beleilleszteni ugy hazánk, mint az 
emberiség általános művelődésének a történetébe. 
Felkeresi és megmutatja az összeköttető kapcso-
kat, az érintkezési pontokat, hogy kijelölhesse azt 
a helyét, amelyet az erdélyi ev, ref. egyház hazánk 
nemzetünk művelődésében s politikai életében be-
töltött. 

A mű bevezetésében elsőben is épen azzal a 
kérdéssel foglalkozik röviden, hogy micsoda jelen-
tősége van az erdélyi ref. egyháznak nemzeti s 
művelődési szempontból. Azután áttér a re form á-
tió megelőző és előkészítő események vázolására 
hogy a hazai talajban is kimutathasa azokat az 
előfeltételeket, melyek a reformátio befogadását, 
a lutheri reformátiónak Erdélyben megszilárdulását 
adja elő. itten részletesebben fejtegeti azokat a lé-
lektani mozzanatokat, a melyek a „lutherani com-
burantur" — törvénythozó népet Luther követő-
jévé tették. 

A bevezetés után a református egyház meg-
alakulásáról, az ág. hitvallású, majd az unitárius 
testvérekkel a létért folytatott küzdelmeiről s azok-



kai együtt a jezsuiták által vezett rekatholizáció 
luegdöntésére irányuló törekvésekről tárgyal. 

A második kötet a ref. vallású nemzeti feje-
delmek korát foglalja magában. Itten a szerző ke-
vesebb súlyt helyez előadásában ezen fejedelmek-
nek a vallásszabadságért vivott harcaik ismerteté-
sére, mint annak feltüntetésére, hogy mit tettek 
egyházakért odahaza és minő volt ennek az állam-
hoz és a többi bevett vallásfelekezetekhez való vi-
szonya. Mihépen az első kötetben, ugy a máso-
dikban is reá mutat azokra a pontokra hói az er-
délyi ev. ref. egyház élete az anyaországbeli és 
külföldi vallásos és politikai eseményekkel érint-
keztek. 

A mű harmadik kötete azt a élethalál harcot 
irja le, a melyet a ref. egyház Erdélynek a Habs-
burg ház főhatósága alá jutása után teljes erőve 
megindult rehatholizáció ellen folytatott. Kimutatja 
a veszteségek Okait és a sikerek forrását. A mult 
század elején megindult alkotmányos fellendülés 
és szabad szellem a ref. egyházat is felszabadítván 
a reá nehezedő nyomás alól, az egyházi élet uj 
utakat tör és megkezdődik tisztán kulturális mis-
siója. Ezen téren kifejtett tevékenységének, az ab-
szolút korszak alatti elnyomatásnak az alkotmá-
nyosság helyre állítása után tovább folytatott erő-
södés és munkásságnak vázolása után a történet 
azon a ponton rekesztetik be, a mikor a debreceni 
zsinaton 1881-ben az erdélyi ref. egyház különálá-
sáról lemond és beolvad a magyarországi ev. ref. 
egyházba. 
Az előszó jelzi, hogy kedvező fogadtatás esetén a 
műnek folytatása is lesz, mely az egyház beléleté-
vel tog foglalkozni. 

T E M E T 0. 

Kuzma Adolf. 
1839—1904. 

Tót-Pelsöcz és Szász-Pelsöcz egyházközség hü 
lelki gondozója s a zólyomi ág. h. ev. egyházmegye 
buzgó alesperese : Ku\ma Adolf SS évi áldásos 
működés után 65-ik életévében folyó évi május hó 
30-án befejezte földi pályafutását s hűlt tetemeit 
széles körű részvét nyilvánulása mellett junius hó 
2-án helyezték az anyaföld ölébe a tótpelsőczi sír-
kertben. Sok koszorúval ékesített ravatalánál a végső 
búcsú óráján Vitalis Gyula zólyom-lipcsei lelkész a 
szószékről és Svehla Gusztáv főesperes oltár előtt 
tartott az elhunyt felett gyász beszédet, mig Baka« 
Péter ocsovai lelkész a gyászszertartás liturgiái ré-
szét végezte. 

Kuzma Adolf halálában a kesergő család sze-
rető támaszát az egyház az ő jó papját, az egyház-
megye buzgó tisztviselőjét, a közügy önzetlen mun-
kását, a kartársak őszinte testvérüket gyászolják. 

Papi családból származott. Születet 1839 évi 
december hó 12-én Báthban, Hont megyében, hol 
atyja Kuzma Sámuel lelkész volt. Anyja Kuzma 
Gzecilia. Középiskoláit a Selmecbányái és a pozso-
nyi ev. lyceumban végezte s ugyan itt végezte the-
ologiai tanulmányait is. 1864-ben ismereteinek gya-
rapítására külföldre ment s egy éven át a hallei és 
ténai. egyetemeket látogatta. Ez időben nagyobb 
utazásokat is tett s bejárta Németország neveze-
tesebb helyeit. Midőn tapasztalatokkal is gazda-
godva külföldről haza tért, meghívást kapott a. 
Marschalko családtól Nógrád-Berezetre nevelőnek 
1866 ik év tavaszán Székács Józset püspök felszen-
telte öt a betegeskedő tótpelsőcsi lelkész: Muskuly 
Lajos oldala mellé, ki néhány hónap múlva elha-
lálozott s a fiatal káplánt a hívek ugy megszeret-
ték, hogy még ugyanazon évben lelkészökkül öt 
választották. Azután nem sokára nőül vette boldo-
gult elődjének leányát; Kuzma Lujzát, kit 36 évi 
boldog együtlét után most özvegyül hagyott maga 
után. Házasságukból hat gyermek született, kik kö-
zül két íiu és egy leányka még gyermekkorban 
halt el; egyik lányuk pedig mint Biszkup Béla óz-
di ni lelkész neje tért az örök hazába. Az életben 
maradt két leány közül az egyik postamesternő 
Tót-Pelsöczön, a másik ez évben ment férjhez Fe-
renci Samu tamási-i lelkészhez. 

Kuzma Adolf azon papokhoz tartozott, kik kö-
telességeiket szigorúan veszik és hivatásukat ne-
mes ambitióval teljesitik. Minden dolgában rendes 
és lelkiismeretes, gondos és pontos volt. Munka-
szereteténél fogva folyton foglalatoskodott úgy az 
egyházi, mint a közügyekkel. 

Szorgalmas tevékenysége és lankadatlan buz-
galma jól gyümölcsözött egyháza javára s működé-
sének szép emlékeit hagyta maga után. Szász-Pel-
söczön szép tornyú új templomot építtetett s új 
harangokat szerzett. Gyülekezeti magtárakat szer-
vezett. Az anya egyházban toronyalapot gyűjtött. 
Külön hitoktatói állást rendszeresített. 

Mig egyfelől egyházának anyagi erejét nö-
velte, más felöl a valláserkölcsi gondozásra is nagy-
figyelmet fordított. A templomban Isten Igéjét ala-
pos készültséggel tisztán és igazán hirdette s a 
templomon kivül is a cura pastorálist szorgosan 
gyakorolta, llivei nagy tisztelettel vették körül s 
hálájok jeléül 1901-ben tótpelsőczi lelkészkedésének 
35-ik évében jubileumi ünnepélyt rendeztek, a mi-
kor értékes ezüstserleggel ajándékozták meg s ne-
vére az egyháznál jótékony alapítványt tettek. 

Munkásságát nem csak saját egyháza, de egy-
házmegyéje szolgálatára is szentelte. Nyolc évig 
volt a korponai tankör dekanusa. Azután az espe-
resség jótékony alapjait, majd utóbb összes pénz-
tárait kezelte s e tisztében tizenkét évig hűsége-
sen és szép eredménynyel sáfárkodott. ()t éven át 
az egyházmegyei ellenőr tisztét töltötte be. Az egy-
házak bizalma 1898-ban az alesperesi állásba emelte 



őt. melyben főleg iskolai ügyekkel foglalkozott; 
hogy mily ügyszeretettel, arról tanulságot tettek a 
legaprolékosabb részletre is kiterjeszkedő érdekes 
tanügyi jelentései, melyeket évenként az egyház-
megyei közgyűlés elé terjesztett. 

Különbon nemcsak felekezeti iskoláink tanü-
gyével foglalkozott ; a tót-pelsöczi állami iskolák 
jó híre is nagyrészt az ő érdeme, melyek gondnok-
ságának elnöke volt keletkezésük óta. Az egyház 
körén kivül eső közügyektől sem vonta el magát, 
s a hova a megtisztelő bizalom állitotta, ott a reá 
ruházott jogokat kötelességérzettel gyakorolta. Be-
folyt Tót-PeJsöcs nagyközség ügyeinek intézésébe, 
mint annak képviselőtestületi tagja. Szorgalmasan 
látogatta Zólyomvármegye törvényhatosági bizott-
ságának közgyűléseit és öt éven át tagja volt a 
megyei közigazgatási bizottságnak is. 

Ilyképpen az egyházi téren és az egyház ke-
retén kivül álló közügyek terén egyaránt érvénye-
sítette tevékenységét. Egyházszeretete egyenlőként 
párosult a hazaszeretettel. 

Egyénisége inkább zárkózott voit, mintsem 
közlékeny. Nem annyira a szónak, mint a tettek-
nek volt embere ; de a hol kellett, önálló meg-
győződésből meritett véleményét mindenkor mel-
léktekintetek nélkül szabadon nyilvánította. Tet-
teiben soha sem vezette az önzés és az önérdek. 
Akaratában szilárd tudott lenni s azt a maga köré-
ben erősen érvényesítette is. Kedélye ritkán olvadt 
fel a vidámságig, úgyszólván mindig komoly ma-
radt. Kedélyállapotára nyomasztólag hatott az 
utóbbi időben szívbaja is, mely már több év óta 
jelentkezett nála s végre is halálát okozta. 

Áldott legyen emlékezete itt ; lelkének ott az 
üdv boldog honában fényeskedjék az örök vilá-
gosság ! Vitális Gyula. 

A rozsnyói ágost. hitv. evang. főgymnasinm, 
iskolatanácsa szomorú szívvel tudatja, hogy Ora-
vec\ Mihály igazgató, főgymnasiumi rendes tanár, 
folyó hó 19-én hosszas szenvedés után, életének 
52. tanárkodásának 28, igazgatói működésének 10. 
évében elhunyt, 

Iglói Szontagh Pál f. hó 15-én, életének 8i-ik 
évében hosszas szenvedés után végelgyengülés kö 
vetkeztében jobblétret. szenderült. Áldás és béke 
hamvaira ! 

A győri ágostai hitvallású evangelikus k e r e s z -
tyén egyházközség fájó meghatottsággal tudatja, 
hogy Petlaky Elek, kir. tanácsos a gyülekezetnek 
9 éven át volt nagyérdemű felügyelője, f. hó 16-án 
áldásos munkásságai életének 6-4-ik évében az Úr-
ban el h un vt. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 
B. G. Köszönettel vettük. Felhasználjuk. — 

2. R. megkaptuk ; a mostani számba nem jöhetett, 

— de a legközelebbiben okvetlenül megjelenik. — 
F. E. Szíves tudósítását köszönettel vettük. — S. 
K. Köszönettel vettük. Utána nézek. 

Tudniva lók . 
M. kir. közigazgatási bírósági döntvények 

és elvi jelentőségű határozatok. 
B) Az általános közigazgatási osztály által hozot-
tak: A felterjesztett tárgyiratok mellett tekvő dij-
levél szerint, panaszosnak kántortanitói javadal-
mazása részben együttesen, részben pedig külön 
van megállapítva ; a panasz tárgyát képező községi 
pótadók pedig panaszos együttes javadalmazása 
alapján lettek kivetve ; a fennálló gyakorlat értel-
mében pedig azon felekezeti néptanítók, a kik egy-
szersmind kántorok is, kántori javadalmak után 
csak ázon esetben terhelhetők községi pótadóval, 
ha megkülömböztethető az, hogy az összjavada-
lomból mennyi esik a kántori és mennyi a taní-
tói fizetésre ; ellenkező esetben a kántortanítók 
összjavadalmazása községi pótadóval nem terhel-
hető. (222.|1903. k. sz.) 

Hirdetések. 

Pályázat. 
A Madzáni (Zemplénmegye, posta 

Varannó) ág. h. ev. egyliáz lakáson ki-
vül, 800 koronával javadalmazott 

kántor-tanítói 
állomásra pályázatott hirdet. 

Felvi lágosítást ad augusztus 15-ig 

50. 2 - 2 . 
Goldperger János 

lelkész. 
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Az 1902. évi verseczi ipar es gazdasági te iá 11 ita-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
— - első délmagyarországi = 

o r g o n a - é p i l ö m ű i n t é z e t 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szállit kitünö, legújabb 

rendszer szerint készi te t t 

pneumatikus = 

orgonáka t 
bármily nagyságban 

a l ego lcsóbb á r a k me l l e t t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* * * 
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Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem-
mel kitüntetve. 27—15 ^ 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntő 

K i s - G e j ő e z , Ungmegye . 
Ajánlom harang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az el ismerő i ratokból : 

Elismerő nyilatkozat. 

Tek Egry Ferenc úrnak. 
A hat métermázsás harang, melyet a werinczei 

(Máramaros m.) gk. egyház részére öntött, valamint alak-
jára, vagy szép erős hangjára nézve egészen bevált. Most 
a werince-monostori völgyek és bércek csak ugy vissz-
hangzanak erős hangjától ós nincs ember, ki a szép ha-
rang templomba hivó szózatát ne hallaná. Fogadja e szép 
műért teljes elismerésünket ós köszönetünket. 

Fenczik Eugen 
çk. lelkész. 

41-os jO 

törlesztéses kölcsönöket ' i l 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és inga t lan 3Ai ér tékéig I. és II. helyre 

15—65 évig ter jedő idő ta r tamra . 

S z p f l i p l v h i t p l t Î P a P ° k n a k , ka tona t i sz tek-
' nek, állami- és magán-

hivata lnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 —15 évig te r jedő 

időre gyorsan és disereten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLER LAJOS és TÁRSAI 
bankbizományj 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a 15. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12—11 (Válasz bélyeg) 



Toronyórák = 
palota-, városházi-, gyári-

. és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközli 

(ti vi j iiüuuui m 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, TIK, Csömöri-ut 50. szám, 
saját házában. 

Képesárjegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10—6. 

Pályázat tanári állásra. 
\ 

A felsőlövői ág. hitv. evang. tan-
intézeteknél az 1904/5. iskolai tanév kez-
detével egy 

helyettes tanári állás 
betöltendő. A későbbi rendszeresítés nincsen 
kizárva. 

Pályázhatnak oly ág. hitv. evang. tanár-
jelöltek, kiknek mennyiségtan és termé-
szettan a szakmájuk és kik legalább szak-
vizsgálatukat már letették. 

Javadalmazása évi 1600 korona, havi 
utólagos részletekben fizetve. 

A megválasztott tanár kötelessége szak-
tárgyait , szükség esetén más tárgyakat is, 
heti 19 órában tanitani. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, vég-
zett tanulmányaikat , képesítésüket, eddigi 
szolgálatukat, egészségi és katonakötelezett-
ségi állapotukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt és a tanintézetek nagybizottságához 
eimzett folyamodványaikat li)0£. évi ju-
lius hó 10-ig a tanintézetek igazgatósá-
gához küldjék be. 

Felsőlövő, 1904. évi junius hó 10-én. 

Az iskolaszéki-bizottság megbízásából : 

51, s—2. 
Budaker G. Károly 

igazgató. 

Pályázat 
az I. sz. (magyar-tót nyelvű) lemondás 

folytán üresedésbe jött Selmecbányái egyház 

lelkészi állásra. 
\ 

Javadalom : 4 szobából álló lakás, a, 
a megfelelő helyiségekkel és kis kert tel . 
2000 kor. évi fizetés havi részletekben ki-
szolgáltatva ; 100 kor. faátalány ; alapítvá-
nyokból újévi ajándék 84 kor. ; stóla és offer-
torium mintegy 500 kor. 

A pályázók küldjék be folyamodványai-
kat f . é. julius 3-ig az egyház másod-
felügyelőjéhez Mélt. Svehla Gyula m. kir. 
miniszt. tanácsos úrhoz. 

Selmeczbán}Ta, 1904. junius 7-én. 

49. 3—2. Az egyház elnöksége. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
===== ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszert! lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 

Y évi jótállás mellett. 
Bak cáron tart kis-

sebb nagyságú ujés 
átalakított templom 
orgonákat és har-

^ moniumokat. 
Orgonák évi kezelését és gondozását, va-

lamint átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 15-6 
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P A U . EGYHÁZ ÉS ISEOLA. 
Előfizetés di ja: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 2 4 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés d i ja : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

A züllött viszonyok okairól. 
(Folytatás.) 

Áttérek már most annak a fejtegetésére, 
vájjon a züllött viszonyokért mennyiben ter-
heli felelősség a világi elemet. 

Megemliti az egyik cikkiró úr azt, hogy 
a világi elem nem igen mutogat ja magát a 
templomban. H á t Joizony ez igaz, valamint 
az is igaz, hogy ez a körülmény egy csep-
pet sem használ egyházunk ügyének. Én 
azonban a templomkeriilésérfc nem teszem 
kizárólag a világi elemet felelőssé, hanem 
gazdasági viszonyainkban is találok magya-
rázatot . 

Kikből áll ugyanis manapság egyházunk 
világi eleme? Bizony, már csak kis részben 
áll a vagyonos közép birtokosokból, hanem 
inkább ügyvédek, orvosok s köztisztviselők-
ből, szóval a diplomájával kenyerét kereső 
egyénekből. Mindezeknek a hivatásuk pedig 
olyan, hogy már ennél fogva is a nép ba-
jaival kell foglalatoskodniok. A nép pedig 
mikor keresi fel őket? Akkor a mikor nem 
futkoshat a kenyér után, t. i. vasárnapokon. 
Akit pedig hivatása vasárnapokon ta r t le-
kötve, az igen természetesen, vasárnapokon 
nem is igen járhat a templomba. 

I t t van az intelligentia templomba nem 
járásának a kézzel fogható oka. 

Meggyőződésem a most előadottak foly-
tán különben az, hogy isteni tiszteleteink lá-
togatot tságát csak akkor biztosithatjuk, lia 
ez isteni tiszteletek idejét a nap alkalmasabb 
szakába helyezzük á t . Ezért jósolhatunk szép 
jövőt a vallásos estéknek is. 

Az intelligens világi elemet illetőleg az 
a panasz már alaposabb szinben tűnik fel, 

hogy egyházunk közügyei iránt nem igen 
tanusit érdeklődést. 

Ebben a tekintetben is kénytelen vagyok 
azonban a világi elemünknek azt a részét 
megvédelmeznem, amely munkával túlter-
helt voltánál fogva nem képes mellékes fog-
lalatosságként az egyház ügyeivel törődni. 

Ámde tény az is, hogy e mentő körül-
mény számitásbavétele mellett is, egyházunk 
tagja i felette csekély számmal mutatnak ér-
deklődést. 

Ennek a tünetnek az okát ál talában a 
közügyek iránt uralkodó érzéketlenség kór-
állapotában látom. 

Mégis mint kissé feltűnő jelenségre mu-
ta t t am már rá e lapok hasábjain az 1902. 
évi október hóban megjelent közleményeim-
ben arra, hogy az ev. ref. testvér egyházban 
a világi elem az egyházi közügyekben élén-
kebben vesz részt. Ez a körülmény pedig an-
nál sajátságosabbnak tünt fel előttem, minél 
bizonyosabb az, hogy a két testvér egyház 
hitelvei s egyház alkotmánya egymástól csak 
nagyon kevéssé térnek el. Mindaddig ta r to t t 
e kérdés feletti tépelődésem, amig e jelen-
ség okait a szellemiek terén kuta t tam. Mi-
helyt e teret elhagytam, azonnal megnyilt 
előttem a világosság. 

A baj főoka véleményem szerint abban 
van, hogy a világi tisztviselők kiválasztásá-
nál az egyházi választó közönség nem követ 
teljesen helyes elveket. 

Az egyház érdekében álló, természetes 
gondolkozásnak arra az eredményre kellene 
bennünket vezetni, hogy a kiválasztandó 
egyénben a hitbuzgóságot s önzetlen lelkese-
dést kívánjuk meg elengedhetetlen kellékül 



Peclig bizony a választó közönség, — 
első sorban legalább, — nem ezekre a kel-
lékekre helyezi a súlyt. 

Há t mire ? Kérdezheti az olvasó. 
Sem a hitbuzgóságra, sem a lelkesedésre, 

hanem a jelölt áldozatképességére. 
Hogy aztán a jelölt bir e az egyházi 

alkotmánynak és az egyházi törvénykezés-
nek kellő ismeretével s van e benne elég 
akaraterő, van e benne elég bátorság arra, 
hogy adandó alkalmakkal az egyház ügyeért 
helyt álljon, az eg}Tház ügyeért sikra száll-
jon, ezeket már másod-harmadrendü kérdé-
seknek tekintik. A fődolog az, hogy a tem-
plom és iskola épitésekre s egyéb célokra 
minél sikeresebben lehessen a felügyelő ura t 
megpumpolni. 

Ezért van egyházunknak számos olyan 
világi tisztviselője, aki ez ügybuzgóságot 
csengő érccel vál t ja meg s ekkor nem kell 
magát a néha-néha előforduló és felfogása 
szerint kellemetlen összeütközéseknek kitenni. 
Ismertem egyházközségi felügyelőket, akik 
az egyházmegyei közgyűléseken soha sem 
voltak láthatók s elmaradásukat egyházköz-
ségük tagjai zokon sem vették. 

Miért? Mert úgy gondolkodtak, hogy a 
felügyelő úr kötelességének már azzal te t t 
eleget, ha az egyházközség céljaira anyagi 
áldozatot hoz. Hogy pedig az egyházmegyei 
közgyűléseken, melynek pedig már a törvény-
nél fogva, szavazati joggal biró tagja, — kép-
viseli e az egyházközség érdekét, ez már 
mellékes kérdés. Ezt a felügyelő magán 
ügyének tekintik. 8őt talán jobban is szere-
tik, ha a felügyelő úr innét távol marad, 
mert hátha, törvényadta jogával élve, felta-
lálja az egyházközség pénztára ellen, utazási 
és napi költségeit számitani. 

A világi elemnek ez a része pedig, ame-
lyet csak az ügyszeretet lelkesithet, vissza-
vonulásra van utalva, mert a legszüksége-
sebbnek tar to t t minősitéssel t. i. a vagyoni 
minősitéssel nem rendelkezik, visszavonulásra 
van utalva azért mert nála ugyan „a Jeleli 
kés%, de a zseb erötelen 

A törvény ugyan előirja, hogy a köz-
gyűlésekre megbizólevéllel ellátott kiküldöt-
teknek, költségeik megtéritendők. Ámde a 
gyakorlat a világi elemre nézve ezt a jogot 

akként szoritotta meg, hogy a világi küldöt-
tektől zokon veszik, ha utazási s napi költ-
ségeiket felszámitják. Pedig nemcsak egy-
házkerületeink, hanem egyházmegyéink egyi-
ke-másika is oly nagy területre terjednek, s 
ennek folytán a közgyűlésre megjelenhetés 
és ott időzés költségei oly tetemes összegre 
rúgnak, hogy egészen természetesnek talál-
hat juk azt, hogy a megtérités hiánya a sze-
rényebb anyagi helyzetben levő egyéneket 
távol tar t ja . 

Ennek a körülménynek tulajdonitandó 
az a jelenség is, hogy a szerint amint éven-
ként más-más vidéken tar t ják az egyházke-
rületi közgyűléseket, a szerint változik a vi-
lági elem képe is a közgyűléseken. Más a 
vidék, más a közönség. A távolabb lakók 
nem bírván a költségek viselését, kénytele-
nek otthon maradni, holott költségeik, he-
lyesen kész kiadásaik megtérítése esetén a 
közgyűlésekről bizonyára nem hiányoznának. 

A költségek megtérítése esetén nem tör-
ténhetnék meg az sem, amit egy nagy terü-
letre terjedő egyházmegyében évente tapasz-
talok, hogy t. i. ott a világi elem úgy szól-
ván képviselve sincsen. Nem észlelhetnők 
ugyanabban az egyházmegyében azt a sa-
játságos tényt, hogy az egyházközségek nag}7  

részében a felügyelői tisztség már évek óta 
nincsen betöltve. 

Véleményem az, hogy helytelenül cse-
lekedtek azok a világi tisztviselők, akik, ha 
anyagi erejük ezt meg is engedte, kiadásaik 
megtérítését a törvény értelmében nem kö-
vetelték s ezzel az egyházközségeket ahhoz 
a gondolathoz szoktatták hozzá, hogy a vi-
lági tisztviselőknek és küldötteknek a köz-
gyűlésen megjelenés céljából szükséges kia-
dásaikat felszámítani nem illik. 

Sokkal helyesebb lett volna e helyett az 
egyházközségek által megtéritendett kiadá-
soknak megfelelő összeget egyéb jótékony 
egyházi vagy iskolai célra adományozni. 

Azt hiszem, hogy egy Maecenásra nézve 
még nem érdem az, hogy ő Maeccenás bir 
lenni s a Maecenás, maecenáskodásával az 
egyház irányában fogadott kötelességének 
még nem tet t eleget. 

A Maecenasok választásának elve be-
válhatott a múltban azért, mert akkor még 



elegen voltak olyanok, akik bir tak Maecená-
sok lenni. Beválhatot t az elv azért is, mert 
a letűnt kor Maecenásei nemcsak birtak, ha-
nem akar tak is függetlenek lenni. 

A mai korban azonban folyton fogy az 
az osztály, melyből a Meecenások kerültek, 
aztán a jelen korban a .nagyobb vagyonnak 
sem vágynak igen a függetlenség után, mos-
tanában a nagy vagyonú a nagy vagyonhoz 
szeret simulni, a g3Töngék istápolása helyett 
az erősekhez húzódik s igy természetesen az 
uralkodó társadalmi és politikai pártok mellé 
áll akkor is, ha az uralkodó irány az egy-
ház érdekének nem kedvez. 

Annak tehát , hogy az egyháznak nin-
csenek tetterős világi tisztviselői, maguk a 
választók az okai. 

Ha csillogó Maecenásokat választottak, 
úgy ne panaszkodjanak a miatt , hogy az 
egyháznak nincsennek bátorlelkü Brutusai. 

Most pedig nézzünk be egy kicsit az ev. 
ref. testvéregyház viszonyaiba. 

Miért vesznek ott számosabban részt az 
egyházi ügyek intézésében és a tanácskozá-
sokban ? 

Azért, mert az ev. ref. testvéregyház 
gondoskodik róla, hogy a világi tisztviselők 
és küldöttek is elnyerjék, ha nem is fárad-
ságuk jutalmát, hanem kiadásaik megtérité-
tését s náluk nemcsak a törvényben, de a 
köztudatban is fenn áll az a szabály, hogy 
az illetőknek kiadásaik megtérítéséhez teljes 
joguk van. 

Ezért én ajánlatosnak tar tom azt, liogy 
világi tisztviselőink s közgyűlési küldötteink 
felszóli t tatnának arra, hogy az egyházke-
rületi közgyűlésen megjelenés céljából szük-
séges kiadásaiknak megfelelő összeget az 
egyházmegyei pénztár terhére felszámitani 
el ne mulasszák. 

Nehézség csak az egyházmegyei közgyű-
lés kiadásainak megtérítésénél jöhet elő, 
amennyiben ezeket a kiadásokat az egyes 
egyházközségek pénztárai kötelesek fedezni, 
egyházközségeink tagjai pedig rossz szem-
mel néznek arra a világi férfi ura, aki kiadá-
sait az egyházközséggel szemben felszámitja. 

Minthogy az illető világi férfiú helyze-
tét ez a körülmény meglehetősen megingatja, 
ebben a tekintetben javaslatom az, hogy ezek 

a kiadások ne az egyházközségek pénztárá-
ból, hanem az egyházmegyei pénztárból utal-
tassanak ki, viszont pedig az egyes egyház-
községek szolgáltassanak be egy fix össze-
get a egyházmegyei pénztárba az egyházme-
gyei közgyűlés terheihez hozzájárulás cimén. 

Ez uton elérhetjük azt, hogy az egyház-
községek mit sem tudnának arról s mi bele-
szólásuk sem lehetne abba, hogy kiknek a 
részére történtek kiutalások s ez az egyház-
községekre nézve sérelmes sem lenne, mer t 
az évenkénti hozzájárulás összege akkor sem 
kevesbednék, ha az egyházmegyei közgyűlés 
alkalmából kevesebb felszámítás történik. 

A világi elemnek, kiadásainak megtéri-
tése iránti igényét már azért is jogosnak és 
méltányosnak tar tom, mert a világi elem 
minden anyagi jutalmazás vagy arra ki látás 
nélkül szolgálja egyházát, de a r ra sem tu-
dok példát, hogy az egyházi elemnek azok 
a tagjai, — a kiket az Isten anyagi javak-
kal bőven áldott meg, — kiadásaik megtérí-
téséről lemondtak volna. 

Szent meggyőződésem ez, hogy ha az 
a jánlo t t eljárási módot elfogadjuk, úgy köz-
gyűléseinken nemcsak a vag}7onilag képes, 
hanem a csupán nemes hivatásérzettől át-
hatot t egyéneket is fogjuk tekintélyesebb 
számban láthatni . 

A{ egyhá^ életének nemcsak kenyér, de 
erőt adó bor is kell. 

Boreas. 

Az 1604. évi XXII. tc. története. 
Háromszáz esztendeje, hogy Bocskay 

István kibontotta a szabadság zászlaját. E 
háromszáz év reánk magyarokra nézve mér-
hetetlen nagy szenvedéseknek, dicsőségteljes 
küzdelmeknek története. Nincsen nemzet, a 
mely oly kitartó erővel, a jobb jövőben ve-
te t t olyan tántori that lan hittel, annyi ádáz 
ellenség közepette, ilyen hosszú ideig tar tó 
küzdelem és szenvedés árán vivta volna ki 
függetlenségét. E háromszáz év minden gyöt-
relmében, a magyar szabadságért folytatot t 
minden küzdelemben résztvett a magyar pro-
testáns eg3rház. Ma már az elfogúlatlan tör-
ténetírás elismeri, hogy Magyarország a pro-
testáns Bocskay, Bethlen és Kákóczy hon-



mentő harcai nélkül Csehország sorsára ju-
tot t volna, hogy a protestantizmus terjedésé-
vel, megerősödésével összeesik a magyar 
nemzeti irodalom és politikai társadalmi élet 
kialakulása, felvirágzása ; amannak hanyat-
lása összeesik ez utóbbiak hanyatlásával. 

A franciáknak egyik kiváló irója, Miche-
let Gyula „Lengyel- és Oroszország" c., szel-
lemtől. szikrázó essayeben a következőket 
irja : Fáradt utas befogadást kér. Micsoda 
országból való ? — kérdik tőle. — Lengyel 
vagyok feleli. A múlt században még érté-
sére igyekezet volna adni gazdájának, hogy 
lengyel nemes, ma ez is szükségtelen. Eu-
rópa előtt minden lengyel nemes. Oly nagy 
volt a lengyel számíizöttség dicsősége, légiói, 
hősei, martyr ja i fénye, hog}T fényüktől egész 
Lengyelország nemes maradt. '1 

Mil}'en szép gondolat ! E sorokat olvasva 
önkénytelenül mag}Tar prot. egyházunkra gon-
dolunk. Ennek is meg voltak a maga hősei, 
martirjai , kik támadtak minden időben, az 
évszázadok felhős és napsugaras napjaiban 
egyaránt, hog}T a magyar hazafiasságnak, a 
gondolatszabadságnak lánglelkű, törhetetlen 
bajnokai legyenek. 01}' nágy volt a magyar 
prot. hősöknek, martiroknak dicsősége, bog}7 

glóriájuktól egész Magyarország szabad ma-
radt. Joggal kérdhetjük, hog}r az újjászüle-
te t t szabad Magyarország kizárhatja-e ott-
honából a prot. egyházat : ama vándort, aki 
nehéz, fáradságteljes út ja után kimerülve, a 
szent küzdelemben kapott sebéktől csaknem 
elvérezve, befogadtatást kér. Hála a magya-
rok Istenének, a haza megérti, méltányolja 
az évszázados, honmentő munkát : nem fe-
lejtkezik meg a gályaraboknak, az Apáczai 
Cseri Jánosoknak és Bél Mátyásoknak utó-
dairól, a trón pedig Bocskay Istvánnak 
szobrot emel. 

Soha nem állottunk olyan közel az 1848. 
20. tc. végrehajtásához, mint éppen most 
vagyis abban az évben, a melyben Bocskay 
István fellépésének 300-dik évfordulóját kellene 
megünnepelnünk. A magyar országgyűlés 
méltóképen ünnepli meg ez évfordulót akkor, 
ha a protestáns egyház évszázados sérelmeit 
orvosolja, jövendő létét anj^agilag biztosítja. 
Kekünk pedig magyar protestánsoknak ez 
évforduló alkalmából hálaadó istentisztelete-

ket, emlékező ünnepeket kell tar tanunk. Ezt 
nemcsak az ősök iránt való kegyelet teszi 
kötelességünké. A Britt- és külföldi bibliai 
társulat 100-ik évfordulója mozgásba hozta 
az egész világ protestáns társadalmát , jóté-
kony hatással volt a prot. öntudat felkelté-
sére, ébrentartására.« Bocskay István emlé-
kének felújítása, fellépése 300-dik évforduló-
jának megünneplése hasonló jó hatással lesz 
a magyar protestáns társadalomra. A Ma-
gyar Protestáns Irodalmi. Társaság megér-
tette ez évforduló nagy jelentőségét, elhatá-
rozta, hogy 1906-ban, a bécsi béke 300"éves 
fordulóján ,,Bocskay angyala idnak, a haj-
dúknak egyik ősi fészkében ta r t j a vándor-
gyűlését, megírat ja Bocskay István életrajzát. 
E jeles társaságnak példáját kövesse a Lu-
ther Társaság és más egyéb intézményeink 
is, a hivatalos és nem. hivatalos egyház egy-
aránt ! Nekünk ág. h. evangélikusoknak kü-
lönösen kötelességünkké teszi ezt az a ke-
gyelet, a melytyel őseink iránt kell, hogy vi-
seltessünk. Hiszen az akkori kir. Magyar-
ország protestánsai nagy részben lutheránu-
sok voltak, nélkülők, az ő lelkes hozzájáru-
lásuk nélkül, Bocska}T István, de a későbbi 
nagy fejedelmek felkelése is kudarccal vég-
ződött volna. — Hazafias és vallásos kegye-
letünknek áldozunk tehát akkor, a midőn egy 
pár sort szentelünk e nagy idők emlékének 
otyképen, hogy megemlékezünk a Bocskay 
felkelés egyik érdekes előzményéről, a 1604. 
XXII. tc. történetéről. 

* 
* * 

A mult kincses házából merit jük tár-
gyunkat, a magyar történelem azon kor-
szakából, a mikor a protestantizmus már 
mint számot tevő tényező szerepel a magyar 
politikai és társadalmi életben, a XVII. szá-
zad elejéről, a mikor a jezsuiták titkos akna-
munkája már javában folyik, sőt munkájuk-
nak áldatlan gyümölcseit látjuk is Njmgat-
Európában, hol II. Fülöp spanyol királ}T 

szembe száll Hollandiával és Angliával ; 
azonban e harc „legyőzhetetlennek" nevezett 
hajóhadába, sőt Spanyolország nagyhatalmi 
állásába kerül. 

Nálunk az ellenreformátió tudatos előre-
nyomulásával szintén ebben az időben talál-
kozunk. Erre itt is a jezsuiták készítik elő 



a ta la j t . Még Pázmány Péter nem játszik 
vezérszerepet, de hitbuzgó társai megjelen-
nek a fejedelmek udvaraiban épúgy, mint 
az egyszerű pór nép kunyhójában. Erdély 
fejedelmét Báthori Zsigmondot jezsuiták ne-
velik, később is mindenkor ezeknek tanácsá-
val él. Szerencsétlen, ál lhatat lan természete 
a romlás örvényébe taszi t ja Erdélyt. Szakit 
elődjeinek nemzeti politikájával, majd a né-
met pár tot véres kézzel diadalra ju t ta t ja ; 
Rudolf javára többször lemond fejedelmi 
méltóságáról s végre örökre odahagyja Er-
délyt. Távozásával szomorú sors vár a kis 
Erdélyre. Básta a császári generális meg-
szünteti önállóságát s a lakosságra, különö-
sen a városiakra óriási hadisarczot vet, en-
nek valamint az utolsó véres felkeléseknek 
következtében, oly óriási a nyomor, hogy 
p. o. Xagy-Enyeden nyilvánosan emberhúst 
mérnek a mészárszékekben. Carilló Alfonzó 
jezsuita pedig társaival együtt sorra foglalja 
prot. templomokat. 

A királyi Magyarországban Rudolf ural-
kodik, a Habsburg házból. Meg kell itt je-
gyeznem — a mit különben mindn}Tájan tu-
dunk — hogy Magyarország ebben az idő-
ben 3 részből állott : 1. Erdélyből, a melyet 
Martinuzzi György teremtet t meg, hogy le-
gyen a magyar a lkotmány és vallásszabad-
ság védőbástyája több ember öltőn keresz-
tül ; 2. a királyi Magyarorságból, a mely a 
mai Felső Magyarországot és a Dunántul 
nyugati részét foglalta magában ; végül 3-ik 
részt képezte a török hódoltsági terület. Ru-
dolf már a jezsuiták neveltje ; még a ty ja és 
elődje, Miksa fiatalabb éveiben a protestán-
sokkal rokonszenvezett, később e rokonszen-
vet politikából nem mutat ta , mert észrevette, 
hogy e rokonszenv nincs hasznára családjá-
nak. Ha fia számára megakar ta ta r tan i or-
szágait, ugy II. Fülöpnek, a nyugoti ellenre-
formátió vezéralakjának, de meg a pápának, 
sőt a katholikus német választó fejedelem-
nek is a prr t fogását meg kell szereznie. Ezt 
úgy vélte elérhetőnek, ha gyermekét Rudolfot, 
a leendő trónörököst, hithű katholikusnak 
nevelteti ; ez okból őt Spanyolországba kül-
dötte s ott 7 évig tar tot ta . A magyar ren-
dek nem nézték ezt jó szemmel, fel irataikban 
kérték Miksát, hogy a fiatal uralkodót hozza 

haza, hogy igy annak alkalma legyen a ha-
zai viszonyokkal megismerkedni. A komor 
szertar tásos spanyol udvar nem is volt jó 
hatással Rudolfra. A természettől félénk 
g}Termek — ki apai és anyai ágon — esze-
lős Johannának volt ivadéka — zárkózottá, 
búskomorrá lett. Xevelői, a jezsuiták, gondos-
kodtak róla, hogy a türelmetlenség szellemét 
belé plántál ják gyermek szivébe. Az ily mó-
don nevelt Rudolf, mint uralkodó keveset 
törődött országaival, helyette érdemetlen, lel-
ketlen udvari emberek vitték a vezérszere-
pet, ő maga minden idejét, nők, válogatot t 
lovak, alchjmiiai és csillagászati kisérletek, 
festészck, órások tá rsaságában töltötte. Ré-
giségekre 17 millió tallért pazarol t el, a mely 
összegen olyan hadsereget gyűj the te t t volna, 
a melylyel a törököt nemcsak „Mag}Taror-
szágból, de Európából kiverhette volna. 

Igy nem csoda, ha örökös pénzzavarban 
szenvedett . — Pedig pénzre máskülönben is 
szüksége lett volna, mert ekkor már javában 
folyt Magyarországon a török elleni 15 éves 
háború. — E 15 éves háború nevezetes ar-
ról, hogy a harcoló felek csak a meleg idő-
szakban harcoltak egymással, igy7 aztán a 
melyik fél vesztességet szenvedett, ezt a 
vesztességet a tél folyamán helyre pótolhat ta : 
ismét ta lpra állhatott . - - De az ilyen har-
colási mod töméntelen pénzbe, véráldozatba 
került, s mivel pedig a kincstár a zsoldoso-
kat rendesen nem fizethette, ezek úgy kár-
pótolták magukat, a mint tudták. — E zsol-
dos katonák közül legfélelmetesebb, legrette-
netesebb hirnévre a szabad hajdúk tet tek 
szert : magyarok és nem rendes katonák vol-
tak. — Eredetük már maga fényt vet az 
akkori kétségbe ejtő állapotokra. U. i. ez is-
tenverte időkben különösen a jobbágyság 
szenvedett a háború miat t . A jobbágy ter-
ményét elvitték, lábas jószágát e lha j ta t ták . 
Török, magyar, német egyaránt ra j ta élős-
ködött. Igy aztán mivel munkájának nem 
csak hogy nem lá t ta gyümölcsét, sőt ki volt 
téve családjával az éhinségnek, cél talannak 
talál ta a munkát , felcsapott martalócnak, 
szabad ha jdúnak. Rettenetes az, a mit ezek 
véghez vittek : — nem volt külömbség előt-
tük magyar és más nemzet között, nem volt 
előttük szent a nő, az oltár sem. Pedig vi-



tézségüket mindenki elismerte; a 15 éves 
háború folyamán nem egy bravúros tettel se-
gítették elő a mag}*arság előrenyomulását. 
Valóban oktalanság volna őket, nem pedig 
a szerencsétlen viszonyokat okolni teljes el-
vadulásuk miatt . Magasztos cél szolgálatá-
ban más socialis viszonyok között hősökké 
válhattak volna — a mint azokká is váltak 
a Bocskay féle felkelés alatt — igy azonban 
martalócokká lettek, kiket magyar, német, 
török irtott, vágott s válogatott kinzásokkal 
végeztetett ki. Hogy a katonaság el tar tása 
milyen óriási teherként nehezedett az or-
szágra, semmi sem bizon}útja inkább, mint 
az örökös panasz az ellen. 

Ez áldatlan állapotok közepette szakad 
reánk az ellenreformátió. Ez az egész moz-
galom közép Eúrópában Steyer országból in-
dult ki. A későbbi II. Ferdinánd, a 30 éves 
háború okozoja 1598-ban mint 18 éves lf ju 
és Steyer ország kormányzója itt adja ki 
nevezetes rendeletét, a mely szerint a Steyer 
városokban működő ev. lelkészek és tanitók 
távozzanak ez országból örökre. E merész 
fellépésnek, még inkább a rendelet kegyet-
len végrehajtásának meg volt az eredménye: 
Steyer ország rekatholizált. S mivel pedig 
a példa ragadós, Rudolf jónak látja, ez erő-
szakot többi országaiban is alkalmazni. Mi-
dőn Tkurzó György a hitbuzgó ev. főúr a 
Steyerből száműzött lelkészek közül többe-
ket befogad birtokaira, Rudolf megparancsol-
ja neki, hogy bocsássa őket szélnek. Ugyan-
csak e példa hatása alat t Kutassy eszter-
gomi érsek a protestáns lelkészeket egyház-
megyéje területéről elűzi, az eretnekeket pe-
dig beszentelt földre eltemetni nem engedi. 

Később bizonyos terv szerint jár tak el. 
Magyarország ebben az időben — már csak-
nem teljesen protestáns, nemesség és váro-
sok egyaránt. Az udvar jól tudhat ta hogy a 
különben is elégedetlen rendeket, ha vallá-
sukban egyszerre t ámadja meg, a felkelésbe 
haj t ja . Ezért csellel élt, oly csellel, a mely 
már másutt célra vezetőnek bizonyult. Steyer 
Ferdinánd volt (iZj db ki e cselt kieszelte, a 
mely a következő volt : egyszerre nem sza-
bad vallásában megtámadni a nemességet 
és városokat hanem elébb a gyengébb részt, 
s ha azon erőt vett az ellenreformátió : az 

erősebbet. Ez ügyesen kieszelt terv bevált 
az örökös tar tományokban, illetve Stiriában, 
de nem Magyarországon. 

Pedig nálunk épp ez időben a nemes-
ség és polgárság között feszült volt a viszony7. 
Különben is Magyarországon a nemesség és 
polgárság sokkal távolabb állott egymástól 
mint bárhol másutt ; nemcsak a rendi kü-
lönbség választotta el őket, hanem a nem-
zetiség is : a nemesség magyar, a polgárság 
német volt, amaz még ez időben az udvar 
befolyásától teljesen ment, független, mig 
emez az országgyélüseken hűséges eszköze 
a hatalomnak. De élesbbitette ez ellentétet, 
sőt a. gyüílölségig fokozta az a viszály, a 
mely7 közvetlen az ellenreformátió fellépte 
előtt tör t ki a nemesség és polgárság kö-
zött. A városi polgároknak régi privilégiu-
muk volt az, hogy a nemes csak nekik ad-
ha t ta el terményeit s a külföldről jövő ke-
reskedő viszont csak tölök vásárolhatott . Az 
utolsó időben azonban megtörtént, hogy a 
külföldi kereskedők a városok megkerülésé-
vel egyenesen a termelő nemestől vásárol-
ták a terményeket, ezzel olcsóbban jutottak 
árúikhoz, de viszont a nemes is valamivel 
dragábban adhat ta el terményeit. E privilé-
gium megsértése miat t a városok felszóllal-
tak. A nemesek azonban az országgyűlésen 
keresztül vitték, hogy ha kötelesek is, árui-
kat a városba szállittani eladás végett, ott 
annak adhat ja el, a kinek akarják, tehát 
külföldinek is. A városok igy elestek az 
adás-vételből származó közvetitő dijtól s ha-
bár Mátyás főherceget és a pozsonyi kama-
rát meggyőzték igazságukról, a nemesség 
ha j tha ta t lan maradt . 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Az evang. nönevelö intézet Kőszegen. J u n i u s 

hó 20-án d. u. -A—-1/29 óráig tartott ülést a dunántúli 
kerületi alkotmányügyi bizottság az egyhkerület el-
nöksége alatt. Egyetlen tárgya volt a tanácskozásnak a 
Kőszegen fennálló egyhkerületi leánynevelő intézet s 
felsőbb leányiskola szervezeti s rendtartási szabály-
zatának módosítása. Ugyan is az intézet fel-
állításakor az egyhkerület az aszódi leánynevelő 
intézet szèrvezésére vonatkozó szabályzat alapján, 
melynek rendelkezéseit ^nagyjában elfogadta, saját 



intézetének ily nemü szabályzatát megállapította és 
azt mind addigra kötelezővé tette, inig a gyakorlat 
folytán a szükségnek mindenben megfelelő rend-
tartási . szabályzat készíthető. Ezt az időt elérke-
zettnek tartotta a kőszegi intézet kormányzására 
hivatott helyi bizottság és a folyó év elején elké-
szítette javaslatát az eddigi szabályzat módosítá-
sára. Ezen javaslat képezte a kerületi bizottság 
tanácskozásának alanyát. Lényeges változtatás az 
eddig érvényben álló szabályzaton nem történt, 
lîelefoglaltatott a szabályzatba a helyi bizottság 
szervezete, elnökének, az intézet gondnokának, 
pénztárosának stb.hatásköre, de mind ezmár 1903-ban 
egvhkerületi határozattá vált. Rendezve lőn az 
igazgató s a tanerők javadalmazása, úgyde ezt 
már az 1903. egyhkerületi közgyűlés megállapí-
totta. E szerint az igazgatónak alapfizetésie 2200 
korona, a rendes tanerőké 1600 korona, az inté-
zetben szabad lakás, egyhkerületi határozattal meg-
állapított korpótlék, és biztosíttatott számukra az 
országos törvény élteimében a nyugdíj. Az igaz-
gató kötelességei, hogy főbb vonásaikban közöljem, 
következőkép állapíttattak meg : köteles őrködni, 
hogy a kerületnek az intézetet érdeklő határozatai 
teljesíttessenek, az intézet minden helyisége, bútora 
taneszköze, ingósága tisztán és jókarban tartassék, 
a növendékek egyszerűen, de tisztán, csinosan, a 
fényűzés mellőzésével öltözködjenek, vezeti az 
oktatást, gondozza a növendékek erkölcsi nevelé-
sét és műveltségi kiképzését ; minden törekvését 
oda irányítja, hogy az intézet egy evang. család 
példás életképét nyújtsa, e végett a tanitó- és 
nevelőnőkkel, valamint a nevelőnőkkel együtt étke-
zik, a tanítóknak s intézeti alkalmazottaknak evang. 
szellemű magaviselete felett őrködik és azt ellen-
őrzi. — A tanítónők kötelesek a tanításon kivül a 
gondjaikra bízandó bennlakókra folyton felügyelni, 
őrködve egészségükre, nevelésökre, a szabadban 
való séták alkalmával a növendék sereget legalább 
két tanitónő kiséri; a tanítónők a növendékekkel a 
a rendes étlap szerint étkeznek, a hálótermek-
ben egy-egy tanitónő alszik, a ki jelen van a nö-
vendékek lefekvésénél, fölkelésénél, mosdásánál, 
öltözésénél és a hiányok pótlásáról anyailag gon-
doskodik ; a tanítónők az igazgatóval együtt részt 
vesznek a növendékekkel az ünnepi s vasárnapi 
istentiszteleteken és az intézetben tartott házi 
áhitatosságokon, és mint egyúttal nevelőnök és az 
édesanya helyetessei egész valójukkal azt a tiszta 
evang. szellemet képviselik, mely épit, buzdit, 
erősít és a szeretet által minden jóra vezérel. — 
A hitoktatást ez idő szerint a kőszegi ev. egyhköz-
ség lelkészei végzik, a kik a tanítótestületnek ren-
des tagjai ; a lelkészpásztorkodással járó teendőket 
is ők végzik jog- és kötelességszeriileg. A művészi 
tárgyak tanítását képesített zene- s énektanitónők 
látják el, a kézimunkák tanítását külön kézimunka-
tanitónö. A növendékek egészségéről testi fejlődé-

séről is a mennyire az intézet teheti, gondoskodva 
van az intézeti orvos, gondos ápolónők, külön 
betegszobák és fürdőszobák által, de főkép gon-
doskodott erről a jó Isten, a ki Kőszeg városát és 
környékét valójában tan- és nevelő intézetek váro-
sának teremtette, tündéries kertté alakította, jó 
levegővel, erdő koszorúzta hegyekkel, melyeket a 
város jól rendezett séta-utakkal látott el. Szeret-
ném még szórói-szóra ide irni azon jelentést, 
melyet Bancsó tanár úr, ki az egyhkerületi elnök-
ség megbízásából az intézetet a tanév végén néhány 
napon át gondosan megvizsgálta, az intézetről, az in-
tézeti életről, szelleméről, a gondos vallásos nevelés-
ről, a tanításról és tanulásról, a tanítónők, különösen 
az igazgató édes anyaiszeretetéről, a leánykák hozzá-
juk ragszkodó gyermeki szeretetéről a főiskolai 
bizottság elé terjesztett ; de egyszeri hallásból ezt 
megírni nem lehet. Nem csodálom, ha mindjárt az 
első években megtelelt a mi házunk ! Szerencse, 
hogy az intézetet egy kedvező házvétel által az 
egyházkerületi felügyelő áldozatkészségével ki-
bővíteni lehetett. A bennlakásra való fölvételnél 
első sorban azon föltételek vétetnek tekintetbe, a 
melyek általában véve a felsőbb leányiskolába való 
fölvételre vonatkoznak (a tanintézet ugyan is felsőbb 
leányiskola, 6 osztálylyal és nyilvánossági joggal 
van felruházva) ; azonban lia a hely engedi, az inter-
nátusba fölvétetnek elemi iskolákba járó, valamint 
oly rendkívüli növendékek is, a kik nem kívánják 
magukat az előirt tantárgyak hallgatására kötelezni. 
A benn lakó növendékek után a tanévre fizetendő 
dij, melyben a tandíj s orvosi dij is foglaltatik, 500 
korona, mely három részletben íizetendő le, u. m. 
a felvétel akalmával 200 K. Újévkor és ápril. elején 
50—150 kor. Lelkészek, tanárok és tanitók 100 
kor. dijelengedésben részesülnek. Ezen kivül a 
felsőbb leányiskolába fölvett növendék a beiratás-
nál 6 koronát könyvtári-díj címen és 6 koronát az 
országos nyugdíj alap javára tizet. A bennlakó 
növendékek, ha zongoraoktatásban is oktatást kí-
vánnak nyerni, évi 80 koronát fizetnek, mely há-
rom előleges részletben törlesztendő, vagy havi 
előleges részletekben. A gyógyszerek árát és lia 
nagyon súlyos baj orvosi tanáncskozást (consilium) 
tenne szükségessé, ennek dijait az intézet szintén 
fölszámítja. Oly növendékek, kik mulasztásukat le 
nem győzhető akadályokkal menteni nem tudják, 
vagy a kik házi nevelésben részesültek, a magán-
vizsgálatért 80 koronát, lelkészek, tanárok, tanitók 
leányai pedig, lia az első osztály tantárgyaiból 
vizgáznak 40 koronát űzetnek. A növendékek el-
látása tápláló, jóizü, egyszerű ételekből áll. A napi 
élelem szokásos reggeli, ebédre 3 tál (vasár- és 
ünnepnapon négy tál étel), könnyű tiz órai és dél-
utáni az időszakhoz alkalmazott ozsonna, végül 
vacsora. 

Lelkészi értekezlet. A barsi ág. hitv. ev. egy-
házmegye lelkészi értekezlete f. é. jinius 24-én 



Léván Hörk József Cura-Pasturalisa és a theológiai 
tanügyi szervezet felett értekezett. A cura-pastora-
list, mint korszerű és hézagpótló munkát, s mint 
a lelkész működésére néz ve áldásos utmutatót 
örömmel üdvözölte, azon óhajának adva kifejezést, 
hogy ezen mű kellő számú példányban nyomattas-
sék ki, hogy az minden lelkésznek meglegyen, 
mert ez áldásosán irányithatja működését, s abban 
sok jó tanácscsal látja el. A theológiai tanügyi 
szervezet tárgyalására térve át, azt hoszabb 
eszmecsere után általánosságban szintén elfogadható 
nak találta, mindazonáltal ajánlván benne némely 
intézkedések módosítását, azon szempont által 
vezéreltetve, hogy a theologiák főiskolai jellege 
megőriztessék. A theologiák tan és vizsgálati rend-
szerének egységesítésére irányuló törekvést hasz-
nosnak ismerve, azt örömmel üdvözölte. 

Aranykönyv. A közel múltban elhunyt br. Soly-
mossy László a következő három alapítványt tette 
a győri ág. hitv. ev. egyházközségnél : a") 800 
koronát hagyott azzal a kötelezettséggel, hogy 
annak kamataiból a családi sírbolt gondoztassék, a 
tökének fele és kamatainak csak a kezelésére kéri 
tel a gyülekezetet. Az esetre, ha a kamatjövede-
lem a sírhelyek gondozására fel nem használtat-
nék, a fennmaradó kamatok a tőkéhez csatolan-
dók, mindaddig, a mig az 20 ezer koronára fel-
szaporodik. Azontúl a kamat fölöslegének a tele a 
nevezett gyülekezet szegényei között lesz felosz-
tandó, a másik fele pedig a kezelő gyülekezetet 
illeti, b) A győr-ujvárosi családi házat és az annak 
átellenében fekvő kertet, azon korlátozással, hogy 
azt elidegeníteni nem szabad, hanem köteles azt 
az egyházközség mint loósi és egervári báró Soly-
mossy László és neje : Horváth Terézia alapítvá-
nyát kezelni, a jövedelmet azonban egyházi és 
iskolai céljaira tetszése szerint szabadon használ-
hatja. Ezt a hagyományt ahhoz a föltételhez köti 
az örökhagyó, ha a gyülekezet a megjelölt sírok 
gondozását és az e célra hagyott 8000 korona tőke 
és kamatainak kezelését elvállalja. A ház fölött 
szabad rendelkezési ioga a gyülekezetnek akkor 
áll be, ha a végrendeletben megnevezett haszon-
élvezők elhalnak, c) Az örökhagyótól leszármazó 
loósi és egervári báró Solvmossy nevet viselő 
családtagok részére 10,000 korona alapítványt tesz 
azon rendeltetéssel, hogy ezen összegnek kamatjai 
és kamatok kamatjai addig, mig a tőke a 300,000 
koronát eléri, a tőkéhez csatoltassanak, akkor 
pedig, amidőn azt elérte, a kamatok a segélyre 
szorult és azt igénylő kiskorú családtagoknak 
tartására és nevelésére fordíttassanak. Az alapít-
vány jövedelmének fólosztására végrendelkező 
családi tanácsot rendel ; kezelésére pedig meg-
bízza és fölkéri a győri ág. hitv. evang. egyház-
községet, melynek részére az átvételt követő 2-ik 
évtől kezdve a kezelés és fáradságért az alapítvány 
jövedelmének 10 százalékát rendeli, melynek le-

vonása után fennmaradó összeg lesz a tőkének 
300,000 koronára való kiegészítésére és ezen tul a 
családtagok részeltetésére fordítandó. Az egyház-
község legutóbb tartott közgyűlése az alapítványt 
hálás köszönetének jegyzőkönyvbe iktatása mellett 
elfogadta. 

A rozsnyói fögymnázium pá r t fogósága j un ius 
21-én tartott közgyűlésén az elhunyt Oravecz Mihály 
igazgató helyére igazgatónak Szántó Józsefet válasz-
totta meg. 

Helyreigazítás. Lapunk t. évi 21-ik számába 
egy értelem zavaró sajtóhiba csúszott be. A 285 
oldal jobboldalu hasábjának alulról 1 sora szerint 
u. i. a megye déli részén lakó ..szent hitszónokok" 
körében egyre terjed a magyar nyelv, holott igy 
olvasandó : a „vend hitrokonok" körében . . . Szerk. 

Külföld. 
Franciaország. Bouricrröl elterjedt volt a hír, 

hogy beadta derekát s kanossázott. A hír vak volt, 
s félrevezetésre szánt. Bourrier „Le Chrétien Fran-
çais'" c. lapjával áll erősen. Épen a 217. számban 
beszámolót tart. Érdekes és érdemes e beszámoló 
alapján megösmerkednünk részletesebben e francia 
vallási mozgalommal. A beszámoló ajánlással kez-
dődik. 16 pap, 1 oi'sz. képviselő és 7 tanár (köz-
tük : Ménégoz, Piéville) ajánlják melegen a lapot s 
annak szerkesztőjét, Bourriert, ki azelőtt „r. kath. 
pap volt, de áttérvén, megértette, hogy neki fontos 
hivatása előbbi tiszttársaival fenntartani az érintke-
zést, s közülök főleg a kétségben erősen vergődők-
nek, valamint általán a krízisben leledző francia 
katholicismusnak segítséget nyújtani. E célra ala-
pította B. a lapot, melyet mohón olvasnak a róm. 
kath. papok. Igy végzi B. az evangelisatio munká-
ját, páratlan formában, melyhez fogható nincs e 
világon ! Nincs protestáns, ki el ne ismerné e vál-
lalatnak evangelikus jellemét s jellegét, — írják az 
ajánlók — tisztelettel adózunk Bourrier buzgóságá-
nak, melyet a nehéz, de szükséges feladat megol-
dásában kifejt". Az ajánlók aláírásai után olvassuk 
a lapszerkesztő avagy igazgató jelentését, az u. n. 
„Bapporf'-ot. „Eeladatunk — úgymond B. — a ka-
tholicismuson belül s főkép annak papságában elő-
idézni az ev. reformálás mozgalmát az evangyé-
lium s az első századok keresztyénségének komoly 
megismerése alapján s a prot. papok és theol. ta-
nárokhoz való közeledés módján ! A lapot 1896-ban 
létesítették : Bourrier A., Yidalot A. és Philippot A 
néhány tiszteletreméltó, a r. k. egyházból kilépett 
pap támogatásával. Megtámadtak aztán minket: püs-
pökök, jezsuiták. Turinaz, nancv-i érsek „szörnyű-
nek" mondta az általunk csinált helyzetet, a je-
zsuiták pedig „protestáns befecskendezésnek'' ne-
vezték el munkánkat. Mi pedig lettünk s vagyunk 
és akarunk is maradni : „a% evangelikus reformálás 
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szerve a katholicismuson belül'1. Nem hívogattuk* 
nem csábítgattuk kitérésre a r. kath. papokat ; a 
ki áttért s jött, szabadon jöt t ; mi nem mondjuk, 
hogy katholikusok, nem mondjuk, hogy protestán-
sok, — de igenis, (s ezt hiidetjük, hogy) keresz-
tyének vagyunk . . . A kilépett testvérek számára 
Sévres-hen egy házat szereztünk (Maison hospita-
lière), hogy ott meglakhassanak, mig álláshoz jut-
nak. 8 szoba volt e házban, telve folyton expapok-
kal 1898. és 1^99-ben. A ház s lakás később meg-
szűnt, mint ilyen létezni, egyfelől azért, inéit Bourrier 
időközben Versaillesben (hova Sèvres, mint leány-
egyház tartozik) ev. ref. pap lett, másfelől meg 
azért hagytunk fel ez elszállásolási móddal, mert a 
sok pap sokat vitatkozott, dogmatizált s olyiknak 
közülök, ki épen lelki harcát vívta, nem zajra, de 
magányra s a magányban békére volt szüksége. 
Az expapok ezután egyes ev. derék családoknál 
kaptak ideiglenes elhelyezést; némelyek pedig be-
léptek a párisi prot. theol. fakultásba s itt tanultak 
és vizsgát is tettek. Hegy a polgári életben ugy, a 
hogy boldoguljanak, alapítottunk egy elhelyezési 
irodát. A dolog nehézen ment, s most is nehezen 
megy. Százával jelentkeznének a papi hivatalt el-
hagyók, ha bánók elhelyezni őket. A püspökök a 
kilépetteket azonnal megfosztatják papi diplomájuk-
tól, haragból és netáni későbbi érvényesüléstől 
való félelemből. A kilépettekre mi rá nem kény-
szeritjük a vallásváltoztatást, a mi feladatunk és 
ambitiónk egyedül az, hogy megértessük ezen, a 
római szolgaságból menekülőkkel, hogy az igazi 
üdv a mi Urunk, a Jé^us Krisztussal való közösség-
ben van, s hol a\ Ur szelleme, ott a szabadság is. 
Az egész szellemi és vallási vállalat elnöke volt 
Réveilland Jenő orszgy. képviselő, később azonban 
a vállalat Picard prot. pap. igazgatása alatt ev. fele-
kezetivé lett. he mikor ez történt, mi — úgymond 
Bourier — hogy szavunkat tartsuk, s annak sza-
badsagát megóvjuk, Héveilland és Mettetal Ágosttal 
beléptünk az ,,Evangelisátió nemzeti szövetségébe"; 
e szövetségnek pénztárosa, két censornak (Jalabert 
és Pudut) ellenőrző jegyzésére lizet segélyt a kér-
vényezőknek. Nem vagyunk mi neo-katholikusok, 
mint némelyek mondják, sem protestánsok, sem-
min! Iljnnaék mondta rólunk: „intelligens katho-
likusok soron kívüli osztálya A mi munkánk a 
katholicísmus reforinálása. Lapunk, irányunk egyet-
len a maga nemében. A r. kath. püspökök lialál-
itéletet mondtak lapunkra s megtiltották annak ol-
vasását. Titkon azért folyton s egyre többen olvas-
sák a/t olyanok, kiknek nem szabad. Nem vagyunk 
sekta; nem vagyunk fanatikusok, de azért terjesz-
kedni s hódítani akarunk, meghódítani a lelkísme-
reteket, megnyugtatni s meggyőzni arról, hogy : 
„a hol a Krisztus, ott a szabadság és ott a\ egyhá\ 
is ! Ubi Cristus, ibi ecelesia ! Ki <•{/ érti, ér\i, jöjjön 
ho\\ápk . Álljon mellénk!'1 Igy Bourrier s társai! 
A „Témoignage" (5., 7. s 8. számában Lods Armand 

referál az egvhá{ s állam elválasztása nehéz kérdé-
sében kifejtett parlamenti bizottsági munkáról. A 
bizottságban az államnak teljes konfiskálási jogot 
adni akaró Briand (socialista izii) indítványát mér-
sékli s ellensúlyozza s le is győzi némi részben 
Grosjeau véleménye, Bryandazt indítványozta, hogy 
a nyilvános kultuszintézetek (établissement-ek) va-
gyonát foglalja el az állam. Evvel szemben Grosjean 
ajánlotta s nézetét érvényre is emelték, hogy a 
vagyon tulajdonjoga maradjon meg az intézeteknél, 
melyek azonban a vagyon hasznát az istentisztelet 
ellátására ujabban alakult társaságoknak engedjék 
át, szóval, az államkincstár ne tegye rá kezét tel-
jesen e vagyonra, mint azt a socialisták óhajtanák. 
Nagy volt a vita s nézeteltérés a vallási avagy 
egyházi épületek tulajdonjoga részlet-kérdésében. 
Itt is Grosjean megvédte a jog elemi elvét annyi-
ból, hogy kétféle ily épületeket határoztak meg 
egyházi s állami (esetleg községi) intézkedés és 
hozzájárulások szerint. Cikkíró egyébként bízik a 
parlamentben, hogy az — úgymond — liberálisabb 
lesz az egyházak iránt, mint a parlamenti bizottság. 
Az ág. hitv. ev. egyház a nehéz kérdésben a status 
quo mellett nyilatkozott volt, mint régebben irtuk ; 
a francia ev. ref. egyház pedig, jogai védelmére, 
előterjesztéssel akart járulni a bizottság elé, mely 
azonban — többségi döntéssel — ez előterjesztést 
csak a tárgyalások végén (s nem folyamán) óhajtja 
meghallgatni. Ugyancsak a luth. „Témoignage" a 9. 
számban lelkesen vezérczikkezik jubilaeumától a 
britt és külföldi bibliatársaságnak, melynek Francia-
országban 42 raktára van; a 8-ik szám pedig meg-
emlékezik Kantról, kit az ujabb kor egyik legna-
gyobb gondolkodójának nevez, ki legyőzte a közön-
séges rationalismust s az Evangyéliom és a keresz-
tyén hit űtját is egyengette, midőn a komoly em-
berek lelkiismeretébe helyezte el az igazságot, fel-
rázván az embereket lelki állapotuk szabáb talan-
ságából. Ugyanezen szám melegen emlékezik meg 
az elhunyt kiváló norvég s nagy franciabarát pap-
ról :' Kaas Muntheról, ki a francia, norvég s angol 
ev. közös munkában, tudniillik : a madagaskari mis-
sióban hervadhatlan érdemeket szerzett magának. 
(Vájjon, a mi. szintén norvég származású s ev. ma-
gyar báró Ivaas Ivorunknak szivében néppárti sze-
relme mellett jnt-e kis hely az ev. missio szent 
ügyének is1?) A maroknyi prot. franciák messze 
előre haladnak a külmissió terén is ; egyik főem-
berök: Boegner M. missiói igazgat») ur (kinél, nem-
csak lélekben, levélileg most, de már 24 év előtt 
mint akkor megválasztott itju missiói aligazgatónál 
e sorok írója is tiszteletét tette volt Párisban), e 
napokban ünnepelte működésének 25-ik évi fordu-
lóját, a mikor a széles körben nyilvánult elismerés 
iránta s hűséges élettársa: neje iránt Appia szónok 
ajakán e három szép szóban aranyozódott ki: „Mi 
szeretünk titeket" („Nous vous aimons"). (Olv. Té-
moignage, május 7-iki 19, sz.). Krupec István. 



I rodalom. 
A ki közállapotainkról mindig a leplezetlen 

igazságot akarja megtudni, olvassa a „Magyar Szó" 
czirnü napilapot (Budapest, Andrássy-ut 48.) 

Előfizetési ára egy évre 28 korona, félévre 14 
korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra 2 ko-
rona 46 fillér. Egyes száma Budapesten 8 fillér vi-
déken 10 fillér. 

Japán-magyar nyelvrokonság. A d i a d a l m a s j a -
pánok rácáfolnak arra a latin közmondásra hogy 
fegyverzajban elnémulnak a múzsák. Ugyanis a to-
kiói egyetem ősz tanára: Hiámu Mannru a mikádó 
megbízásából tegnap negyvenhét napi ut után Bu-
dapestre érkezett, hogy itt a japán-magyar nyelv-
rokonság ügyében mélyreható kutatásokat tegyen. 
A tanár erre az útjára már régen készül, a magyar 
nyelvet évek óta tanulmányozza s hogy folyékony-
ságra tegyen szert, több magyar lapott járatott To-
kióba. E lapok közül tegnap az Egyetértés szer-
kesztőségében tett látogatást és kérte, hogy mutas-
sák be ugy Kossuth Ferencnek, kinek politikai 
czikkeit rendesen olvassa, mint Eötvös Károlynak 
kinek az Egvetértés-ben olvasott müveiről elragad-
tatással beszélt. Szerinte a világirodalom kevés 
olyan emlékiratott tud felmutatni, mint Eötvösnek 
a „Nagy per" cimü munkája, melyet japán nyelvre 
lefordítani szándékozik. Az ősz tanár általában igen 
elösmeröleg nyilatkozott a magyar irodalomról és 
napi sajtóról, melynek olcsoságát feltűnőnek és 
páratlannak találta. „Az olyan napilapok, melyek 
akkora terjedelemben jelennek meg mint az önök 
lapjai s a politikán kivül annyi közhasznú tájéko-
zást nyújtanak a gazdasági élet, művészetek és az 
irodalom köréből, mint például az Egyetértés, Ja-
pánban 3—4-szer akkora árba kerülnek" — igy 
szólt Hiamu Mannru és alig akarta elhinni hogy 
az Egyetértést Magyarországon 3 és V2 japán jen-
ért, azaz 7 koronáért kapni lehesen. Az Egyetértést 
egyébként még ennél is olcsóbban, kedvezményes 
árban kapják papok, tanárok, katona tisztek, állami 
és vasúti tisztviselők, tanitók, jegyzők, körorvosok. 
Kedvezményekben is előljár az Egyetértés : a höl-
gyek olvasmányát, a Divatszalont negyedévi egy 
forintért adja a kiadóhivatal. Különös szép lesz 
az Egyetértés ezidei karácsonyi ajándáka : A nagy 
háború cimü remek diszmü. Az Egyetértés kiadó-
hivatala IV. ker. Vármegye-utca 11. szám alatt 
van. 

A szinész művészete. Az utolsó évtized alatt 
az olasz színészet ismét uralkodó polcra jutott. 
Legkiválóbb nagyjai: Novelli, Zacconí, a nők közül 
pedig Duse asszony meghódittották egész Európát 
és ábrázoló művészetük mindenütt szinte minta-
képpé lett. Nagyon fontos szolgálatot tesz hát a 
„Magyar könyvtár" a mi színészetünknek is, midőn 
a modern olasz színjátszás legjobb kézikönyvét be-
sorolja értékes gyűjteményébe, „a szinész művé-

s z e t é i n e k szerzője Luigi Rasi, a florenci állami 
szinésziskola igazgatója, akinek munkáját Radó An-
tal fordította le, megtoldva sok helyütt a magyar 
színészetre vonatkozó megjegyzésekkel és a példá-
kat is nagyobb részben a mi színházaink műsorá-
ból válogatva össze. Rasi könyvén kivül, mely a 
,,M. K." bárom számot tölti meg, az űj sorozat még 
egy becses munkát tartalmaz: Váradi Antal szedte 
össze legszebb legendáit egy „Legendák könyve" 
cimű füzetbe, mely főkép a szavaló ifjúság körében 
fog nagy elterjedést találni. — A „M. K." egy-egy 
száma 30 fillér ; az eddig megjelent 388 szám tel-
jes jegyzékét ingyen küldi meg bármely könyvke-
reskedés, vagy a kiadóhivatal: Budapest, _And-
rássy-űt 21. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. E. köszönjük a szíves értesítést. — K. S: 
Köszönjük. — M. L. Köszönettel vettük; a jövő 
számba. 

Pályázati hirdetés. 
A rozsnyói áll. segélyezett ág. hitv. ev. fő-

gymnaziumnál egy 

mßnntjisegfcan-tenißszefcfiani 
tanszék töltendő be, melyre kinevezés joga az 

állammal kötött szerződés értelmében a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztert illeti. 

A rendes tanár javadalma 2400 kor. törzs-
fizetés, mely üresedés esetén 2800, illetőleg 3200 
koronára emelkedik, 400 kor. iakásbér és öt izben 
200-200 kor. korpótlék. 

A kinevezett tanár jogos és kötelezett tagja 
az állami országos nyugdíjintézetnek. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett 
tanulmányaikat, tanári képesítésüket, eddigi szol-
gálatukat, katonakötelezettségi viszonyaikat igazoló 
okmányaikkal felszerelt s a nagymáltóságű vallás 
— és közoktatásügyi m kir. miniszter úrhoz czim-
zett folyamodásukat a rozsnyói ág. hit. ev. főgym-
nasium igazgagatóságához 1904. julius hó 31-ig 
nyújtsák be. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék helyet-
tes tanárral töltetik be, kinek fizetése 1600 korona. 

Pályázhatnak ág. hitv. ev. tanárok és tanár-
jelöltek. 

A kinevezett tanár állását szept. 1-én tartozik 
elfoglalni. 

Rozsnyó, 1904. jun. 26-án. 
A pártfogósági közgyűlés megbízásából 

Szántó József 
53. 2—1. igazgató., 



Pályázati hirdetés. 
Az orosh'ázi ág. hitv. ev. egyházközség 

2 tanitói állomására 
pályázatot hirdetek, következő dijlevélre : 

I. Kántori fizetés. 
1.) Lakás, ennek belsejét jó karban tar-

tani a tanitó, külsejét az egyházközség 
kötelessége. Lakás helyett jogában áll az 
egyházközségnek 300 K. lakbért adni. 

2.) Temetési dij, a koronkinti szabályzat 
szerint. 

II. Tanitói fizetés. 
1.) Készpénzben 1200 K. azaz ezerkét-

száz korona. 
2.) Beirási dij a koronkinti szabályzat 

szerint. 
A fizetés negyedévenkint előre történik. 
Az egyházközség fenntar t ja magának a 

jogot, hogy a tanitót áthelyezheti, tennivalóit 
szabályozhatja. 

A pályázók tanitói és kántori képesí-
tésükről szóló és egyéb bizonyátványaikat 
alul i ro t thoz julius 20-ig kü ld jék be. 

Orosházán, 1904. jun. 27. 

Veres József 
55. 2—1 esperes. 

Pályázat tanári állásra. 
A bonyhádi államilag segélyezett ág. hitv. ev. 

algymnáziumnál e g y 

fö ldrajz-természetrajz i 
tanszékre, melyre nézve a nagyin, m. kir. Minister 
úrnak kinevezési joga van, pályázat hiredettetik. 

A rendes tanári törzs fizetése 2400 K. lakás-
pénze 400 K. ötizben 200—200 K. ötödéves kor-
pótlék. A törzsíizetés idővel 2800, illetőleg 3200 
koronára emelkedik. 

A más intézetekben rendes tanári minőségben 
eltöltött évek a korpó t lékba beszámíttatnak. 

A pályázók csak ág. lntv. ev. vallásúak lehetnek. 
Nyugdíjigényt az 1894. évi XXVII. t.-c. értel-

mében. Ha a kijelölt szakból okleveles és egyébb-
ként is megtelelő tanférfiú nem jelentkeznék, n e m 
okleveles jelött is figyelembe vétetik s 1600 K. 
fizetéssel és 200 K. lakáspénzzel alkahnaztat ik. 

A pályázók a nagym. m. kir vallás és közok-
tatásügyi miniszter úrhoz címzett s kellően fel-
szerelt folyamodványukat agy innáz ium igazgatósá-
hoz, Bonyhádon julius 31-ig bezárólag küldjék be. 

A kinevezett tanár hivatalát 1904. szeptember 
elsején tartozik elfoglalni. 

Kelt Bonyhádon, 1904. junius 22. 

Szeniczey G é z a 
esp. felügyelő. 

3—1. 

Horváth Sándor 
főesperes. 

41-os |o 
törlesztéses kölcsönöket T f f " * f 
külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbir-
tok és ingatlan 3U értékéig I. és II. helyre 

15—65 évig terjedő időtar tamra. 

Személvhitelt Î P a P°knak, katonat isztek-
' nek, állami- és magán-

hivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosok-
nak kezes és kezes nélkül 1 — 15 évig terjedő 

időre gyorsan és discreten. 
Bank- és magánadósságok convertálása. 

MELLEI! LAJOS és TÁRSAI 
bankbizomány; 

B u d a p e s t , VI., D á v i d - u t c a lő. 
(Törvényszékileg bejegyzett cég). 

34. 12—12 (Válasz bélyeg) 



Pályázat 
az I. sz. (magyar-tót nyelvű) lemondás 

folytán üresedésbe jött selmecbán}'ai egyház 

lelkészi állásra. 
Javadalom : 4 szobából álló lakás, a 

a megfelelő helyiségekkel és kis kerttel . 
2000 kor. évi fizetés havi részletekben ki-
szolgáltatva ; 100 kor. faátalány ; alapítvá-
nyokból újévi ajándék 84 kor. ; stóla és offer-
torium mintegy 500 kor. 

A pályázók küldjék be folyamodványai-
kat f . é. julius 3-ig az egyház másod-
felügyelőjéhez Mélt. Svehla Gyula m. kir. 
miniszt. tanácsos úrhoz. 

Selmeczbánya, 1904. junius 7-én. 

49. 3-.B Az egyház elnöksége 

Pályázat tanári állásra. 
A felsőlövői ág. hitv. evang. tan-

intézeteknél az 1904/5. iskolai tanév kez-
detével egy 

h e l i j e f e tanári állás 
betöltendő. A későbbi rendszeresítés nincsen 
kizárva. 

Pályázhatnak oly ág. hitv. evang. tanár-
jelöltek, kiknek mennyiségtan és termé-
szettan a szakmájuk és kik legalább szak-
vizsgálatukat már letették. 

Javadalmazása évi 1600 korona, havi 
utólagos részletekben fizetve. 

A megválasztott tanár kötelessége szak-
tárgyait , szükség esetén más tárgyakat is, 
heti 19 órában tanitani. 

A pátyázók vallásukat, életkorukat, vég-
zett tanulmányaikat , képesítésüket, eddigi 
szolgálatukat, egészségi és katonakötelezett-
ségi állapotukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt és a tanintézetek nagybizottságához 
cimzett folyamodványaikat 1904:. évi jll-
liliS hó 10-ig a tanintézetek igazgatósá-
gához küldjék be. 

Felsőlövő, 1904. évi junius hó 10-én. 

Az iskolaszéki-bizottság megbízásából ; 

Budaker G. Károly 
51, 3—3. igazgató. 

Pályázat. 
A debreczeni ágost. hitv, ev. egyháznál a 

kántor-tanitói 
állás betöltendő. Javadalma : az egyháztól 1300 
korona, a Scháfer-féle alapítványból ez idő szerint 
200 korona, tűzifa értéke 104 korona, lakbér 400 
korona, összesen 2004 korona, azonkívül az ese-
dékes ötödéves pótlék. Dalkör vezetésében jártas 
tanitó tetemes mellékjövedelemre tehet szert. 
Kellően felszerelt folyamodványok folyó évi julius 
hó 20-ig alulírotthoz küldendők. 

Debreczen, 1904. junius hó 26. 

Materny Lajos 
54. 2—1. főesperes. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T O . I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
= = = = = ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. = = = = = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 15— 7 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
lamint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gvorsan eszközöl. 

nyomású nemes szó-
lam u hangverseny 
és templom 
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Melléklet az „Evang. Egyház és Iskola" 25. számához. 

NYILATKOZAT. 
Azt, hallom, (mert a förmedvényeket nem olva-

som, nem lévén kedvem erkölcsi szemétdombon ko-
torászni), hogy öcsém, Veres Lajos, legutóbbi nyi-
latkozatában a bányakerületi ág. hitv. ev. lelkészek-
hez fordul, ellenem szórt gálád rágalmaival. 

Jói számit ; itthon ugyanis, ahol őt is ismerik, 
meg engem is, nem ad már hitelt az ő hazugságai-
nak senki; esik a távolban akadhat még talán olyan, 
aki esetleg azt gondolhatná magában : hátha lehet 
mégij valami kis igaz abban, amit a nyilvánosság előtt 
föltál algat ellenem kárörvendő, bosszút szomjazó lé-
lekkel ! 

Ezen tiszteletre méltó testület, lelkésztársaim 
iránti tiszteletből, mint .akikhez öcséin felebbezte az 
ügyet, m e j az igazság érdekében is, becsületem vé-
delmére, elmon lom röviden a tényállást. 

Fájdalommal teszem ezt, mert hiszen nem te-
hetem a nélkül, hogy öcsém jellemének sötét foltját, 
eljárásának undok voltát föl ne tüntessem. Ebben 
pedig nem telhetik örömem. De hát ő akarta! 

Előbbi támadásai után irt nyilatkozataimban 
részletesebben ismertettem már ügyünket,idézeiekkel, 
számbeli adatokka1, tanukra hivatkozva; ámde azon 
nyilatkozatokból csak keveseknek küldöttem, hiszeu 
magán ügyek tárgyalása nem tartozik: a nagy nyil-
vánosság elé. Most azok iránt való tekintetből, akik 
előbbi nyilatkozataimat nem ismerik, vázolom rövi-
den az ügy fejlődését. 

Vagyontalan iparosnak vagyunk gyermekei. 
Már deákkori leresinényeinet beteg atyám, ké-

sőbb özvegy anyám támogatására, testvéreim segíté-
sér»'. kellett küldözgetnem. 

Mikor Oiosházára kerültem lelkésznek, özvegy 
édes anyámat, kis húgomat azonnal magamhoz vet-
tem ; anyám most is nálam lakik, húgomat fölne-
veltem, kiházisitoitam, nénémet segítettem, Lajos 
öcsémnek pénzt adtam nyomda felállítására; lapját 

fölkaroltam, momdáját megrendelésekkel láttam el, 
adósságainál jótálló voltam feleségemmel együtt. 

Gyarapodott is támogatásom áltai annyira, hegy 
20 .000 korináért házat vett jótállásom mellett, a 
nyomdája évenkint körülbelül 0000 k. tiszta hasz-
not hajtott neki. 

Még egy év előtt ő maga igy irt nekem : 

,,mindig a legnagyobb tiszteletben tartot-
talak, s hálás voltam irántad s az is maradok, 
araiért emberré tettél, jó tanácsaiddal és segít-
ségeddel sokra is vittem, — mi lesz velem, 
lia te, aki mindiq segítettél, ha segítségre szük-
ségein volt, a jövőben megvonod tőlem. — nem 
tudom." 

> . 
Érdemes volt-e erre a segítségre, csakugyan 

hálás maradt-e? megmondja szétküldött nyilatkozata ! 
Mi történt, a mi ezt a nagy változást, ezt a 

dühös támadást előidézte ? 
Egyszerűen az, hogy lapomat most már nem 

nála nyomatoml Ez az én nagy bűnöm ! 
De hogyan jutottam én erre a/ elhatározásra ? 
Megtudtam, hogy régi adósságait s un törleszti, 

nevemmel visszaélve üj adósságoki-t csinál, tilos író-
don szerez pénzt (fölvette olyan kukoriczának az 
árát. ami nem is volt neki, eladott olyan részvé-
nyeket. amiket n zálogból ki sem tudott váltani, stb.) 
cselédeit, szedőit nem fizette ; dolgait egészen elha-
nyagolta. tartozásaiért folyvást foglalásokat engedett 
foganatosítani, árveréseket kitűzni, ezek tömérdek 
költségébe kerültek : ezeket előttem gondosan e1 tit-
kolta, sőt mikor neszét vettem, tagadta ; váltóit óva-
tolni engedte (1903 . ápriltól novemberig 13S02 k. 
értékű 10 váltója óvatoltatott, amikért én meg fele-
ségem voltunk jótállók,) házára mintegy 22000 k. 
volt már betáblázva. Én tehát, mint jótálló vagyo-
nikig nagy mértékben terhelve voltam rossz gazdál-
kodása miatt. 



Vagyoni megmentésére tett önzetlen ajánlatai-
mat elutasította, sőt hamis adataival új felelősségbe 
is rántott S — 9 0 0 0 k. erejéig, mikor háza áráért 
is jótállást vállaltam, az árverés reggelén, csakhogy 
el ne árverezzék. írásban adott ígéreteiket feleségé-
vel együtt semmibe sem vették, sőt aqgodalmamat 
kigúnyolták. 

A- mellett mig egyrészt úton-útfélen rágalma-
zott. nekem meg goromba, sértő leveleket irogatott, 
másrészt volt képe ugyanakkor folytonosan (lőlegért 
zaklatni, mert máskép nem tudta a sűrűn kitűzött 
árveréseket e'halasztatni. ki utóbbi időben lapomat 
már csak úgy tudta kialiitani. lia a ssedőket én fi-
zettem, a papirost én váltottam ki, igy is csütörtök 
helyett pénteken, szombaton, vagy éppen az utánna 
való kedden, sőt szerdán este jelent meg a lapom ! 
Előlegképpen a folyó év közepéig ki volt már fizetve 
lapom nyomásának dija. Pedig ő nekem testvérének, 
)áttevőjének -45 koronáért kesziiette azt hete;.ként 
kopott betűkkel, rossz papiron, amit az idegen ny m-
dász 36 koronáért állit ki csinos alakban. 

És mégis ilyen előzmények után ő merte meg-
tagadni az én váltóimtól még a forgatói aláírást is. 
csakhogy evvel új előleg adására kénye zeritsen ; ő 
merte azt mondani, hogy nyomdája inkább legyen 
idegené, mint az enyim. mikor annak az adósságok-
kal együtt átvételéra ajánlkoztam olyképpen, hogy 
művezetőül alkalmazom, a tiszta jövedelemből adós-
ságait kifizetjük, s mikor ki lesznek fizetve, teher 
nélkül visszaadok neki mindent ; nem fogadta el ezt 
az ajánlatomat. 

Ő folyvást rágalmazott engem alaptalanul, az-
zal. hogy megbuktatásán dolgozom (pedig hiszen ez-
zel csak magamnak ártottam volna, mert adósságait 
csak neker_ kellett volna mint kezesnek kifizetni !) 
én pedig folyvást az ő nagy családja keserves jö-
vője miatt tépelődtem. Ő nevetett engem a gondok-
tól való gyötrődésem miatt, én pedig rettegtem at-
tól, hogy vagyoni bukásába engem is magával ránt ; 
ő engedte váltóit egymás után óvatoltatni s engem 
feleségemmel együtt mint jótállókat bepöröltetni, én 
pedig tűrtem, hogy azonfelül rágalmaz, leveleivel 
sérteget ; ő itthon régi módon költekezett, rám há-
rítva át minden gondot és vádat, én pedig a sok 
gondtól marcangolva kénytelen voltam fürdőre menni 
némi pihenés végett ; ő engem őrültnek híresztelt, 
lelövéssel fenyegetett, én pedig folyvást az ő meg-
mentésén töprengtem. Ő sorba zaklatta itthon, vidé-
ken, Budapesten barátaimat hazugságaival s azzal a 
kunyorálásával, hogy engem szorítsanak továbbra is 

az ő váltói aláirására, én pedig rettegtem, hogy ta-
nácsaimat nem fogadva minden vagyona elúszik s 
adósságai rám maradnak. Elárverezték már házát, 
bútorát, nyomdáját, elmegy rövid idő alatt földjük is. 

Érte már megtettem 25 év óta mindent, amit 
csak tehettem, sőt többet ís, mint a mennyit saját 
családom éraekét tekintve szabad lett volna tennem ; 
ő azonban hálátlansággal, gonoszsággal viszono/.ta 
ezt. Most már mivel tanácsaimat nem fogadta, rá-
galmai terjesztésével föl nem hagyott, haladéktala-
nul meg kellett tennem, amivel a magam családiának 
a magam becsületének, a magam nyugalmának 1ar-
toztam. 

Rágalmai ellen a bírósághoz voltam kénytelen 
folyamodni védeleméit; lapom nyomatását pedig má-
sik nyomdába adtam, mikor láttam, hogj szedői az 
újév kezdetén megint nem dolgoznak, mert hátralé-
kos fizetésüket nem kapták meg, papírja sem volt. 
Hogyan hagyhattam volna lapom nyomását ilyen 
körülmények között ő nála?! 

Erre ő lapjában engem a legduivább módon 
megtámadott, (azon a papiron, amit még én vásot-
tam ki neki!) támadásait folytonosan ismétli; nem 
azért, mintha azzal magát védeni vagy igazolni, vagy 
megmenteni tudná, hanem csupán csak azért, hogy 
nekem ártson. Lapjában előre hirdetett és bevallott 
célja, botrányt csinálni az én rovásomra. 

Hiszen mit tartozik az ő vagyoni bukása a 
liirlap közönsége elé? mit tartozik az ő vagyoni bu-
kása a bányai kerület papsága elé? mi köze van 
az ő vagyoni bukásának a püspökválasztáshoz? ő 
csak ártani akar, nekem, aki tulajdon vallomása 
szerint „emberré tettem és mindig segítettem, ami-
kor segítségre volt szüksége. " 

Ilyen gonoszságra csak elvetemült ember ké-
pes; ilyen elvetemült embernek érdemel hitelt csak 
egy szava is?! 

Igy érthető, hogy ő, aki oda arcátlankodik ma-
gán ügyeivel, közbenjárást kunyorálni Sárkány S. 
püspök úrhoz, hallatlanul gorombán sérti azt meg, 
mihelyt ügyében nem úgy ir nekem, amint ő várta 
volna tőle. Mit bánja, hogy az püspök, 81 éves ag-
gastyán, szelidlelkü ember, nagy műveltségű férfiú: 
nem nyer irgalmat, kíméletet Veres Lajostól, az elemi 
iskolát végzett, bátyja révén uborkafára fölkapaszko-
dott, vagyoni és erkölcsi csődbe jutott pöffeszkedő-
nek tollától. Ez elég jellemző — Veres Lajosra nézve. 

A püspök úr olyan magasan áll méltóságban, 
tiszteletben, érdemben, hogy egy Veres L ijos őt meg 



nem sértheti, sárral fel nem dobálhat az ő cipő-
jéig sem ! 

Én pedig, aki kénytelen vagyok szégyenleni 
azt, hogy testvérem az az elvetemült vakmerő, aki 
ilyen alávalóságra képes volt, őszintén sajnálom, 
hogy még a püspök urat is bele keverte a mi ba-
junkba; — de másrészt némi elégtétel gyanánt hi-
vatkozhatom lelkésztársaim előtt erre: ime, ilyen em-
ber Veres Lajos, ilyen ember üldöz engem • ágal-
maiva1, ilyen módon gyanúsít támadásaival, önző 
pöffeszkedésből. vak bosszúból, dühös gyűlölettel, 
becsületre, tisztességre, igazságra, hálára semmit sem 
adó gonoszsággal ! 

Mennyire semmibe sem \eszi az igazságot, mily 
vakmerően állit, tagad, ferdit, ha érdeke kivánja : 
arra mutatóul megemlítek egy-két adatot, meri vi-
tába Ő vele nem ereszkedem. 

Mikor már háza, bútora, nyomdája el volt ár-
verezve, a járásbirósági tárgyalásnál igy mondta be 
a szokásos adatokat : nyomdatulajdonos, vagyona ér-
téke 8 0 0 0 0 k. Ha csakugyan igaz, hogy ő nyomda-
tulajdonos a nyomda elárverezése után is, akkor 
csak va'ami tilos módon játszották ki a vevővel 
összebeszélve a bírói árverést a hitelezők, illetve az 
én rovásomra. Vagy pedig nem i^az, hogy nyomda-
tulajdonos, csak hazudja annak magát még a bíró 
előtt is. 

Ha csakugyan igaz, hogy vagyona ér+éke 
3 0 0 0 0 k., akkor miért fizetteti velem, mint jótálló-
val a maga és felesége tartozásait, miért nem fizeti 
szedőit, házbérét, tartozásait, a nyomda haszonbérét ? 
Vagy pedig nem igaz, hogy vagyona értéke 3 0 0 0 0 
k., csak ő hamdja ezt a bíró előtt is. 

Ha k a z , hogy nekem annyi adósságom van, 
mint ő felsorolja, van lelke mégis velem fizettetni 
meg az ő adósságait, sok jótéteményeim viszonzá-
sául ? ! Tudja ő, hogy adatai közel sem járnak az 
igazsághoz, hiszen a maga vagyoni állását sem vette 
számításba soha, mit törődik az enyimmei, a minez 
semmi köze, — csak hitelemet szeretné rontani, pe-
dig az .» szavára rá sem hederít senki sem ! 

Elég vakmerő azzal is vádolni, hogy ezt a 
mostani hírlapi harczot is én kezdtem ellene ! holott 
egyszerűen a nyilatkozatok keltével ki lehet mutatni, 
hogy csak a harmadik támadására válaszoltam, meg-
írván, hogy miért nyomatom lapomat más nyomdá-
ban; akkor egy kis ideig elhallgatott, de megint ő 
támadóit meg lapjában nyersen, gorombán, luzug 
rágahnakkal, én pedig csak adatokkal, idézetekkel, 
tanukra hivatkozva, higgadtan bizonyítottam vála-

szaimban igazaimat. Ezzel pedig ta'toztam állásom-
nak is, mert híveim és választóim előtt akart meg-
gyalázni, becsületemben vagyonomban akart tönkre 
tenni. A ki hivatalos kihallgatás alkalmával ilyen 
valótlanságokat mer bevallani, hogyan lehetne an-
nak csak egy szavát is igaznak venni, ha négy-
szemközti beszédeket mond el. vagy éppen találgatá-
sait sorolja el ? 

Aliiig várt a püspök úrtól közbenjárást, tiszte-
lettel és bizalommal kereste föl. azután pedig meg-
marta. Amig nála ny-mattam a lapomat, addig jó 
voltam neki. azután pedig minden hazugsággal el-
árasztott, régi ügyek elferdített föltárásával meg-
gyanúsított. Halálos gyűlöletben él első es máso-
dik felesége családjával, hiragban él többi testvé-
rünkkel. az anyai hagyatéktól megfosztotta első fe-
leségétől való gyermekeit, vagyonilag tönkív tette 
mostani feleségét, összeveszett már G. Szabó Lajos-
sal, aki nyomdáját megmentő szándékkal árverésen 
megvette s neki haszonbérbe adta, most hírlapjában 
ezt marczangolja. 

Gr. Szabó Lajos úr azt hitte, öcsém beszédjei 
alapján, hogy én méltatlanul járok el öcsémmel szem-
ben, azért segítségére ment a nyomda megvételével ; 
most pedig már megismervén ő+, igy ír lapjában : 

„'Veres Lajossal polémiába sem ereszkedhetem, 
mert Í'A Ő felfogása szerint hazudik az ev. 
püspök, hazudik a testvére, aki — valljuk 
meg az igazat — évek hosszú során úgy er-
kölcsileg mint anyagilag oly mértékben támo-
gatta, hogy vármegyénkben testvérével szemben 
tanúsított szeretete közmondásossá vált : hazu-
dik továbbá mindenki, aki nem akar rajta úgy 
segíteni, hogy azt visszafizetni ne kelljen, mert 
az ő szótárából, sajnos, de visszafizetés fogalma 
egyszer s mindenkorra torölve van." 

Dr. Bikádi Antal ügyvéd, akivel tanácskozgat-
tc.ui a tenni valókról, ezt írj & : 

. „többször beszélgettünk erről a dologról, egy 
évig latolgattad az esélyeket s csak miután 
Lajos helyzete nem javult, ellenkezőleg 
majdnem minden hétre tüzetett ellene árve/és, 
akkor határoztad el magadat arra, hogy érde-
keidet vele szemben biztosítod, s ezt — a 
mennyire t. i. lehetett — megtetted, mondha-
tom, a legkíméletesebb módon. 

Őszintén mondom, hogy attól kezdve, ami-
kor elöször hoztad szóba előttem Lajos vagyoni 
hajait, mindig legmelegebb rokonérzéssel, aggódó 



gondoskodással, jóakarattal kerested azokat az 
eszközöket és módozatokat, a melyekkel Lajos 
pénzügyi zavarán segíthetnél. Ebben az igye-
kezetedben még a magad érdekeit sem kímél-
ted, s azt hiszem, a magad baja életedben 
sem adott annyi gondot, mint most a testvéredé." 
Engem is bepörölt 1200 k. miatt, de a biró-

ság elutasította keresetével. (A rágalom miatt indí-
tott perben még iiídcs ítélet.) 

Egyszóval : mindenütt, mindenkor, mindenben 
csakis kizárólag az ő érdeke, haszna, előnye, aka-
rata az irányadó neki. Minden mást eltiporni, le-
gyalázni, szidalmazni, gyanúsítani, rágalmazni, a 
nyilvánosság előtt meghurcolni feljogosítva érzi magát. 

Mihaszna tagadnám : nagyon fáj nekem, hogy 
testvérein az, aki ily csúf módon viseli magát a 
nyilvánosság előtt, ilyen elvetemült vakmerőséggel 
hajszol engem is, — de hát nem tehetek róla ! 

Yiselém a keserves megpróbáltatás tövis roró-
náját, az^al a tudattal, hogy nem ilyen viszonzást 
érdemelt az én testvéri szeretetem, türelmem, sok 
esztendei áldozatkész jóságom. Viselem, de nem vi-
szonzom a sértéseket, rágalmakat ; nem viszonzom, 
mert a legégetőbb sebek fájdalma alatt sem aljaso-
dom le annyira, hogy elfe1 ejthetném, miszerint én 
pap, művelt ember és testvér vagyok, A hivatás, az 
ész, a sziv, a vér til t ja nekem, hogy tovább men-
jek, mint mennyire mennem a. jogos, sőt köteles ön-
védelem engedi és parancsolja. 

Nem lep meg, nem sebez meg most már tele 

Orosházán, 1904. junius 20. 

semmi. Sok kíméletlen ütése megkeményített. A pisz-
kos hullámok ia, mentül mérgesebben csapkodják a 
sziklát, csak annál tisztábbra mossák ; — öcsém rá-
galmai, mentül vakmerőbbek, annál inkább igazol-
nak engem, hogy türelmem elfogyván, megszakítot-
tam vele minden összeköttetést. 

Öcsém minden újabb támadása csak azt bizo-
nyítja, hogy mennyire siilyedt ő a hálátlansig, sziv-
tolenség, tisztességtelenság. vakmerőség lejtőjén ; de 
bizonyítja azt is, hogy" milyen nagy volt az én szi-
vemben ő iránta a testvéri szeretet és bizalom, mely-
től elvakítva oly sokáig eltűrtem zsarolásait, ,fel nem 
ismertem álnokságát, nem hittem elaljasodását. 

Ez hiba volt tőlem, de megbocsáthaló hiba a 
testvérnek! Nincs okom ezt szégyenleni. A szivet 
vizsgáló isten bizonyosan megbocsátja nekem ezt a 
hibát ! 

Öcsém lelkésztársaim elé vitte az ügyet, amely 
pedig egészen magán ügy; elfogadom őket én is bi-
ráimul. ítéljenek, a közölt keves adatokból. Tudom, 
hogy kinos helyzetemben részvétet és igazolást vár-
hatok ítéletükben, nem kárhoztatást és elitelést. 

Másnak öröm forr asa a jótétei, nekem keserű-
ségé lett ; másnak hű társ a testvér, nekem ádáz 
ellenség. 

Az Isten bocsásson meg neki ér te! 

En megbocsátok; sőt köszönöm neki. hogy bár 
akarata ellen is, alkalmat adott nekem, hogy magam 
eljárását igazolhassam lelkésztársaim előtt. 

Veres József. 

* 
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Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
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Negyed oldal . 4 ,, 
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Megnyitó beszéd. 
Tartot ta : Veres József esperes a békési ág. h. ev. egyház-

megyének június hó 2í)—30. napjain tar tot t közgyűlésén. 

T isz te l t közgyű lés ! 
Évek óta ki tar tással sürget jük, türelem-

mel vár juk, bizalommal reméljük, hogy az 
1848-iki X X . te. elvei végre fogana to t nyer-
jenek. 

Ki ta r tássa l sürget jük, mer t törvényes jo. 
gunk van hozzá ; türe lemmel vár juk, mer t 
ismerjük a megvalósí tás nehézségeit ; biza-
lommal reméljük, mer t ismételten hal lot tunk 
már illetékes helyről kecsegtető Ígéretet . 

Végre annyi epedő reménykedés, vára t -
lan meglepetés, keserű csalódás után öröm-
mel látjuk, hogy világosság kezd már de-
rengeni a helyzet homálya fölött . 

Jogos fá jda lom keserűsége töl töt te el 
szivünket akkor, mikor megdöbbenve kellett 
azt tapaszta lnunk, hogy a törvényhozás tár-
gyalásakor egyházunk vezető férfiai is, mi-
kor kénytelenek voltak két kötelesség kö-
zött választani, a pár t fegyelemnek feláldoz-
ták egyházi állásuk követe lméi^e i t ; ugyan-
akkor jogos önérzettel t u d a t á r a kellett an-
nak ébrednünk, hogy ha mindenki cserben 
hagy ja is, kikben biztunk, s a kiket egy-
házunk érdekeinek védelmével megbiztunk, 
nekünk akkor sem szabad ezt az ügyet el-
hagynunk, mely hűségünkre van bízva s 
azér t hűségünkre minden körülmény között 
joggal számithat . Cserben nem h a g y h a t j u k 
sem számításból, sem közönyből, sem kese-
rűségből, sem csüggedésből eredő okok miat t , 
a legreménytelenebb körülmények között sem, 
mindaddig, amig nem győzünk, jobban mondva, 
a mig a törvény és igazság mi á l ta lunk nem 
győz. 

Ebben a tuda tban és e lszántságban csak 
megerősí te t t bennünket az ügy legutóbbi 
fejlődése. 

A sok nógatást , sürgetést , zak la tás t végre 
meghal lo t ta a testvér ev. ref. egyház is ; 
végre csat lakozot t ahhoz a mozgalomhoz 
melyet a mi egyházunk indí tot t és folytatot t . 
A két egyház közös bizot tsága a kérvény 
t ámoga tá sá ra szükséges ada toka t összszedte, 
az emlékiratot megszerkesztet te , a k o r m á é -
nak tekintélyes bizottsági tagok jelenlétében 
hivata losan benyúj to t ta . 

Ez az egyik mozzanat , ami bennünke t 
további k i t a r t ás ra bátorí t . 

A kormány ezzel h ivata losan tudomás t 
vet t sérelmeinkről, szükségeinkről, igényeink-
ről. Most már r a j t a a sor, hogy sérelmeinket 
orvosolja, szükségeinket kielégítse, igényein-
ket teljesítse. 

Tehet i is, tegye is ; nemcsak a törvény 
tekintélye, az igazság követelménye, hanem 
egyházunk érdemei, a nemzet közművelődési, 
polit ikai érdekei megengedik, sürgetik, pa-
rancsolják, hogy tegye. 

Az illetékes miniszterek nyi la tkozata i 
reményt ís nyú j to t tak arra , hog}' készek ko-
moly t á rgya lásba bocsáj tkozni az emlék-
i ra tban fölsorolt kívánságok teljesítése felöl ; 
sőt az első tanácskozás t m á r meg is tar-
to t ták . 

A kormány szándékának teljesültét nagy 
mér tékben megkönnyí t i egy olyan fordulat , 
ami szintén csak a legutóbbi évben tö r t én t 
s valljuk meg, nem kis mér tékben várat la-
nul lepett meg mindnyá junka t . Ez a fordu-
lat pedig abban áll, hogy a polit ikai pár tok 
is p rogrammjukba vették az 1848-i XX. t.-c. 
elveinek foganatos í tásá t . 



Amiért eddig csak a függetlenségi és 
48-as párt szállott sikra a törvényhozás ter-
mében mint az 1848-i fönséges elvek egyik 
legszebbjéért, a hitfelekezetek egyenjogúsá-
gáért, azt most már programmjába vette a 
kormány és pár t ja is, sőt gr. Apponyi Al-
bert pár t ja is ; a néppárttól úgy sem várja 
ezt senki hiszen ez a pár t éppen az ellen-
kező irány követésére alakult, t. i. a r. kath. 
egyház érdekeinek, kiváltságainak megerősí-
tésére és visszavívására. 

Istennek legyen hála, nem tekinti már 
a közvélemény az 1848-i XX. tc. elveinek 
foganatosítását kizárólag egyoldalú protes-
táns felekezeti érdeknek, hanem felismeri, 
sőt elismeri annak nemzeti, közművelődési, 
politikai jelentőségét is. 

Vigyáznunk kell most már arra, hogy 
amit kitartó törekvésünkkel eddig ki tud-
tunk küzdeni, sok keserű csalódás után is 
napi renden birtunk tartani , sőt sok oldalról 
tapasztalható ellenzés dacára politikai kér-
dés jelentőségére mertünk emelni;; valamikép 
ne alakuljon át most meg kizárólag politikai 
pártérdek kérdésévé, hanem maradjon az 
eddigi magas szinvonalon. 

Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy a mi 
törekvésünk teljesen megfelel az 1848-i X X . 
te.-nek, amely távolról sem szőrit kőzik csu-
pán vagyoni kérdések rendezésére, sőt első-
sorba helyezi az egyenjogúság, kölcsönös-
ség és viszonosság elvét ; viszont kiköti, 
hogy az egész rendezés a hitfelekezetek meg-
hallgatásával történjék. 

A vagyoni ügyek rendezésénél is óva-
tosan vigyáznunk kell arra, hogy sürgeté-
sünk soha se tűnjék föl olyan szinben, mintha 
kizárólag, vagy csak elsősorban is a lelkészi, 
tanári , tanitói fizetések méltányos rendezé-
sét követeinők. Hiszen ezt már a német kor-
mán)7 kinálva-kinálta a pátens által, a ma-
gyar kormány csak nem tagadha t j a meg tő-
lünk, a magyar alkotmány megmentőitől ! 

Mi az egész egyház, az egyház összes 
adófizetőinek érdekében sürgetjük az 1848-i 
XX. tc. végrehaj tását ; mert e tekintetben 
szemetszúró, igazságérzetet sértó, törvény-
nyel ellenkező az az állapot, mely szerint a 
r. kath. egyház hivei alig fizetnek egyházi 
és iskola iadót, mert ebbeli szükségeiket bő-

ven fedezik az állam bőkezűségéből nyert 
adományok, az izraeliták pedig középiskolá-
kat nem is tar tanak ; a mi liiveink pedig 
magas (néha két három annyit mint az ál-
lami) egyházi adók terhét kénytelenek vi-
selni, népünk szegénysége, az egyházközsé-
gek gyöngesége dacára is, csakhogy egyhá-
zaikat, iskoláikat fenntarthassák. Ezen ter-
hek iskolai részét, más vallásúak használatára 
is, az egész nemzet érdekében, és igy az ál-
lam helyett viselik ! 

Fő törekvésünk tehát arra irányul most, 
a jogegyenlőség követelésén kivül, hogy annyi 
segélyt eszközöljünk ki az államtól, az 1848-i 
XX. tc. alapján, amennyivel hiveink egyházi 
és iskolai adóját méltányos fokig csökkent-
hessük, még pedig törvényes önkormányzati 
jogaink feláldozása nélkül. 

Ezen törekvésben legbölcsebb, legbizto-
sabb, leghálásabb az 1848-i törvényhez ra-
gaszkodnunk. Isten mentsen, hogy azt el-
eresszük kezünkből, kirugjuk lábunk alól ! A 
törvény erejét semmi sem pótolhatja, sem 
kormány Ígérete; sem pártok jóakarata, sem 
társadalmi felkarolás. 

Ezen szempontból a magam részéről 
nem tudom pártolni azt az irányt, mely egy-
részt az 1848-i törvény mellőzésével egj'sze-
rüen államsegélyt sürget, mászészt pedig 
társadalmi tevékenységre akar ja a kérdés 
megoldásának súlypontját áthelyezni. 

Ne engedjük magas szinvonaláról a kér-
dést leszállitani ; ne engedjük egyesek érde-
kévé törpülni azt, ami egész egyházunk kö-
zös és törvényes érdeke ; ne engedjük társa-
dalmi tevékenység céljává visszafejleszteni 
azt, amit a törvényhozás királyi szentesités-
sel már félszázaddal ezelőtt elintézett ; ne 
engedjük magán egyének kérvényezése tár-
gyává összezsugorodni azt, amit egyházunk 
hivatalos hatóságai törvény intézkedései gya-
nánt sokkal nagyobb tekintélylyel vivhatnak 
ki ; ne engedjük, hogy az új uton megint 
mindent elől kelljen kezdenünk- Ha nehéz 
eredményt elérni a t ö rvényné l , mennyivel 
nehezebb lenne törvény7 nélkül ! 

Minden óhajunkat nagyobb hatással tol-
mácsolhatja és támogathat ja az egyTházi ha-
tóság ! 

Ezen a téren azonban, a hivatalos egy-



házi hatóságok révén, legyünk ügyeink ellen-
őrzésében éberek, fejlesztésében óvatosak, vé-
delmében kitartók, tárgyálásában önérzetesek. 

Az az eredmény, amit már edddig ki-
vívnunk sikerült, ne ringasson bennünket 
olyas önámitásba, mintha magától is menne 
már az ügy a megkezdet t úton, sőt inkább 
ösztönözzön további éberségse, bizalomra, 
összetartásra, hogy az ellenzőket elhallgat-
tassuk, a csüggedőket bátorítsuk, a lan-
kadókat lelkesitsük, a vonakodókat serkent-
gessük, a heveskedőket mérsékeljük, felhasz-
nálván minden egyéni és hivatalos befolyá-
sunkat, jogaink érveit, a törvény erejét,- a 
helyzet előnyeit ; egyesitett erővel, jól át-
gondolt terv szerint törekedjünk célunk felé, 
hogy mentől elébb életbe lépjen az 1848-i 
XX. tc., s új erőt öntsön vérevesztett eg}7-
házunk gyöngült tagjaiba ; hiveink megme-
nekedve a túlságos terhektől, erkölcsben, mű-
veltségben, hazaszeretetben megint elsők le-
gyenek, iskoláink megnyerve a szükséges tá-
mogatást megint előljárjanak a versenyben, 
lelkészeink megszabadulva az emésztő gon-
doktól, megint tündököljenek tudományos és 
egy házias tevékenységben. 

Még a gyümölcs is csak látszólag érik 
magától ; a fa nedve, a nap sugara, a har-
mat csepje kell ahhoz, hogy zamat já t , szi-
nét, illatát a gyümölcs megkapj a ; az 1848-i 
XX. tc. gyümölcse nekünk is csak úgy érik 
meg ha akaratunk erejével tápláljuk, sanya-
ruságunk titkosan hulló könnyeivel öntöz-
zük, lelkesedésünk melengető hevével ér-
leljük. Kincs nekünk az a törvény ; fejedelmi 
nemesi levél, mely érdemeinket megörökiti, 
jogainkat megerősiti, hűségünket megjutal-
mazza ; félszázad előtt romok alá temette el 
a 49-iki nemzeti bukás omladéka ; ez omla-
dék alól csak verejtékes fáradsággal áshat-
juk ki, hozhatjuk megint napfényre, illeszt-
hetjük megillető helyére, érvényesíthetjük 
javunkra. 

De ezt a fáradtságot meg is követeli, 
meg is érdemli, meg is jutalmazza ! 

Az 1604. évi XXII. tc. története. 
(Folytatás.) 

A nemességnek és polgárságnak ez a 
viszálykodása tehát épen kapóra jött akkor, 

a midőn az udvar elhatározta, hogy előbbb 
a polgárságot fosztja meg szabad vallás-
gyakorlatától , mert joggal remélhette, hogy 
a nemesség a polgárságot magára fogja 
hagyni. — A kormánynak céljai elérésében 
hata lmas támasza, vagy talán hevesebben : 
eszköze volt a főpapság, az a főpapság, a 
melynek rendi kiváltságait, birtokait senki 
meg nem támadta a protestáns Magyaror-
szágban. A magyar protestánsok türelmét 
semmi sem bizonyitja jobban ennél. Abban 
az időben, a mikor egy-két főúri család volt 
csak "katholikus, az összes kath. püspöki szé-
kek be voltak töltve, azok is, a mel}Tek a 
török hódoltság területén feküdtek ; természete-
sen itt a török nem tűr te meg székhelyeiken, bir-
tokait pedigelszedte. Az ily módon földönfutóvá 
lett r. kath. püspökök a protestáns felvidéki 
városokban tar tózkodtak s a király kegyéből 
éltek. A király nekik ju t ta t ta a legjövedelme-
zőbb hivatalokat, ők azonban ezen ha ta lmat 
elég lelketlenül nem az ország érdekeinek 
megvédésére, hanem a kir. absolutismus meg-
teremtésére, használták fel. Legkiválóbb kép-
viselőjök korszakunkban Szuhay István, az 
egri püspök. Egyszerű szülőktől származott , 
csakis eszének, ügyességének köszönhette elő-
menetelét. Jellemvonásához tar tozott a határ-
talan becsvágy, megszokta, hogy környezeté-
nek középpontja legyen, ellenmondást nem 
tűr t s terveit vaskövetkezetességgel vitte 
keresztül, a kitől valamit remélt, annak 
hizelgett, mig másokkal szemben rideg, 
visszautasító modort tanusitott . A protestáns 
lllésházy pártfogásának köszönhette előre-
haladását , ennek a ján la tá ra nevezte ki a 
király egri püspöknek is, s mégis a midőn 
pártfogója és bará t ja felségsértésbe keveredik 
s az udvarnál kegyvesztetté lesz, Szuhay 
válik legvehemensebb üldözőjévé. Erről meg-
emlékezve ir ja lllésházy nejéhez irott egyik 
levelében : ,,pedig Szuhayt, mint egy atyánk-
fiát úgy böcsültük és úgy szerettük." 

Eger 1596-ban török kézre került. Az 
egri püspök és kápta lan tehát kezébe vette 
a vándorbotot s az akkor minden izében 
protestáns Kassa adott nekik otthont. Szuhay 
István mint egri püspök fájó szivvel lát ta, 
hogy Kassán neki és káptalanjának még csak 
temploma sincsen. A hatalmas Erzsébet szé-



kesegyház a protestánsok kezében volt. Xem 
erőszakkal foglalták azt el. hanem mivel 
katholikus közöttük nem volt, egyértelemmel, 
mint őseik örökét protestáns templommá 
tet ték. Szuhaynak villant meg agyában először 
a székesegyházának visszafoglalás gondolata. 
Meg is mozgato t t minden követ, csakhogy a 
székesegyházat ismételten kézre keritse ; végre 
az udvarhoz fordult. Az udvar kapva kapot t 
az alkalmon — hiszen ez bele illett terveibe, 
csak a r ra nézve nem tud ta magá t elhatározni, 
váljon a templomok erőszakos elvétele a 
közeledő 160-1. országgyűlés előtt, vagy u tán 
történjék-e ? Jó l tud ták ugyanis oda fent, 
hogy e vakmerő merénylet óriási felháboro-
dást fog előidézni a protes táns országban. A 
nyugha ta t l an Szuhay azonban a dolgot mi-
nél előbb dűlőre aka r t a vinni. Terve sikerült 
is. Rudolf az épen akkor kassai parancsnok-
nak kinevezett Barbiánó J a k a b beldgiójosói 
grófnak elrendeli, bog}' ha másképen nem 
lehet, úgy erőszakkal foglalja el a székesegy-
házat ; ugyanekkor egy a protestáns vallást 
gyalázó levélben felszólitja a kassai tanácsot , 
a templom á tadására . 

Barbiánó fe ladatá t ka tona i erélylyel és 
gyorsasággal ha j to t t a vég re : 1604. jan. 7-én 
ágyuka t szegeztetet t a városházának s még 
az nap este az eddig vonakodó birótól a 
templom kulcsokat á tvet te , s a templomot 
másnap felszenteltette. 

E kezdetnek méltó folytatása az a rende-
let melyet az uralkodó 1604. j anuár 3-án 
P e t h e Márton kalocsai érsekhez intézett , mely 
szerint nevezettnek meghagyja , hogy a fel-
vidéki városok protestáns lelkészeit és tani tói t 
elűzze, a protestánsok vagyonát , templomát , 
iskoláit lefoglalja. Ugyanakkor megparan-
csolta a felvidéki városok elöljáróinak, hogy 
az érseket ,,a kath. egyház és isten dicső-
ségére" támogassák. 

De már e rendeletnek végrehaj tásá t a 
val lásának szabad gyakor la tában veszélyezte-
t e t t 5 sz. kir. város : Kassa, Lőcse, Eperjes, 
Bár t fa , Kisszeben be nem várta , hanem a 
rendelet vétele u tán nyomban a királyhoz 
fordult folyamodásával, melyben kifejti, hogy 
ez öt város Rudolf minden elődjétől szabad 
val lásgyakorlatot élvezett, templomaihoz való 
jogait eddig senki kétségbe nem vonta, de 

nem is vonhat ta , mer t hiszen e templomokat 
őseik építet ték. 

E folyamodványt követség vitte fel P rágába , 
a hol azonban nem ju tha t tak a király elé, 
habár mindent elkövettek, még vesztegetés-
hez is fordultak, hogy célt érjenek. Ezér t az 
öt város igyekezett Mát}Tás főherezeg jó-
aka ra t á t is megnyerni. Ez — nem ugyan a 
Protestantismus i ránt való rokonszenvből — 
hanem mivel félt a következő országgyűlés 
viharos lefolyásától, oda utas í tot ta Pe the 
Mártont, hogy a kir. rendeleteket csak az 
országgyűlés lefol}Tása u tán ha j t sa végre. 

Ilyen előzmén}~ek u tán nyilt meg a tör-
téneti nevezetességű 1604-iki országgyűlés. 
Március 19-én érkezett Pozsonyba a g}'ü-
lés helyére — Mátyás főherceg, ki a király 
személyét volt h ivatva képviselni. A városba 
való bevonulása alkalmával tűz t ámadt , a 
mire igy nyilatkozott : „rossz omen Magyar-
országra nézve ez a tűz." A főherceg jóslata 
csakugyan beteljesedett , mert ez országgyűlé-
sen keletkezett ama hata lmas tűz, — a kétségbe-
eséssel határos elkeseredés tüze, melyet erő-
szakkal elnyomni, elfojtani többé nem lehe-
tet t . A királyi propositiók meghal lgatása u tán 
a rendek sérelmeikkel hozakodtak elő. A 
sérelmek közül leginkább folalkoztat ta a 
rendeket a lelkiismeret szabadságán ej te t t 
sérelem : a vallás üldözés, a kassai székes-
egyháznak elfoglalása, mer t lehetetlen volt 
az. hogy erről az összes rendek tudomást ne 
vegyenek, hogy ez gondolkodóba ne ejtse 
a főúri és megyei követeket is. A városok 
pedig — midőn lá t ták, — hogy követeik 
hiába áldogálnak alázatos folyamodásuk-
kal a királyi fogadó teremnek a j ta i előtt 
— megte t ték azt a reá juk nézve nehéz lé-
pést. hogy ba jukban a nemesekhez fordultak. 
Nehéz volt a lépés azért, mert a mint az t 
már feljebb fe j teget tem — a nemesek és 
városok között levő ellentét ép ez időben a 
gyülölségig fokozódott . Meg kell i t t jegyez-
nem, hogy mig a társadalom alsóbb osztályai 
a török háborúval járó féktelenségek mia t t 
anyagilag, sőt a mint ezt lá t tuk a ha jdúknál 
— erkölcsileg is züllőben voltak, addig a 
polgárság és a nemesség a ránylag jólétnek 
örvendett. A főnemesség különösen teljében 
volt erejének. A Jagel lók idejebeli ha ta lmas 



olygarchiának ivadékai v. utódai ezek. annak 
az olygarchiának, a mely nem egyszer szállt 
szembe a királyi hata lommal . Nem válik még 
ekkor udvar i nemességgé, az idegent nem 
szívesen lát ja a várakban, az ország fő-
hivatala iban. E mellet t azonban királyához 
hü, Magyarországot , a Hábsburgok joga ra 
a la t t aka r j a nagynak, szabadnak látni. E 
büszke, vagyonra, gondolkozásra nézve füg-
get len nemesség nem volt kedves a p rága i 
udvar előtt. Jó l tud ják oda fennt , bog mig e 
büszke fa j erejét meg nem törik, addig a 
magyar kirá lyság nem ju tha t Erdély sorsára . 
A nemesség az udvarnak i rán ta táplá l t ér-
zelmei felől helyesen van tá jékoz ta tva , az 
Illésházy-féle felségsértési pernek szerencsét-
len kimenetele- eszélyességre in t e t t e őket, 
ezér t a midőn a vallásában szorongatot t pol-
gá r ság hozzájuk fordult , félre téve minden 
kicsinyes gyűlölködést, a városok követeinek 
segítséget ígértek. Belá t ták ugyanis, hogy 
lia a polgároknak va l lásszabadságát sikerül 
elvenni, úgy nem sokára reá juk kerül a sor. 
A nemesek teljesen magukévá te t ték a váro-
sok sérelmét, olyan nagyfontosságunak tekin-
tet ték azt, hogy minden más sérelem és 
királyi előterjesztés elébe k íván ták helyezni 
s megál lapodtak abban, hogy a kir. propositió 
t á rgya lásába nem is kezdenek addig, mig a 
főherceg vallásuk szabad gyakor la táró l nem 
biztosi t ja őket. 

íme a magya r haza fenntar tó elemei 
egyesülnek a közös ellenség ellen, hogy többé 
soha egymástól el ne szakad janak . Nagy 
fontosságú esemény ez, mely mig egyrészt 
dicséri az akkor iban szereplő magyaroknak 
politikai ére t tségét és hazaf iságát , másrész t 
kiinduló pon t j á t képezi azon dicsőségteljes 
korszaknak, melyben az egymást megér tő 
rendek kivivják polit ikai és vallási szabad-
ságukat . Oly nevezetes pi l lanat ez hazánk 
tör ténetében, hogy szerintem nekünk e nagy 
ősök ivadékainak méltó volna e nagy idők 
emlékét va lamiképen megörökíteni . Ne feled-
jük el, hogy a felső vidék idegen a jkú pol-
gá r sága ez időben vált igazi magyar rá , 
olyanná, a milyen magyar ságga l csak az al-
föld tősgyökeres m a g y a r j a dicsekedhetik. .S 
a midőn a nagyidők emlékén megha to t t an 
elmerengünk ne feledjük azt sem, hogy e 

n a g y á ta lakulás a pro tes tan t i smusnak egyedül 
t u d h a t ó be. Mert azt a nemzetek történeté-
ben szinte pára t l anu l álló tényt , hogy az 
eddig a privi légiumaival körülsáncolt müvei t 
népelem önszántából szaki t eddigi középkori 
zá rkózot t ságáva l s lesz testestül , l e lkes tü j 
magyar rá , mondom e tényt a magya r ság 
és németség gyakori érintkezéseiből, a vásá-
rozásokból és más kicsinyes okokból mag}Ta-
rázni nem lehet. Hiszen a szászok Erdélyben 
szintén sürün ér intkeztek a magyarságga l , 
sőt a nagy fejedelmek idejében főbbjeik a 
m a g y a r n}Telvet is e l sa já t í to t ták s mégis 
mit l á t t u n k ? azt, hogy ma is külön s tá tus t 
a k a r n a k alkotni az ál lamban. Ez t a m a g y a r 
á l lamiság tör ténetében oly fontos eseményt 
egyedül a protes tant i smusnak, sőt tovább 
megyek : a hazaf iság szempontjából oly sok-
szor gáncsolt , félre é r te t t , sőt sokaktól meg-
vete t t lu theránismusnak t u d h a t j u k be ; mer t 
bebizonyil ot t tény az, hogy e korszakban a 
királyi Magyarország nemesei, főnemesei túl-
nyomó többségben : a Nádasdyak, a Forgáchok 
az Esz terházyak , Balassá, az Apponyiak, a 
Vizkeletiek, az Osztrosicsok, az osgyáni 
Bakosok, a Csetnekyek, a Szécsyek, a Thur -
zók, az Il lésházyak luheránusok voltak. 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
A békési ág. h. ev. egyházmegye közgyűlése. 

A nevezett egyházmegye mult hó 30-án tartotta évi 
rendes közgyűlését Orosházán Veres .lózset esperes 
és dr. Haviár Gyula szarvasi ügyvéd, kondorosi fel-
ügyelő elnöklet« alatt. Szép, mondhatni teljes szám-
mal gyűltek össze a közgyűlés tagjai és az egyház-
községek kiküldöttei már jűnius 28-án. majd 29-én, 
mely napon reggel 8 órakor tartatott meg a „lel-
készek és felügyelők értekezlete1' az egyházközség 
nagy tanácstermében. — Ez értekezleten első sor-
ban a) Kovács Andor lelkész ismertette a felső-bor-
sodi ev. ref. egyházmegye lelkészi karának n hazai 
mindkét protestáns egyházmegyéhez és lelkészi ka-
rához intézett „lelhivás"-át. beható eszmecsere után 
az értekezlet elfogadta Veres Józsefnek alább szó-
szerint olvasható indítványát. Majd b) Okályi Adolf 
gádorosi lelkész, egyházmegyei jegyző ismertette-a 
theologiai főiskolák rendezését, illetve egyöntetüsi-
tését célzó Glauf-féle javaslatot, mely immár má-
sodszor, módosított alakban feküdt az értekezlet 
asztalán és c) Freitag János csorvási lelkész a re-
versálisokról tartott szabad előadást. — Ugyancsak 



június 29-én délután 3 órakor tartott gyűlést az 
egyházmegyei iskolaszék is. A körlelkészek évi je-
lentéséből örömmel győződtek meg az érdeklődők 
arról, hogy az iskola és tanügy, igen csekély és 
csak viszonylagos kivétellel nemcsak megüti a tör-
vényes, kellő mértéket, hanem több helyütt minta-
szerűnek mondható. Az egyházmegye több helyén 
még mindig túlzsúfoltak az iskolák ; fokozatosan e 
bajon is segíteni törekszik és segít az iskolafenn-
tartó.*) Az iskolaszék után folytatólagosan a szabály-
rendelet készítő bizottság tartott gyűlést és ugyan-
aznap este 6 órakor tartatott meg a közgyűlési elo-
értekezlet, melynek feladata a közgyűlés egyes tár-
gyainak előkészítése volt. — Másnap, a közgyűlés 
napján reggel 8 órakor tartatott meg a szokásos 
gyámintézeti istentisztelet, melyen Reviczky László 
kondorosi lelkész mondott tartalmas, szívhez szóló 
beszédet. Az istentisztelet után 9 órakor kezedetét 
vette a közgyűlés, elnöklő esperes sajnálattal je-
lentette be a közgyűlésnek, hogy Havidr Dani 
egyházmegyei felügyelőt megjelenésében betegsége 
akadályozta, helyettesítésére Dr. Havidr Gyula hi-
vatalra nézve legidősebb — kondorosi — felügyelőt 
kérte fel, ki is helyét elfoglalván, röviden üdvözölve 
a megjelenteket, megnyitja a gyűlést. A megalaku-
lás és igazolás megtörténte után az esperes ter-
jesztette elő szokásos, magvas évi jelentését, fel-
ölelve az egyházmegye szellemi és anyagi életének 
összes ágazatait. A megnyitó beszédet lapuuk je-

. len száma közli. — Az esperesi részletes jelentés 
után, a közgyűlés fontosabb mozzanatai a követke-
zők voltak : két újonnan választott bíróval kiegé-
szítette a törvényszéket (1 egyházi és egy világi); 
— a lemondás folytán megürült egyik körlelkészi 
állást betöltötte és újonnan felosztotta az iskolakö-
röket, — Jóváhagyta, illetve elfogadta a közgyűlés 
Szentetornya szabályrendeletét. — Gyámintézeti el-
nökké a közgyűlés Csermák K. helyére Scholc.% 
Gyula szarvasi léikészt választotta meg. — Az idén 
tartandó kerületi gyűlésre kiküldötte képviselőit, 
mely üggyel kapcsolatban az egyházmegye mél-
tóbb képviseltetése érdekében a kerületi gyűlésre 
jegyzőkönyvi kivonattal kiküldött két lelkésznek 
50—50 k. útiköltséget szavazott meg a közgyűlés 
az egyházmegyei pénztárból. — Gajdács Pál tót-
komlósi lelkész sürgősségi indítványát, mely sze-
rint a tótkomlósi egyházközség módosított szabály-
rendeletét tőle nem függő okok miatt idejekorán 
nem nyújthatván azt be, a közgyűlés tárgyalja, az 
ügy fontosságára való tekintettel a közgyűlés elu-
tasítja. — Veres József elnöklő esperes beterjeszti 
a következő indítványt : „A békési egyházmegye a 
kerület utján terjesszen indítványt az egyetemes 
gyűlés elé, megkérvén azt, hogy az 1848. XX. t.-c. 

*) Jegyzet : E téren föltétlen elismerés illeti ineg épen 
O r o s h á z a egyházközséget, mint a mely ú j iskola épü-
letben, négy ú j tanteremnek felállításával és ezzel kapcsolat-
ban két ú j tanitói állomás szervezésével ez évben is egy 
újabb nagy lépéssel segitette elő iskolaügyét. (Tudositó). 

foganatosítása alkalmával törekedjék kieszközölni, 
hogy a felekezeti tanitók (kántorok) és tanárok fi-
zetését állami segélylyel egyenlővé tehessük az 
államiakéval, a lelkészeké, pedig legalább is egyenlő 
legyen a főgymn. tanárok fizetésével, korpótlék és 
nyugdíj tekintetében is; továbbá a hitoktatás költ-
ségei, jogi és theol. akadémiai tanárok fizetése, 
korpótléka, nyugdija szintén kellő támogatást nyer-
jen." Az egyházmegye örömmel hozzájárult ez in-
dítványhoz, azt magáévá teszi és egyszersmind fel-
kéri az elnökséget, hogy a többi egyházmegyéket 
is kérje fel hasonló indítványoknak a kerületi gyű-
lésekhez való benyújtására. Ennek értelmében az 
indítvány az összes egyházaknak meg fog'küldetni 
csatlakozás céljából, illetve azon célból, hogy ha-
son tárgyú indítványok az egyházmegyei, de külö-
nösen majd a kerületi gyűlésen tétessenek. — Vé-
gül Kondoros egyházközség azon alkalomból, hogy 
új templomát felszentelteti, a felszentelésre és a 
legközelebbi közgyűlésre meghívja az egyházmegyét. 

Köszönet-nyilvánitás. Id. Magyari István pűr-
kereci lakos, evang. hitrokon a hosszúfalu-fűrész-
mezei ág. h. ev. egyház templomalapja javára 100 
(egyszáz) koronát ajándékozott. E nagylelkű ado-
mányért a nevezett egyház e helyen is a legőszin-
tébb köszönetét nyilvánítja s kívánja, hogy a nemes-
szi.vű aggastyánt, aki már sokfelé áldozott a köz-
jótékonyság oltárán, a jó Isten minél tovább tartsa 
meg s példás áldozatkészségét minél többek előtt 
világoltassa ! 

A szepesi lelkészi egyesület késmárki köre 
ez évi junius 30-án Késmárkon tartotta közgyűlé-
sét. Kübeelier Albert lelkész-elnök üdvözölte az egy-
begyűlt tagokat különösen Székely Gyula főespe-
rest és Bruckner Károly lyceumi igazgatót, mint 
megjelent vendégeket. Dianiska Frigyes jegyző fel-
olvasta a mult ülés jegyzőkönyvét, mely hitelesít-
tetett. Holko Mihály ismerteti a theologiai intézetek 
új szervezetét, mely sok eszmecsere után elfogad-
tatott némely módosítások ajánlatával: a segédlel-
készekneK több önállóság tulajdonítandó az elhe-
lyezéseknél,^ theol. tanárok tizetése nem tíz, hanem 
minden 5-ikév után magasabb fokozatra emeltessék 
200 frtnyiötödéves korpótlékkal; a külföldön töltött 
idő a theológusnak beszámítandó a 4 évbe. A köz-
gyűlés csatlakozik a felső borsodi ret. lelkészi gyű-
lés mozgalmához, mely szerint a lelkész törzsfize-
tése 2400 koronából álljon. — A cura pastoralisra 
nézve kimondatott, hogy legyen az egyöntetű minden 
kerületre nézve. Az 1848-ik évi XX. t. c. életbelép-
tetése újból sürgetendő. Indítványoz tátik, hogy a 
Baldacsiánumból kiosztott lelkészi segély sorrend-
ben történjék,mintjaz aZsedéniánummala tanítóknál 
történik. A theologiai intézetek tanárai és a lelkészek 
közötti szorosabb összeköttetésére nézve, a tiszai 
kerületben megvan a kellő érintkezés. Weber Samu 
bemutatott egy történelmileg érdekes tárgyat a 
szepesi első lelkészí fraternitás pecsét-lenyomatát 



az 1248-ik évről ezen körirata: „Sigillum universitatis 
24 plebauorum de Cips" E pecsétből a XIII. egy-
házmegye mai napig megtartotta a jelvényeket. \V. S. 

Lelkészválasztás. Bis\kup Béla, eddigi ozdini 
lelkészt a német-guraci egyházközség választotta 
meg egyhangúlag lelkipásztorává. 

A veszprémi ág. hitv. evang. egyházmegye m á -
jus hú 25-én tartotta meg ez évi rendes közgyű-
lését Veszprémben S^alay Ferencz esperes és Be-
leik István felügyelő elnöklése mellett. Megelőző 
napon az egyházmegyei lelkész-egylet tartotta meg 
értekezletét, a melyen többek között az értekezlet 
állást foglalt a liturgia egységének kérdésében hang-
súlyozva ennek szükségét; a maga részéről teljes 
bizalommal van ama bizottság iránt, a mely a ker. 
lelkészegylet által az ügynek rendezése céljából 
kiküldetett. Heves és nagymérvű vita indult meg 
ama kérdés felett: mi legyen az ev. lelkész eljá-
rása a más vallású halottakkal szemben. Ezen kér-
désben is Mohácsy Lajos volt a referens a ki a 
lelkész eljárását imperative nem látja szabályozha-
t n a k nem főleg oly irányban, hogy az kötelezhető 
legyen a halott eltemetésére; ezt feltétlenül attól 
tegye függővé, hogy az illető halott ki volt, az ő 
é le té len egyházunkkal szemben hogyan viselke-
dett s mi az oka annak, hogy a gyászoló felek 
nálunk kérik az eltemetést? Hosszas vita után, a 
melyben Tomaska Lajos és Kiss Lajos a referens-
sel szemben azt hangoztatták, hogy a halott min-
den körülmények közt eltemettessék. S\alay F. 
esperes Borbclv S. Balogh J. pedig a referens ál-
láspontját tartva helyesnek szólottak a fontos kér-
déshez ; az értekezlet is igy döntött a referens ja-
vaslatát fogadva el. Él ónk megvitatás tárgyát ké-
pezte a somlyóvidéki lelkészi egyletnek a vasár-
nap megszentelésére vonatkozó indítványa, a melyre 
nézve egyérteleminel űgv döntött az értekezlet, 
hogy az egyházmegye, egyh. ker. és egyetemes 
egyház útján, a két piot. egyház vegyes bizottsága 
kéressék fel : hasson oda a törvényhozás házában, 
hogy egy általános törvény hozassék, a mely nem-
csak a mezei, ipari s keresk. munkát hanem az 
állami-megyei s egyébb közhivatalok munkáját is 
szünteltesse be vasárnap. — Majd a felső-borsódi 
ref. lelkészegyletnek a 48. XX-ra vonatkozó átirata 
került tárgyalás alá. AZ értekezlet szintén helyes-
nek vallja az ebben felsoroltakat s a később tar-
tandó közös gyűlésre a maga kebeléből két tagot 
küld ki Mohácsy Lajos leik. jegyző és 7atay Lajos 
személyében. — A kőszegi nőnevelő intézet és a 
soproni tápintézet támogatására ismételten is fel-
hivatnak úgy a lelkészek, mint a gyülekezetek. Az 
értekezlet elhatározta azt is, hogy az egyházmegye 
monográfiáját megíratja. Zsakó János felolvasásával 
kapcsolatban elvben kimondotta, hogy a templom-
ban csak istentisztelet tartassék, tehát sem a vizsga 
sem a közgyűlés nem odavaló. — Ugyan ez nap 
d. u. tartotta meg gyűlését a g y á m i n t é z e t is Hor-

váth D. és Doktorits S. elnöklete mellett. Örvende-
tes tudomásul szolgált az egyházi elnök jelentése 
a mely szerint az idén több volt a bevétel. Beér-
kezett 36 kérvény. A rendelkezési tőkéből 50 lv.-t 
kapott a ker. gyámolda és 46 K. 22 fillért Galsa. 
A gyűlés nagy lelkesedéssel adta szavazatát Gyír 
rát\ Ferencz püspök úrra, mint egyet, gyámint. el-
nökre. — Este az előértekezlet volt, a mely elő-
készítette a másnap tartandó közgyűlés tárgyait. 
Másnap reggel 1/2S órakor bűzgó ének s ima után 
megkezdődött a közgyűlés. Bélák István felügyelő 
általános helyesléssel fogadott megnyitó beszédé-
ben utal a politikai viszonyokra az 1848. XX. t. 
cikkre, a mely most már még is reményre jogo-
sít, mert ma már kormányprogramra. Majd Bakay 
F. esperes olvasta fel tartalomdűs évi jelentését, a 
mely az egyházmegye egy évi fejlődésének hű ké-
pét adja. Majd Bélák István tesz jelentést a mc\ö-
komáromi ev. és ev. ref. hívek civódásáuak ügyé-
ről, a melyről már a m. é. referadánk kapcsán is 
megemlékeztünk. A gyűlés az előadó javaslatára 
kimondja, hogy hasonló veszekedések elkerülése 
okából tartózkodni kell mindentéle közosködéstöl 
Kispiriken hasonló viszály dúl a két testvér-egyház 
tagjai között. Az egyházmegye a békesség okáért 
kötelezi híveinket az iskolafenntartásához és szük-
ségleteihez Vu részbeni hozzájárulásra. A közgyű-
lés Bélák Lajos előadó javaslata alapján határozott 
és erélyes kifejezést ad tiltakozásának a kultusmi-
nister ama legújabb rendelkezésével szemben, a 
melylyel azt követeli, hogy az egyházak előlegesen 
jelentsék be iskolai vagyonuk eladása iránti ter-
vüket. Ebben autonomiánk sérelmét látjuk, a ren-
delet visszavonását kérjük, lleves és hosszas vita 
fejlődött ki az új theol. rendszer felett, melyben 
főleg Kapi Béla püsp. titkár és Mohácsy Lajos vet-
tek részt. Mohácsy nem tartja méltányosnak, hogy 
ifjaink elől ezentúl elzárassék a Külföld. Kapi vi-
szont épp ezt követeli, mert csak igy fog a mi 
theol. tudományunk önálló irányban fejlődhetni Az 
egyházmegye Mohácsy álláspontjára helyezkedve 
kimondja, hogy az űj rendszerben feltétlenül mó-
dosítandó a 31. pont, a mely nem engedi meg, 
hogy a hallgatók a 4 év közül lia csak egy fél 
évet is külföldön töltsenek. Ugyancsak Mohácsy 
indítványozza, hogy a más pályáról átlépőkkel 
szemben is méltányosabb eljárás állapítandó meg 
az új rendszerben, a mely ezekkel szemben igen 
szűkkeblű, lázért ezeknek 1—4 félév beszámítása 
helyeztessék kilátásba. A gyűlés igy határozott. 
— Malisz S. volt sikátori lelkész nyugdíjigénye 
megállapíttatik ; a gyűlés szeretettel üdvözli az új 
lelkész testvért : Horváth Sándort. Hojbaner Pál és 
Fischer K. elnökkel lemond az eddigi számvevő-
szék. A gyűlés az új számvevőszéket a következő-
kép állitja össze: Elnökök: Horváth B. és Töpler 
K., rendes tagok; Varga Pál, Mohácsy Lajos, Sza-
lay László lelkészek és Bartha B., Ilerecz J., Kiss 



K. világiak. Egyúttal meleg köszönetet szavaz Hof-
bauer Pál eddigi elnöknek lankadatlan buzgalmáért, 
jóakaratú munkájáért, a melylyel az egyházmegye 
lelkészkarának osztatlan szeretetét és elismerését 
vivta ki. — Ezután az egyes bizottságok terjesztik 
elő évi jelentéseiket. Igy Kiss Lajos népisk. biz. 
elnök tesz jelentést a megye népoktatásáról, a 
mely örvendetes tudomásul szolgált. A Zsedényi-
dijra Mód .György nagyalásonyí tanitó ajánltatik. — 
Yid fiók egvbáz iskola-épitése még ez idén nem 
engedtetik meg, mert fen tartása a hivek tulterhel-
tetését vonná maga után. — Több apróbb ügy el-
intézése után a gyűlés az elnökség mellé Borbély 
S., Kiss L.. Horydth D., gróf Üchtrit\ .1., Töplér K. 
és Bélák L. gyűlési tagokat küldi ki megbízó le-
véllel az egyházker. közgyűlésre. Jegyzőkönyvi 
kivonattal pedig több lelkész és világi tagot kül-
dött ki. A gyűlés az esperes buzgó fohászával ért 
véget. 

I rodalom. 
A socialpaedagogia fogalma c i m e n Dr. \Ve-

s\ely Ödöntől egy rövid és világos tanulmány je-
lent meg, mely tisztázza azt a kérdést: mi a so-
cialpaedagogia? Mainap oly sokat és oly sokféle 
vonatkozással halljuk emlegetni ezt a szót socialis, 
hogy valóban szükséges értelmét pontosan megál-
lapitani. A Veszel y kimutatja, hogy e szóval vissza-
élnek, s helytelenül használják, s megállapítja nem-
csak a szónak, de a fogalomnak is helyes értelmét. 

Kifejti röviden, miben áll a socialismus, mi a 
socialis világnézet, socialis gondolkodás? kimutatja 
azután a socialis felfogás hatását a paedagogiára. 
Főleg az ellen a téves vélemény ellen fordul, 
mintha a paedagogia eddig nem tudta volna, hogy 
a társadalom számára kell nevelni, s csak az egyén 
szempontjait vette volna figyelembe. A socialis 
áramlat hatása alatt némely paedagogus a social-
paedagogiát, mint a paedagogia űj és helyesebb 
irányát fogja fel. Pedig ez a tudomány szempont-
jából meg nem állhat. A socialpaedagogia a pae-
dagogiának csak egy része, még pedig az a része, 
mely azokkal az intézményekkel foglalkozik, melye-
ket a társadalom állit a kultura terjesztése érde-
kében. 

A kis füzet alapos tájékozást nyújt a fölve-
tett kérdésre nézve, s ára 60 fillér. 

A beszédhibák leszoktatása. Irta : Szántó Jenő 
székesfővárosi gyógypaedagogus. Alig akad tanitó, 
kinek dolga ne lett volna — különösen a népis-
kola alsó évfolyamaiban —- hibás beszédű gyer-
mekekkel : kik vagy szervi betegségüknél fogva, 
vagy pedig a szülök rossz szoktatása, becézgető 
nevelése folytán egyes hangokat nem tudnak ért-
hetően, vagy egyáltalán sehogyan sem kiejteni. 
Hogy mennyi időre és türelemre van szüksége a 

tanítónak, mig az ily gyermeket, az érthető be-
szédre rászoktathatja, s hogy mily akadály ez a 
tovább tanulásban, ezt eléggé megmagyarázza az, 
ha annyit mondunk, hogy a gyermeknek ligyszól-
ván újból kell kezdenie a beszéd tanítását. 

A tanítónak e nehéz munkájában való segíté-
sére van hivatva e kis könyv. 19 féle beszédhibát 
ismertet, s mindegyiknek a ^szoktatására megne-
vezi a helyes módot. Leírja a beszédszerveknek 
az egyes hangok kiejtésekor való állását. 

Mivel különösen a mássalhangzók kiejtésénél 
tapasztalunk legtöbb esetben hibát, ezért sorra ve-
szi a szerző azokat, s mindegyikhez összegyűjtött 
néhány sor olyan szót, a melyben az illető más-
salhangzó egyszer, vagy többször is előfordul. Ezek-
nek olvasgatását, vagy többszöri kimondását tűzi 
ki gyakorlatul a hangok helyes kiejtéséhez. 

Gyakorlati hasznánál togva minden tanítónak 
ajánlható és csekély áránál fogva a szülők által 
is megszerezhető e kis füzet, melynek kiadója 
Dobrovszky és Franke Budapesten, Ara .50 fillér. 

A renaissance. Gyönyörű kor, a melvekn 
külön erkölcsei, külön története, külön szokása s 
— a mit ma legjobban ismerünk — egészen kü-
lön művészete volt. Mi nekünk ma a renaissance 
és vele az egész középkor? Igazi összefoglalójuk 
eddig nem akadt, magyar legkevésbbé, csak egyes 
elemeit látjuk: a papságot és a lovagvilágot, a hű-
bériséget és keresztes hadakat, a klasszikus kor 
hagyatékát, a melyből egy uj világ művészete és 
tudománya sarjad, de mindezek összeolvadását 
még nem akadt, a ki megmagyarázza. Csupa töre-
dezett kép az egész század : sokszor tele szépség-
gel és művészettel. 

Művészettel? „A sötét középkor?" Igen. Mű-
vészettel volt tele a levegő, az tapadt ocla a tem-
plomok, várak kőfalának freskóihoz, miniatur-testők 
kisded rajzaihoz stb. A mi távolságunkból kétesen 
látszik, vájjon ez u kékes fény, mely a középkor 
fölött deieng, a barbárságon épült régi művészi 
világnak alkonyfénye-e, a melynek napja a renais-
sanceban még egyszer visszanézett, vagy az újkor 
haj nalsugárzása. 

Erre a kérdésre keresi a feleletet dr. Csuday 
Jenő, a történelemnek és az egyháztörténelemnek 
ez a buzgó és jószemü búvára, a ki az egész 
könyvön át nagy figyelemmel és gonddal bonto-
gatja szét a történelem szálait, keresve mindenütt 
a régi világ és régi műveltség csiráit a népván-
dorlás iszapja alatt, meglesve, a mint ez a csira 
uj életre zsendül a televény fölött. Könyvét ugy 
is ne\rezte el, hogy ez a szándék nyomban szembe 
tűnjék : A középkori intézmények bomlása és a 
renaissance. Ez a munka cime. Alapos tudomány-
nyal, sok és pontos utánjárással készült ez a munka 
s ügyes stilművészetbe foglalva lát napvilágot. 
Csudaynak ez a könyve nemcsak a legterjedelme-
sebb, de legfontosabb, legnagyobb értékű mun-



kaja is. Forrásairól és kutatásairól a Bevezetésben 
ad számot, melyből kitűnik, hogy a legalaposabb 
szakmunkákat használta fel a forrásmunkák mel-
lett. 

A magyar részt a könyvhöz Schönherr Gyula 
irta, a ki, mint Csuday is, szintén egyetemi ma-
gántanár s jeles nevet szerzett magának Corvin 
Jánosról és az Anjoukról irt munkáival. 

A könyvben tömérdek az illusztráció, a melyek 
kitűnő megválasztása egyrészt bizonyára a szerkesz-
tőség érdeme. Az egész kötet összefoglalását is a 
munka végén maga a szerkesztő, dr. Marcali Hen-
rik irta. 

A kötet késedelmes megjelenését a szer-
kesztő néhány sornyi előszobán azzal indokolja, 
hogy munkaközben többszörösen is gazdát cserélt. 
Kz természetes egy ilyen vállalatnál, a mely jófor-
mán egy évtizeden húzódik át, de az már kevésbbé 
természetes, hogy ez nem hagyott nyomot a mun-
kán, a mely minden tekintetben egyöntetű és gon-
dos, s a melyből immár csak egy kötet van hátra, 
a legutolsó, a legújabb kor története, a melyet 
maga a szerkesztő, dr. Marczali Henrik fog meg-
írni. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

H. J. A lapot újra megindítottam. Dr. Sz. V. 
Szívesen kiadjuk valamely legközelebbi számban, 
lehetőleg egyszerre. W. S. Köszönjük. B. B. Meg-
lesz. Isten áldása az új helyen is. M. L. Gratulálok 
és köszönöm a küldeményt. Levél megy. 

állammal kötött szerződés értelmében a vallás-
és közoktatásügyi m. kir. minisztert illeti. 

A rendes tanár javadalma 2400 kor. törzs-
íizetés, mely üresedés esetén 2S00, illetőleg 3200 
koronára emelkedik, 400 kor. lakásbér és öt ízben 
200—200 kor. korpótlék. 

A kinevezett tanár jogos és kötelezett tagja 
az állami országos nyugdíjintézetnek. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett 
tanulmányaikat, tanári képesítésükét, eddigi szol-
gálatukat, katonakötelezettségi viszonyaikat igazoló 
okmányaikkal felszerelt s a nagyméltóságú vallás 
— és közoktatásügyi m kir. miniszter úrhoz czim-
zett folyamodásukat a rozsnyói ág. hit. ev. főgym-
nasium igazgagatóságához 1904. julius hó 31-ig 
nyújtsák be. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék helyet-
tes tanárral töltetik be, kinek lizetése 1(500 korona. 

Pályázhatnak ág. hitv. ev. tanárok és tanár-
jelöltei;. 

A kinevezett tanár állását szept. 1-én tartozik 
elfoglalni. 

Rozsnyó, 1904. jun. 26-án. 
A pártfogósági közgyűlés megbízásából 

Szántó József 
53. 2—2. igazgató. 

(mmsrnrnm-z-mmmmmmm 

Toronyórák = 
palota-, városházi-, gyári-
és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközli 

arci luírok utóda l i e r János 
első magyar óragyái gőzerővel 

BUDAPEST, VII., Csömöri-ut 50 . szám, 
saját házában. 

Képes ár jegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 10—7. 

Pályázati h ii cletés. 
A rozsnyói áll. segélyezett ág. hitv. ev. fő-

gymnaziumnál egy 

mennyiségtan-természetítani 
tanszék töltendő he, melyre kinevezés joga az 

baktai EGRY FERENCZ 
lia rang ön tö 

Ungmegye. 
Ajánlom harang-
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

ï ) 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t k é r n i ! 

Kivonat az elismerő iratokból: 

Elismerő nyilatkozat. 

Tisztelt Uram ! 
A küldött harang Hidegpatakra sértetlenül érkezett, 

híveim vele ós hangjával meg vannak elégedve. A haran-
got megnézni és hallani Galíciából ngy a köznép, mint 
lelkészek és világi urak is jönnek s mindnyájan tetszésük-
nek adnak kifejezést, mire hiveim büszkék, a mi nekem is 
és enyéinmek is örömül szolgáltai. 

Tisztelője 
Hodinka Román 

hidegpataki gk. lelkész 



SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
• ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN.  

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
l a m i n t átalakításokat, javitást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 8 

Hirdetés. 
Egy 7 fő és 

játszó pédalos uj 
mellékváltozatu elől 

o r g o n a 
mérsékelt árón eladó, a mi azonnal szál-
litható Sxalay Gyula m ű - o r g o n aké sz i t ő -
nél Székesfehérvárott, 59 3—1 

Pályázat. 
A debreczeni ágost. hitv. ev. eevháznál a 

káníor-íaniíiói 
állás betöltendő. Javadalma : az egyháztól 1300 
korona, a Scháfer-féle alapítványból ez idő szerint 
200 korona," tűzifa értéke 104 korona, lakbér 400 
korona, összesen 2004 korona, azonkívül az ese-
dékes ötödéves pótlék. Dalkör vezetésében jártas 
tanitó tetemes mellékjövedelemre tehet szert. 
Kellően felszerelt folyamodványok folyó évi julius 
hó 20-ig alulírotthoz küldendők. 

Debreczen, 1904. junius hó 26. 

5±. 2 - 2 . 
Materny Lajos 

főesperes. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tartozó 

nândorheyyi 

lelkészi állomásra. 
1. Javadalom : 
1. 1600 kor. készpénz. 1 
2. Lakás kerttel. 
3. Hat öl tűzifa. 
4. Stólák. 
5. 3 nagyünnepi offertorium.» 
6. Napidíj és útiköltség az esperes gyűlésre 

és functiok alkalmával a filiáleban. 
II. Szolgálati nyelv a német : a ki tótul is tud, 

előnyben részesül. 
III. Kötelessége a lelkészi teendőkön kivül a 

vallástanítás. 
• Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél f. évi 

julius hó végéig. 
Temesvár, 1904. április 15. 

60 3 - 1 
Kramár Béla 

főesperes. 

Pályázat. 
A gölnicbányai ág. hitv. evang. egvházközség 

tanitói állomására 
esv 

(1—3 fiu-osztály) pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
evang. vallású okleveles tanitók, a kik a magyar 
és német nyelvet szóban és írásban tökéletesen 
birják, orgona-ének (zene) képességüket, valamint 
azt, hogy a rajzot már jó sikerrel tanították, docu-
mentálni tudják.Az egyházközség fenntartja magá-
nak a jogot a megválasztandót esetleg más osz-
tályba áthelyezni, a jelenlegi organista-tanitó nyug-
díjaztatása esetén az organista teendőkkel is meg-
bízni, egyszóval tennivalóit szabályozni. 

Javadalmazása : Természetbeni lakás és ker-
ten kivül 1. 800 kor. törzsfizetés és törvényes ötöd-
éves korpótlék, 2. 80 köbm. tűzifa a házhoz szál-
lítva a tanterem és magánlakás fűtésére ; 3. 748 
liter rozsnak a gölnicbányai piacár szerint pénzbeli 
relutumát ; 4. privátórákért, melyek az azokba járó 
tanulók által legkevesebb 84 fillérrel havonként 
fizettetnek körülbelől 2—300 kor. ; 5. ünnepi és 
névnapi ajándék a tanítványoktól körülbelől 60 kor. 
6. idegen vagy más vallású gyermekektől 10 (tiz) 
kor évi tandíj ; 7. rajztanítás után körülbelül 250—300 
kor. ; egyéb dijak körülbelől 30 kor. 

Kik zongoratanitásban való jártasságukat is 
igazolni tudják előnyben részesülnek és szép mel-
lékkeresetre tehetnek szert. 

Pályázók kellően felszerelt folyamodványaikat 
f. évi augusztus hó 4-ikéig bezárólag alólirotthoz 
nyújtsák be. Az állomás 1904. szeptember 4-ikén 
elfoglalandó. 

Gölnicbánya, 1904. évi julius 3-án. 

61 3 - 1 
Zimmermann Andor s. 

lelkész e. iskolasz. elnök. 
k . 



Pályázati hirdetés. 
Az orosházi ág. hitv. ev. egyházközség 

2 tanitói állomására 
p á l y á z a t o t h i r d e t e k , k ö v e t k e z ő d i j l evé l re : 

I . K á n t o r i fizetés. 
1.) L a k á s , e n n e k be l se jé t jó k a r b a n t a r -

t a n i a t a n i t ó , kü l s e j é t az e g y h á z k ö z s é g 
kö te les sége . L a k á s h e l y e t t j o g á b a n ál l az 
e g y h á z k ö z s é g n e k 300 K . l a k b é r t adn i . 

2.) T e m e t é s i di j , a k o r o n k i n t i s z a b á l y z a t 
s ze r in t . 

I I . T a n i t ó i fizetés. 
1.) K é s z p é n z b e n 1200 K. a z a z eze rké t -

s z á z k o r o n a . 
2.) B e i r á s i d i j a k o r o n k i n t i s z a b á l y z a t 

s ze r in t . 
A f ize tés n e g y e d é v e n k i n t e lőre t ö r t é n i k . 
A z e g y h á z k ö z s é g f e n n t a r t j a m a g á n a k a 

jogo t , h o g y a t a n i t ó t á t h e l y e z h e t i , t e n n i v a l ó i t 
s z a b á l y o z h a t j a . 

A p á l y á z ó k t a n i t ó i és k á n t o r i képes i -
t é sük rő l szóló és e g y é b b i z o n y í t v á n y a i k a t 
a l u l í r o t t h o z julius 20- ig k ü l d j é k be. 

O r o s h á z á n , 1904. jun . 27. 

Veres József 

Pályázat tanári állásra. 
A bonyhádi államilag segélyezett ág. hitv. ev. 

algymnáziumnál e g y 

fölclrajz-természetrajzi 
tanszékre, melyre nézve a nagyin, m. kir. Minister 
úrnak kinevezési joga van, pályázat hiredettetik. 

A rendes lanári törzs íizetése 2400 K. lakás-
pénze 400 K. ötizben 200—200 K. ötödéves kor-
pótlék. A törzsfizetés idővel 2800, illetőleg 3200 
koronára emelkedik. 

A más intézetekben rendes tanári minőségben 
eltöltött évek a korpótlékba beszámíttatnak. 

A pályázók csak ág. hitv. ev. vallásúak lehetnek. 
Nyugdíjigényt az 1894. évi XXVII. t.-c. értel-

mében. lia a kijelölt szakból okleveles és egyébb-
ként is megfelelő tanférfiú nem jelentkeznék, nem 
okleveles jelölt is figyelembe vétetik s 1600 K. 
fizetéssel és 200 K. lakáspénzzel alkahnaztatik. 

A pályázók a nagym. in. kir vallás és közok-
tatásügyi miniszter úrhoz cimzett s kellően fel-
szerelt folyamodványukat a gynináziuin igazgatósá-
hoz, Bonyhádon julius 31-ig bezárólag küldjék be. 

A kinevezett tanár hivatalát 1904. szeptember 
elsején tartozik elfoglalni. 

ívelt Bombádon, 1904. junius 22. 

Szeniczey Géza 
esp. felügyelő. 

Horváth Sándor 
főesperes. 

3 - 2 . 

55. 2—2 esperes. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
R a k t á r : Budapest , V., L ipót -körut 15. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóerőig 

Benzin- m o to r ose s é p 1 ö k é s zl et e k. 

o 
N 

>s 

N 

Malomépitészet Uj hengerszékok, minden e szakmába vágó 
gépgyártása. Teljes miimalmiberendezések. 

Osborne D M -fele v>lághirü amerikai arató és kaszáló gépek , Képes árjegyzék ingyen é 
' magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségl 

52 25—1 - ^ 

Különleqesséq : Legújabb szerkezetű csavaros 
~ ós szabad, víznyomású borsajtók. 

és bérmentve. 
Ukségletre kUlön költségvetés. 
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58 1 - 1 

A rozsnyói tiszakerületi ágost. hitv. evang. in-
ternatussal egybekötött polgári leányiskola kebe-
lében megürült 

tanítónői állásra 
pályázat hirdettetik. Ezen állásra első sorban, pol-
gári iskolákra, még pedig természettudományi és 
mennyiségtani, másodsorban magyar nyelvtani és 
történelmi szakra, ilyen pályázók hiányában azon-
ban elemi iskolai oklevéllel biró ág. hitv. evang. ta-
nítónők is pályázhatnak. Kötelességei : az egyház-
kerületi tanterv és az iskolaszék rendelkezése sze-
rint tanitani, az internatusban lakó növendékek fe-
lett a felügyeletet sorrend szerint gyakorolni, ma-
gát az intézeti szabályokhoz alkalmazni. Javadal-
mazása : az intézetben teljes ellátáson kivül, a pol-
gári iskolákra képesített tanítónőé 1000 korona, az 
elemi iskolai képesítésű tanitónőé 600 korona. A 
megválasztott egy sikeres próba év után véglegesí-
tetik. Az elemi iskolai képesítésű tanítónő véglege-
sítése és fizetésének javítása, a polgári tanítónői 
oklevél megszerzéséhez köttetik. A kellően felsze-
relt kérvény, melyhez keresztlevél, oklevél, műkö-
dési és egészségi bizonyítvány, nemkülönben arc-
k é p i s c s a t o l a n d ó , f o l y ó évi ju l ius hó 2 0 - d i k n a p -
jáig alulírotthoz küldendő. Személyes bemutatkozás 
kívánatos és előnynyel jár. 

Kelt Rozsnyón, 19Ó1. junius 30. 

Terray Gyula % 

f ő e s p e r e s , i sk . e l n ö k . 

Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevél lel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi 

orgona-épilő műiníézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
Szál l í t k i tűnő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r sze r in t k é s z í t e t t 

* 
* 
# 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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pneumatikus 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek, 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
Az 1896. évi kiállításon a nagy 

mel kitüntetve. 
milleniumi erem-

27—10 
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Előfizetés dija: M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Hirdetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. * — 0 . - r Egész oldal . . 16 kor. 

Félévre . . . 6 ,. Fél oldal . . • 8 
Negyedévre . . 3 „ K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : Negyed oldal • 4 

Egy szám ára 24 fill. V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . Nyolczad oldal 2 „ 

Az 1604. évi XXII. te. története. 
(Vége.) 

A mint tehát a nemesek a vallás ügyé-
ben ily fontos lépésre határozták magukat , 
egyszersmind e megállapodásukról értesítet-
ték a városok követeit is, de egyúttal felszó-
lították őket, hogyha ez ügyben szavazásra 
kerül a sor, ók is velük szavazzanak. A vá-
rosi követek azonban e merész dologtól meg-
riadtak'. Hiszen ö nekik — mint Bár t fa kö-
vetei mondották — nem dacolni a hivatá-
tásuk, hanem kérni, könyörögni, nehogy még 
nagyobb kárba, még nagyobb veszedelembe 
döntsék városukat. Utasításért küldőikhez, a 
városokhoz fordultak'. A városok már ekkor — 
Prágában levő követeik tudósításai révén — 
tisztában voltak a helyzettel, tudták, hogy az 
udvar a kérvényezgetósre nem fog eltérni 
elhatározott szándékától. Erélyes fellépésre 
volt szükség. Utasították ezért diétái köve-
teiket, hogy tegyenek; i'i^y, mint nemes kö-
vettársaik kivánják. 

Így aztán minden a megállapodás sze-
rint történt : a rendek a propositiok felolva-
sása után annak tárgyalásába nem akar tak 
belemenni, nem addig, mig őket nem bizto-
sítják sérelmeik orvoslásáról. Még a nyugodt 
és higgadt Thurzó György is felszólalt, éle-
sen megtámadta Forgách Ferencet a nyitrai 
püspököt, ki a tyja hitét elhagyta. A rendek 
elhatározták egyszer mind, hogy feliratban 
magával a királylyal is tuda t ják kiváuságu-
kat. A feliratot — miután elkészült — a 
kormány híveinek minden kapacitálása da-
cára ez aláírással: Ordines Statuum Hungáriáé" 
„Magyarország rendel" átnyújtották a fő-
hercegnek E feliratban a hazai és külföldi 

katonaság által okozott tet tek felsorolása 
után hosszasan fejtegetik : micsoda sérelem 
esett raj tuk, a vallás szabadságának meg-
sértése által, s kérik az uralkodót, bog}' e 
sérelmeket orvosolja. 

A főherceg kifogásolta, a rendek e fo-
lyamodásának formáját , mert szerinte szük-
séges, hogy azt a rendek személy szerint ír-
ják alá, hogy nevezzék meg a templomokat, 
a melyeket elvettek tőlük, végre mondják 
meg, miféle valláson esett sérelem s miféle 
vallást követnek. Ezzel a rendeket természe-
tesen zavarba akar ta ejXeni, mert a névsze-
rinti aláírással egyeseket — kiknek valami 
ügyük volt a kormánynyal — kellemetlen 
helyzetbe sodorhatott, a templomoknak fel-
sorolásával bonyodalmas birtokjogi tárgya-
lásokat kezdhetett . A vallás megnevezésének 
kérdése pedig azért volt kemény dió, mivel 
abban az időben a közös protestáns elneve-
zés nem nem volt ál talánosan elfogadott, a 
szokásos lielv. hitvallású és ág. hitv. ev. el-
nevezésekkel pedig az egyenetlenség magvát 
akar ta elhinteni. 

De ha a vallásügyi sérelmek felterjesz-
tését a főherceg nem is fogadta valami jó-
szivvel, annyival melegebben igérte a többi 
sérelmek orvoslását. A hang, a melylyel ezt 
te t te olyan jó hatással volt a rendekre, 
hogyha egy ideig még opponáltak is, végre 
engedtek, s hozzá fogtak a törvényjavasla-
tok tárgyalásához, de azzal a világos ki-
kötéssel, hoyy a király aggodalmaikat elfogja 
oszlatni. 

Különben a rendek a főherceg formai 
kifogásait egy ujabb feliratban megdöntötték. 
A két feliratot jellemzi a nyugodt higgad-
ság és szenvedélytelenség. A feliratot szúk-



ségtelen volt személy szerint aláirni, mert 
valamennyi követ utasításában benne van a 
vallási sérelmek orvoslásának sürgetése, e 
tekintetben egy értelemben vannak. Ok más 
templomokat nem kivannak, de nem is vet-
tek el, mint a melyeket birtak már akkor, a 
midőn a Habsburg-ház ez'országotjmegszerezte. 
Végre vallásuk megnevezése nem szükséges, 
mivel mindenki tudja, hogy ők Krisztus és 
a^ apostolok tanításai szerint étnek. 

Mát}Tás ig}T aztán kénytélen volt a fel-
iratot felterjeszteni. De valamint a városok-
nak Prágában időző küldöttsége nem jutha-
hatott a király szine elé, úgy a rendek is 
hiába várták a király válaszát. Az ország-
gyűlés befejezte előtt azonban a protestáns 
rendek megjelentek Istvánffy Miklós nádori 
hel}Ttartó előtt s óvást emeltek a történtek 
ellen, kijelentvén, hogy netáni vallászavar-
gások esetén élnek törvényadta jogukkal : 
erél}resen fellépnek. 

Az ez országjuüésen kelt végzések ezu-
tán Prágába kerültek, hol Himmelreich Ti-
bor a magyar kamara t i tkára azokat fejeze-
tekre osztotta, a szokásos bevezető és befe-
jező formulával és záradékkal ellátta. Már 
csak a király aláírására volt szükség, hogy 
e végzések törvényerőre emelkedjenek, mi-
dőn olyas valami történt a mi ismeretlen az 
országgyűlések történetében. Mátyás főher-
ceg ugyanis egy a királyhoz intézett jelen-
tésében azt az indítványt teszi, hogy az uj 
törvénypontokhoz jó lenne még egy pontot 
csatolni, mely eltilta na a rendeknek a val-
lási ügyek országg3~ülési tárgyalását. Tette 
ez indítványát valószinüleg részben azért, 
mivel véleménye szerint eddig a vallás ügyet 
magánügynek tekintették, mely nem tarto-
zik az országgyűlés elé, — részben a cujus 
regio, illius religio elvénél fogva, a király-
nak, mint a városok legfőbb hűbérurának 
joga van a polgárok vallása felett dönteni 
s végül mivel a kir. tanács róm. kath. tag-
jai e véleményen voltak. Mátyás indítványa 
elfogadtatásra talált. Corraduzzi németbiro-
dalmi vicekancellár magához hivatta Him-
melreichot s tudat ta vele mit óhajt a fő-
herceg. A magyar ügyekben megvénült, de 
azért épen nem a legalkotmányosabb érzü-
letű titkár is megdöbbent e tervezett me-

rénylet hallatára. Hiszen igaz, eddig is tet-
tek az országgyűlési végzéseken változtatá-
sokat, hol hozzátettek azokhoz, hol elvettek 
belőlük, de soha otyan dolgot be nem csem-
pésztek, melyről különben az országgyűlésen 
szó nem volt. A tikár gondolkozási időt kért, 
de végre is — hiszen sokkal inkább udvari 
volt, somhogy ellene szegülni mert volna — 
beadta derekát, s a 21. törvénycikkhez még 
egyket csatolt, mely szerint a vallásügyek 
tárgyalása tilos az országgyűléseken. E tör-
vénycikkeket a király szentesitette. 

Ez a hírhedt 160-4. évi tvcikk története. 
Most már, hogy úgy mondjam, szabad 

volt a vásár. Az udvar törvényen kivül ál-
lapotba sodorta az országot. Az erőszakos 
térítés megindul. Pethe Márton sorra járja a 
felvidéki városokat. A prot. lelkészeket el-
űzi, a templomokat elszedi. A hitehagyott 
Thurzó Kristóf a galgóci templomot elfog-
lalja, Pethe László a liszkai lelkészt űzi el, 
a templomokot a jezsuitáknak adja. Erdély-
ben pedig Carillo Alfonso fejt ki hasonló te-
vékenységet. 

íme az udvarnak esztelen politikája és 
lelketlensége otyan állapotokat teremt, rnelv 
a kétségbeesett nemzetet az önvédelem fegy-
vereihez nyúlni kényszeríti. S ha látjuk a 
ny'omort, a társadalmi osztályok elégedetlen-
ségét, az idegenek kegyetlenkedéseit, Erdély 
szomorú sorsát, a vallásüldőzést, — úgy 
nem azon kell csudálkoznunk. hogy a ma-
gyar fegyvert ragad felkent királya ellen, 
hanem inkább azon, hogy volt önmérséklete 
ezt idáig meg nem tenni. 

A XXII. tcikk olaj volt a tűzre. Nem 
sokkal ezután, mint a villám, oly rém gyor-
sasággal jelennek meg a királyü Magyar-
országon ,,Bocskay angyalai," mint a hogy a 
hajdúkat ettől fogva nevezték. Felső-Magyar-
ország városai pedig, elsősorban Kassa ka-
put nyitva előttük, a főurak, nemesek csat-
lakoznak Bocskayhoz : a felkelés úrrá lett 
az országban. 

Gőmőry János, 
eper jes i ev. coll. főgymu. igazgató-tanár. 



Nyilt levél. 
Pozsony, 1904. VII/9. 

Tisztelt Szerkesztő Ú r ! 

Az Evang. Egyház és Iskola f. é. junius 
23. számában jelent meg Szerkesztő úrnak 
válasza Szeberényi Lajos, csabai ev. lelkész 
azon nyilatkozatára, mely előzőleg az Evang. 
egyházi szemlében jelent meg. Nagyon sajná-
lom, hogy az utóbbi cikk niucsen a kezem 
között, mert igy t isztán csak azon tény-
állásra vagyok utalva, mely szerint Szeberényi 
L. szerkesztő urat családi és magánügyeiből 
kifolyólag, személyében t ámad ta meg. 

Bár távol áll tőlem az, hogy ezen java-
részben személyes jellegű polémia érdemle-
ges momentumaiba beleártsam magamat , 
mégis felmerült két szempont, nietyek alap-
ján nem annyira a vita tar ta lmát , mint in-
kább ama tényt, hogy e vita folyik és ennek 
hát teré t , nyilvános megbeszélés tárgyává 
tehetem. Az egyik szempont inkább szemé-
lves természetű. Én, és többen, a kik itt az 
ország nyugati vidékén lakunk, ezelőtt egy 
negyed századdal, mikor még tanár volt a 
soproni evang. lyceumon, taní tványai voltunk 
tisztelt szerkesztő urnák. Szerkesztő úrra 
nézve is, ránk nézve is mások voltak az 
életkörülmények, aj helyzetek. Egész élén-
ken emlékszem a magyar társasági örömün-
nepre, melyen Szerkesztő ur mint a hirneves 
soproni ev. lyceumi magyar társaság tanár 
elnöke meghatot tan az if júság és a soproni 
valamint az egész dunántul i evang. közönség 
spontán megnyilatkozó lelkes ovációi kö-
vetkeztében mondotta, telve egy boldog jövö 
biztató reménységével : 

Aranykalászszal ékes rónaság 
Melynek felette lenge délibáb 
Knyelgve íiz tündérjátékokat, 
lsmersz-e még? Oh ismerd meg fid! 

Azóta egy negyed század telt el, azóta 
a soproni és dunántuli tanuló ifjúság ideálja, 
az ottani társadalom elkényeztetet t kedvence, 
a soproni irodalmi és művészeti körnek egy 
Frankenburg Adolf által ünnepelt tagja ott 
hagyott egy biztos, nagy sikerekkel kecseg-
tető poziciót, hogy szülőföldje papjává le-

* Jegyzőt. Lapunk kiudó-tiilajdonosának távollétében 
irkezett ezen levelet csak azon egy megjegyzéssel közlöm, 
hogy esetleges megjogyzéscit lapunk szerkesztője későbben 
f o g j a megtenni. H a j t s fel. szerkesztő. 

gyen és innét arasson diadalokat akara tának 
és szellemének erejével. Váljon gondolta 
volna-e, tisztelt "Szerkesztő Úr, ott a soproni 
örömünnepen, hogy egy negyed század 
múlva — egy Szeberényi Lajos-féle megtá-
madta tásban leend része? A két végpont 
összeliasonlitása és mérlegelése késztetet en-
gem, mint volt tani tványát s néhány it teni 
bará tomat arra, hogy ime, az emberi élet 
e keserű fordulatán oda kiáltsuk szerkesztő 
urnák, hajdani felejthetlen tanárunknak, azt a 
mire valaha oly lelkesen tan í to t t bennünket: 
Rebus augustis animosus atque fortis appare ! 

Ezen subjectiv szemponton kivül, egy 
másik, hogy úgy mondjam psychohistoriai 
szempont is kinálkozik, mel}Tből Szeberényi 
t ámadásá t részemről megbeszélés t á rgyává 
akarom tenni. Újra hangsúlyoznom kell, hogy 
távol óhajtok állani mindazon motívumoktól 
melyek következtében ezen affér sokakra a 
pikantéria ingerével hat . Ellenkezőleg, sze-
retném megtalálni azon a valóságban gyö-
keredző okokat és körülményeket, mel}rek 
Szeberényit Szerkesztő úr ellen iránj 'uló ilye-
tén rendszeres állásfoglalásra késztetik. Mint-
hogy pedig az emiitett rendszeres állásfog-
lalás a synchron históriai symptomák egyik 
legérdekesebbje protestáns egyháztörténel-
münk mai fázisában, nem találom érdekte-
lennek a históriai anal}Tzis azon kísérletét, a 
mely, ha nem is fog teljesen megegyezni a 
néhány emberöltő után következő konvencio-
nális megállapodással, de úgy a jelenben, 
mint a jövőben is impulzust adhat bizonyos 
egyház- és politikai történelmi fejlődési foyla-
matok szempontjainak felállítására. 

Lehetnek érdekek, indulatok, tehát sze-
mélyei motívumok is, melyek úgy a jelen-
ben, mint a múltban hozzájárultak azon ér-
zület alakulásához, mely á tha t j a Szeberényi 
egész valóját akkor, mikor Szerkesztő úr el-
len támadásai t intézi. En, sajnos, Szeberé-
nyi t ' személyesen nem ismerem, mert meg-
lehet, ezen esetben érzületéről és agi ta tor i 
működéséről alkotott véleményem egyben-
másban módosulna. Kénytelen vagyok tehát 
ezen érzületet és agitatori tevékenységét iro-
dalmi munkásságában kifejezésre jutott állás-
foglalásaiból és modorából ítélni meg azon 
végső célzattal, hogy vele szemben milyen 



maga ta r t á s felelne meg leginkább az ál ta la 
megtámadot t érdekek megóvása végett . 

Lássuk mindenekelőtt , mit szokott meg-
t ámadn i Szeberényi. Ha mi dicsőitjük a ma-
gyar nemzeti i rányza t ta l egybeforr t protes-
tant izmust , ott ő a királynak loj^alis alatt-
valója, ha üdvözöljük a zsinatot, mint a mely 
véget akar vetni bizonyos anarchiáknak, akkor 
ő nem" engedi az autonomia jogai csorbulását, 
ha az uniót hangoz ta t j a valaki, a lutheri 
dogmatikus orthodoxia leple mögül küzd, ha 
a középiskolák államsegélyéről van szó, akkor 
az összes középiskolákat át kell engedni az ál-
lamnak, csak egyet kell megta r tan i államsegély 
nélkül s benne kell nevelni a jó egy házias 

érzületű elemeket, ha nemzetiségieskedő irók 
és diákok megrendszabályozásáról van szó, 
akkor elegáns, világfias gondolkodású ember-
bará t . Lá t juk tehát , liogy hadállásai mindig 
leplezettek, a tót nemzetiségi jelleg óvato-
san el van takarva . Ez t a körülményt egy-
ál ta lában nem hozom összefüggésbe Szebe-
rényi jellemével, mert a harcban a genfi, 
conventió ha tá roza ta inak respectálásával min-
den eszköz jó, mivel ellenségünknek á r tha tunk . 
Hadál lása i t leplezni jogában ál l ; sőt jo-
gában áll az ellenséges hadállás megkerü-
lése és az o ldal támadás is. Ezt sem t i l t j a a 
genfi conventió : a gun}T minden á rnya la tá t 
bőségesen fel is használ ja támadása iban . Eg}7et 
azonban tilt a genfi conventió : az ellenség 
k ú t j á n a k megmérgezését és a fegyvernek 
méreggel való felszerelését, meghagyva ezt 
a takt ikai módszert a szualeli, pa tagon és 
kara ib fe lebaráta inknak. Hanem Szeberényi 
nem respectál ja a t isztesség ezen genfi con-
ven t ió já t : ő az ellenfél személ}Tes, családi 
és magán üg}7eibe nagy erkölcsi bá to r ságga l 
belegázol s ez m u t a t j a épen, hogy ellenfelé-
nek minden áron való teljes megsemisülése 
képezi végcélját . A gyűlöletnek minő fene-
ket len mélysége, a keserűség minő paroxis-
musa ha j t j a á t a tót nemzetiségieskedés e 
nagyeszű és nagytudományu vezérét, a mi-
dőn nem áta l ja kilőni ellenfelére nyilát, 
melyet előbb jól megpraepará l t a testvér-
harc által szolgál tatot t méreggel ! 

Ne szóljunk most keresztyénségről, fe-
lebarát i szeretetről, magasztos lelkészi hiva-
tásról ; ne is legyen béke mindaddig, a med-

dig ez a nemzetiségi apostol Szerkesztő úr-
ban a magyar nemzeti protestant izmus egyik 
zászlótar tóját ily vakmerően és ily tisztes-
ségtelen fegyverrel t ámad ja . Csak az a ba j 
hogy a zászlótartónak első sorban zászlója 
biz tonságára és becsületére kell- gondolni és 
nem ér rá mindig a körülötte kavargó don-
gókat hessegetni. A mikor t ehá t vállalkoz-
tam, ezen n}'ilt levelem megirására , az volt 
a szándékom, hogy a dongó reám szálljon 
és a zászlótartó mentül magasabban lobog-
ta thassa a magyar nemzeti protes tant izmus 
zászlaját ! 

Számos volt tanitván}Tai nevében 
Schrőd! József, 

pozsonyi ev. lyc. tanár. 

Belföld-
Lelkészi értekezlet Debrecenben. A t i s zav i -

déki ev. egyházmegye lelkészei ez idén junitts 
30 án Debrecenben tartották meg szokott évi érte-
kezletüket. Az értekezletet megelőzőleg hálaadó is-
tentiszteletre s úrvacsorára gyűltek egybe az 
ottani ev. templomban a lelkésztestvérek, melyet 
Paidik János nyíregyházi lelkész szolgáltatott ki. 
Az értekezlet első sorban tisztviselőit választotta 
meg, elnökül : Rdvés\ János nagybányai lelkészt, 
jegyzőül : Maierm Imre nagyváradi lelkészt választ-
ván meg. Az értekezletnek első tárgyát a népisko-
lai vallástanítás kérdése képezte, a melynek elő-
adója: Bovtnyik György kölesei lelkész-alesperes a 
fenti tárgyra vonatkozó, nyomonjáró s nagy körül-
tekintésre valló munkálatával az értekezlet tagjai-
nak méltó elismerését vivta ki. Az értekező ebben 
az elemi iskolai vallástanitásnak reformját, új ala-
pokra való fektetését sürgette'. Szerinte a mai, a 
gyermekek fejlettségi fokát gyakran figyelmen ki-
vül hagyó s legtöbbnyíre csak a hittani tételek 
száraz bemagolására szorítkozó hitoktatást egy 
olyannak kell kiszorítani, a melyben a vallástannak 
épitő s nemesítő ereje jut túlsúlyra, a keresztyén 
szellemnek gazdagabb közlése s a gyermeki szív-
ben való beplántálása által. Az értekezlet, a mely 
már tavaly kezdett foglalkozni e kérdéssel, az elő-
adottak alapján szükségesnek mondotta ki az e 
téren való reformot s a mennyiben a hitoktatók-
nál, — különösen azoknak nem theologus részénél 
— az iskolai dékánoknak a legnagyobb fokú rend-
szertelenséget és paedagogiai (katechetikai) tájéko-
zatlanságot volt alkalmuk tapasztalniok, felette. 
kívánatosnak találta egy olyan vallástanitási ve-
zérkönyvnek" az összeállítását, a mely nemcsak a 
tanítandó tananyagnak Cím szerinti felsői olását tar-
talmazná, hanem annak tételről-tételre való részié-



tes, paedagogiai feldolgozását is felölelné, hogy igy 
— lia azt a kateche ti kában kevésbé jártas hitoktató 
venné is kezébe, — megtalálja benne nem csak 
azt, mit kell tanítana, hanem azt is. hogy a taní-
tásnál miként járjon el. Miután azonban az érte-
kezlet: ek a vallástani tananyag beosztásánál figye-
lembe kellett venni az elemi iskoláknak kétféle : 
négy osztályra és hat osztályra való beosztását, 
mindkettőre nézve szükségesnek találta a részletes 
tantervnek, illetve vezérkönyvnek a kidolgozását. 
Ezeknek kidolgozásával az értekező alesperest bízta 
meg, őt kérvén föl egyúttal a bemutatott vázlat 
alapján arra is, hogy egyelőre az első elemi osz-
tály vallástani vezérkönyvét dolgozza ki, — mivel 
e téren inkább lassan, de alaposan kíván haladni, 
— hogy azt azután a legközelebbi alkalommal ala-
posan megbírálván, a többi osztályok tanmenetének 
megállapításában tovább haladhasson. E sorok író-
jának az a nézete, hogy a mikor most a közép-
iskolák vallástanitásának reformálása megindult s 
maholnap talán szerencsésen révbe is jut, kívána-
tos volna, hogy az elemi hitoktatás kérdésével is 
minél többen s minél gyakrabban foglalkozzunk, 
mert nem hiszem, hogy a jelenlegi állapottal meg 
lehessünk elégedve s ne óhajtsuk az elemi vallás-
tanitásnak olyan reformját, a mely annak kitűzött 
céljához közelebb visz. E téren, fájdalom, sokat 
mulasztottunk már eddig is! A munka, mely e té-
ren reánk vár, nagyon fáradságos, de a fáradságot 
megérdemli, minthogy siker esetén a mai hitokta-
tás holt betűjébe éltető szellemet fog belevinni, a 
n inek hiányát a gondolkodónak lehetetlen észre 
nem venni. .Kivánatos volna azért, hogy e téren is 
induljon meg egy országos mozgalom, a melyben 
mindnyájan részt vegyünk; papok, hitoktatók, ta-
nitók értekezleteken és irodalmi uton hordják ösz-
sze tapasztalataiknak s bölcsességüknek amaz épü-
let-köveit a melyekből a mai kornak megfelelő s a 
mainál jobban célra vezető hitoktatás rendszere 
felépüljön. — A másik tárgy, a melylyel az érte-* 
kezlet behatóan foglalkozott, Geduly Henrik nyír-
egyházi lelkésznek „a Két hazai prot. egyház által 
a kormányhoz beterjesztett s az 1848. t, c. végre-
hajtására vonatkozó véleményére'' vonatkozó ta-
nulmánya, a melyben az értekező szükségesnek 
mondotta, hogy ez a „Vélemény" három nyelven s 
több száz ezer példányban egyházegyetemünk által 
kinyomattassék s az országban elterjesztessék, hogy 
igy a haza polgárainak alkalom adassék azzal be-
hatóan foglalkozni. Továbbá megjegyzi, hogy a 
„\7leménvnek" egyik hibája, hogy megvalósítása 
esetén az egyházaknak látszólag kedvezőbb viszo-
nyok közt lévő tetemes része segélyben nem ré-
szesül, holott minden magyarországi prot. gyüle-
kezetnek joga van ahhoz, hogy a törvény alkal-
mazásának áldásaiban részesüljön. S azért kívána-
tosnak tatálja az értekező, hogy az összes gyüleke-
zetekre nézve egy.maxiinális adóteher állapittassék 

meg s az ezen felül mutatkozó terhek viselésére 
minden gyülekezet kapjon segítséget az államse-
gélyből, mivel ellenesetben az áldozatkészebb s 
magokat jobban megerőltető gyülekezetek rövidsé-
get szenvednének. S ugyanez forog fenn az egész 
evangelikus egyházra nézve általában. A statisz-
tikai adatok szerint ugyanis országos átlagban az 
ev. egyház vagyoni állapota kedvezőbb képet mu-
tat a reformátusokénál, holott nem az, mert a föld-
birtok s igy a biztosabban jövedelmező vagyon 
emezeknél van, — azért kívánatosnak tartja, hogy 
idevonatkozó hiteles statisztikai adatok szereztes-
senek be s szükség esetén a minisztériumhoz fel-
terjesztessenek, nehogy a magát úgyis jobban meg-
erőltető ev. egyház a reformátussal szemben, a 
nékie szánt felényi államsegély által rövidséget 
szenvedjen. Az értekezlet az előadó nézeteit magá-
évá tette s kimondotta, hogy e tekintetben meg-
jegyzéseit az illetékes egyházi faktorokhoz felter-
jeszti. — Az értekezlet, Maternv Imre felszólalása 
alapján kívánatosnak találta, hogy az evang. nép-
nek egy olyan naptára legyen, a melyet a lelké-
szek minden aggodalom nélkül adhatnak kezébe; 
s azért elhatározta, hogy felfogja kérni a Luther-
társaságot, hogy egy „Evangélikus Naptár" kiadá-
sáról gondoskodjék. — Az értekezlet tagjait a deb-
receni egyház szívélyes vendégszeretettel fogadta, 
a mi természetesen az ottani lelkészre: Maternv 
Lajos főesperesre mutat vissza dicsérő leg, ki az 
értekezletet oda összehívta s azt anyagilag és er-
kölcsileg lelkesen támogatta. Sajnos, hogy az es-
perességi lelkészek nem teljes számban jelentek 
meg az értekezleten; sajnálható ez azért, mert 
nézetem szerint az ilyen bizalmas összejövetelek-
nek nem csak szellemileg építő hatásuk van, hanem 
az egymással való gyakoribb érintkezés a bátorí-
tásnak s lelkesitésnek is alkalmas eszközévé vál-
hatik. Patáik, lelkész. 

Köszönetnyilvánítás. A makói ág. hitv. ev. 
templom felépítésének költségeihez hozzájárulni 
szívesek voltak: Ábrahám Vilmos lelkész, J»ács-
Pivnica 1-25 k. — Varga Márton Tokaj 1 k. — Ev. 
egyház Ujverbász 2 k. — avarig, egyház Orosháza 
10 k. — Hrdlicska Józsefné úrnő ivén Nagylak 
21L20 k. — Török József főesperes Czegléd 50 k. 
— Nász Antal egvh. felügyelő Bánhegyes 100 k. — 

egyház Lajosfalva 4 60 k. — Evang. egyház 
(Kerepesi-uti) Budapest 6 k. — Evang, egyház Zó-
lyom 2 k. — Bartal Andor lelkész ivén Batiztalva 
6*50 k. — Evang. egyház Besztercebánya 10 k. — 
Evang. egyház Bébéscsaba 50 k. — Evang. egyház 
Ochtina 1 k. — Gazdasági fogy. szöv. Geh ti na 1 k. 
— Evang. egyház Rákospalota 5 k. — Evang. egy-
ház Pusztaföldvár 2 k. — Evang. egyház Poprád 
10 k. — Evang. egyház Kéthi 2 k. — Evang. gyám-
intézet Nemesdömölk 3 k. — Evang. egyház Baja 
4 k. — Gzinkoczky Márton ivén Alberti (Csanádm.) 
32*74 k. — Evang. egyház Dobsina 10 k. — Evang. 



egyház Ondód 3 k. — Evang. egyház Ponik 3 k. 
— Jeszenszky Nándor gyűjtőivén Nagyszentmiklós 
37 k. — Evang. egyház Podolin 3 k. — Evang. 
egyház Ujpázua 5 k. — Lifl'a János Szemlak 5 k. 
Varga Pál Galsa 10 k. — Dankó Sámuel Szarvas 
2 k. — Evang. egyház Mucsfa 2 k. — Evang. egyh. 
Tiszaföldvár 19'0Ö k. — Evang. egyház Bábaszék 
2 k. — Draskóczy Lajos lelkész ivén Hódmezővá-
sárhely 150'7ö k. — Bohus Károly lelkész Franz-
feld 50-20 k. — Gebe Endre tanitó Miskolc 16 k. 
— Evang. egyház Igló 11 k. — Dr. Nagy elemér 
Orosháza 52 k. — Sexty Kálmán lelkész Ivrizbán 
11-71 k. — Petrovics Soma esperes Szentes 100 k. 
— Hrdlicska Károly Nagylak 16 k. — Draskóczy 
Zsigmond Losonc 53 k. -— Evang. egyház Győr 10 
k. — Evang. egyház Körmöcbánya 5 k. — Evang. 
egyház Léva 2 k. — Egyházmegyei gyámintézet 
Csanád Csongrád 15 k. — Evang. egyház Kisharta 
2 k. — Tomay József lelkész ivén Szeged 12 50 k. 
— Evang. egyház Felsőzelle ILIO k. — Evang. egy-
ház Nagyszelezsény 2 k. — Saguly János Pitvaros 
262 k. — Evang. egyház Lőcse 10 k. — Evang. 
egyház Vizesrét 123 k, — Evang. egyház 11. Fii-
részmező 1 k. — Evang. egyház Szentalfa 120 k. 
— Evang. egyház Oroszvár 3 k. — Evang. egyház 
Szenic 2 k, — Evang. egyház Obtura 2 k. — Ev. 
egyház Révkomárom 5 k. — Evang. egyház Sajó-
gömör 11-50 k. — Evang. egyház Debrecen 5 k. 
Abaffy esperes Neudorf 1 k. — Evang. egyház 
Szirk 2 k. — Evang. egyház Nagyvárad 1 k. — 
Evang. egyház Nagybánya 8 k\ — Közalapból 200 
k. — Kicsiny Géza Alsószkálnok l -60 k. — Evang. 
egyház Lúgos 2 k. — Pataki Albinné urnő gyüjtő-
iven Makón 135*20 k. — Dr. HofTer Lipótné gyűj-
tőivén 7 k. — Dr. Dózsa Lajosné gy. i. 10 k. — 
Pap Sándorné gy. i. 5 /10 k. — Marschall Pá Iné 
gy. í. 16-30 k. — Körmendi és Ott 10 k. — Band 
Henrich 10 k. — Barczán Endre 10 k. — Haluska 
László 10 k, — özv. Török Mária 20 k. — Dras-
kóczy üde leikész gyűjtőivén 2900 k. ajánlat téte-
tett, Ebből kifizetett : özv. Ott Károlyné 500 k. — 
lléthy Károly ügyvéd 100 k. - ut t Károly keres-
kedő 200 k. — Groó Vilmos kir. tanfelügyelő 200 
k. — Ifj. Brener Gusztáv mérnök 200 k. — Gebe 
Mihály tanár 200 k. - E. L. 200 k. — Draskóczy 
Ede lelkész és neje 200 k. — Tokár Andor iparos 
200 k. — Mályusz György jbiró 50 k. — ,Poór 
Endre gyógyszerész 100 k. - llovszki Pál pénztá-
ros 100 k. — Dr. Molitorisz Kálmán orvos 10 k. — 
Abaffy Béla tanár 50 k. — Ag. hitv. ev. egyház 
Szentgyörgy 1 k. — Midőn a szeretet-adományo-
kért egyházam nevében a legmélyebb hálámat és 
köszönetemet fejezem ki, egyben mindazokat, kik 
a kibocsájtott gyűjtő-ivet még nem küldték visza, 
tisztelettel fölkérem, szíveskedjenek a hozzájuk ér-
kezett gyűjtő-ivet — habár üresen is — alólirott-
hoz a végleges elszámolás okából visszaküldeni. 
Makó, 1901. j üli us 5. Draskóczy Ede, ev. lelkész. 

Az 1848. XX. törvénycikk a képviselőházban. 
Tis\a István gróf miniszterelnök f. hó 8-án a neve-
zett t.-c.-re vonatkozólag ezeket mondotta : ,,Ezek 
után, t. Ház az 1818. XX. t.-c.-re vonatkozólag 
kivánok röviden nyilatkozni. Mindenekelőtt meg-
jegyzem azt, hogy arra, hogy mi áll egyik vagy 
másik lapban, arra sem ki nem terjeszkedem, sein 
a felelősséget semmi tekintetben azért nem válla-
lom és nem is vállalhatom. A kormány felelős 
igenis azért, a mi a kormány nevében kijelentetik, 
amit a kormány mond, de én egyenesen mint a 
sajtószabadságnak őszinte hive és tisztelője, kerül-
ném még ott is, ahol megtehetném, az olyan módú 
befolyásolást és beavatkozást a sajtó térén, mely 
legkevésbé is szolgálhatná az eszmék szabad 
megnyilatkozásának és szabad megütközésének 
módjául. A kormány álláspontja tehát : Az 
1818. XX. t.-c.-re nézve kifejezésre Jutott be-
mutatkozásunkat alkalmával, amidőn volt szeren-
csém jelezni azt. hogy a kormány mindenekelőtt 
be kívánja várni a protestáns egyháznak már 
akkor jelzett memorandumát, vagy munkála-
tát és azután igyekezni fog az ország pénzügyi 
viszonyai és erői által megvont korlátok közt meg-
tenni mindent, ami az 1818. XX. t.-c.-nek helyes 
szellemben való végrehajtására irányul. Azóta, t. 
Ház, ez a memorandum már a kormány kezei kö-
zött van és tanulmányozás tárgyát képezi. Meg kell 
jegyeznem, hogy annak csak egy része vonatko-
zik az anyagi kérdésekre, és hogy itt, az anyagi 
kérdések terén, néhány kisebb tételtől most el-
tekintve, amelyek talán másod- vagy harmadsor-
ban birnak rontossággal, külÖnössen két nagy cél 
domborodik ki. Az egyik az egyházi adózás terén 
mutatkozó valóban tarthatatlan helyzetnek szan-
álása, a másik a lelkészi illetményeknek olyan ujabb 
rendezése, amely némi arányba hozza a lelkészi 
illetményeket az állami és községi tisztviselőknek 
most felemelt, vagy felemelendő illetményeivel. Ezen 
két probléma közül az egyik, t. i. az adózás kérdése 
természetesen lokális jelentőségű, mert azok a 
bajok maguk is lokális természetűek, nem csak 
abban az értelemben, hogy csak egyes egyházak-
nak kebelében merülnek fel, de abban az értelem 
ben is, hogy ugyanazon egyháznak különböző egy-
házközségeiben is egészen más viszonyokra talá-
lunk és igy e téren az állam segitő kezére csakis 
azokban az egyházközségekben van szükség, ame-
lyekben ezek az akut nagy bajok tényleg megvan-
nak. De ott azután a kormány meggyőződése sze-
rint is a segélyre valóban égető szükség van. És 
én azt gondolom, hogy igen helyes nyomon jár a 
két protestáns egyház, midőn a kibontakozás és a 
kérdés megoldásának kulcsát egy Olyan tervezet-
ben keresi, amely szerint minden egyházközség a 
melyben az adóteher ilyen nyomasztó, köteles le-
gyen egy ujabbi adókulcsot léptetni életbe, olyan 
adókulcsot, amely számol a hivek anyagi viszonyai-



val, amely megszűntei i azt a nagy igazságtalansá-
got, amely még az egyházak többségében, azt hi-
szem létezik, hogy az egyházi adózás szigorúan párbér 
természetű, amely tehát, mondom fokozottabb mér-
tékben veszi igénybe a vagyonosabb híveinek adó-
zási képességét, de egyúttal leszállítja a mainak sok 
helyen egy fraktájára a szegény ember adózási ter-
hét és azulán állami hozzájárulásból fedezi azt a 
hiányt, amely ezen uj adókulcs életbeléptetése mel-
lett az illető egyház költségvetésében mutatkozik. 
T. Ház! En ezt egy egészséges kiindulási pontnak 
gondolom és a kormány a legrövidebb idő alatt 
felfogja venni a protestáns egyházak illetékes té-
nyezőivel a tárgyalásokat ezen megoldás megvaló-
sítására nézve. Nagyon természetes, hogy ezen 
megoldási mód szerint kell azokon a bajokon is 
segíteni, amelyek sokkal kisebb terjedelemben, 
mint a protestáns egyházaknál, de lokálisan egyes 
más vallásfelekezeteknél is előfordulnak, mert itt 
egyenlő mértékkel kell mérni mindenkinek és meg-
találni és megkeresni az orvoslás módját minde-
nütt, ahol ugyanazok a bajok, ugyanazon mérték-
ben megvannak. Mondom, t. Ház, az első és a le-
hető legrövidebb idő alatt megoldandó kérdés az 
adózás terén mutatkozó tízen mizériák orvoslásá-
nak kérdése. A második kérdés volna azután, — 
és természetesen ismét egyenlően minden vallásra 
nézve — a lelkészi illetmények kérdésének ujabb 
szabályozás alá vétele. Erre nézve azonban nem 
habozom kijelenteni, hogy ezzel felelőssége tudatá-
ban a kormány már úgy, hogy meg is oldja az 
éleiben, csakis akkor foglalkozhatik, ha az állami 
pénzügyek helyzete olyan lesz, hogy ezen, ismét 
több és pedig jó egynéhány millió többletet képvi-
selő újabb nagy teherrel megbirkózhatik. De egy-
úttal konstatálnom kell azt is, hogy a református 
egyháznak összes komolyan veendő tényezői egy-
től-egyig mind kijelentik, hogy az állani által tett 
Ígéreteknek kívánják a honorálást, de nem úgy, 
mint az akkor kontempláltatok, t. i. az egyházak-
nak majdnem államosításával, hanem oly intézke-
dések által, amely az életképes autonómiának meg-
adják a .létteltételeit. 

A XIII. városi egyházmegye r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
jun. 17-én Kelka valósában tartotta meg. Münnich 
Kálmán egyházfelügyelő megnyitván az ülést üdvö-
zölte a számosan egybegyűlt lelkészi és világi kép-
viselőket, sajnálatának adott kifejezést, hogy egy 
községben sikkasztás fordult elő, mely intő például 
szolgáljon az egyházi pénzek hűséges és gondos 
kezelésére. Weber Samu főesperes csatlakozott az 
üdvözléshez és jelentését a mult évről adta elő, 
melyből következőket emelünk ki: Reámutatott az 
1848-iki XX. t, c. végrehajtása céljából tett lépé-
sekre. Az uj lelkészek Fisclil Tóbiás Felkán, Thern 
Ede Matheóeon lettek beiktatva hivatalukba. Ru\ski-
//<>//egy új templom, Mühlbachon'ogv paplak épült, 
S\cpess\ombûton a régi iskolaház kényelmes lakó-

házzá lett átváltoztatva. Az adás-vevési szerződések 
Olas^i, Igló és Siepesbéla községekben jóváhagyat-
tak. A folyvást tartó kivándorlás megint megapasz-
totta a lélekszámot, a mennyiben tavaly még 16,048 
ez idén csak 15 765 lélek jelentetett. A hagyomá-
nyok és alapítványok összege kitett 19,388*02 kort. 
Adományok és gyűjtések cimén befolyt 30,735-57 
kor., építkezésre költetett 23,334 88 kor. Az ado-
mányozók közül különösen kiemelendők Hohenlohe 
herceg, ki a Barlangligeti kápolnára 2000, Krieger 
svedléri albiró, ki a toronyépítésre 1000 és Oelsch-
läger Vilmos ugyanott, ki erre a célra 100 koronát 
ajánlottak fel. Az esperes jelentéséből kifolyólag 
következő indítványok fogadtattak el : 1. A lelkész 
törzsfizetése 2100 koronában állapitassék meg; 2. 
Strauch Béla volt felkai lelkész emlékezete jegyző-
könyvileg örökítessék meg; 3. Koch Aurél lelkész-
nek a felkai helyettesítés és Höntz lelkésznek nyug-
díjba lépése alkalmából buzgó és áldásos fárado-
zásai következtében az egyházmegye hálája fejez-
tessék ki ; 4. az évi jelentések nem mint eddig, 
egy egyházmegyei gyűlésről a másikhoz karolják 
fel az anyagot, hanem jan. l-lől dec. 31-ig; 5. a 
történt eladások és építkezések az egyházmegye 
területén jóváhagyandók. Az esperes jelentése jó-
váhagyó tudomásul vétetett. — Dr. Lorx Sándor 
pénztáros jelenti, hogy az egyházmegyei pénztár 
10,720-57 és a Handel Klára alapítvány 23,30904 
korból áll. — A számvivőszéki elnök Gaertner Kál-
mán jelenti, liogy az egyházközségek számadásai 
Merényen kivül rendben találtattak, éppen úgy a 
XIII. városi és tátraaljai valamint a volt bányai 
egyházmegyék nyugdíjintézetei is; az előbbi 44,008-91 
az utóbbi 10720 koronával rendelkezik. A számve-
vőszék Nanc\ Róbert és Skultéty tagokkal egészí-
tetett ki. Az egyházközségek leltárai és előirányza-
tai rendben találtattak. Választásokra kerülvén a 
dolog megválasztattak: Kübecher Albert alesperes-
nek, Koch Aurél jegyzőnek, Kübecher Albert, Scherffel 
Nándor és Wittchen Ed eleikészek törvényszéki bi-
ráknak, Gresch Ágost, Fest Ottó, Roth Márton és 
Kers\tcr Ede szintén törvényszéki bíráknak; Thern 
Ede és Scherffel Nándor körlelkészeknek, kihir-
detett a törvényszék Ítélete a merényi sikasz-
tási ügyben. Az elnökség eljárása és intézke-
dése az egyházmegye helyeslésével találkozott. — 
A gyámintézet pénztárnoka: Zimmermann Andor 
jelenti, hogy 150355 kor. befolyt. Rus\kin 125, 
Mühlenbach 125 és a barlangligeti templom alap 50 
koronával a tartalékalapból segélyeztetnek. A fel-
osztandó 345 05 kor. á 80-41 K-val S\omolnok, Ke-
resztfáin, S^trâ^sa és Xagy-Folkmár javára kiuta-
landó. Az ofl'ertorium a mai gyámintézeti istentisz-
telet alkalmából 03*04 K-val a nagyszeretet ado-
mányra fordítandó. Steinacker Ádám és Wünschen-
dorfer Károly lelkészeknek az isteni tisztelet meg-
tartásáért hálás köszönet fejeztetett ki. Ha a VI. 
sz. kir. városok egyházmegyéje felosztatnék, az 



egyházmegye szívesen felveszi kötelékébe Lőcse 
községet, mely úgyis községünk barátságos szom-
szédja volt. A XIII. városi egyházmegye uj cime 
lesz „szepesvárosi egyházmegye". Az iskolai bi-
zottság jelentései és indítványai elfogadtattak és 
Méhly, Mór és Kinder tanítók a Zsedényiánumra 
javaslatba hozattak. A confirmátió ügye a tanítási 
időtartamra és az elfogadott tankönyvekre vonat-
kozólag mindenütt megfelel a követelményeknek ; 
c-sak két esetben használtattak még írott füzetek. 
A tankönyvek jegyzéke fel terjesztetik. A Petrovics-
féle ,.cura pastorális" elfogadtatott azon indit-
ványnyal, hogy a most megjelent (Hörk út-
mutatása — és a még talán megjelenendő hasonló 
müvekből egy egységes, egyöntetű mű készíttes-
sék, mely mind a négy kerületre kötelező volna. 
A fürdőtelepeket illetőleg jelentetett, hogy a bar-
langligeti imaház terve már kész és az építkezés 
még ez ősszel fogja kezdetét venni. Feketehegyen 
pénzalap létezik. A Nagyváradon szept, 22-én tar-
tandó tiszakerületi gyűlésre az elnökségen kívül 
kiküldettek a lelkészek közül Hajsó Gusztáv, dr. 
Walser Gyula és Thern Ede; a világiak közül Röch 
Frigyes, dr. Lorx Sándor és Payer Cusztáv. — A száz-
éves biblia ünnepély mindenütt nagy ünnepélyes-
séggel tartatott meg és a begyült offertoriumok fel-
küldettek. A szepesi lelkészi egyesület végleges 
jóváhagyása határozatilag kimondatott. A theologiák 
szervezete elfogadtatott azon inditványnyal, hogy 
a tanulók tanulmányozása külföldön egy évvel szá-
mitlassék be a belföldi négy évig tartott tanfolyamba. 
Legkívánatosabb, hogy a fiatal ember a candidati-
cumi vizsga után keresse fel a protestantismus 
bölcsőjét, a midőn minden gond nélkül szentelheti 
magát a tudományoknak. Weber Samu. 

Adományozás. Dr. Purgly Sándor szabadkai 
nagybirtokos, zalai ev. egyházmegyei felügyelő 
szokásához hiven, ez idén is áldozott a jótékony-
ság oltárán: 100 koronát az egyházmegyei pénz-
tár részére, a közigazgatási költségek fedezhetése 
céljából, — 100 koronát pedig N. L. a-i lelkész 
gyógykezelési költségére adományozott. 

Külföld. 
Németországban nagy figyelemmel mivelik a 

munkásmozgalmak statisztikáját is. Annak a kö-
zelmúltban való hivatalos közzététele szerint az el-
múlt év igen erős strike-évnek bizonyult. 1105 volt 
a strikeok száma ; az előző évben csak 1081. E 
strikeok érintettek 7000, az előző évben csak 3137 
üzemet. Teljesen b.eállittatott 1631, az előző évben 
819 üzem. AZ 1902. évben a strikeokban résztvett 
munkások száma volt 53912; 1903-bau már 85603. 
A 7000 strikeoló üzemben a munkások száma 
198636. — 2036 üzemből 12156 strikeoló mellett 36 
strike teljesen eredménytelenül végződött. 111. stri-
ke-esetben 3951 üzemnél az eredmény részleges s 
300 esetben a követelések tekintetében teljes volt. 

31 strike tartott 100 sőt több napig, 115 esetben 7 
s 119 esetben 1 hétig. Poroszországban a strikeok 
száma volt 858, mely számból esik Berlinre 228, 
Brandenburgra 118 s a rajnai tartományra 121 
eset. Az ipar terén elül álló Szászországban is 185 
volt a strike száma, főleg a fa- és a fémipar terén 
volt sok a strike. A strikok legnagyobb részének 
pártpolitikai hátterük van. 233 esetben elbocsátott 
munkások újból való felfogadásáról, 253 esetben a 
munkaidő megrövidítéséről s csak 119 esetben a 
munkabér emeléséről volt szó. A socialdemokratia 
izgatott lázifásaival szemben csak a Krisztus evan-
géliuma találja meg az űtat a munkaadó s a mun-
kások közötti viszony békés szabályozására. Mert 
hát igaz marad az, hogy a sociális kérdés elsősorban 
nem gazdasági, hanem ethikai kérdés. 

Szászországban az alkohol ' mértéktelen élve-
zetének megszüntetését célzó ev. egyesület nemrég 
megjelent évi jelentés szerint az elmúlt évben is 
nagy munkásságot fejtett ki. Évi közgyűlését a bel-
missiói egyesület közreműködésével június 18-án 
Bautzenben tartotta. Örvendetes dolog, hogy az 
alkohol elleni küzdelmében a kormány is segít-
ségére volt az alkoholellenes ev. egyesületnek. Így 
a közoktatásügyi kormány névjegyzékét kérte az 
egyesülettől azoknak az orvosoknak, a kik a tanítói 
seminárÍLimokban előadásokat tartanának az alkohol 
élvezetének veszedelmeiről. Népünk e veszedelmé-
nek gyógyítására sajnos kevés orvos jelentkezett, 
még legtöbb ilynemű felolvasásokat tartottak az 
igazgatóságok fölkérésére a vasutasok előtt. Az 
egyesület a tartománygyűléshez is kérvénynyel 
fordult az iszákosság megszüntetésére s állami 
ámogatást kért az iszákosságot gyógyító intéze-
teknek, s a tüdőbetegségek nagyobb m é n ben való 
gyógyítására is fordította figyelmét. A belmissiói 
egyesület mult évi nagygyűlésén Escht biró elő-
adást tartott ,,Az alkoholizmus elleni küzdelemről, 
mint a belmissió egyik legégetőbb feladatáról," 
mely Szászország 1152 lelkészének is megküldetett 
az eszme felkarolására és terjesztésére. Egy másik 
irat „az állam és a társadalom feladatairól az iszá-
kosokkal szemben" c. alatt az erdészekhez küldetett 
az egyesület támogatása céljából. Végül azt is 
olvasom, hogy a „mit kell tudnod a sörről és a 
pálinkáról" c. röpirat 15 ezer példányban van el-
terjedve. Igy találja meg az evangelium megtartó 
szeretete az iszákosságban szenvedőkhöz és a maga 
útját ! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás 

I roda lom. 
A lelki élet ismertetése s vonatkozásai a né-

velés és oktatás feladataira. Irta tanitó- s tanitónő-
képző-intézeti növendékek és tanítók számára az 
új tanterv szem előtt tartásával Nagy László áll. 



tanitúképző-intézeti c. igazgató közreműködésével 
Gömöri Sándor áll tanitóképző-intézeti tanár. Ára 
2 kor. 60 fill. Budapest Dobrovszki és Franke ki-
adása 1902. A szerző egyénisége elég biztosíték, 
hogy a mű olvasása előtt a bizalmat neid előlegezzük. 
A nevelés terén szerzett több évi tapasztalat és 
hosszas tanulmányozás gyümölcse e mű, melyet 
itjak részére megírni az író saját bevallása szerint 
nehéz munka volt. 

A XI. részre osztott mű elején [szemléltetve 
rávezet a lelki életre, ismerteti a lélek sokirányú 
munkásságát, s reámutat arra, hogy mily sokol-
dalú képzettséggel kell birnia annak, ki épen a lel-
ket akarja művelni. Majd a testnek a lélekre való 
hatásáról szól. Szakemberre,- éles megfigyelő ké-
pességre vallanak az itt felhozott példák. 

Több lészen át tárgyalja a lelki tüneménye-
ket. Fokozatos sorrendben ismerteti, s kellőképen 
csoportosítja őket. Keletkezésüket élettani tekin-
tetben is fejtegeti. Részletesen szól az ingereknek 
az egyes érzékszervekre való hatása folytán létre-
jött érzetekről: ezeknek niegvilrgitására igen al-
kalmas példákat használ és mindenütt feltünteti, 
hogy mit tartson a tanitó szem előtt, hogy a gyer-
mek érzékszervei oktatás közben is tökéletesed-
jenek. 

Szemlélhetővé teszi a lélek munkásságának 
rejtettebb mozzanatait. A logikából felvett alapis-
mereteket mindenütt példákkal világosítja meg. 

Szól a fontosabb érzelmekről, mint pl. á szép 
érzelemről, a társadalmi, erkölcsi és vallási érze-
lemről. Megmutatja azok fejlődését és helyes irány-
ban való fejlesztésének módját. 

Az egyén és a társadalom lelki életéről szóló 
IX. részben érdekesen tárgyalja a véralkatokat. E 
szerint már nyolc csoportba sorozza az embere-

•ket. A négy alapjellem — cholerikus, melancholi-
kns, sanguinikus és phlegmatikus valamelyikébe 
tartozó embereket a szerint is megkülönbözteti, 
hogy a kellemes, vagy a rosszuleső érzelmekre 
van e nagyobb hajlandóságuk. Igy pl. a cholerikus 
vérmérsékletű ember, kinek lelkére a külső inge-
rek erős hatással vannak, s a visszahatás is gyors, 
szerinte „sötét"-bánatra, szomorúságra hajló kedé-
lyű, ki az öt környező dolgokat és eseményeket 
mind sülét színben látja, s azoknak a reája való 
hatásuk nyomán rendszerint rosszuleső, kellemet-
len érzés támad lelkében. De hasonló erős felfo-
gás és gyors visszahatás mellett lehet az ember 
,.derüli" kedélyű is, ki a dolgoknak mindig a kel-
lemes oldalát igyekszik felfogni. 

Egyik legérdekesebb de részletessége folytán 
a szerző szerint is inkább olvasgatásra és tanul-
mányozásra, mint betanulásra szánt része mű 
XI. fejezete, a gyermektanulmányozás. Megismer-
teti annak történetét, módszerét, különféle irányát 
és hasznát. Kötelességévé teszi ezt úgy a tanító-
nak, mint a szülőknek, mert csak akkor lesz szo-

ros kapcsolat az iskola és a szülői ház között, s 
a gyermeknevelés csak akkor haladhat a leghe-
lyesebb mederben, ha e feladatot, a gyermektanul-
mányozást mindkét fél híven teljesiti. 

A rész végén néhány pontban az embernek 
kor szerinti rajzait adja s ezekkel párhuzamban is-
merteti a nevelésnek azon több mozzanatait, me-
lyeket az egyes életkorokban a szülőknek és ta-
nítóknak irányadókul kell tekinteni, hogy a csecse-
mőből évek multán ép testű és lelkű embert ne-
velhessenek. 

Az egész mű olvasása mélyebb tanulmány 
hatását kelti. Néhol — kiváltképen az egyes meg-
határozások előtt hosszasabb fejtegetésekbe bocsát-
kozik az író; de ez nem von le a munka értéké-
ből, mert lia e fejtegetések mellőzhető részeit a 
betanulásnál elhagyjuk, még akkor is marad any-
nyi — sőt több, mint a mennyit hasonló célra irt 
kézikönyvekben találunk. Igy a lényeg mellett a 
növendék szemei előtt áll mindig a részletes ma-
gyarázat is melynek különösen a gyakorlati élet-
ben számtalanszor nagy hasznát veheti. Egyetlen 
alaki hibája szerintem az, hogy a lio.szabb fejtege-
téseknél a nyelvezet kissé szövevényes, nehézkes, 
de ezt ellensúlyozza azon körülmény, hogy az ily 
részeket csak olvasgatásra szánta az író. Stilusa 
egyébként magyaros. Az idegen szavakat kerüli, 
s a terminus technikusok közül is csak azokat al-
kalmazza, a melyek helyett jó magyar szót. épen 
nem találunk. 

Végül annak megemlítése után, hogy a mű 
jó papírra, tiszta betűkkel, olvashatóan van nyom-
tatva, örömmel üdvözölhetjük ez uj kézikönyvet, 
mely meg fogja magának szerezni a paedagogiai 
értékes müvek között az őt megillető helyet; jó 
tulajdonságai folytán bátran kezébe adhatjuk a 
nevelés jövendő munkásainak : a tanitóképző-inté-
zeti növendékeknek. 

Üzenetek. 
Kézirat v isszaküldésére nem vál la lkozunk. 

B. S. Köszönettel vettük. Valamely legköze-
lebbi számban megjelenik. 

Pályázat meg!hosszabbítás. 
Az „Evang. Egyház és I skola" folyó évi 

április 28-án, 17-dik számban megjelent 

cize:sréti lelkizi állásra 
szóló pályázat julius 20 -ká ig m e g h o s s z a b -
bíttat ik. 

Kozsnvón és Gömör-Panyiton, 1004. jul. 5. 

Terray Gyula, Kubinyi Géza, 
főesperes. G2 1 - 1 e g y h á z m e g y e i f e l ü g y e l ő . 
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H O N I G F "RI G Y E S 
gózüzemre berendezett 

harang, érczöntödéje, szivattyugyára 

Á r a d , Rákóczy-utcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 4 0 % 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő j ó h a n g ós t a r t ó s s á -
g á é r t 10 évi szava to l á s ! 

A w fizeti f e l -
t é t e l e k ! 

Vasúti száUiuís ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelésekés 

vas harangállványok. Béyi harangok-
nak forgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély felülfi-
zetés mellett aj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes ál lapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 

segédtanítói állásra. Javadalom : havi 
előleges részletekben 600 korona, egyszobás 
lakás és egy ö l tűzifa. Pályázhatnak tanító-
nők is. H a t á r i d ő : augusztus 1. Czim : Ácsai 
ág. hitv. ev. egyház Acsa-Kürt (Pestmegye). 

63 1—1 

Pályázat. 
A beszterczebányai ág. hitv. ev. gym-

nasiumnál a latin nyelv és történelem taní-
tásával egybekötött 

rendes tanár i állás 
töltendő be. J avada lmazás : a fenntartó egy-
házközség pénztárából 1760 K fizetés és 410 
K lakáspénz ; az államsegélyből a fizetés 
610 K-val 2100 K-ra, a lakáspénz 120 K-val 
560 K-ra egészíttetik ki. Okleveles pályázók 
hiányában nem okleveles egyén helyettes ta-
nárnak választatik s 1700 K dijazásban ré-
szesül. A megválasztandó rendes tanár az 
országos tanár i nyugdíjintézetnek jogos és 
kötelezett tagja. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Az egyházi közgyűléshez inté-
zett s kellően fölszerelt folyamodványok f. 
évi juiius hó 31-ig a gymas ium igazgatójá-
hoz küldendők, ki megkeresés esetén bővebb 
felvilágosítással is szolgál. 

Beszterczebán}Ta, 1901. julius 9. 

Burkovszky Kálmán 
61 2—1 iskolai felügyelő. 

Pályázat 
a hartai (Pestm. postahely) ág. hitv. ev. 

egyházk özségnél m eg üresedett 

I, káníor-íanitói állásra. 
A dij levél végleges megállapítása most van 

folyamatban, a javadalom tehát pontosan meg nem 
határozható, de a legrosszabb esetben is 1520 ko-
ronára becsülhető. 

A részletekre nézve alulírott szívesen acl fel-
világosítást az érdeklődőknek. 

A kántori teendőket két kántor végzi heten-
ként felváltva. 

A megválasztandó a mindennapi iskolán ki-
vül általános ismétlő iskolát is köteles vezetni. 

Tannyelv : a magyar, de a német nyelv tudása 
is megkíván tátik. 

.V kellően felszerelt pályázati kérvények f. é'. 
auguszths hó 6-ig laulirotthoz küldendők "be. 

66, 3 - 1 . 
Gallé István 

lelkész. 



Pályázat. 
A rozsnyói t i szakerüle l i ágos t . hitv. evang . in-

t e r n a t u s s a l egybekö tö t t polgári leányiskola k e b e -
lében m e g ü r ü l t 

tanítónői állásra 
pályáza t h i rdet te t ik . Kzen ál lásra első s o r b a n , pol-
gári iskolákra, még pedig t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s 
menny i ség tan i , m á s o d s o r b a n m a g y a r nyelv tani é s 
tö r téne lmi szak ra , ilyen pályázók h i ányában azon-
b a n elemi iskolai oklevéllel b i ró ág. hitv. evang . ta-
n í tónők is pá lyázha tnak . Kötelességei : az egyház-
kerüle t i t an t e rv é s az i skolaszék r e n d e l k e z é s e sze-
rint tanitani, az i n t e r n a t u s b a n lakó n ö v e n d é k e k fe-
lett a fe lügyelete t s o r r e n d szer in t gyakoro ln i , ma-
gát az intézeti szabá lyokhoz a lkalmazni . Javadal-
mazása : az in téze tben teljes e l lá táson kívül, a pol-
gári i sko lákra képes í t e t t t an í tónőé 1000 k o r o n a , az 
elemi iskolai képes í t é sű t an í tónőé (100 ko rona . A 
megvá lasz to t t egv s i k e r e s p róba év u tán végfeges i t -
te t ik . Az elemi iskolai k é p e s í t é s ű t an í tónő véglege-
s í t ése é s f i ze tésének jav í tása , a polgári taní tónői 
oklevél m e g s z e r z é s é h e z köt te t ik . A kellően felsze-
relt ké rvény , melyhez keresz t levél , oklevél, m ű k ö -
dési é s egészség i bizonyítvány', n e m k ü l ö n b e n a r c -
'ki'-p i> c sa to landó , folyó évi juüus hó 20-dik nap-
jáig alólirott ' ,oz kü ldendő . S z e m é l y e s b e m u t a t k o z á s 
k ívánatos é s e lőnynyel jár . 

Kelt R o z s n y ó n , 1901. j u n i u s 30. 

T e r r a y Gyula 
58 2—2 főesperes , isk. e lnök. 

Pályázat tanári állásra. 
A bonyhádi államilag segélyezett ág. hitv. ev. 

algymnáziumnál egy 

földrajz-természetrajzi 
t an szék re , melyre nézve a nagyin, tu. kir. Minister 
ú r n a k k inevezés i ioga van, pá lyáza t h i redet te t ik . 

A r e n d e s tanár i tö rzs fizetése 2100 K. lakás-
p é n z e 100 K. öt izben 200—200 K. ö t ö d é v e s ko r -
pó t l ék . A törzs l ize tés idővel 2800, illetőleg 3200 
k o r o n á r a emelked ik . 

A m á s in t éze t ekben r e n d e s tanár i m i n ő s é g b e n 
eltöltött évek a k o r p ó t l é k b a b e s z á m í t t a t n a k . 

A pályázók csak ág. hitv. ev. vallásnak lehetnek. 
Nyugdí j igényt az 1891. évi XXVII. t.-c. ér te l -

m é b e n . Ha a kijelölt szakból okleveles é s egyébb -
k é n t is megfele lő t anfé r f iú n e m j e l e n t k e z n é k , nem 
ok leve les j e lö t t is figyelembe vétet ik s 1(300 K. 
fizetéssel é s 200 K. lakáspénzze l a lkahnaz ta t ik . 

A pályázók a nagyin, rn. kir vallás é s közok-
ta tásügyi minisz ter ú rhoz c ímzet t s ke l lően fel-
szere l t f o l y a m o d v á n y u k a t a g y m n á z i u m igazgatósá-
hoz, B o n y h á d o n julius 31-ig bezá ró lag kü ld jék be. 

A k ineveze t t t aná r hivata lá t 1901. s z e p t e m b e r 
e lse jén tar tozik elfoglalni. 

Kelt Bonyhádon , 1901. j u n i u s 22. 

S z e n i c z e y G é z a H o r v á t h S á n d o r 
esp. f e lügye lő . főespe res . 
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vas- és fémöntöde részvény- tá rsaság S Z O M B A T H E L Y . 
R s k t a r : B u d a p e s t , V . , L i p ó t - k ö r u t 15 . 

Készít mindennemű 

Gazdasági gépeket, 
7> e u z i n - m o t o r o s 

k i tűnő 
sze rkeze tű Benzin és szivógáz-motorokat lóerőig 

c s é [) l ő /.' észlet c /.'. 

M a l o m é p i t é s z e t ; U j hcngerszékek, minden e szakmába v á g ó K ü l ö n l e o e S S é d ; Legújabb szerkezetű csavaros 
- L p:ép gyártása. Teljes miimnlmibcrendezések. 21 _ és szabad, víznyomású borsajtók. 
O s b o m e D . M . - f é l e v'l»£l<irü amerikai arató és kaszáló gépek , Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre kUlön költségvetés. 



Pályázat 
a bánsági ágost. 1). egyházmegyéhez tartozó 

nándorhegyi 

lelkészi állomásra. 
I. Javadalom : 
1. 1600 kor. készpénz. 
2. Lakás kerttel. 
3. Hat öl tűzifa. 
4. Stólák. 
5. 3 nagy ünnepi offertorium. 
6. Napidíj és útiköltség az esperes gyűlésre 

és funcfiok alkalmával a filiáleban. 
II. Szolgálati nyelv a néme t : a ki tótul is tud, 

előnyben részesül. 
III. Kötelessége a lelkészi teendőkön kivül a 

vallástanítás. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél f. évi 

julius hó végéig. 
Temesvár, 190-4. április 15. 

Kramár Béla 
60 3 - 2 főesperes. 

Pályázat. 
A gölnicbányai ág. hitv. evang. egyházközség 

egy 

tanitói állomására 
(1—3 fűi-osztály) pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
evang. vallásü~ okleveles tanitók, a kik a magyar 
és német nyelvet szóban és írásban tökéletesen 
bírják, orgona-ének (zene) képességüket, valamint 
azt', hogy a rajzot már jó sikerrel tanították, doeu-
mentálni tudják.Az egyházközség fenntartja magá-
nak a jogot a megváJasztandót esetleg más osz-
tályba áthelyezni, a jelenlegi organista-tanitó nyug-
díjaztatása esetén az organista teendőkkel is meg-
bízni, egyszóval tennivalóit szabályozni. 

Javadalmazása : Természetbeni lakás és ker-
ten kivül 1. 800 kor. törzsfizetés és törvényes ötöd-
éves korpótlék, 2. 80 köbm. tűzifa a házhoz szál-
lilva a tanterem és magánlakás fűtésére ; 3. 718 
liter rozsnak a gölnicbányai piacár szerint pénzbeli 
relutumát ; 4. privátórákért, melyek az azokba járó 
tanulók által legkevesebb 84 fillérrel havonként 
fizettetnek körülbelől 2—300 kor. ; 5. ünnepi és 
névnapi ajándék a tanítványoktól körülbelől 60 kor. 
6. idegen vagy más vallású gyermekektől 10 (tiz) 
kor évi tandíj ; 7. rajztanítás után körülbelől 250—300 
kor. ; egyéb dijak körülbelől 30 kor. 

Kik zongoratanitásban való jártasságukat is 
igazolni tudják előnyben részesülnek és szép mel-
lékkeresetre tehetnek szert. 

Pályázók kellően felszerelt folyamodványaikat 
f. évi augusztus hó 4-ikéig bezárólag alulírotthoz 
nyújtsák be. Az. állomás 1904. szeptember 4-ikén 
elfoglalandó. 

Göluicbánya, 1904. évi julius 3-án. 

Zimmermann Andor s. k . 
61 3—2 lelkész e. iskolasz. elnök. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
— ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszert! lég 
nyomású nemes szó-
larnu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak ' és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart. kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
l a m i n t átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
15 1 5 - 9 

Pályázat 
Alulírott k á p l á n t keres maga mellé, 

kinek évi 400 koronát és teljes ellátást ád. 
Az illetőt, ha begyakorolta magát a papi 
teendőkbe, administrátornak óhajtom tenni 
félfizetésre. 

A magyar nyelven kivül szükséges, hogy 
németül is tudjon. 

Ezen állást elfogadni haj landók fordul-
janak levelükben az alulírotthoz. 

Kelt Gryomán, 1904. julius 11. 

Schulz Jenő 
65 3 - 1 ág. h. ev. lelkész. 

Egy 7 fő és 4 mellékváltozatu elől-
átszó pédalos uj 

o r g o n a 
mérsékelt árón eladó, a m i a z o n n a l s z á l -
lítható Szalay Gyula mű-orgonakészitő-
nél Székesfehérvárott. 59 3—2 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam. 29 . szám. Orosháza, 1904. j u l i u s 2I-én 

P A I Ï G . EGYHÁZ ÉS ISKOLA 
Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 

Félévre . . • 6 ,. 
Negyedévre . • 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nj 'olczad oldal 2 „ 

Ujabb sérelem. 
Úgy látszik ma-holnap állandó külön 

rovatot kell nyitni lapunkban, oly célból, 
hogy ebben napról-napra felrójjuk a magyar 
kormánj 'nak protestáns egyházunk autonó-
miáját sértő újabb ós újabb rendeleteit. 

Elszomoritó dolog ez. Az utóbbi évek-
ben különösen sok támadás érte autonomiánk 
védbástyáit — ha ugyan a még fen ál ló ro-
mokat igy lehet nevezni. Úgy lábszik a ma-
gas kormány nem elégszik meg ama két lia-
hatalmas réssel, mit az 1893. XXVI. és az 
1898. XIV. t: c. lövegeivel ütött egyházunk 
autonómiájának bástyáin. Ujabb és újabb ré-
seket igyekezik törni e falakon. 

S vájjon miért ? Miért rongálja a még 
fennálló bás tyákat? Nem elég neki a két 
rés, a mit rajtok tö r t ? Vagy miért nem jár 
be a kapun, a mikor neki ehhez is joga 
van — sok tekintetben ? Szomorú dolog ez. 
Ebből bizony mi protestánsok egy cseppet 
sem következtethetünk a kormány jóindula-
tára. Miért tör autonomiánk ellen ? Hisz 
békcs szándékkal bármikor bejuthat a bás-
tyák közé. De neki úgy látszik nem ilyen a 
szándéka, mert újabb rést törekszik ütni. 
Minden évben egyet-kettőt, mig majd egy-
szer csuk halomra dőlnek a bástyák : sem-
mivé lesz a protestáns egyháznak évszáza-
dos autonomája. 

\ 'agy talán ép erre törekszik a magas 
kormány? Nem állítjuk, de a jelek határo-
zottan erre vallauak. . . . 

Hisz alig tud az utóbbi időkben lefolyni 
egy-egy egyházmegyei vagy egyházkerületi 
közgyűlés a melyen hiányoznék az a heves 
vita, erélyes tiltakozás, tiszteletteljes óvás a 

mit a magas kormánynak egy-egy kiadott 
rendelete idéz fel az ö tartalmával, mely 
rést törekszik ütni autonomiánkon. S a leo--

O 

szomorúbb az egészben az, hogy a rendele-
tek nem hogy ritkulnának, de sőt mind gyak-
rabban s nagyobb számban jelennek meg. 

Bizonyitják ezt az egyes kerületek jegy-
zőkönyvei, de sőt tanúságot tesz erről év-
ről-évre maga az egyetemes közgyűlés is, a 
melynek megbizása folytán egyetemes egy-
házunk tiszti ügyésze alig győzi az újabb-
nál-újabb sérelmes esetek orvoslását sürgetve 
kérelmező felterjesztések szerkesztését. Aggo-
dalmat keltő állapotok ! . . . 

S a sok felterjesztés, kérelem, tiltako-
zás úgy látszik semmit sem ér. Ott fent a 
a kultusministeriumban ugyancsak sok az 
„ügyosztály." De még ez nem volna baj. 
A baj ott van, hogy ezen ügyosztályokban 
kevés a protestáns hivatalnok. Olyan meg 
plane alig akad, aki ismerné a mi prot. egy-
házunk autonómiáját. Igy aztán a sok fogal-
mazó keresztül-kasul jár egyházunk autonó-
miáján ; megir egy-egy ministeri rendeletet, 
a mely a községi, állami iskoláknak jó, de 
a mi autonómiánkra nézve durva sértést tar-
talmaz. Mire aztán ezek a jó urak beleta-
nulnak a teendőkbe — már átkerülnek más 
ügykörbe, hogy helyet adjanak újabb jöve-
vénynek, aki az elején kezdi : újabb sérel-
meket tartalmazó iratot szerkeszt. 

Mi csak igy tudjuk megérteni azt a 
sok sérelmet tartalmazó rendeletet. A mi-
nistertől s az ügyosztályok vezetőiről szeret-
jük feltételezni, hogy ők ismerik is és res-
pektálják is a prot. autonomiát. Mert az, 
hogy a rendelet az ő nevük alatt lát nap-
világot — terhelő ugyan reájok nézve, de 



menthető körűimén}7. Hisz az egyes ügyosz-
tál}*ok talicska számra döntik eléjük az alá-
írásra váró iratokat. Igy a legéberebb fig}7e-
lem mellett is megesik, hogy az aláirás oda-
kerül olyan rendeletek alá, a melyek sérel-
mesek reánk nézve. De ennek nem volna 
szabad oly gyakran ismétlődnie. Ezzel csak 
ingerlik az egyház autonomiája felett ébe-
ren őrködök kedélyét. Viszályt keltenek, 
rossz vért szülnek. 

Pedig ha csak ez a baj oka, akkor van 
mód, a melylyel segíthetnének e bajon. Fel 
kell állítani végre azt a protestáns ügyosz-
tályt, vagy addig szaporitani kell a prot. hi-
vatalnokok számát, akik külön megpróbál an-
dók előbb vájjon tudják-e mi az a prot. au-
tonómia. 

Igy aztán ki lesz kerülve az a sok kel-
lemetlenség, harag, gyanusitás, per-patvar és 
czivódás. 

Mert lám az idén megint forronganak a 
kedélyek. Megint egy ol}ran rendelet jelent 
meg, a mel}T határozott sérelmet foglal ma-
gában. 

A tiltakozás már hallható is. Az egyes 
egyházmegyék erélyesen állást foglalnak ez 
ellen s annak visszavonását követelik. 

Mert mit is kiván a kultusminiszter 
legújabban a 17364/1903. számú rendeleté-
ben legújabban ? Nem kevesebbet, mint azt, 
hogy mi előre jelentsük be az egyház tulaj-
donát képező iskolai ingatlan vagyonnak el-
idegenítésére vonatkozó szándékunkat. És 
csak ha ő is helyesnek látja e tervet — csak 
akkor szabad azt eladni. Mi ez ? . . . Ilyent 
csak egy, a fogalmakkal tisztában nem levő 
„fogalmazó gyakornok jelölt" követelhet mi 
tőlünk. 

A kultusministernek és az egyes ügy-
osztály főnököknek azonban ismerniök kell 
az országos törvényeket s az ezeken nyugvó 
prot. autonomiát. 

Ezekben pedig világosan meg vagyon 
irva, hogy a királynak a ,,ius majestaticum"-
nál, illetve napjainkban a ministernek a ,,ius 
supremae inspectionio"-nál fogva megvan 
ugyan a főfelügyeleti joga, de ez sohasem 
volt ius positivum, hanem mindig csak ius 
negatívum lehet. Ali ez nem csak in sacris, 
hanem circa sacra is, amint ezt egyházi 

Alkotmányunk 2. §. és 224. §-a is félrema-
gyarázást kizáró módon bizonyítja és bizto-
sítja. Már pedig az igen tisztelt kultusminis-
ter úr fentebb idézett rendeletével határozot-
tan positive rendelkezik. Előre nya l : nem-
csak óvni (ius cavendi) de parancsolni is sze-
retne. Ehhez pedig semmi joga nincsen. Ez 
ellen a legerélyesebben tiltakozunk ! Tiltako-
zott a veszprémi ev. egyházmegye és biz-
ton hiszem : tiltakozni fog minden, egyhá-
zunk autonómiáját szerető protestáns ember. 

Gondolják meg végre ott fent a "dolgot. 
Ne ingereljék a kedélyeket. 

Ám gyakorolják a felügyeleti jogot. Ez 
ellen semmi ellenvetésünk. Sőt határozottan 
szeretjük, ha ezt teszik ; igy legalább látja 
ország-viJág azt a nemes, hazafias kultúr-
mnnkát, a mit a mi egyházunk végez. Ne-
künk nincs okunk elrejtőzni, titkolózni. Jöj-
jön bármikor autonomiánk bástyái közé : jó 
indulattal, mi tár t kapuval várjuk. 

De attól tartózkodjék a felsőség, hogy 
mi bennünk azt a gyanút keltse, mintha ő 
ellenséges érzülettel nézné a mi bást}7áinkat 
s mindenáron romba szeretné őket dönteni. 
Már pedig az e faj ta Izraelben járatlan fo-
galmazványokkal határozottan ágyúzni lát-
szik a mi bástj^áinkra. 

Teljes tisztelettel, de határozottan kér-
jük ezen újabb sérelmet tartalmazó rende-
letnek visszavonását. 

Gergely i. 
Mohácsy Lajos 

ev. körlelkész. 

ATheol. Tanügyi Szervezet" kérdéséhez. 
— Ajánlva az egyházkerületek szives figyelmébe — 

A ,,Theol. Tanügyi Szervezet" kérdése 
jelenleg evang. eg}'házunk egyik legactuálisabb 
ügye. 

Mult évben ,,Theologiai Rendszer" cimen 
jelent meg. Most helyesebb elnevezés alatt, de 
lényegesen zavarosabb tartalommal újra nap-
világot látott. Tanügyi részéhez nem szólunk. 
Nemcsak az§rt nem, mert az egyetemes gyű-
lés is inkább pénzügyi szempontból való 
megvitatás végett küldte le az érdekelt egy-
házkerületekhez, hanem kiváltképen azon okból 
mert egy oly főiskolai tanügyi rendszerről, a 



mely voltaképen gymnasialis színvonalon áll, 
ugy sem mondhatnánk mást, mint hogy . . . 
delendamessecensemus . .merőben céljatévesz-
tett. Ennél a jelenlegi rendszer is százszorta 
különb, már csak azért is, mert az az elő-
zőkkel szemben haladást és nem visszaesést 
jelentett. De meg ez az uj tanügyi rendszer 
homlokegyenest ellenkezik az Eg}di. Alk. 
idevágó rendelkezéseivel is, a midőn oly 
theologiákat kreál, a minőket addig, mig 
egy ujabb zsinat másként nem intézkedik, 
nem fogadhatunk el már csupán törvénye-
tiszteletből sem. Az Egyh. Alk. (1.218 §) 
csak kétféle theol. főiskolát ismer t. i. theol. 
fakultást és theol. intézetet. Amannak lénye-
ges ismertető jegye, hogy szakrendszer sze-
rint vagyon szervezve ; emezé, hogy nincs oly 
szervezete. S hogy ha j t ja végre ez a ,,Theol. 
Tanügyi Szervezet" a törvén}' e rendelkezé-
sét? Ügy, hogy kimondja a 6 §-ban, hogy 
„a theol. főiskola lehet : a) theol. fokultás ; 
b) theol. akadémia." Ha a „theol. akadémia" 
kifejezés e rendszerben csak puszta szóbeli 
különbséget jelentene, úgy még talán szó 
nélkül hagyhatnók a dolgot, bár a törvény-nyel 
szemben legalább is különös eljárás a konkrét 
értelemmel biró fogalmaknak önkényes csere-
berélése. De hát nem úgy van a dolog. I t t 
lényegbeli különbség forog fenn. Az új „Theol. 
Tanügyi Rendszer" a theol. akadénia alat t 
nem theol. intézetet, hanem voltaképen theol. 
fakultást ért, mert a 9. §-ban „a theol. aka-
démiát négy évfolyammal biró, sçakrendsçer 
szerint berendezett theol. főiskolának" minő-
siti. Hiszen, ha aztán ezt is komolyan venné, 
— de hát, hogy milyen fogalma van a szak-
rendszer szerint berendezett főiskoláról, azt 
nemcsak a theol. főiskola feladatának (5. §.) 
tananyaga, colloqiumai, vizsgálatai berende-
zésének (9, 12, 42, 46, 54, 57. §.) módja 
mutatja, hanem különösen az az intézkedése, 
a mely szerint a pozsonyi theol. akadémiá-
ból üresedés esetén bármely tanszéket (illető-
leg annak jövedelmét) át lehet telepiteni egy 
más intézetbe, hiszen a szakrendszer annyit 
jelent, hogy bármely szak tárgyai egyszerűen 
a többi tanárok nyakába sózhatók. 

De ne vegyük komolyan e „Theol. Tan-
ügyi Rendszer" tanügyi részét. Ha valamit 
maga e munkálat is, mellékes dolognak te-

kint, — úgy a tanügyi rész az. E munkálatnak 
és annak a SZÍVÓS törekvésnek, mely abban 
megnyilatkozik egészen más s nem a theol. 
főiskolai tanügy felvirágoztatásának érdeke 
adott létet és életet. A tiszai kerület vezér 
emberei kezdeményezték az egész dolgot egy-
szerűen azon célból, hogy — a mire ön-
erejükből nem képesek — az egyetemes egy-
ház és a többi kerületek megterhelésével 
anyagi tekintetben talpra állitsák az eperjesi 
theol. intézetet. Magában véve e célt nem-
hogy kárhoztatnunk, de sőt helyeselnünk kell 
s épen keresztyén ethikai szempontból, a 
mely egyenesen megköveteli, hogy: egymás 
terhét hordozzuk ! De határozottan kárhozta-
tandó az az út és mód, a mely szerint ama 
célt el akarják érni, mert egy más intézet, 
közelebb az egyetemes theol. akadémia meg-
rontásával munkálni a magunk javát, bizony 
különös eljárás. 

A helyzet tiszta képe ez : jelenleg van 
egy egyetemes erővel fenntartott egyetemes 
theol. akadémiánk Pozsonyban s két kerületi 
theol. intézetünk. Az egyetemes theol. aka-
démia Pozsonyban a pozson}Ti ev. gyüleke-
zettel kötött szerződés alapján létesült. A 
pozsonyi ev. gyülekezet ugyanis á tadta az 
egyetemes egyháznak a maga theologiáját 
összes tanszékeivel s javaival. Odaadta 3 tan-
szék javadalmát s á tadot t egy tanár t termé-
szetben. Adott épületet, könyvtárt, convictust 
s ösztöndijakat stb. Szóval odaadott mindent 
teljesen szabad rendelkezésre s csupán azt 
az egyet várta el, hogy volt theol. intézete 
igazi akadémiává fejlesztessék s azt az egy 
jogot kötötte ki, hogy a kormányzó testület-
ben 8 taggal képviseltethesse magát. 

Igy változott át a pozsonyi egydiáz theo-
logiai intézete az egyetemes evang. egyház 
theol. akadémiájává Pozsonyban. Ez az aka-
démia tehát az egyetemes egyház tulajdona, 
a szó szoros értelmében (s nem csupán jellege 
szerint) egyetemes intézet. 

Most az uj rendszer három egyetemes 
theologiai akadémiát akar létesíteni. Hogyan»? 
Talán úgy, mint a pozsonyi ev. egyház te t te 
t. i. hogyr a dunántuli és tiszai kerület is 
szerződésre lépjen az egyetemes egyházzal s 
odaadjanak mindent az egyetemnek? Szó 
sincs róla. Sopron és Eperjes nem szerződ-



nek s nem adnak semmit át, hanem igenis 
kapni akarnak, még pedig az eg}'etemmel 
Pozson}7 részéről kötött szerződés ellenére : 
Pozsonytól, illetőleg az egyetemes egyháztól 
és a bányai és dunáninneni kerülettől is 
nevezetesen Eperjes 1 rendes tanárt és 1 
magán tanárt, illetőleg ezek fizetését s Sop-
ron is 1 rendes tanárt és 1 magán tanárt , 
illetőleg ezek fizetését. Számokban : Pozsony 
átadna nekik 4800 koronát ; a bányai kerület 
és a dunáninneni kerület pedig az állam-
segélyből adna nekik külön-külön 3272 K. 50 
fillért. Összegezve : az egyetemes eg}7ház és 
a bánj'ai és dunáninneni kerületek 4800^-6545 
koronával adóznának évente a soproni és 
eperjesi akadémiák fenntartására. S ez áldo-
zattal szemben ellenszolgáltatás volna, hogy 
az egyetemes egyház Sopronba egy rendes 
és egy magán tanárt , Eperjesre pedig két 
rendes és egy magán tanárt választhatna. A 
bányai és dunáninneni kerületek csak fizet-
nek, de jogot nem nyernek. Ellenkezőleg 
joguk annyiba korlátozódik, hogy ezentúl az 
egyetemes theol. akadémiai bizottságban 
kormányzói jogaikat meg kellene osztaniok 
még uj elemekkel t. i. a soproni és eperjesi 
theol. akadémiából oda bekerülő négy taggal. 

A jövőben tehát lenne egy egyetemes 
theol. akadémiánk Pozsonyban, a melynek 
fenntartója és minden fokon kormányzója is 
az egyetemes egyház marad és e mellett 
lenne még ^névleg igen, de valósággal nem) 
egyetemes akadémiánk Sopronban és Eperjesen, 
a mehTeknek fenntartója és első fokon kor-
mán}*zója a dunántuli, illetőleg, tiszai egyház-
kerület s csakis másodfokon az egyetemes 
egyház illetőleg egyetemes theol. akadémiai 
bizottság. 

Egy-két tanár választását kivéve a sop-
roni és eperjesi u. n. egyetemes theol. aka-
démiák kormányzásának minden lényeges 
jogát (költségvetés megállapitása, tanárok, 
igazgató választása stb. 1. 72. §.) a kerületi 
fenntartó hatóság gyakorolná; a szó helyes 
értelmébeben vett pozsonyi egyetemes theoL 
akadémiát ellenben kormányozná továbbra is 
az eddigi theol. akad. nag}Tbizottság, úgy 
azonban, hogy e bizottság másod fokon a 
más két intézet főhatóságává is válván, abba 
az eddigi s a pozsonyi egaházzal kötött 

szerződésben (17 §.) világosan megjelölt tago-
kon kivül bejönnének, a soproni és eperjesi 
theol. igazgatók s tanáriküldöttek is. 

Es ime az uj rendszer 79. §. mégis azt 
meri mondani, hogy ..a pozsonyi egyetemes 
theol. akadémiának eddigi jogviszonyát, mely 
az egjdiázegyetem és a pozsonyi egyházköz-
ség között fennálló szerződésen n}7ugszik, 
ezen szervezet érintetlenül hag5'ja;" söt a 
91. §. (nyilvánvaló ellenmondással) ki meri 
jelenteni, hogy ,,a pozsonyi egyetemes theol. 
akadémia belügyeit az egyetemes theol.- akad. 
bizottság továbbra is ugyanazon szervezeté-
ben intézi, melyet a szerződés megállapitott." 

E szerint tehát voltakép a jövőben nem 
egy, hanem két egyetemes theol. akad. bizott-
ság léteznék : egy a 3 akadémiára, intézetre, 
egy pedig a pozsonyi akadémia belügyeire. 
De ha ez áll, hogy értsük viszont a 90-ik 
a mely meg azt mondja, hogy : ,,a három 
theol akadémiának egységes főhatósági kor-
mányzatával az 1902. évi egyetemes köz-
gyűlés által választott s tényleg működő 
egyetemes theol. akadémia bizottság bizatik 
meg." 

Ily confusus rendszert valóban nehéz do-
log leszen életbe léptetni ! S még inkább 
fokozódik a zűrzavar, mikor az uj rendszer 
ennek a tényleg működő theol akad. nagy-
bizottságnak, jelenleg érvényes szervezetben 
felsorolt összes jogait konfiskálva, ugyan-
azokat Eperjes és Sopronnál a 72. §-ban a 
kerületi fenntartó hatóságra ruházta. Voltakép 
úgy áll tehát a dolog, hogy az egyetemes 
theol. akad. bizottság Eperjes és Sopronra 
nézve kizáratik minden jogból (az újabb 
tanárok választását kivéve,) de a pozsonyi 
egyetemes theol. akadémia dolgaiba az eddigi 
ténj^ezőkön kivül még beavatkoznak a társ-
intézetek igazgatói és tanárküldöttei is. És 
mind-e jogtalanságot végre akarják hajtani 
a nélkül, hogy a társfentartó pozsonyi ev. 
gyülekezetet még csak meg is kérdeznék ! 
Hát biz ez egy morális testületnél furcsa 
jogtisztelet ! 

S ha ehhez hozzá vesszük, hogy ez az 
új Rendszer csodálatos következetlenséggel s 
az idézett 79. §-al nyilt ellenmondásban a 
theol. akad. nag}rbizottságból a 74. §. szerint 
a pozsonyi g}mlekezet 8 tagját egyenesen ki-



zárja, hát akkor már e nagy igazságosság-
nál csakágyan megáll az embernek az esze ! 

Általában akár tanügyi, akár szervezeti 
s kormányzási részét nézzük ez új Rendszer-
nek, el nem tudjuk még csak gondolni sem, 
hogyan lehetséges egy ennyire zavaros, ellen-
mondásos és minden tekintetben elhibázott 
munkálatot az egyetemes bizottságok, söt a 
közgyűlés nevében kibocsátani. Hiszen merő 
képtelenség azt életbe léptetni. 

Ellenkezik az Egyh. Alk. rendelkezései-
vel ; ellenkezik a főiskolák természetével és 
rendeltetésével, ellenkezik az egyházegye-
tem és a bányai s dunáninneni kerületek s 
legkiváltkép a pozsonyi ev. gyülekezet jo-
gaival és érdekeivel. S fel van épitve — 
helyi, eperjesi érdekből — egy alapjában té-
ves felvételre t. i. arra, hogy az Egyh. Alk. 
szerint (215. §.) az evang. egyház minden fő-
iskolája egyetemes jellegülevén, t ehá t : egye-
temes intézet s mint ilyen egyetemes erővel 
tartandó fenn. Hiszen, hogy az „egyetemes 
jelleg" alatt mit ért az Egyh. Alk. azt vilá-
gosan megmondja a 221. §. Há t igenis, — 
théologiákat felállíthat bárki és bármely tes-
tület evang. egyházunkban, de mert a theoló-
giák ügye egyetemes egyházi ügy, — azért 
azt a keretet, a melybe minden theologiának 
belé kell illeszkednie, az egyetemes egyház 
állapítja meg. E keret a 221. §. szer int : ,,a 
szervezet, tan- és vizsgálati rendszer s a ha-
tóságok jogköre" megállapítása. De azért, 
hogy valamely theol. intézet e keretbe illesz-
kedik, mivelhogy köteles is abba beilleszkedni, 
— egyetemes intézetté bizony még nem vá-
lik. A mint a példa is mutatja. Százszor is 
odatehetik a soproni és eperjesi szó után az 
,,egyetemes theol. akadémiá"-t, az új rend-
szer szerint mégis csak kerületi theol. aka-
démiák lesznek azok. Egyetemes theol. aka-
dó niia csak az, a mely az egyetemes egyházé. 
Ez idő szerint ilyen csak egy van s ez a 
pozsonyi s lia ez az uj rendszer jelen alak-
jában lép életbe, akkor is csak eg}r olyan 
lesz s ez megint a pozsonyi. 

Az a jó cél, hogy nekünk ne egy, ha-
nem 3 minden tekintetben egyenlő alapon 
szervezett és egészséges viszonyok mellett 
nniködő egyetemes theol. akadémiánk legyen 
csak egy esetben valósulhat meg s ez az, ha 

a tiszai és dunántuli kerületek ugyanúgy cse-
lekszenek, mint a pozsonyi gyülekezet, va-
gyis, ha szerződésre lépnek az egyetemes 
egyházzal. Ha azt bármi okból megtenni 
nem akarják és mi mégis 3 normális álla-
potban levő theol. akadémiát akarunk s jó, 
hogyha ezt akarjuk, hogy a theologiák mai 
állapota a legnyomorúságosabb s viszonyuk 
egymáshoz a legegészségtelenebb és legszé-
gyenletesebb : úgy van még egy mód a kö-
zös cél elérésére s ez az. hogy az egyetemes 
egyház adja vissza a pozsonyi gyülekezetnek 
a maga theologiáját s a pozsonyi gyülekezet 
a dunáninneni kerülettel szövetkezve egye-
temes segitséggel ugyanugy szervezzen egy 
egyetemes jellegű theol. akadémiát, mint a 
hogyan szervezni akar most a tiszai és du-
nántúli kerület. Ekkor is meglesz az egyen-
lőség, az egység, viszonosság és igazság. 

De igy, a hogy az új Rendszer akar ja 
a kérdést megoldani : peior medicina morbo ! 
Azért e javaslatot szerintem veszedelmes do-
log volna elfogadni. 

Általában meggyőződésem szerint épen 
mai nap egészen eltévesztett dolog a theol. 
főiskolák dolgát ily alakban ós alapon tár-
gyalni. 

Ez a kérdés is csak az 1848. XX. t. 
cikkel kapcsolatban dőlhet el. Minek rakjunk 
mi ujabb terheket az egyházkerületek vál-
laira? Inkább arra törekedjünk, hogy azok-
tól a terhektől is megszababaditsuk Őket, a 
miket a theologiák fentartása miatt már is 
vállaikra raktunk. Bizony elég súlyosak azok. 
Az államsegélyre építik ennek az új Rend-
szernek új világát. De hát ki biztosítja a 
kerületeket, hogy az az évről-évre megszava-
zott államsegély mindég meglesz s mindég 
ugyanoly összegben. Egy bizonyos s ez az, 
hogy lia a kerületek a theologiák uj terhét 
magukra vették, — ez az uj teher állandóan 
meglesz, sőt fokozódik is. Most a rendezés 
még csak ideiglenes s már is 13000 kor. új 
teher esik a 4 kerületre. Pedig biztosítom a 
kerületeket arról, hogy rövid időn még egy-
szer annyi terhet kell magukra vállalniok, 
mert ha eddig csak Pozsony kiálott a teljes 
államinak megfelelő nyugdíj és korpótlék 
után, ezután mind a három egyetemes theol. 
akadémia együtt fog kiáltani. S az Egyh 



Alk . m e g a d j a a jogot a törzsf ize tés fokoza-
tos emelésének követelésére is. 

Gondol juk m e g a dolgot jól. E g y egyete-
mes a k a d é m i á t a kellő sz ínvona l ra k ö n n y e n 
f e l eme lhe t tük volna a m a g u n k erejéből is. 
B i runk-e m a j d h á r m a t e l lá tni ? mer t akadémia 
lesz m i n d h á r o m ! 

É n ezt az u j R e n d s z e r t ez idő szer in t 
l evenném a n a p i rendrő l s b e v á r n á m a 1848. 
X X . t.-c. v é g r e h a j t á s á t . De m e r t sokáig n e m 
m a r a d h a t u n k a jelen zül lö t t viszonyok közö t t : 
sü rgősen összeá l l i t anám a theol. főiskolák 
m i n d e n n e m ű szükségle te i t is es — m i n t ez t 
a r e fo rmá tus konvent a s a j á t t heo l lo i á i r a nézve 
m á r el is h a t á r o z t a — az er re vona tkozó 
m u n k á l a t o t a min i sz té r iumhoz m á r fe l t e r j e sz -
t e t t közös m e m o r a n d u m h o z pó t ló lag hozzá-
c sa to l t a t n i ké rném. 

H a eddig t u d t u n k várn i , — v á r h a t u n k 
m é g egy ideig. Hisz mások, a le lkészek és 
g}Tülekezetek is vá rnak . 

Dr. Masznyik Endre 
igazgató tanár. 

Válasz 
az ,,Egyházi Szemle" f. é. 7-ik számában „Anarchia" 

c-im alatt megjelent cikkre. 
Az ,,Anarchia" cimű cikk irója a névtelenség 

köpönyegébe burkolózva, egy csomó kocsisoktól 
hallott gorombasággal igyekszik a „Délmagyaror-
szági Közlöny'-ben közzétett tudósításomat, külö-
nösen a panszlávok aknamunkájára vonatkozó, a 
bánsági főesperes ur által legközelebb bebizonyí-
tandó adatokat* gyengíteni és hazugságokká de-
valválni. 

Bokor mögött gubbaszkodó lesipuskásokkal 
nem szoktam szóbaállni, s még kevésbé olyan em-
berrel, aki a pánszlávok védelmére kel és magát 
velük azonosítja, de ugy, hogy itt is, ott is jó szín-
ben tűnjék fel. Nem is akartam a minősíthetetlen, 
durva támadásra felelni, mert van egy bizonyos 
ágybéli állapot, a melyen a felsőbb hatalmak sem 
tudnak segíteni, annál kevésbé én gyenge „em-
berke." 

Egy különös jelenség azonban arra késztet, 
hogy e lap tisztelt olvasóival egy talányt közöljek, 
azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy annak megfej-
tésében nekem segíteni szíveskedjenek. Nem tehe-
tek róla, hogy e talányt éppen az antalfalvi ügy-
gyei kapcsolatban és az „Anarchia" cimü cikkekre 
való válaszképpen keli fejtegetnem. 

(* Ezéket az adatokat kérjük mentül előbb, liogy az 
ügyhöz tárgyilagosan, pár ta t lanul hozzászólhassunk. 

A talány ez : Honnan van az, hogy ha nap-
jainkan püspökaspiránsról van szó, mindenki arra 
a bizonyos X-re gondol, a ki elfelejtette az „Anar-
chia" cimü cikket aláírni ? Honnan van az, hogy 
ha conspiráns pánszláv papok titkos (rendesen 
augusztus havában megtartani szokott) összejöve-
teléről van szó, a melyen egy nem magyar egye-
tem kiküldötte is részt szokott venni, ismét min-
denki csak X házára gondol ? Honnan van az, hogy 
ha arról van szó, hogy ki az, aki nézeteit gyor-
sabban képes megváltoztatni, mint Fregoli a ruhá-
ját, mindenki nevetve mondja ki az X-et? 

Ez a talányt tessék megfejteni. 
De folytatom. Honnan van az, hogy ha valak' 

a nekem szóval elmondott, alább híven közlendő 
jellemzést elolvassa, ismét mindenki csak X-re, s 
csak egyedül X-re gondol ? 

„Anarchiát panaszol N. N., aki életfeladatául 
tűzte ki az egyházi anarchia létesítését, aki meg-
támadott minden fennálló rendet, törvényt, hatósá-
got, egyházit és világit. Persze most, hogy azt sejti, 
hogy püspökválasztáshoz közeledünk, a kerül, fel-
ügyelőket s püspököket kíméli, sőt néha kegyesen 
meg is dicséri, s csak azon espereseket marja, kik-
ben püspükjelölteket, vetélytársakat sejt. Minden 
lépésében a legnagyobb fokú önzés, dicsvágy és 
haszonlesés vezeti, s ezen törekvésének feláldoz 
mindent: elvet és a\ egyháznak legszentebb ügyét és 
érdekét is. Szervezi az egyházi „rablóbandákat" ; 
azok az összetoborzott szegény „útonállók" meg 
nem sejtik, nem tudják, hogy mit rniveinek. 

És rombolja, maholnap rombadönti egyház-
községét, a hol az adakozás teljesen kihalt (min-
dent a közpénztár visel) a népnevelés rohamosan 
sülyed ; valami ötféle szekta burjánzik. Az értelmi-
ség az egyház kormányzatából ki van zárva machi-
nátiói folytán, az istentisztelet csupa botrány s, t. b. 
A presbyteriumot teljesen le tudta kenyerezni. Nincs 
ember, aki a vele és a nagy tömeggel való ot-
romba dulakodásra vállalkozni akarna. Viselje a 
felelősséget mindenért egyedül ő. Talán észretér, 
midőn intézményeink romjait togja maga körül 
látni." 

Hát egy ily ember mer egy beteges agy bom-
basztjáról beszélni ! Ilyen ember mer egy Sárkány 
székére aspirálni. 

Hát ennyire talán még nem sülyedt a tisztelt 
választóközönség. 

De azért azt is megmondom, hogy mikor lesz 
az X-ből püspök : 

„Dum mare siccatur, 
E t Daemon ad astra levatur", (Luther). 

Miért is : 
Rückwärts , rückwär ts , Don Rodrigo 
Deine Hof fnung ist verloren ! 
Rückwär ts , rückwärts , stolzer Cid". 



A talány megfejtése tekintetében minél több 
választ kér 

Liebling, 1904. julius 13-án. 
Zvarinyi Emil 

ág. h. ev. lelkész, 
egyházm. főjegyző. 

Belföld. 
A gömöri ev. esperességi papi értekezlet f. é. 

julius 12-én Jolsván tartatott meg Terray Gyula 
főesperes elnöklete alatt. A tárgysorozat elég gaz-
dag volt s élénk eszmecserére szolgáltatott alkal-
mat Igy nevezetesen az 1848. évi XX. t. c. Becser 
Endre alesperes előadásával. Eleget küzdött prot. 
evang. egyházunk eddig is az anyagiakkal és nem 
csak méltányos, de a hivatott t. c. alapján jogos 
is azon követelésünk, miszerint az állam már el-
valahára egyházaink vállairól levegye az elviselhet-
len terheket. Xmde ez nem elegendő, a lelkészek 
helyzetén is segíteni kell. A lelkészi fizetések ren-
dezését a kormány egy jobb jövőre való áthelve-
sésével kikapcsolta ugyan, de az értekezlet ezen, 
minket nagyon is közel érintő ügynek ébren s 
napi renden tartását nem ugyan testületileg, ha-
nem esp. és ker. gyűlésen javasolja s ez irányban 
előadóul Bécsért kéri fel. Tanulságos volt továbbá 
Smid Istvánnak nagy gonddal s tágkörü ismeret-
tel megszerkesztett véleményes bírálata a Theol. 
főiskolák szervezetéről, a melyet az értekezlet némi 
módosítások megtételével az esp. gyűlésnek elfo-
gadásra ajánl. Ugyancsak éber figyelemmel jutal-
mazta értekezletünk a mi 50 évet jubilált papi ve-
teránunk Kellner Gusztáv és Stempel Lajosnak a 
lelkészek cura pastoralisára vonatkozó utasítás 
bírálatát. Lelkesen üdvözöltetett a Petrovits nagy 
müve s esperességünk, mint a mely már régebben 
a mű irányát követi azt útmutatóul el is fogadja. 
S liogy a láncolatot tovább tűzzem : belekapcso-
lom a kerületi lelkészi értekezletet is. Ertekezle-
tünk ezt üdvösnek s óhajtandónak tartja, azonban 
anyagi oldalát tekintve számolni kell a pénzügyi 
viszonyokkal. — Szóba került az ünnepi követek 
kiküldése. Ertekezletünk azon véleményének ad 
kifejezést, miszerint tekintettel arra, hogy a főbb 
ünnepek vezetése elkerülhetlenül s csakis a gya-
korlottabb lelkészek által teljesítendő, legfeljebb 
az u. n. közönséges Vasárnapokon engedné meg 
a követek működését. Nem hagyhatom emlitetle-
nül azon kitüntető s egyházszeretetben gyökerező 
bizalmat, a melyet velünk, lelkészekkel szemben 
esperességi másodfelügyelőnk S^ontagh Andor űr 
tanúsított. Az értekezlet tiszteletének jelét adván 
tiszteletbeli tagjául választja meg őt, a ki is isme-
retes ügybuzgalmából kifolyólag nagy tudásával s 
bölcs tanácsadással tevőlegesen részt vett az érte-
kezleten, úgyszintén megválasztottuk tiszteletbeli 

tagul Törköly János rozsnyói ev. főgimnáziumi val-
lástanár urat is. A gazdag s 16 lényeges pontból 
álló tárgysorozat kimerítése után következtek az 
indítványok s előterjesztések. Igy a lelkészek köz-
gyátni tisztsége helyesléssel találkozott; a minisz-
teri rendelet az iskolák vagyonáról orvoslást igé-
nyel s más egyházi működésünk keretébe vágó 
ügyek. Petrenkó János, értekezleti jegyző. 

A makói egyház a L e o p o l d i a n i u m b ó l 1000 k . 
s a Baldacsiániumból 113 k. 30 lillért kapott tem-
ploma építéséhez segélyül. 

Bancsó Antal jelentése a kőszegi leányisko-
láról. Bancsó Antal theol. tanár a püspök megbí-
zásából néhány napot töltött Kőszegen a tanév vé-
gén a kerületi leánynevelő intézet megvizsgálása 
végett. Tapasztalatairól ekép számol be : „A taní-
tási eredmény az összes osztályokban s az összes 
tárgyakban teljesen kielégítő. A tanulók a kérdé-
sekre nemcsak kellő tárgyismerettel, hanem egyút-
tal mindig értelmesen, öntudatosan és folyékony 
világos beszédben feleltek, pedig a vizsga nem 
leckeszerü felmondás, hanem folytonosan válta-
kozó kérdések alakjában folyt. A német nyelvből 
német nyelven, a francia nyelvből francia nyelven 
folyt az egész vizsga. Az írásbeli dolgozatokat a 
növendékek minden tárgyból kellő számban és 
megfelelő thémákra készítették; a tanítónők azo-
kat mindenre kiterjedő figyelemmel' átnézték s a 
hibákat megjelölve, azokat lehetőleg magok a ta-
nulók által javíttatták, az egész vizsga ilyen mó-
don azt a benyomást tette, hogy amint a tanitók a 
tanításnak, ügy a tanulók is a tanulásnak nehéz 
munkáját hűséggel és egyúttal szeretettel is vé-
gezték, ami egyúttal alkarnas arra, hogy a nehéz-
munkát könnyűvé és egyúttal eredményessé is 
tegye. Különösen érezhető volt a tanulók feleletein 
a tárgy szeretetéből fakadó lelkesedés a költészet-
tani és a magyar irodalomtörténeti vizsgán, mely 
utóbbi szép és fontos tárgy vizsgáján kiválóan jó 
hatással volt annak tapasztalása, hogy a mult idők 
emlékeinek kellő ismerete mellett a növendékek 
részletes tájékozódással bírnak a legújabb kor iro-
dalmában, még a most élő és működő írók mü-
veiben is — hát az irodalomnak abban a köré-
ben, melyből olvasmányaikat meríteni fogják. Aki 
tudja, hogy — kivált fiatal leányok lelkére nézve 
— mennyi megmételyező anyagot rejteget a mo-
dern napi irodalom, az kellő értéke szerint meg-
tudja becsülni ezt az eredményt. Különös elisme-
réssel kell megemlékeznem a növendékek kézi-
munkáiról. melyeknek minden darabja arról tanús-
kodik, hogy a vezetésben a tiszta izlés a finom 
gyakorlati érzékkel és gondos figyelemmel párosuk 
De kivált nagy fontosságú e tárt tanítása körében 
a növendékek egész jövendőjére nézve az az ered-
mény, hogy a növendékek a kézimunkát szeretik 
és örömmel dolgoznak, amit egyrészt a látható 
eredmény hirdet, másrészt ez irányú kérdésemre 



úgy az igazgatónő, mint az illető tanitónő is mege-
rősített. Ürömmel és megelégedéssel említem meg 
azt a körülményt is, hogv az összes vizsgákon 
mindig szép számú közönség volt jelen, nők és 
férfiak egyaránt, úgy a szülők, mint az érdeklődő 
városi és vidéki lakosság köréből. A zenevizsgán 
pedig az intézet díszterme egész megtelt a szép 
közönséggel. A nevelési eredményről s az intézet-
ben ebben a tekintetben uralkodó szellemről, ilyen 
rövid idejű egyszeri látogatás alapján nehéz volna 
megokolható Ítéletet mondani. Csak a tapasztalt 
jelekről emlékezhetem meg. Tapasztaltam minde-
nek előtt, hogy az intézetben mindenütt és min-
denben rend és tisztaság uralkodik, ami első sor-
ban az igazgatónőnek mindenre kiterjedő gondos-
ságáról tanúskodik. Tapasztaltam továbbá, hogy a 
növendékek az igazgatónőhöz szeretettel ragasz-
kodnak valamint a tanítónőkhöz természetes 
nyíltsággal és bizalommal közelednek. Az igaz-
gatónő viszont a növendékeket egyénileg, családi 
viszonyaik szerint is ismeri és szeretettel fogadja. 
Épen most a búcsúzás alkalmával, nemcsak a nö-
vendékek, hanem szüleik is könnyező szemekkel 
váltak el tőle. A növendékek egymással szinte bi-
zalmasan és szeretettel társalognak. Ezekből a je-
lekből ítélve, az intézetben uralkodik a nevelésben 
oly kiválóan fontos szép családias szellem. A val-
lásos és egyházias szellem tekintetében legfőleb 
azt emiithetem meg, hogy egyházi énekeket a nö-
vendékek elegendő számmal tanulták s a vizsgá-
kon szépen és buzgón énekeltek. Az igazgatónő és 
a vallástanitó lelkész urak jelentése szerint tem-
plomba rendesen járnak." 

Ev. papok fizetése. A , , f lonti Lapolc" 1904. 
juli 9-iki 28-ik száma közli a névszerint is megne-
vezett hon ti közigazgatási tisztviselők fizetését. E 
szerint kap e vármegyében az alispán 7200 kor, s 
lakás, a tiszti főügyész 5400 kor. s 720 k. lakpénzt, 
a főorvos 4000 kor. s lakost, a járásorvosok 2200 
kor. s 420 k. lakpénz (s e mellett a nagy jövedelmű 
magángyógyitás) a főszolgabirák 4000 kor. és 500 
kor, lakpénzt, a szolgabirák 2900 k. 480 kor. lak-
pénzt, egy-egy árvaszéki ülnök 4000 kor. s 600 k. 
lakpénz, a várm. 4-ik aljegyző 2000 k. 420 k. lak-
pénzt, ugyanannyit a közigazgatási vagy az árva-
széki iktató s kiadó hivatalnokok, a közigazgatási 
gyakornok dija 1600 kor. a járási, árvaszéki Írno-
kok 1600 kor. s 360 kor. lakpénz, s ugyanannyit 
kapnak a segédigtató kiadók. A kapus kap 1000 k. 
fizetést és 180 kor. lakpénzt, A hontinegyei kong-
ruás ev. papok pedig 4 évi akadémiai tanfolyam 
elvégzése, alapvizsga, szakvizsga s lelkészi vizsgák 
letevése s hozzá rendszerint még külföldön vég-
zett tanulás után kapnak 1600 kor. írnoki fizetést. 
Hol itt a méltányosság, a jog, az igazság ! ? 

Egyházi ünnep. 118 esztendeje annak, liogv a 
pápai evangelikus gyülekezet első templomát fele-
meltette. 21 esztendeje áll fen jelenlegi szép templo-

muk, melynek restaurálása — a hivek hitbuzgó áldo-
zatkészségéből idén hajtatott végre s melynek újon-
nan való felavatása lélekemelő egyházi ünnep ke-
retében folyt le e hó 10-én, vasárnap. A gyüleke-
zet éneke után Gvtirátf Ferenc püspök lépett, ol-
dalán Kapi Béla püspöki titkárral és Piri Károly 
segédlelkésszel, az oltár elé s tartotta meg a fel-
avató beszédet, melyben visszapillantást vetvén az 
egyház múltjára, a templomnak a jelen materiális 
korban való hivatását fejtegette. A lelkeket inditó 
gyönyörű szónoklat után a női énekkar énekelt 
S\utter Dániel vezetésével preciz öszhangzatban, 
mire Kapi Béla püspöki titkár ment fel a szószékre 
s tartott mélyen ható szép prédikációt, azzal az 
alapgondolattal, hogy a templomot ne csak külső-
leg, de belsőleg sziveinkben is építsük fel. Még a 
püspök adta a gyülekezet tagjaira apostoli áldását 
s a hivek éneke zárta be a templomavatási ün-
nepet. A templomnak a resta urális alkalmával ösz-
szes falait és menyezetét újrafestették, az oltárt 
s orgonát kijavították, a padokat újból fényezték* 
Megújított formájában a templom belseje igen iz. 
léses és tetszetős. A festési munkákat Dienstmann 
Ferenc pápai testő végezte. 

Esperességi közgyűlés. A nagyhonti ev. egy-
házmegye julius hó 7-én tartotta F. Terényben ez 
évi közgyűlését. Előző napon a szabályrendeleti, 
pénztári, papi segélyző intézeti s iskolai bizottsá-
gok üléseztek, nemkülönben megtartatott a gyám-
intézeti közgyűlés és a papi értekezlet. Istentiszte-
leti fungensek voltak : Kramár Sámuel lissai és 
Dedins\ky Aladár devicsei lelkészek, amaz tót nyel-
ven mondott lélekre ható gyóntató beszédet s osztá 
az Ur szent vacsoráját; Dedins\ky pedig szabadon 
s ihlettel előadott szép magyar imában kért áldást 
Istentől. Az esperesi gyűlést megnyitotta Las\káry 
Pál esp. felügyelő, üdvözölvén a megjelenteket s 
a serényen munkálkodó főesperest és hathatós 
szavakkal ecsetelte — tekintettel az új tanügyi tör-
vényre is — a magvar nyelv terjesztésének szük-
ségességét a honti ev. iskolákban. Majd Händel 
Vilmos főesperes adta elő lendületes bevezető be-
széd előrebocsátása után kimerítő évi jelentését, 
melyből a közgyűlés meggyőződött a haladásról és 
a kívánni valókról is még egyaránt. Fájdalmat keltő 
része volt a beszédnek az, mikor a főesperes az 
egyhá\-maróthi hűtlen papi sáfárról szólt, ki váltó-
hamisitási manipulátiók miatt fogságba kerülvén 
szégyent hozott az ev. papi karra és az egész egy-
házmegyére. A szabályrendeleti bizottság pontjai 
között hosszas vitára adott okot a berencsfalusi ev. 
egyház — tőleg hiványügyből folyó — zűrzavaros 
állapota, melynek javítása Ro\snyai János szárdi 
lelkész, mint külön előadó, továbbá az elnökség, 
nemkülönben Svehla Gyula ministeri tanácsos és 
Sobó Jenő lőbánvatanácsos s mások hozzászólásai 
és indítványai következtében az esp. törvényszékre 
utaltatott, annál is inkább, mert — köznézet s az 



adatok szerint — az egyház lelkésze s felügyelője 
nem a békességes megoldást, de inkább a hábo-
rúságot mozdítják elő s a világi hatóság is nem a 
megfelelő eljárásra kéretik és szóllittatik fel. Fon-
tos volt még e bizottság pontjai között: Ipöly-Vece 
Kis-Csalomiához tartozó e leányegyház anyásitásá-
nak — tekintettel főleg a jövőben idetartozó tem-
plomépitő Ipolvsdg megyei fő- és székhely s ev. 
missióra — kimondása, illetve az egyházkerületi 
gyűlés elé ajánlólag való fölterjesztése; a Selmec-
bányái ev. elemi iskolák államosításának megen-
gedése ; 7erbegec fiókegyház felebbezésének elinté-
zése, mely szerint, Terbegec a kis-csalomiaí tani-
tólak tetőzete csináltatásához való hozzájárulás kö-
telezettsége alól fölmentetik; Hörk József pozsonyi 
theol. akad. tanár ,.Cura pastoralis" c. helyét meg-
álló müvének kiadásra való ajánlása. A szabály-
rendeleti bizottság ügyeinek előadója Krupec Ist-
ván alesperes volt, ki az Ipolyságon épülendő ev. 
templomügyben is referált, jelentvén, hogy 15,590 
kor.-ra rugó templomalap állván rendelkezésre már 
— a telekajándékozó város sürgetése miatt — to-
vább várni nem lehetvén — a templomépítés meg-
kezdődik ; egyben olvastatott Folkusházy Sándor 
ipolysági ügyvéd s ev. pénztáros beküldött száma-
dása is s engedélyeztetett — illetékes ellenjegy-
zésre — a pénz folyósítása. Az iskolabizottságnak 
terjedelmes s az iskolai — megnyugtatóknak mond-
ható - - állapotokról hű képet nyújtó jegyzőköny-
vét Holuby Vilmos teszérvölgyi körlelkész szer-
kesztette és olvasta, a gyámintézetet pedig s a 
pénztárit Fuchs János esp. főjegyző. A honti ev. 
gyám intézet búcsúzván lélekben eddigi fáradhat-
lan, de immár visszavonhatlanul lemondott egyházi 
egyetemes elnökétől: Dr. Baltik Frigyes püspöktől, 
helyébe bizalommal választja, illetve szavaz Gyír 
iát\ Ferenc tűladunáni ev. püspökre. A különféle 
cimek alatt beérkezett töméntelen folyamodvány 
elintézése után Trestyáns\ky nyug. alezredes s 
egyházfelügyelő és némely hivei által vádolt Sefta-
rovs^kv lelkész élénk hozzászólásai kapcsán a kis-
csalomiai egyházi ügyekkel, továbbá hitoktatási 
díjazási kérdésekkel foglalkozott részletesebben az 
esp. közgyűlés; megválasztotta a kerül, gyűlésre 
a követeit (közöttük megbízó levéllel; llolluby 
Adolt, Krupec István, Fuchs János és Rozsnyai 
Jánost a lelkészek sorából, a világiakból pedig : 
Svehla Gyula, Farbaky István, Sobó Jenő, Szn-
lyovszky Aurél s még néhányat jegyzőkönyvi ki-
vonattal mindkét rendből); 5 korona birság alá 
vetni határozta — Ivánka László indítványára esak 
a jövendőben — a magukat az egyházmegyei köz-
gyfilésen nem képviselt egyházakat; Zsedényianumra 
ajánlvák: Batyel Gyula első sorban, azután Laczó 
Dániel, Rohács Boldizsár és Brodnyánszky Dénes 
tanitók ; esp. törvényszéki jegyzőnek a közgyűlés 
megválasztja — a Zomborba áthelyezett Schulcz 
Ágost kir. ügyész helyébe — Folkusházy Sándort, 

papi segélyző kormányz. biz. tagnak az elhunyt 
Dedins\kv József ledényi lelkész helyébe S\luka 
János bagyani lelkészt, felső-bozóki körlelkésznek 
pedig a Krakkóba tábori papnák ment Gregus 
Gyula csalli lelkész helyére Stúr Pál fehérkuti lel-
készt ; mint új pap az esperességben bemutatko-
kozik : itj. Bernáth Pál, főesperesnek nyújtott keze 
adásával Ígérvén ev. hithűséget és magyar hon-
szeretetet ; Svehla Gyula tavali indítványa esper. 
káplántartás dolgában leszállitatik az egyházakhoz 
s egyúttal kerül, gyűlés elé is terjesztetik ; ugyan-
csak Svehla indítványára kimondja az esp. gyűlés, 
hogy jövőben az esp. gyűlést kizárólag magyar is-
tentisztelettel vezeti be ; elhatároztatott a papi ér-
tekezleteknek az esp. gyűléstől — ügy mint aze-
lőtt — függetlenül külön tartása ; a theol. rend-
szer" fogas kérdésében az ev. Hont, elismerve ügy 
a Sopront s Eperjest megillető uj, mint Pozsony 
szempontjából a szerzett jogokat, — szorgalmazza 
a prot. theol. fakultás felállítását a budapesti egye-
temen ; végezetül : 1S48. XX. t. c. megvalósítása 
ügyében — a papi értekezletből s Hajdú Lajos 
háti lelkész indítványára — kimondatik. hogy a 
f . borsodi ev. ref. leik. értekezlet által megindított 
mozgalomhoz az ev. Hont is csatlakozik s a fővá-
rosban tervezendő egyetemes prot. papi gyűlésre 
követekül kiküldi a főe perest (akadályoztatása ese-
tén az alesperest) és Hajdú Lajost, hogy ott a papi 
fizetés s kórpótlék ügyének méltányos, jogos és 
teljesen igazságos megoldása érdekében emeljék 
fel, a mint kell szavukat ! —n. 

A M. Pr. Irod. Társaság T. Tagjaihoz. A m a -
gyar protestáns irodalmi társaság az újvidéki két 
protestáns testvéregyház szíves meghívását elfo-
gadván, hogy a társaság minden érkező tagja iránti 
a kellő figyelmet és gondosságot kifejthessük, van 
szerencsénk a következőkre figyelmeztetni. Fenti 
társaság köz- s VlII-ik vándorgyűlése Újvidéken, 
szeptember 14. és 15. napjain fog megtartatni. 
Tisztelettel kérjük a társaság tagjait, hogy e gyű-
lésen minél nagyobb számban megjelenni méltóz-
tassanak. A társaság tagjai legyenek szívesek min-
ket okvetlen augusztus l-ig arról értesíteni, vájjon 
jelenlétükkel szerencséltetnek-e Elszállásolásról 
mi gondoskodunk, kérünk azonban szives értesí-
tést arról, vájjon vendéglőben óhajtanak-e elszál-
lásojtatni, vagy magánháznál? Az aláírást olvasha-
tóan kérjük, a lakhely, az utolsó posta és társa-
dalmi állás megjelölésével, hogy a nyomtatványo-
kat és a kedvezményes vasúti vagy dunagőzhajó-
zási jegyeket elküldhessük. A nmélt. és főtiszt, el-
nökség hivatalos fogadását és az ünnepélyes be-
vonulást szept. 14-én, szerdán délután 4 órára ter-
vezzük; azonban a más időben érkező vendégek 
fogadására is lesz gondunk. Tájékozásul megje-
gyezzük, hogy Budapestről a személyvonat érke-
zik d. u. 4*06 órakor; a gyorsvonat este 7*41 órakor 
és egy személyvonat reggel 8'29 órakor. Budapest-



ről a gőzhajó szerdán este 6'40 órakor érkezik 
Újvidékre. A tagok közgyűlése szept. 14-án d, u. 
5 órakor a városháza dísztermében fog megtartatni ; 
este 8 órakor ismerkedési estély lesz aMayer-féle 
szállóban. Szeptember 15-én d. e. 9 órakor isten-
tisztelet az ev. ref. templomban ; közvetlenül utána 
diszgyülés az ágost. evang. templomban. Tisztel-
gések a városháza nagytermében d e. 12—1 óra 
között D. u. 1. órakor közebéd az Erzsébet szálló 
dísztermében. Ugyancsak d. u. 4 órakor belmisz-
sziói értekezlet az ág evang. templomban. D. u. 
5 órakor kirándulás! Péterváradra, Kamenicára. 
Este 8 órakor Concert az Erzsébet szállóban. Szep-
tember 16-án reggel 9 órakor kirándulás Belg-
rádba, Orsovára, Adakaléba és Herkules-fürdőbe. 
Kiváltó tisztelettel. Újvidék, 1901 július 8-án. Beló-
hors^ky Gá'iór, ág. ev. lelkész-tőesperes. Molnár 
Hágó ev. ret. lelkész. Dr. S\abó Lajos, biz. jegyző, 

Meghívás. Magyarhoni ágostai hitv. evangeli-
kus egyházunk egyetemes közgyűlését 1901-ik évi 
november havának 9-ik napjára, délelőtti 10 órára, 
a gyűlést megelőző értekezletet pedig folyó évi 
november havának 8-ik napjára, esti 6 órára a 
pesti evang, egyház épületébe tűzte ki az elnök-
ség. Az egyetemes gyűlés fontosabb tárgyai: Egye-
temes felügyelői jelentés. Miniszteri leiratok. A 
horváth-sziavon országos kormány leirata Az ev. 
íef. konvent átirata. A két protestáns egyházat kö-
zösen érdeklő ügyekre nézve kiküldött bizottság 
jelentése. A házépítés ügyében kiküldött bizottság 
jelentése. A pénzügyi bizottság jelentése. Egyete-
mes pénztári számadás. Az egyetemes egyház költ-
ségvetése. ü brit- és külföldi bibliatársulat átirata. 
Javaslat a közalap jövedelmének felosztásáról. A 
theologiai akadémiai nagybizottság jelentése. A 
tanügyi bizottság jelentése, a közoktatásügyi bi-
zottság jelentése. Az alkotmány- és jogügyi bi-
zottság jelentése. Az 1903. évi egyetemes gyűlés 
jegyzőkönyvének intézkedést igénylő pontjai. Az 
egyházkerületek fölterjesztései, Indítványok. 

Ismeretlentől és ismeretlen helyről azon ké-
relem intéztetett hozzánk, hatnánk oda, hogy ,,A 
protestantizmus befolyása és jelentősége az állami 
életre," kiirt pályázati munka felett ne történjék 
most még a döntés, mivel egy más egyén eddig 
ismeretlen kútforrások alapján akarja e tárgyat fel-
dolgozni, s csak ha ez is be lesz nyújtva mondja 
ki a bíráló bizottság Ítéletét. IIa eddig vártak az 
ügy érdekében lehet még várni egy évet. 

Külföld. 
A szászorsz. ev. luth. ,,Gottes-kasten"-nek évi 

bevétele volt az elmúlt évben 20068, vagyis 7600 
márkával kevesebb az előző évnél, a melyben 
nagyobb adományokban is részesült. Mindössze 9 
ünnepélyt tartott. Tagjainak száma 667-ről 671-re 

emelkedett. Segélyben részesített Bajorországban 9 
egyházközséget 525, Elzász-Lothringiában 2 egy-
házközséget 550, Lippében 3 egyházközséget 200? 
12 boroszlóit 2770, ötöt Hasziában 630, az Imánuel-
zsinatot 230, három egyházközséget Bádenben 375. 
egy svájcit 500, 7 cseh egyházközséget 1067, 11 
morváit 1790, egy osztrák-siléziait 50, 10 más 
csehet 1902, i8 magyart 1554 s 2 franciát 250 
márkával. — Ezenkívül fordított még 3600 márkát az 
osztrák ev. relormmozgalom h. lelkészeire, 150 
márkát felsömagyarors\. segédlelkészekre, 100 már-
kát 3 északamerikai stipediumra, 1100 márkát 
Braziliára, 200 márkát Perura, s százat Ausztráliára. 
A rendelkezési alapösszege 1970 márka. A Gottes-
kasten buzgósága elismerést érdemel, bár igen 
gyakran akadályára szolgál a maga munkásságával 
a Gusztáv Adóit' egyesületnek. Van példa rá, hogy 
ellene agitált sőt azt meg is támadta. 

A thüringiai belmissiói értekezlet junius hó 15 
és 16. napjain Nordhausenben tartotta az évi ren-
des közgyűlését. Az ünnepi beszédet Baarts weis-
senssei superint. tartotta. A közgyűlésen Dilthey 
udvari lelkész elnökölt. Előadást tartott Petri arn-
stadti főegyházi tanácsos „a belmissióról s a hu-
manitárius szeretet munkásságról" Holtzlieuer mag-
deburgi generalsuperint. „a hivatalos lelkipásztor-
kodásról és a belmissióról", Müller waltersliauseni 
superint. „a ker. otthonok 50 éves fejlődéséről", 
Dilthey elnök ,,a városi és falusi itj. egyesületek-
ről", Hesse frankenhauseni egyháztanácsos „a cso-
portozatos katecliesisekről". Möhring diakónus „a 
gyermekistentiszteletekről s a szülői estvékről" stb. 
Szóba került a közgyűlésen a Gusztáv Adolf-egye-
sület universalis ev. szeretetmüve is, 'mely ez év-
ben szept. 20—22. napjain Heidelberg egyetemi 
városban tartja meg rendes évi vándor nagy-
gyűlését. 

Az egyházias irányű német prot. theologiát 
Volck rostoki theol. tanár elhunytával (f május 29.) 
nagy veszteség érte. Szül. 1835. Nürnbergben, 
tanitott 1853—57-ig Erlangenben, hol 1861-ig magán-
tanárkodott, s 1863. óta rendkívüli, majd 1865 óta 
rendes tanár volt Dorpatban. Hivatalát 1898-ban 
hagyta el, mivel ellenállott az orosz propagandának, 
a mely előtt pedig — tudjuk — fejet hajtott egy 
magyar theologus. Azután a greifszwaldi s 1900 óta 
Bonnba meghívott König tanszékén Bostockban ta-
nárkodott, s a mecklenburgi ev. tartományegyház 
egyetemének egyik disze volt. A tudományos the-
ologia magaslatán állott, s szolgálta a hitet, az egy-
házat és a tudományt egyaránt. Még a modern 
bibliai kritika kérdéseibe is bevezette a maga hall-
gatóit, de tudományossága mellett a lelkipásztor-
kodás követelményeire is nagy figyelmet fordított. 
Nagyon szerette a bibliát, s otthon volt annak ó-
és uj szöv. részében egyaránt. A Bibel-Babel vitá-
jából is kivette a maga részét. Zöckler theol. kézi-
könyvében közölte a kanonikát s a hermeneutikát,. 



Mihlan tanárral gyiitt kiadta Gesenius ó szöv. szó-
tárának 8—11. kiadását s Kiegészítette az új szöv. 
bibliai theologiával Hoffmann erlangeni tanárnak 
nagy bibliai művét. Szorgalmas munkatársa volt a 
Hauch-féle reálencyklopadiának is. Az egyházi tlieo-
lógia benne egyik legnagyobb hivét és legtudósabb 
képviselőjét vesztetelte. 

A pápa, a szegény vMikáni fogoly bűsás jö-
vedelmeiről szólanak a francia lapok eképen : Ezek 
szerint olaszorsz. és külföldi birtokai után csak 
875.000 frank évi jövedelmet élvez ; az értékpapírok 
6,000.000 kamatjövedelmet hajtanak évente; adomá-
nyok és ajándékokban átlag két és fél millió folyik 
be a Vatikán pénztárába s végül a a Péteríillérek kö-
rülbelül tizenkét millió frankkal gyarapítják a szent-
szék jövedelmeit. Ezek az összegek összesen körül-
belül huszonegy-huszonkét millió frankot tesznek ki, 
ami meglehetősen szép jövedelem. Ezzel szemben 
csak körülbelül hatmillió frank kiadás áll. És pedig 
két és fél millió a bibornokok fizetése, 397.000 frank a 
Vatikán személyzetének évi dotaciója, 1,250.000 fran-
kot emészt a könyvtár és muzeum, 750.000 frank a 
szent Péter-bazilika tentartási költsége és különböző 
kiadásokra 750.000 frank. Végeredményként tehát 
tizenhat, esetleg tizenhét millió frank fölösleg ma-
rad évente a Valikán pénztárában. Jól értettek en-
nek a tesaurnsnak megtöltéséhez a középkorban is, 
a midőn abba a „peccata germanorum" folytak be 
évenként A pápa tehát már nem mondhatja magá-
ról az általa a földön képviselt urával, liogy „az 
én országom nem e világból való. 

Az anglikán egyházban 1899. óta hevesebben 
folyó ritualista viták ellen maga az állani is fellé-
pett, egy kir. bizottságot nevezett ki a kérdésnek 
s főlog az istentisztelet rendjének, díszének, átala-
kulásának és esetleges változtatásainak komolyabb 
tanulmányozására. E bizottság 14 tagból áll, mely-
nek theol tagjai a canterburgi érsek s az oxfordi 
püspök. A többi tagok jogászokból, képviselőkből 
s a bibliai és missiói társulatok elnökeiből állanak. 
A szélsőbb irányokat szándékosan mellőzték. Az 
államnak ez a beavatkozása az állami egyház re-
katholizálását akarja megakadályozni, mely a ritu-
alistáknál folyton növekvőben van. A ritualisták. 
tekintet nélkül az állami törvényekre, azt vitatják, 
liogy nekik a 39. cikk s az úgynevezett Conton 
Player Hook értelmében joguk van a misére, szen-
tek tiszteletére, holtakért tartandó imákra, töm-
jénre stb. s ez alapon az egyháznak az állnm kö-
telékéből való teljes felszabadítására törekszenek. 
A kir. bizottság végleg szándékozik ez ügyet ren-
dezni, s nem engedi az anglikán egyháznak végle-
ges rekatholizálását. Csak az a kérdés még, lehet-e 
ilyen vallásos mozgalmat kir. bizottságokkal meg-
akasztani k? — Azt olvasom továbbá, hogy legújab-
ban az anglikán egyház a keleti (orosz) egyházzal 
kezd kacérkodni. Ott keresi az angol egyház püs-
pöki successiójának s ezzel as anglikánus ordiná-

tiónak elismertetését, a melyet Róma néhány évvel 
azelőtt oly fenhájazó módon visszautasított. Így hát 
a magas püspöki egyházi párt a keleti egyházak 
felé kezd tekintgetni, s angol módra az azokkal 
való unió létesítése céljából egy társulat is megala-
kúlt. Ez a társulat a minap közzétette az orosz 
szent zsinatnak az egyet, pátriárkához szóló iratát, 
a melyben az ortodox egyháznak a többi hitvallá-
sokhoz való helyes viszonya következőleg van kör-
vonalozva: A nyugati e.uvházak mindmegannyian 
sizmatikus jellegűek. Első lépése a íilioque becsuz-
tatása vala. S miután Róma vezette be a keresz-
tyénségbe azt a sizmatikus szellemet, épen nem 
panaszkodhatik ina e szellem terjesztése fölött, sőt 
maga a Protestantismus is csak egyenes folyomá-
nya annak az alapelvnek, hogy az egyén áll az 
egyház lölölt. Az iiat közelebbről a nem ortodox 
kereszlyénségnek kettős ágát külöinbözteti meg, u. 
m. a latinokat és a protestánsokat, s az utóbbiak-
tól elkülöníti az anglikánusokat. A protestantismust 
nemcsak azzal vádolja, hogy nagyobb súlyt fektet 
a külső jócselekedetekre s a socialis élettevé-
kenységre, mint a vallásos hitre (sic !) hanem még 
vallási zárkózottsággal, lanatismussal s az or-
todoxiának a latinokkal nagyobb gyűlölésével is. 
A protestantizmusnak ez az álláspontja az ő korlá-
toltságából, előítéleteiből s német theologiája büszke 
önérzetéből magyarázandó. E vádakból a szent irat 
kiveszi az anglikánusokat és szives örömmel viszo-
nozza az anglikán egyház jóakaró szeretetét és 
egyesülési vágyát. íme igy csinálnak politikát ma-
gukban az egyházakbar is! Kíváncsiak vagyunk ez 
egyesülési mozgalom további fejleményeire ! — 
Végül szomorú egyházi állapotokról olvashatunk 
Londonban, a hol a többi nagyvárosokhoz hason-
lóan nagy az egyháziatlan néptömeg s még nagyobb 
kiterjedésüek a szervezett egyházközségek. Hogy 
azokon a bajokon segítsenek, több lelkészi állás 
szervezését, férfi és női laikus segédek alkalmazá-
sát, önkéntes segéderők igénybevételét, több tem-
plom építését s egy nyugdíjintézet létesítését sür-
getik. Egy lelkésznek ne legyen több 3000 hívénél 
s több ezer lélekből álló egyházközséget ne gon-
dozzon egy 80 éves pap s egy fiatal káplán." Szinte 
alig hihető, hogy a kalmár "szellemű angoloknál 
ilyen állapotok is lehetnek ! Forrásunk nemcsak 
az egyháziallanság terjesztése, hanem a vasárnapi 
munkaszünet megsértére fölött is panaszkodik. 
London keleti utcáiban a gépek, főleg a zsidó mun-
kaadóknál, csakúgy zakatolnak vasár- és ünnep-
napokon, mint bármely közönséges napon. Nem 
hiába mondotta ott már régebben is vernlámi Ba-
con, hogy a tudomány pénz és hatalom Î 

Eperjes. Dr. Szldvik Mátyás. 



T E M E T Ő . 

Szontágh Pál emlékezete. 
1820—1904. 

Életének folyása nagyérdekü. Magyarország 
újjáalakulásának idejét élte keresztül. A szabad-
ságharcban küzdő szerepe volt. Súlyos vasban 
szenvedett börtönt azért, mert hazáját szerette. 
Kiváló szerepet vitt az alkotmány helyreállítása 
után politikai és egyházi életünkben. 

Életrajza a következő : 
Szontágh Pál született Szécsényben 1820-ik 

évi szeptember 12-én. Szülei Szontágh István több 
megye táblabírója, a Szász Coburggóthai uralkodó 
herceg udvari tanácsosa és Veres Anna. A szülők 
kiváló gondot fordítottak a fiu tanítása és nevelte-
tésére, ki már gyermekkorában többszörös jelét 
adta fényes talentumának. Iskoláztatását és pedig a 
négy ginin. oszt. ismereteit 1832-ig ott magántanítók-
tól nyerte, 1832—3. évben az V. osztályt, vagy a 
rhetorikát Eperjesen hallgatta, 1833—1. évben a VI. 
osztályt, vagyis a poeticát a losonci ref. collegium-
ban járta. Iskolai tanulmányainak befejezésére a 
budapesti egyetemre jött, melynek 1831—39-ig 
szorgalmas hallgatója volt. Tanulmányait minden ütt 
kitűnő sikerrel végezte. 

Politikai pályafutásának ideje a szabadságharc 
idejébe esik. 1818. november 11-én Bécsben letar-
tóztatták és börtönbe vetették, a bécsi úgynevezett 
októberi lázadásban való részvétel gyanúja miatt. 
A haditörvényszék Bem tábornak Bécsből való 
menekülésének előmozdítása miatt őt 1819. év ok-
tóberében a kiállott vizsgálati fogságon felül 2 évi 
súlyos börtönre Ítélte és ugyanazon év november 
1-én átszállitatott az olmützi Vár börtönébe, .1819. 
november 5-én az ítélet, magyarázata folytán békó-
vasba verték stb. . . . mig az 1850. évben kegyel-
met nyert. 

Igy kiszabadulván a fogságból augusztusban 
haza sietett a szülői házhoz. Azon idő volt ez, mi-
kor legjobbjaiuknak is alig maradt más tér a mű-
ködésre, mint utolsó menedékül a gazdálkodás, a 
szeretett anyai föld mivelése, melynek talajára állva 
Anteusként uj erőt meríteni reméltek és merítet-
tek is. 

Az egyházban több hivatalt viselt. 20 évig 
volt az agárdi gyülekezetnek szeretett «inspectora» 
régi bölcs nesztor, a Fabó András Monumenta 
evangelium írójának oldala mellett. Sok éven át a 
bányai Superitendentia másodfokú Consistoriumá-
nak elnöke, a legutóbbi zsinat tagja, s mint ilyen 
zsinati napi diját a nógrádi esperességnek vissza-
ajándékozta, illetve nem vette fel. 

Szontágh Pál a régi iskola Iii ve lévén, az ál-
tala viselt hivatalok nagyrészét (kivéve a szolga-
biróságot és az országgyűlési képviselőséget) in-
gyenesen nobile officiumból viselte. 

Utóbbi időben roskadozva a magas kor súlya 
alatt teljesen visszavonult horpási tusKulánumába, 
várva az Ur hivő szózatát. Legyen emléke áldott 
mi közöttünk. 

Dr. Szontágh Antal az elhunyt nemes szivé-
nek sugallatát követve a vármegyei jegyzők özve-
gyei s árvái nyugdíjintézetének 50 kort, a horpá-
csi szegényeknek 20 koronát, a berkii szegények-
nek 10-et. a tereskeieknek 10-et s a balassagyar-
matiaknak 100 kort adományozott. 

Hogy menynyire megfelel ez a megdicsőült 
nemes gondolkozásának, igazolja az ő végrendelete. 
Ebben a következő adományokra találunk : 

1. A Kisfaludy-társaság könv\ kiadási alapjá-
nak 1000 korona. 

2. A dunáninneni ev. kerületnek 6000 kort. 
3. A bánki ev. iskolának 800 korona. 
Ma már ott nyugszik a horpácsi temetőben. 
Legyen áldott emlékezete ; a mindenható pe-

dig támasszon evang. egyházunknak és magyar 
hazánknak több ily buzgó hivet ! 

I roda lom. 
A modern Magyarország. A XIX. század nagy 

politikai, gazdasági és szociális mozgalmainak hul-
lámai a század első negyedében érik Magyaror-
szágot. Az 1825-iki országgyűlés a kiindulási pontja 
azoknak az eseményeknek, melyekből diadalma-
san kelt ki a modern Magyarország. Lassan, de 
nagy szelleme termékenyítő hatása alatt biztosan 
halad az az érési processzus, mely a nagy átala-
kulást megelőzte. — Micsoda utat kellett megten-
nie ennek az országnak, mig az 1825 előtti állapo-
tokból a modern állam magaslatára emelkedett, 
felruházva annak minden attribútumával ! Micsoda 
termékeinség kellett ahhoz nagy szellemekben, 
kezdeményező erőben! A magyarok istene megál-
dotta ezt az országot, egy évszázadon belül legna-
gyobb fiait ajándékozván neki. 

Magyarország újjáalakulása történelmünk leg-
szebb lapjait tölti be. Ezt az átalakulást, visszapil-
lantással az előzményekre, szereplő férfiainak hü 
és biztos jellemzésével, művészi tollal a Nagy Képes 
Világtörténet most megjelent 208—210. füzetében 
irta meg Marcali Honrik. 

A 12 kötetes nagy munka szerkesztője Mar-
cali Henrik egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet írója 
is. Egy-egy gazdagon illusztrált kötet ára díszes 
félbőrkötésben 16,— korona; füzetenként is kapható 
60 fillérjével. Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Bévai Testvérek Irodalmi In-
tézet Részvénytársaság Budapest, VIII., Cllői-ut 18 
sz.) s minden hazai könyvkereskedés utján, havi 
részletfizetésre is. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

L. S. A folyó év első telére kellet a 6 kor. 
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Pályázati hirdetmény. 
A tiszai ág. Ii. ev. egyházkerület eperjesi kollégiu-

mának jogakadémiáján a magyar közigazgatási jog és 
statisztika tanszéke, inelvlyel ideiglenesen a jogböl-
cselet előadása is egybe van kötve, megüresedvén, 
e tanszékre ezennel pályázatot hirdetek. 

A tanszék javadalmazása — miután egyelőre 
nyilvános rendkívüli tanárral töltetik be — collé-
giumi jogakadémia pénztárából havi előzetes rész-
letekben kifizetendő 2800 kor. évi törzsfizetés, 600 
Kor. évi lakpénz, valamint ideiglenesen, egy évre 
megszavazott 600 kor. drágasági pótlék. 

A megválasztandó rendkívüli tanár nyugdíjjo-
gosultságát és lizetési kötelezettségét az 1894. XXVII. 
t.-cikk szabályozza. 

Megválasztható csakis oly ág. hit. evang. pá-
lyázó, a ki a tanszék valamelyik főtárgyából egye-
temi magántanári képesítettséggel, illetve a ki ál-
lamtudori vagy jogtudori oklevéllel bir. Ez utóbbiak 
azonban három év alatt az egyetemi magántanári 
képesítést megszerezni kötelesek s ezenkívül ameny-
nyiben jogtudor választatnék meg, köteles lesz az 
államtudori oklevelet is megállapítandó záros ha-
táridőn belől megszerezni. 

A megüresedett tanszéket az eperjesi Gollégium 
igazgató-választmánya tölti be. A megválasztandó 
tanár tanszékét 1904. szeptember 10-én lesz köte-
les elfoglalni s ez időtől kezdve a tanszéket meg-
illető javadalmak élvezetébe lép. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minő-
sítésüket, esetleges hivatali alkalmaztatásukat, iro-
dalmi működésüket, katonai szolgálati kötelezettsé-
güket vagy az alóli mentességüket és rövid élet-
rajzukat feltüntető pályázati kérvényüket — és pe-
dig, lia közszolgálatban állanak, közvetlen felettes 
hatóságuk utján — f. évi augusztus 20-ig a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collégiuma igaz-
gatóválasztmányához címezve, alulírotthoz nyújt-
sák be. 

Kperjesen, 1901. évi julius hó 15-én. 

Dr. Schmidt Gyula 
(38 3—1 coll. felügyelő. 

^stT*' ̂ œ^^c^^Tn^^Sb,"? /̂ícT*" ̂ cT* 

è i è é è è è è è è è è è è è è i é è è 
Pályázat. 

A nyíregyházi ág. h. ev. főgynmasiumnál egy 

t o rna taná r i á l lás ra 
ezennel pályázat hirdettetik. Az állással összekötött 
javadalmazás 1600 K és 400 K. lakáspénz," ötödéves 
korpótlék 5 izben 100—100 K. A növendékeknek 
adandó vivó-órákért külön díjazás jár. 

Kötelessége a főgymnasium összes növendé-
keit osztályonként heti két órában a tornában a 
középiskolai rendszabályok értelmében kiképezni, 
a játékdélutánokat vezetni, a vívásra jelentkezőket 
a kardvívásban gyakorolni (ezt külön dij mellett) 

A pályázók végzett tanulmányaikról, ág. ev. 
vallásukról, egészségi és családi állapotukról, élet-
korukról, alkalmazásukról, katonai képzettségükről 
szóló bizonyítványaikat a nyíregyházi ág. h. ev. fő-
gymnasium kormányzótanácsához címezve — a 
nyíregyházi ág. h. ev. főgymnasium igazgatójához 
f. évi augusztus 15-ig nyú j t s ák be. 

A megválasztott egyévi próbaidő múlva erő-
síthető meg, a midőn az országos nyugdíjintézet-
nek is kölelezett ta-ja lesz. 

Állását augusztus végén tartozik elfoglalni. 
Nyíregyháza, 1904. julius 13. 

Bencs László Martinyi József 
főgym. h. felügyelő. 67 1 — 1 főgymn. igazgató. 

Pályázat. 
A besztercebányai ág. hitv. ev. gymnasium-

nál a 

mennyiségtan-természettani tanszék 
rendes tanárral töltendő be. Javadalmazás : a fenn-
tartó egyházközség pénztárából 1760 K fizetés 440 k la-
káspénz ; az államsegélyből a lizetés 640 K-val 2400 
K-ra a lakáspénz 120 K-val 560 K-ra egészíttetik ki. 
Okleveles pályázók hiányában nem okleveles egyén 
helyettes tanári minőségben alkalmaztatik s 1700 
K dijazásban részesül. A megválasztandó rendes 
tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogos és 
kötelezett tagja. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Az egyházi közgyűléshez intézett s kellően 
fölszerelt folyamodványok f. évi augusztus hó 10-ig 
a gymnaslum igazgatójához küldendők, ki megke-
resés esetén bővebb felvilágosítással is szolgál. 

Besztercebánya, 1904. julius 18. 

Burkovszky Kálmán 
iskolai felügyelő, 

69 2 1 

Toronyórák = 
palota- , városházi - , gyá r í -
és l a k t a n y a órák beren-
dezését a legelőnyöseb-
ben eszközl i 

l l a j c r Károly utóda Müller János 
első magyar óragyár gőzerővel 

BUDAPEST, VII., Csümöri-Dt 50 . s z j n , 
saját házában. 

Képesár jegyzékek és költségvetések bérmentve 
30 1 0 - 8 . 



Üzletem fennállása alatt 116 ev. ref. egyháznak szolgáltam munkámmal. 

Orgona építészeti műterem 
Debrecenben 

Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegium mellett). 
FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Tel jesen e célra épi tet t házamban készí tem a 
-mai kor leg töké le tesebb v ívmánya szer in t bá rmi ly 
kivitelű líj o rgonáka t s azokér t a l egmesszebb-
menő jótál lást vál lalom. 

Orgona ép í tészetem, mint az ev. ret . 
egyházak é r d e k é t s z o l g á l ó intézmény, e 
t é r e n az o r s z á g b a n egyedül áll. 

M u n k á m jóságával e lér tem azt, h o g y m i n d e n 
évben növekszik a cégem i r án t i bizalom, s ígé-
r e m ezút ta l is, h o g y továbbra is ú g y az á rakban , 
min t a kivi telben egyházam érdekét t a r t om első 
so rban is szem előt t és te l jes megb ízha tóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák áta lakí tását , 
á thelyezését , t i sz t í tásá t , hango l á sá t és j av í tásá t , 
vagy évi gondozásá t mérsékel t áron, több évre 
menő jó tá l lás mel le t t . 

A n a g y t i sz te le tű és t ek in t e t e s egyházi elöl-
j á róság és az adományozó közönség, va lamin t a 
kántor , o rgonis ta és t an i tó u r ak szives (pár t fogá-
sába továbbra is a ján lva m a g a m a t , m a r a d t a m 

te l jes t i sz te le t te l 

Kerékgyártó István 
38. 5. orgona készítő. 

Határozott árak. elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

Pályázat. 
M-•1 
CL O PC 
5 
CL 

PC n 

jr Hazánk legrégibb harangöntödéje, £ 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás, 

^síp" Előnyös feltételeit engedtetnek. 

SELTENHGFER FRIGYES F i i 
S O P R O N B A N 

es. és in. királyi nő vari sxállitó k. 
Aján l j ák l eg jobban berendeze t t ha rangön tődé jüke t 

a t . községek- és egyházaknak . Harangok bármely nagy-
s á g b a n és zen^ze tben csak a legf inemabb ha r angé rcbő l 
t i sz ta csengő hangga l önte tnek . Repedt harangok ú j r a -
ö n t e t n e k ; ezek, valamint az ú j h a r a n g o k is, a m á r meg-
levőhöz te l jes ö s s z h a n g z a t b a n ön te tnek , Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
ze tünkre n a g y haran-
gok részére, mely ál-
ta l ezek k ö n n y e n húz-
ha tók s a fa lakat n e m 
rázzák. Fakoronákka l 
biró ha r angok ezen 
szerkezet re olcsó á r é r t 
á ta lakí t ta tnak . Ková-
csolt vasból készül t 
t űzmen te s harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó á rak 
mellet t leg jobban a ján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 

A beszterczebányai ág. hitv. ev. gym-
nasiumnál a latin nyelv és történelem taní-
tásával egybekötött 

rendes tanár i állás 
töltendő be. Javada lmazás : a fenntartó egy-
házközség pénztárából 1760 K fizetés és 440 
K lakáspénz ; az államsegélyből a fizetés 
640 K-val 2400 K-ra, a lakáspénz 120 K-val 
560 K-ra egészíttetik ki. Okleveles pályázók 
hiányában nem okleveles egyén helyettes ta-
nárnak választatik s 1700 K díjazásban ré-
szesül. A megválasztandó rendes tanár az 
országos tanári nyugdíjintézetnek jogos és 
kötelezett tagja. Az állás szeptember 1-én 
elfoglalandó. Az egyházi közgyűléshez inté-
zett s kellően fölszerelt folyamodványok f. 
évi julius hó 31-ig a gymasium igazgatójá-
hoz küldendők, ki megkeresés esetén bővebb 
felvilágosítással is szolgál. 

Beszterczebánya, 1904. julius 9. 

64 2 - 2 
Burkovszky Kálmán 

iskolai felügyelő. 

Pályázat 
a liartai (Pestm. postahely) ág. hitv. ev. 

egvházközségnél megüresedett 

I. kántor-tanitói állásra. 
A üijlevél végleges megállapítása most van 

folyamatban, a javadalom tehát pontosan meg nem 
határozható, de a legrosszabb esetben is 1520 ko-
ronára becsülhető. 

A részletekre nézve alulírott szivesen ad fel-
világosítást az érdeklődőknek. 

A kántori teendőket két kántor végzi heten-
ként felváltva. 

A megválasztandó a mindennapi iskolán ki-
vül általános ismétlő iskolát is köteles vezetni. 

Tannyelv : a magyar, de a német nyelv tudása 
is megkívántatik. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. é. 
auguszths hó 6-ig laulirotthoz küldendők be. 

66. 3 - 2 . Gallé István lelkész. 



^ Az 1902 . évi verseczi ipar es gazdasági kiállitá-
t j táson és az 1901. évi makói ipar ós gazgasági ki- km 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. ^ 

* Wegenstein C. L. * 
= első délmagyarországi = K* 

* orgona-épilö müintézet I I 
t » (villamos üzemre berendezve) ^ 

\i\Mi\ Temesvárott. # 
|J f f i ö j 

5 if 1 1 f ^ Szá l l í t k i tűnő , l e g ú j a b b * 
^ j t íBSMl r e n d s z e r s z e r i n t k é s z í t e t t ^ 

f g f — pneumatikus ~ tf 

1 o r g o n á k a t | 
bármily nagyságban ^ 

| j a legolcsóbb á r a k mellet t . ^ 
Javítások, átalakítások és hangolások át-

S vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem- QT 
2 m e ' eszközöltetnek. 
JJ Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 7r 
^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 2 7 - 1 7 

Kivonat az elismerő iratokból : 
Iacy tisztelt Egry ur ! 

Örömmel tud t jük. hogy azokkal a harangokkal, me-
lyeket a mul t hónapban a rimaszécsi ref. templomunk tor-
nyába öntött , mindnyá jan nagyon megvagyunk elégedve. 
Népünk alig tud vele Letelni. Régi forró vágyai megvaló-
sultak. Ha harangjaink kedves hangjai megcsendülnek, 
ugy érezzük, mintha menyei zene hangjai hivnák lelkünket 
az egekbe. Vidékünkön kedvesebb szólásu harangok most 
már nincsenek n mieinknél. Az aggteleki csepkőbarlaug tün-
dérharaugjai szólanak igv és ami legfőbb, kellemes, tömör, át-
ható szavuk mind a hat egyházunkba elhallatszik stb. 

igaz tisztelői 
Sásik János gondnok. Vatiay László ev. ref. lelkész 

e g v h m f f l - és e g y h k e r . a l j e g y z ő 

baktai EGRY FERENCZ 
hara)i(jöntö 

K i S - G e j Ő C Z , U n g m e g y e . 
Ajánlom havmiy-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t k é r n i ! 

•2> I 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
R a k t á r : Budapes t , V., L ipó t -kö ru t 15. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat íóerőí 
]i e n z i n - m o to r o s e s é p l ö h é s z Jete k. 

Osborne D. 

Legújabb szerkezetű csavaros 
és szabad, víznyomású borsajtók. 

IV)..féle v 'lá£;hirü amerikai arató és kaszáló gépek , Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
* magyarországi kizárólagos kép\iselösége. * Kívánatra minden szükségletre 

T'j hengerszűk^k, minden e szakmába vágó 
gép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. 

kUlön költségvetés. 



Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tartozó 

nándorliegyi 

lelkészi állomásra. 
J. Javadalom : 
1. 1600 kor. készpénz. 
2. Lakás kerttel. 
3. Hat öl tüzita. 
4. Stólák. 
5. 3 nagy ünnepi offert.oríum. 
6. Napidíj és útiköltség az esperes gyűlésre 

és functiok alkalmával a filiáleban. 
II. Szolgálati nyelv a német : a ki tótul is tud, 

előnyben részesül. 
III. Kötelessége a lelkészi teendőkön kivül a 

vallástanítás.. 
Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél f. évi 

julius hó végéig. 
Temesvár, 1904. április 15. 

Kramár Béla 
60 3 - -3 -4 főesperes. 

Pályázat. 
A gölnicbányai ág. hitv. evang. egyházközség 

egy 

tanítói állomására 
(1—3 fiu-osztály) pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
evang. vallású okleveles tanitók, a kik a magyar 
és német nyelvet szóban és írásban tökéletesen 
bírják, orgona-ének (zene) képességüket, valamint 
azt, hogy a rajzot már jó sikerreJ tanították, docu-
mentálni tudják.Az egyházközség fenntartja magá-
nak a jogot a megválasztandót esetleg más osz-
tályba áthelyezni, a jelenlegi organista-tanitó nyug-
díjaztatása esetén az organista teendőkkel is meg-
bízni, egyszóval tennivalóit szabályozni. 

Javadalmazása : Természetbeni lakás és ker-
ten kivül 1. 800 kor. törzsfizetés és törvényes ötöd-
éves korpótlék, 2. 80 köbm. tűzifa a házhoz szál-
lilva a tanterem és magánlakás Eűtésére ; 3. 748 
liter rozsnak a gölnicbányai piacár szerint pénzbeli 
relutumát ; 4. privátórákért, melyek az azokba járó 
tanulók által legkevesebb 84 fillérrel havonként 
fizettetnek körülbelől 2—300 kor. ; 5. ünnepi és 
névnapi ajándék a tanítványoktól körülbelül 60 kor. 
6. idegen vagy más vallású gyermekektől 10 (tiz) 
kor évi tandíj ; 7. rajztanítás után körülbelől 250—300 
kor. ; egyéb dijak körülbelől 30 kor. 

Kik zongoratanitásban való jártasságukat is 
igazolni tudják előnyben részesülnek és szép mel-
lékkeresetre tehetnek szert. 

Pályázók kellően felszerelt folyamodványaikat 
f. évi augusztus hó 4-ikéig bezárólag alólirotthoz 
nyújtsák be. Az állomás 1904. szeptember 4-ikén 
elfoglalandó. 

Gölnicbánya, 1901. évi julius 3-án. 

Zimmermann Andor s. k. 
61 3—3 lelkész e. iskolasz. elnök. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
— = ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. = = — 

Elfogad megren-i 
delést a legújabb 
csőreridszerü lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú u j és 
átalakított tempíom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va~ 
a m i n t átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 1 0 

Pályázat. 
A l u l í r o t t káplánt ke res m a g a mellé , 

k inek évi 100 k o r o n á t és te l jes e l l á t á s t ád . 
A z i l letőt , h a b e g y a k o r o l t a m a g á t a p a p i 
t e e n d ő k b e , a d m i n i s t r á t o r n a k ó h a j t o m t e n n i 
fé l f ize tés re . 

A m a g y a r nye lven kivül szükséges , h o g y 
n é m e t ü l is t u d j o n . 

E z e n á l l á s t e l fogadn i h a j l a n d ó k fordul -
j a n a k l eve lükben az a lu l í ro t thoz . 

K e l t Gryomán, 1904. ju l ius 11. 

Schulz Jenő 
65 3—2 ág. h. ev. lelkész. 

^ Hirdetés. 
| | J Egy 7 fő és 4 mellékváltozatu elől-
i t játszó pédalos uj 

|j o r g o n a 
Úá mérsékelt árón eladó, a m i a z o n n a l s z á l -
^ litható Szalag Gyula mű-orgonakészitő-

nél Székesfehérvárott. 59 3—3 



évfo lyam. 3 0 . szám. Orosháza, 1904. j u l i u s 28-án 

I. EGYHÁZ fis ISKOLA 
Előf izetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 
Félévre . . • 6 

Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
-H-0-S- 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nvolczad oldal 2 ,, 

A pozsonyi ev. lyceumi kézirattár 
rendezése. 

Egészséges egy'házi élet tudatával bir a 
maga történelmi múltjának, ismeri jelenjét, 
mert hiszen ebből a két forrásból merit erőt 
a maga céljának megvalósítására. A múlt-
nak és jelennek ismerete tájékoztatja a felöl, 
hogy céljának elérésében micsoda erők álla-
nak rendelkezésére. Ellenben a mily arány-
ban figyelmen kivül hagyja az egyházi élet 
a múltat és a jelent, abban az arányban tér 
cl kitűzött céljától. Ez az eltérés nem ^aj, 
ha a múlt vagy jelen egyik-másik tényezőjé-
nek tudatos figyelmen kivül hagyásából ered, 
mert anuak a lulyéb lehet pótolni, lia kell, 
de mindig baj, ha iiemtudásból származik, 
mert helyébe a tapogatóclzás lép. Ez pedig 
már mindenesetre, erő veszteséggel jár s a 
céltól való elhanyatlást von maga után. 

p]zt azt igazságot kell ma hangsúlyoz-
nunk és ismételnünk, midőn sajnálattal ta-
pasztaljuk, hogy ev. egyházunk a maga tör-
ténelmi múltját, annak részleteit oly feltűnő 
lanyha érdeklődéssel kiséri. Imitt-amott hal-
latszott ugyan egy-egy szó az egyházi levél-
tárak, irattárak rendezésének s a beu'nők 
foglalt történelmi anyag megállapításának 
szüksége felöl ; tisztába is hoztak egy pár 
vezérlő elvet : de ezzel aztán jóformán ab-
ban is maradt a terv. S ma ott állunk, hogy 
egyházaink levéltárosai sok érdekes és fon-O. 
tos dolgot tudnak a magunk parochiájának 
múltjából, de arról más persze semmit se 
tud. Mindenki csak a magáét ismeri, de már 
a szomszédjáéról alig tud valamit, vagy 
semmit. A részletekbe belátó és az egészet 
átfoglaló ismeretünk egyházunk történetéről 

nincs, ami van, nem tiszta és világos, mert 
hián\*os, egzoklalú és elavult ismeret. Pedig 
az eféle ismerettel manapság nem lehet meg-
elégedni, mert ez egyenlő azon erkölcsi erők 
f e l a d á s ^ s ^ ^ s ^ l v e k e t a történelmi igazság 
s z o l g ^ ^ t í ^ ^ i S ^ é s z ü n k r e . Nemde oda jtt-
t u n k ^ t ç j p f t . U ^ T a rendelkezésünkre szol-
gáló erők" A y é t tudtunkon kivül elve-
szítjük. . • mi szkodhatunk teljes bizton-
sággal a miUF alapjára, ingadozunk, eltérünk 
elhanyatlunk célunktól. 

Szóval a kimondott programm : egyház-
történelmünk kútfőinek tisztába hozása, át-
tekintése, beható analysise és genetikus szem-
pontok szerint való rendezése — elhangzott, 
de mindösszevéve sem sok, ami belőle ed-
eddig megvalósúlt. Egyházak, testületek, fő-
urak és egyéb levéltárak tulajdonosai hall-
gatnak tovább, ügyet sem vetnek erre a 
nagyon fontos ügyre. 

De ime, még sem hallgatnak min lenüt t ! 
Vagy ha hallgatnak is, csendesen, de annál 
intenzivebben dolgoznak ! 

A pozsonyi ág. h. ev. egyház, látja, 
hogy kézirattára a legfontosabbak egyike. Köz-
történeti, egyháztörténeti kútfők, kéziratok 
nagy mennyiségben vannak ott felhalmozva. 
Érzi kötelezettségét önmaga s az egész ma-o o o 
gyar protestantizmus iránt, 1899-ben meg-
bízza Sclirödl Józsefet ennek a kézirat tárnak 
a rendezésével, katalógusba szedésével. Bele-
kerül vagy 2000 koronába, de hát mi az 
annak a szép nagy egyháznak ? Semmi, vagy 
legalább is nem sok. Ha többe kerülne ak-
kor is megtette volna az az inteligens egy-
ház azért a gazdag kézirattárért . 

Schödl József 1899-ben rögtön hozzá is 
fogott a dologhoz. 



Mert van azzal dolog elég. Még akkor 
is, ha elődjének, Harmath Károly tanárnak 
a kézirattár értékesebb részéről közzétett 
ismertetése adott is neki valami tájékoztatást. 
De érdekes és érdemes munka, mert olyan 
változatos, mint szép tavaszi időn a termé-
szet gazdag nôvén}Tvilàga. 

Van abban a kézirattárban minden. Tudo-
mányos munkák kéziratai tanároktól, tudó-
soktól, melyeknek tárgya történelmi, vallási, 
jogi, bölcseleti, politikai, természettudományi, 
földrajzi, nyelvészeti. Vannak oklevelek, van-
nak magánlevelek kiváló e.aiberektől, a ma-
gyar történelem nagy alakjaitól, az országot, 
Pozsonyt, a pozsonyi eg}^házat, de nem ke-
vésbbé az ország más helyeit érdeklő ügyek-
ről ; eredetiben vagy másolatban, ahogy oda 
kerültek. 

Pozsony mindig gócpontja volt a pro-
testantismusnak. Oda gyűltek az ország leg-
kiválóbb protestáns tudósai, a kik már 200 
éve gyűjtik a kézirattár anyagát. í r tak ere-
deti nagy munkákat maguk is, talán a 
felét annak a szép nagy gyűjteménynek, 
amelyről Schrödl József beszámol. Azonfelül 
sokat másoltak és másoltattak. Bél Mátyás 
talán legtöbbet irt, gyűjtött, másolt és má-
soltatott, s hagyatéka unikuma és büszkesége 
a kéziratárnak. Mellette Michnay András és 
Lichner Pál szereztek a legtöbb érdemet. 

De voltak az egyháznak lelkes hivei is, 
akiknek büszkeségük volt egyházuk virág-
zása. Je szénák János báró egyik alapitója a 
kézirattárnak. Amit az országból, külföldről le-
másoltathatott, beszerezte és elhelyezte a kéz-
irattárban. Példáját többen követték, sokan 
családi levéltáruknak ott kerestek helyet. 

Igy fejlődőt a pozsonyi l}Tceumi könyv-
tár kézirattára legnagyobb jelentőségűvé e 
nemben. 

Schrődl József 4 évig dolgozott rajta, 
mig rendbe szedte. Megnézett minden dara-
bot, megállapította tárgyát, aztán számmal 
ellátva — fasciculusokba rakva — elhelyezte 
a maga helyén. A legszükségesebb részét 
már munkaközben ismertette, kivonatolta, 
hacsak lehetett kinyomatta. 

Most végre legalább egy részét elérte 
vágyainak : katalógusát, pontos tárgymutató-

ját kinyomatják, hogy legalább a közelebb-
ről érdeklődőknek hozzáférhetővé legyen. 

Valósággal öröm nézni munkájának ered-
ményét. Olyan az, mint egy bő aratás. 

A Schrődl József homloka nem eg}^szer 
izzadt, mig napfényre hozta a kincseket. Ju-
talmazza meg érte az a tudat, hogy a pro-
testáns világ kalapot emel munkája előtt ! 

Oh, bárha megvalósulnának eszméi ! Bár 
látnók már, hogy az érdekeltek mindenütt 
hozzálátnak kötelességük teljesítéséhez ol}*an 
áldozatkészséggel, oly öntudatossággal,, mint 
a pozsonyi ev. egyház, s oly kitartó lelke-
sedéssel, mint Schrődl József. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
Az 1898. évi XIV. t,-cz. 20. §-a alapján 

államsegélyre jogosult lelkészek közül azok 
részére, kik ez iránt folyamodtak, a megfe-
lelő segélyösszegek az 1902. évre is folyósítva 
lettek s ezen segélyt mindaddig fogják él-
vezni, mig a fokozatos jövedelemkiegészités 
folytán oly összegű kongruában lesznek ré-
szesíthetők, mely eléri az általuk 1898. év 
előtt már élvezett államsegélyt. 

Az 1902. év a házasságkötések szempont-
jából normális esztendő volt. A házasságok 
abszolút száma az utolsó években majdnem 
állandóan 170 ezer körül mozog s minthogy 
a népesség szaporodásával nem tar t lépést, 
az ezer lélekre eső házassági arányszám év-
ről-évre csökken valamivel. A lefolyt évben 
169,029 házasságot kötöttek a Magyarbiro-
dalomban, 146,671-et Mag}Tarországon és 
22,358-at Horvát-Szlavonországokban. A há-
zasságkötések arán}Ta a népességhez a társ-
országokban jóval kedvezőbb, mert ott ezer 
lélekre 9 - l házasságkötés esett, mig az anya-
országban csak 8'6. 

A felbomlott házasságok száma 125,727 
volt és pedig halál által 123,066, elválás 
folytán 2661 házasság bomlott fel. A kötött 
házasságok többlete tehát 43,302-t tet t a le-
folyt évben. A társországok ebben a tekin-
tetben is kedvezőbb arányszámot értek el. 

A házasulók felekezeti viszonyai nagy-
jából megfelelnek annak az aránynak, a me-
lyet az eg}Tes hitfelekezetek az összes népes-
ségben elfoglalnak. Ez adatokat a népszám-



lálás megfelelő adataival összehasonlítva a 
következő összeállítást tünteti föl Magyar-
országon : 

Vallás 
A h i t fe lekezetek ará-
ny» u 19CO. é»i n é p - A v ö l e g í n y e k A m-nyasgzonyok 

Biámlái ís szerint közt volt 1802-b«n. 

Római katholikus 48*7 48*2 48*8 
Görög katholikus 10*9 112 l l ' l 
Görög keleti 131 13 9 13 8 
Ágostai hitv. evang. 7'5 7'5 7'4 
Evang. református 14"4 14'1 13'9 
Unitárius 0*4 0*4 0*4 
Izraelita 4*9 4*6 4*6 
Egyéb vallású 0.1 0*0 0*0 

A felekezetileg vegyes házasságok aránya 
az előző évhez képest emelkedést mutat. 
Megfelel ez az emelkedés annak az általá-
nos irányzatnak, melyet a vegyes házasságok 
számának alakulásánál tapasztalhatunk. A 
különböző vallásfelekezetüek mindinkább sű-
rűsödő összevegyülése s a vallási előítéletek-
nek leküzdése, melyet a szabadabb gondol-
kozás elősegít, magukkal hozzák, hogy a ve-
gyes házasságok aránya általában emelkedő 
irányzatot követ. 1901-ben az összes házas-
ságoknak 11*30 százaléka, 17.407 házasság 
volt olyan, melyben a házasfelek kölönböző 
hitfelekezetiiek voltak. 

Népmozgalmi statisztikánk az állami anya-
könyvek behozatala óta a különböző feleke-
zetű házasságra lépők között létrejött meg-
egyezések eredményét is tudakolja. 1902-ben 
az anyaországban 3813 esetben jött létre meg-
egyezés a gyermekek vallása iránt, tehát a 
vegyes házasságok 22'4°/o-ában. A római és 
görög katholikusok közt kötött házasságokat 
(2271), melyek csak statisztikai szempontból 
tekinthetők vegyes házasságoknak s a melyek-
nél megegyezés nem is lehetséges, leszá-
mítva, a vegyes házasságoknak 26 százalé-
kában történt megegyezés. A megegyezések 
közül a nagyobb rész (53'7%) az anya val-
lásának javára esett. Nyeresége a megegye-
zésekből csak a római és görög katholikosok-
nak volt (669, illetőleg 7), a többi felekezet 
többé-kevésbbé vesztett a megegyazések foly-
tán. 

A születések törvényessége szempontjá-
ból vizsgálva az adatokat, az összes születé-
seknek 9 4 százaléka házasságon kívüli vi-
szonyból származott. A törvénytelen szüle-

tések nagy számát sem morális, sem gazda-
sági szempontból nem tekinthetjük kedvező 
jelenségnek, annál aggasztóbb tehát, hogy 
a törvénytelen szülések aránya lassan ugyan, 
de folytonosan növekszik. A 80-as években 
még csak 8*1% volt, a 90-es évek első felé-
ben 8"6, második felében 9*0 és 1902-ben már 
9'4 százalék. Az anyaország magában még 
magasabb arányszámot ad, 9*8-at, mig a társ-
országokban csak 7'0 százalék a nem törvé-
nyes szülöttek aránya. Hitfelekezetek szerint 
legtöbb törvén}rtelen születés az unitáriusok-
nál (13'8%) és a görög keletieknél (13*6%) 
fordul elő, mig az ágostaiaknál csak 6-8 szá-
zaléka törvénytelen a szülötteknek. 

Az újszülöttek hitfelekezetek szerint való 
megoszlás nagyjából megfelel a hitfelekeze-
tek népszámlálási arán}Tának. Volt ugyanis 
Magyarországon az élve születtek közt : 

Róm. kath. . . 51'0 
Görög kath. . . 11 "8 
Görög keleti . . 12*6 
Ágost. hitv. ev. . 6*7 
Ev. ref. . . . 13-2 
Unitárius . . . 0*4 
Izraelita . . . 4'2 
Egyéb és. ismeretlen O'l 

összesen ÍOO'O 
A népszámlálási aránynál erősebben van-

nak képviselve az újszülöttek közt az anya-
országban a római és görög katholikusok, a 
társországokban feltűnően a görög keletiek 
és az ágostaiak. összefügg ez azzal, hogy e 
felekezeteknek az átlagosnál magasabb szü-
letési arányuk van. Az egyes hitfelekezetek 
kiszámított népességéhez viszonyítva ugyanis 
Magyarországon a születési arány követ-
kező volt : 

Róm. kath. . . 40*2 
Görög kath. . 41*5 
Görög keleti . . 37'1 
Ágost. hitv. ev. . 34*8 
Ev. ref. . . . 3 5" 3 
Unitárius . . . 33*4 
Izraelita . . . . 32*9 

összes népesség 38'4 
Az összes halálozásokból az egye s hit-

felekezetekre Magyarországon a következő 
százalékok estek : 



Hitfelekezet. 

Róm. kath. 
Görög kath. 
Görög keleti 
Ág. h. ev. 

4 9-1 
12-3 
14-0 

6-9 
13*9 
0-4 
3-2 
0 - 2 

Ev. ref. 
Unitár ius 
Izraeli ta 
Egyéb és ismeretlen 

összesen lOO'O 
Az egyes hitfelekezetek különböző halá-

lozási viszonyait sokkal kifejezőbben áll í t ja 
szem elé a következő összeállítás, mely Ma-
gyarországon az ezer lélekre eső halálozást 
m u t a t j a : 

Hitfelekezet 

Róm. kath. 
Görög kath. 
Görög keleti 
Ag. 

27-0 
30-3 
29-0 
25-1 
26-0 
27-3 
17-1 

li. ev. 
Ev. ref. . 
Unitár ius . 
Izrael i ta . 

összes népesség 26'9 
Az egyes hitfelekezetek különböző szapo-

rodási viszonyait Magyarországon a követ-
kező összeállítás mu ta t j a : 

Ezer lélekre esett szaporodás. 

Róm. kath. . . 13 2 
Görög kath. . . 11'2 
Görög keleti 
Ág. h. ev. 
Ev. ref. 
Uni tár ius . 
Izrael i ta . 

8 - 1 

9-7 
9-3 
6 -1 

15*5 
összes népesség 11*5 

A népiskolák száma, beleértve a felső 
nép- és polgári iskolákat is, 1901-ben 17,146 
volt, 1902-ben p e d i g : 17,299, vagyis 153-mal 
több, mint az előző évben. 

Ez iskolák közt elemi iskola volt : 16951, 
134-gyel több mint az előző évben ; felső nép-
iskola volt 29, egy gyei kevesebb, mint 1901-
ben ; polgári iskola 319, az előző évinél húsz-
szal több. 

Állami elemi iskola volt 1704, 134-gyel 
több, mint 1901-ben; községi elemi iskola 
1669, 6-tal kevesebb mint előbb, államosítá-
sok folytán. 

A róm. ka th . népiskolák 13-mal7 görög 

katholikusok 5-tel, a gör. keletiek 1-gyel, az 
ágost. hitv. evangélikusok S-czal, a magán-
jellegű iskolák 6-tal az izraeli táké 3-mal sza-
porodtak, a többi jellegű iskolák száma apad t 
és pedig : az ev. reformátusoké 9-czel. az 
unitáriusoké 2-vel, az egyesületieké 8 czal ; 
együttvéve az összes felekezeti népiskolák 
száma 13,397-ről 13,416-ra, t ehá t 19-czel 
emelkedett . 

Tíz évre visszamenőleg érdekes képet 
nyerünk a népiskolák számára nézve : A nép-
iskolák száma az 1892. és 1902-ik években 
a következő v o l t : ál lami 820 —1830, községi 
1942 — 1760; róm. kath. 5507—5513; görög-
kath. 2167—2077; görög-keleti 1812 - 1 7 9 6 ; 
ágost. hitv. ev. 1441 — 1402; ev. református 
2377—2086 ; uni tár ius 50—36 ; izraeli ta 
5 7 6 - 506 ; együt t felekezeti 1 3 9 3 4 - 13416; 
magán 161—205; társulat i 41—88; a nép-
iskolák összes száma ezen tiz óv a la t t 16997-
ről 17299-re emelkedett . Az elemi iskolák 
közül 12279 mellett (72'440/o) volt ál talános 
és 1978 mellett (ll'67°/o) gazdasági ismétlő 
iskola, együt t 14257 elemi iskola; az összes 
elemi iskolák 84'11%-a volt ellátva ismétlő 
tanfolyamokkal . 

folyt. köv. 

Belföld-
A képviselőház megint foglalkoztot az 1848-iki 

i-.c.-kel. Eötvös Károly : Ott van pl. egy furcsa ki-
jelentése a 1. miniszter elnök urnák, amelv et eu 
nem tudok megérteni azzal a kis tudomány nyal, 
múlttal és gyakorlattal, amelyet én a politikíii élet 
terén 32 év óta e Házban szereztem. És oz az, amit 
a t. miniszterelnök ur a magyarországi két protes-
táns felekezet igényeiről be zél, amikor azt mondja, 
liogy vannak függő kérdések, amely fü^gő kérdé-
seket a ket protestáns egyhíz valamiféle bizottsága 
formulázott és amelyekkel a kormányhoz járult , 
hogy ő óhajtja, hogy azok a kérdések az 1S48 : XX. 
törvénycikk szellemében lehetőleg közmegnyugvásra 
megoldást nyerjenek. 

Olay Lajos : Ezzel vezetik félre a református 
papokat és tanítókat! Mind félrevezetés ! Világos 
ámitása a szegény papoknak és tanítóknak. 

Elnök (csenget): Kérem a képviselő urat, ne 
méltóztassék közbeszólni ezért a kifejezésért rendre-
útasitom. 

Chty L a j o s : Beszédben is elmondtuk! Van jo-
gunk elmondani ! Tiz képviselő is elmondta! Amitás! 
Szászor is ámítás ! Xohát ! Halljuk ! 



Eötvös Károly : Az I S I S : XX. t.-c. végrehaj-
tása, akár legyen kívánatos, akár nem Magyarország 
mai helyzetében, a mai tényleges viszonyok közt, 

- sem nerc lehetséges, stm nem kívánatos. 
Olay Lajos : Ugy van! Ez az igazság! 
Eötvös Károly : Ezzel én csal: egyéni meggyő-

ződésemet mondom ki. Az 1 8 4 8 : XX. törvénycikk-
nek S'in szószerinti értelme, sem szelleme meg nem 
engedheti ina azt, hogy a mai viszonyok kőzött ta-
pintatlan módo'i, éretlen bölcseséggel ebbe a kér-
désbe akárki belekapjon. Mert az 1 8 4 8 : XX. tör-
vénycikk olyan konc pciónal a törvénybe iktatása, 
melyre mi egész Európában alkalmatlanok a véle-
mények. nin.senek r.a gérve az eszmék és hogy meg-
érnek-e valaha; a:.t én nem tudom, de annyi bizo-
nyos, hogy egy igen magas exaltációbar. levő kor-
szak ezt törvénybe iktathat t i , de a mi nemzetiségi, 
a mi egyházi, a mi felekezeti, a mi dinasztikus vi-
szonyaink knzött ma ebbe kérdésbe belenyúlni, 
azt a heláibatatlan vihart, amely ezzel járna, a nem-
zetre fölidézni azon borzasztó b&jai mellett, amelyek 
ni* st is megvannak : erre komoly államférfiú, és ko-
moly féi Ii n u nem vá lalk< zliatik. 

'Jisza István gróf miniszterelnök: Az én állás-
pontom ugyanaz a kiindulási pontot illetőleg, mint 
a képviselő uré, hogy az 1 8 4 S : XX. törvénycikket 
szó szerint végrehajtani nem leliet, hanem igenis 
azt tartom, hogy az egyházaknak azon nagy érdekeit, 
amelyeknek kielégitése az 1 8 4 8 : XX. törvénycikk 
végrehajtásának nem minden tekintetben helyesen vá-
lasztott jelszava alatt indult meg, igenis, az 18 IS: 
XX. tö vénycikkben lefektetett igéret végri hajtása 
gyanánt elő lehet venni és ki lehet elégíteni, hogy 
milyen sorrendben és hogyan, azt precize. részlete-
sen mondtam meg julius 6-iki beszédemben, lia el-
kerülte figyelmét, legyen szives elolvasni. 

Eötvös Károly: Xem kerülte e ' ! 
Tisza István gróf miniszterelnök: Ha pedig 

nem kerülte el, akkor mai támadási ezei a cimen 
valóban teljesen érthetetlen előttem, mert ott még 
a kérdések sorrendjét is világosan megmondtam. 
Csak jellemzésül hozom fel, hogy ma midőn a kép-
viselő ur azt mondta, hogy az 1 8 4 8 : X X . törvénycikket 
végivh 'jtani nem lehet, frenetikus helyeslés találkozott. 

Nessi Pá l : Nem a mi részünkről! 
Bodoky Zoltán: A vitarendező részér .1 : 
Tisza István gróf miniszterelnök : Én ma csak 

az ellenzék vezéregyéniségeivel foglalkozom, tehát 
Olay Lajos képviselő úrral — kérem iliő tisztelettel 
fogadni, hogy íóla emlékezem meg, aki ugyvan-ozott 
es lekesedett azon, amit Eötvös képviselő ur mon-
dott. Már pedig, midőn julius íi-áu nzt mondtam, 
hogy az 1848 : XX. törvénycikket ugy végre haj-
tani. ahogy azt a törvény szövege involválja, senki 
sem akarja, akkor éppen Olay Lajos ur mondta ezt: 
de én akarom ! 

Ezek után az egymással teljesen ellenkező nyi-
latkozatai ulán a képviselő urnák, azt hiszem, feles-

leges fontosságot tulajdonitok k,z általa éppen az 
1S4S : XX. -törvénycikk révén :na is használt, ke-
mény. mosdatlan és illetlen kifejezéseknek, mert 
csakugyan látszik, hogy nem ludja, miről van szó, 
nyilatkozatainak tehát abszolúte semmi súlyt tulajdo-
nítani nem lehet. 

Olay La jos : En már kijelentettem, hogy én 
leszek az első, aki követi az 184S: XX. törvény-
cikk végrehajtásában, mert szerintem ez a nemzeti 
állam kiegészítése lenne. IIa ő (Tisza) azt nem akarja 
keresztül vinni, hogy a protestáns papok és egyházak 
adózói becsületes ellátással és adórendszerrel láttas-
sanak el. akkor ne mondja azt hogy az 1 8 4 8 : X X 
törvénycikk't akarja végrehajtani, mert az nem igaz. 
Akkor mondja azt, hogy ezt akarom és ezt csinálom. 
Mert igenis fentartom az esetben, ha a miniszterel-
nök most sem lenne egyenes, hanem most is sze-
mét forgatná, hogy ez ámitás a szegény reformá-
tus tanítókkal szemben. 

Tisza István gróf miniszterülrök: T. Ház! Iga-
zán kérem a t. képviselő ur számára ei yliitő körül-
ményül betudni, hogy nem tehet róla, de igazán 
nem tudja mit beszél, általában nem ismeri a kér-
dést és fogalma sincs arról, miről van szó. 

A piótestáns egyházak az 1S48 : XX. t.-c. 
végrehajtásának firmája vagy jelszava, vagy cime, 
alatt, abban a memorandumban, ame'yet az egyhá-
zak erre a célra kiküldött együttes bizottsága át-
adott a kormánynak, a viszonosság és jógegyenlő-
ség szempontjából valamint anyagi tekintetben kér-
nek különböző intézkedéseket. Az anyagi kérelmek 
három csoportra oszthatok. A', első csoport, amely 
anyagilag a legnagyobb összeget igényli, az adóre-
form, a másodig csoport a lelkészi kongrua kérdé-
sének szabályozása, a harmadik csoport azután kü-
lömböző kisebb kultu-ális és egyházi célok elérése. 
Az első két kérelemre nézve volt szerencsém a 
múltkor itt egészen világosan kijelenteni, hogy az 
adóreform kérdését mentül előbb sürgősen megva-
lósitandónük tartom. 

Olay Lajos: Ez helyes! 
Tisza István gróf miniszterelnök: A második 

csoportot összhangba kell hozni természetszerűleg 
más felekezetek lelkészeinek megfelelő -'otációjával 
is. és ehhez a kérdéshez akkor lehet hozzányúlni, 
mikor az állam pénzügyi eszközei ezt megengedik. 
Raj ta kell lennünk, hogy ez mentül előbb bekövet-
kezzék. 

A harmadik csoportról, amely a legkisebb a 
három közt, a múltkor nem nyilatkoztam, de lia a 
képviselő ur akarja, kijelenthetem, hogy nézetem 
szerint a harmadik csoportban felhozott különböző 
egyházi és kulturális cél elérését az által kell az 
egyházaknak lehetővé tenni, hogy az az államsegély, 
amely most is évről-évre adatik, successive emel-
tessék és mindezen célok kielégítésére alkalmas le-
gyen. 

Ez a programul mindazon ügyekre nézve, ame-



lyek az 184S : XX. törvénycikkel kapcsolatban fel-
merü'tek. 

Ezt megérti mindenki! Es én akkor, mikor az 
1848 . t.-cikk végrehajtása cimén az illetékes fak-
torok ezt kérik a kormánytól, nem beszélhetek az 
1 8 4 8 : XX. t.-c. végrehajtása cimen egyébről, mint 
amit tőlem ezen a cimen kívánnak. 

A dniiàntuli hitv. ev. egyházkerület köz-
gyűlése ez idén Pápán tartatott meg Gyurátz Fe-
rencz püspök és ihászi Iliász Lajos egyházker. fel-
ügyelő ikerelnöklete melett. A gyűlés maga julius 
hó 20-ára volt egybehiva, de az egyes bizottságok 
már julius 18. és 19-én megkezdették tanácskozá-
sukat. A ker. gyűlés tagjai feltűnően nagy számban 
jelentek meg Pápán,- ahol a gyülekezetnek szívesen 
látott vendégei voltak. Már 19-én teljes létsz;';_ '-an 
együtt voltak a ker. képviselők. E napon tisztelgett 
a lelkészi kar küldöttségileg Gyurátz püspöknél és 
Iliász felügyelőnél; ez utóbbinál a pápai evang. egy-
ház is megjelent, liogy őt üdvözölje. Az egyházker. 
elnökség köszönettel fogadta a küldöttségeknek tisz-
telgéseit. Julius 18-án d. u. az egyházker. népis-
kolai bizottság Bognár Endre és dr. 0 i f f y Lajos 
elnöklete mellett s a gyámintéze'i bizotmány Löw 
Fülöp és Matus György elnöklete mellett tartotta 
meg tanácskozásait. Julius 19-én reggel 8 órakor 
az egyházker. lelkészegylet tanácskozott Gyurátz püs-
pök elnök'ése mellett nagyszámban megjelent tagok 
részvételével a pápai egyháznak ujonan épült disz-
termében. Gyurátz püspök lelkes szavakkal üdvözli 
a t sgo\a t . Megnyitó beszédébea serkent, buzdít a 
lelkipásztori teendők Jai)kadatian teljesítésére. ,.Le-
gyen a mi eszményünk a Krisztus, őt kövessük, hit-
tel vele egyesüljünk az ő evangéliumából merksün.v 
erőt. Ezzel fegyverezzük fel magunkat. Az evang. 
élezze ki fegyvereinket, ekkor ez nem tompul meg 
az ellenség si^a' ján. Mert egyházunkra nehéz idők 
járnak. Xem szabad csüggednünk. A Krisztusnak 
evangélioma Iste.inek hatalma a hívek üdvösségére. 
Ostromolni, keresztre verni, tövissel koszorúzni lehet 
ugyan az evangélium híveit, de legyőzni nem. Ha 
pedig a vezér helyt áll, ha tetteiből h;t, bizalom 
sugárzik, ott nem lehet baj. Ez a sereg győzni fog. ' 
További szavaiban lelkesítve szól a lelkészi nehéz és 
magasztos teendőkről. Majd szavait ezen szép jel-
szóval fejezi be: .,Ne csüggedjünk, velünk van a 
Krisztus, él hitünk — a d adal a mienk !" Beszédét 
a jelenvoltak helyeslése követte; a befejező szavak 
után pedig leli es éljenzés hangzott fel. — Ezuián 
Zábrák Dénes jegyző olvasta fel tartalmas évi jelen-
tését, amelyben öivendve hozza tudomásul az egy-
házmegye/ lelkész-egylet* k buzgóságát, tevékenysé-
gét i azoJó munkásság 1. Az elmúlt évben 23 érte-
kezés olvastatott fel az értekezletek ülésein. Igy a 
protestáns autonómiáról é tékes felolvasást tartottak : 
Payr, Forkoláb, Moliáesy; Bancsó és Páimay a 
bibliáról. Sokan foglalkoztak a liturgia kérdésével, 
igy: Stettner, Balogh, Lagler, satöbbi. Az értekez-

let óhajtandónak véli, hogy ezen érdekes és é t é k e s 
munkák szélesb körben is ismertté legyenek. E cél-
ból a "vallásos estéken ezeknek felolvasását ajánlja. 
E pontból élénk vita indult meg a vallásos esték-
rő', ezeknek épitő hatásáról. Horváth esperes a val-
lásos esték ellen szól; vele szemben Gyurátz, Posz-
vék, Balogh Elemé' lelkesen kelnek a vallásos es-
ték védelmére. Az értekezlet egyhangúlag a vallásos 
esték mellett foglalt állást és melegen ajánlja ezek-
nek a téli estéknek tartását. A vasárnap megszen-
telése általánossá tételének szükségét érezve a gyű-
lés, megk-.re^ni határozta a ker. g-yülést, egy űj 
szigorúbb törvény alkotása céljábó'.. A liturgia kér-
dése, melynek tanulmányozása egy küiön bizottság-
nak adatott át, oly értelmű határozatot involvált, 
hogy az egyes egyházak felhivatnik az ő kö: ükben 
fennálló istentiszteleti r e n d p l W k közlésére, hogy 
k y majd a bizottság- egy sorrendet ádapitson meg. 
Elhatározta a gyűlés, hogy az egyházak története 
megírandó. E végből elhatározta, hogy a Gainauf-
féle é'lékes, kéziratban levő munka kinyomattassék. 
A ker. lelkészi gyűlés foglalkozott a borsodi rel. 
lelkész-egylet ismeretes köriratával. E kérdés nehogy 
ugy tűnjék fel. mintha Cicero pro domo beszélnénk, 
a másnapi kerületi közgyűlés elé utaltatott és ott 
is tisztán a világi elemnek belátására bizatott. Az ér-
tekezlet Sclioltz által Lemutatott konfinnatiói emlék-
lapok közül 5000 példányt kinyomat. A más val-
lású öngyilkos halottak eltemetésére nézve az érte-
kezlet teljesen a veszprémi egyházmegye állaspont-
jára helyezkedve kimondta, hogy a lelkészt egyik 
irányban sem lehet imperative utasitani. Ez teljesen 
a lelkész pasztoralis bölcsességére, tapintatára bizatik. 
A lelkésztársak felkéretnek, hogy a kőszegi leány-
iskolánál létesített úi alapítványt, amelynek kama-
taiból egy szegény dunántuli ev. lelkészleány k a r -
jon évenként segélyt, adományaikkal növeljék. Majd 
Kapi Béia olvassa fel tartalmas értekezését ily cí-
men: ,,A biblia és társadalomnak egymáshoz való 
viszonya/' — A munkát az értekezlet végig nagy 
fieye'einmel hallgatta s annak szélesebb körben ter-
jesztését kívánatosnak mondotta. Yégüt al ertekezlet 
melegen ajánlja a kühnissió ügyét és Scholtz lel-
késztársunk .,Kü!missió" cimü lapját a tagok figyel-
mébe, támogatásába A tanácskozás Gyurátz buzgó 
imáj i záita be. Es 'e 6 órakor ugyancsak a ta-
nácsteremben előéitekezktre gyűltek egybe a köz-
gyűlési tagok, a melyen hosszantartó heves viták 
mellett készítették elő a másnapi közgyűlésnek egyes 
fontosabb kérdéseit. — Julius hó 20-án reggel ]li 
9 órakor az újonnan díszített evang. templomban 
gyámintézeli istentisztelet előzte meg a közgyűlés 
megnyitását. Az ünnepi beszédet Kiss János szom-
bathelyi prot. gyülekezetnek evang. lelkésze tartotta ; 
szép találó képekben, költői hasonlatokban gazdag 
beszéol volt. Közben a pápai egyház vegyes kara 
énekelt Kapi Béla vezetése mellett. Az istentiszte-
let végeztével megkezdte táigyalásait a köigyű'és 



Gyurátz Ferencz püspök és ihászi Ihász La jos egy-
házker. felügyelő, főrendiházi t ag elnöklése mellett. 
A gyűlést ihászi Ihász La jos felügyelő nyitotta meg 
felette aktuális, a gyűlés figyelmét végig lekötött 
beszéddel, amelyben bizalmat szavaz Tiszának a 4 8 : 
XX.-ér t . A beszédben igen találó képét festette az 
evang. egyház je 'en helyzetének. F á j j a mutatot t rá 
az ev. egyház derekának, zömének: a középosztály-
nak rohamos gyengülésére. Beszédének folyamán va-
lósairól n"inzötgazdás/ali értekezést tar tot t a magyar 
nemesi osztály Injairól, ezeknek okairól. Majd meg-
hatottan emlékezett meg prot . egyházunk nagy ha-
lottairól. Kü'önös n szép szavakban adózott Jókai 
Mór érdemeinek; kiről szólva könnyeket csalt sokak 
szemeiben. A beszéd, ame'yet a hallgatóság több-
ször élénk helyesléssel szakított félbe, — teljes szö-
vegében felvétetni h a t á r o z a t o t t a jegyzőkönyvbe. A 
jegyzőkönyv hitelesítő bizot tság: Kiss Lajos, Madár 
Mátyás, Kluger Endre, Barcsa Dezs j és Berzsenyi 
Dezső személyében alakít tatott m j g . Ezután a mi-
niszteri leiratok kerültek tárirya'ás alá. Elénk v i t i 
indult meg arró1, hogy vájjon a kei. gyűlés ezen-
túl mikor tartassák. Bélák Is ván, Mesterházy Gre-
deou arra kérik az elnökséget, hogy ezentúl szep-
temberre hívja össze a gyűlést . Majd a püspöki je-, 
lentést teijeszti be Gyurátz pils >ök, kiemelvén en-
nek egyes fontosabb pontjai t . Igy örömmel szolgált 
tudomásul, hogy a kultuszminiszter Kubinyi Mihály 
személyében a soproni képezdéhez állami gazdaság-
tani tanár t küldött. Ezért a miniszternek hálás kö-
szönetet sza/az a gyűlés. A felekezeti tanitók fizeté-
sének tárgyalása meleg érdeklődés mellett került 
szőnyegre. Gyurátz püspök és utánna C&uppon es-
peies lelkesen keltek a tanítóság érdekeinek megvé-
désére. Követelik a kántori javadalomnak a nyug-
díjba leendő beszámítását és a fizetésnek az állami 
tanitóki ak fizetésével egy színvonalra emelését. Ugyan-
ezzel kapcsolatban kimondja a közgyf.lés, hogy a 
lelkészi fizetés 2 fOO kor. törzsfizetésben, ötödéves 
2 0 0 2 0 0 ko ronában kérelmeztessék a kormánynál. 
Poszvék Sándor igazgató terjeszti be jelentését a 
főiskolai nagjbizot tság működéséről. Ennek kapcsán 
tudomásul szolgál a kőszegi leánynevelő intézetnél 
előfordult személyi változás A soproni ev. tanitóké-
pezdének szükségessé vált átalakítása, kibővítése cél-
jából elhatároztatott , hogy ez egy bizottságra bizas-
sék, mely az építésszel értekezzék, tervezetet készit-
s fn . A tanitó képesítő vizsgálat szabályzata módosit-
tatik. Ezentúl mint az érettségi vizsgán, ugy fogja 
magát a képesítőn is képviseltetni az állam. A sop-
roni theologián a IV. évfolyam megnyitása elhatá-
roztatik s evégből egyelőre se?:4dtaiiár nem alkal-
maztatik, hanem 2 lelkész tart előadást, a többi 
órát pedig a meglévő tanerők vállalják magukra. A 
soproni főiskoláknál az intézeti orvos állását rend-
szeresiti évi 7 0 0 korona fizetéssel a közgyűlés. A 
; oproni tápintézet súlyos anyagi gondokkal küzd, 
mert még a legvagyonosabb fiu után is, aki pedig 

a teljes dijat fizeti — fizeti.i kénytelen, miután a 
tápdi j igen csekély. E kérdés a főiskolai bizottság 
e.é utal tat ik. A theol. akadémián igazgatóvá Poszvék 
Sándor lett újból megválasztva. Hering Zsigmond 
referál a kerületi pénzügyi bizottság működéséről. 
Javaslatára Löw Fülöp bevála-ztatik a bizottságba. 
Majd Simkó Endre u j aiszámvevő te-:zi le az esküt. 
A hitoktatók díjazása aránylagos lu lcs szerint fog 
eszközöltetni, Határozatba ment, liogy ezentúl a köz-
alapi és Baldácsianum-segély egyszerre osztassék 
ki a pénzflgyi bizottság által. Az államsegély — 
bizonytal il lévén — biztos felosztási terv nem ké-
szíthető. M ndamellett kétféle számítással tesz pió-
bát a kerü le t ; egyiknél a tavalyi segély vétetik 
alapul, a másiknál a reménylett államsegély. E sze-
rint k a p n a : kőszegi iskola 1 2 , 0 0 0 K.-t. pozsonyi 
diákonissák 3 0 0 K.-t , Frankné 1 0 0 K.- t , Kanizsa 
3 0 0 K.-t , Nagy Lajos 4 0 0 K.-t , Nemes-Pátró egy-
ház 1 0 0 K.-t . A Schaetzel-féle alapítványra nézve, 
amelynek kamatai a soproni theol. akadémián a j o g -
t an í rnak fizetését van hivatva pótolni, — elhatá-
roztatott , hogy ez az egyetemes egyház elé ter jesz-
tessék döntés végett. A Ker. pénziárban általános 
vagyon törzskönyvnek vezetését, amelybeu az összes 
egyházak passzívái és aktívái nyilvántartatnának, — 
tekintettel amaz óriási nehézségekre, melyekkel ez 
já rna , nem fogadja el a kerület . Az egyházkerület 
tudomására hozza :tz összes gyülekezeteknek, liogy 
egyes feleknek is kész 5 száza1 ékos kölcsönt adni 
kellő bi/tositék mellett , mert tőkéi gyümölcsözése 
aggályos. Báró Solymossy L . 4 0 . 0 0 0 kor. alapítványa 
tudomásul szolgál és az utódoknak köszönet sza-
vaztalik. Papp József es Simkó Endre 7 0 0 kor. 
lakbért kérnek, Horváth Samu iskolaszolga 7 0 0 kor. 
fizetést. A gyűlés megadta. A püspöki t i tkár 5 0 0 
kor. lakbére, az egyház-ker. főjegyző 2 0 0 és aljegyző 
1 0 0 kor. tiszteletdíja állandósít4atik s közvetlenül 
a ker. pénztárból utalványoztatok. A soproni theol. 
hallgatók által rendeztetni szokott vallásos esték 
útiköltségeinek fedezésére 2 0 0 korona segély folyó-
sittatik. -— Az iskoia díjhátralékait behajtani és a 
behajthat lanokat törölni hataroztatik. Jövőre a táp-
intézetben az első három hónap után be kell fizetni 
a dijakat, aki be nem fizeti hátralékait , az bizo-
nyítványt nem kap és a következő évben fel nem 
vétetik. Az összes egyházkerületi pénztárak kezelésére 
a szokott óvás mellett a felmentvény megadatik. A 
mult évben 3 0 . 9 0 9 korona nyugdi ja t fizettek ki 7 5 
lelkésznek, 11 tanárnak és 71 tanítónak. Ebből a 
lelkészek 2 0 , 7 1 2 koronát kaptak. A tanférfiak nyug-
dijait lassankint beszüntetheti a gyámolda, tehát ké-
pesek leszünk a lelkészi nyugdi jakat viselni. Hering 
Zsigmondnak szakavatott jelentésére a közgyűlés 
jeg)zőkönyvi köszönetet szavaz. Gombócz Miklósv a 
soproni gymnázium igazgaztója, szeptember 1-én 
nyugdíjba megy. A közgyűlés hosszú, buzgó, köte-
lességtudó munkájáér t köszönetet szavaz neki. Az 
igazgatói állást egy u j nagybizottsági ülés augusz-



tus havában fogja betölteni. Majd Bognár Endre 
terjeszti by jelentését- az egyluzker. népisk. bizott-
ságról. amely örvendetes képét nyúj t ja kerületünk 
népoktatásának. Kapi Gyula igazgató referált a ta-
nitók egyleti alapszabályairól. Majd pedig a zenepár-
toló egyesületről szói, ahi l világi elnökké közfelkiál-
tássá1 Enkosz Ivároly lett megválasztva. Bognár 
Eridre íefeiál a véleményező bizottságról. Ennek 
kapcsán a gyűlés behatóan foglalkozott a miniszteri 
l e i r a t a i , amelyben előlegesen kér jelentést az isko-
lai 7agyon változtatására vonatkozó szándékról. Bar-
cza Géza nem Ját ebben sérelmet, sőt az állani be-
folyását jónak tar t ja . Bélák István felügyelő ur ez-
zel szembe he.yezkedve, feltétlenül sérelmet lát benne 
s bevárandónak tar t ja az egyet, egyház határozatát. 
Dr. Kluge Endre. dr. Ajkay Béla hason értelemben 
szó'alt fel. A gyűlés igy határoz s az ügy?t az egye-
temes gyűlés elé vi-zi. Hangos puszta, miután az 
elcsatoLis ügye még nincs kellőleg előkészitve, lé-
kül (le tik az egyházmegyéhez a kellő információk be-
szerzése céljából. Táigyalás a á vétetik a kultuszmi-
niszternek, azon megkeresése, a melyben a m ig;, ár-
ból y i ev. tani 'ót , Wurcli Gyulát el csapati; i kéri, 
miután ez nem tudja a magyar nyelvet k ' l l ő ered-
ménnyel tanitani. Gyurátz püspök íöl tá ' j i a kényes 
helyzetet, melyJ^n mi is, az állam is áll. Wuvch 
tanitó elbocsátására nekünk nincs okunk, hisz ó az 
ő képesítését éppen egy állami tanítóképző intézet-
ben nyerte. A miniszter pedig ragaszkodik az elbo-
csátásához. A tanitó nem h a j a n d ó nyugdíjaztatását 
kérni. A kerület elharározta, hogy Wurcli Gyula ta-
nitó ellen szigorú vizsgálat és fegyelmi eljárás in-
dítandó. Krasstovácz, Zágráb ügyében, a Zmaila Mauc 
Iván ügyét illetőleg sziguru vizsgálat indítandó s a 
lelkészi szamadásra hívandó fel. — Zmailát mi el 
nem ismerhetjük lelkésznek s ezért a dunántuli ev. 
ref. ker. püspök is értesítendő, hogy ő is vonja visz-
sza tőle u megbízási. Bikái utasít tat ik, liogy az anya-
egyházhoz 100 kor. díjjal járul jon hozzá s ennek 
megfelelően részesüljön a jogokban is MajJ a kér-
vények tárgyalásánál Márton E 'ek zágrábi missziói 
segédlelkész kérvénye, a m t h b e n uiiátalányt kér, a 7 0 
korona megadatik. A jövő ker. gyűlés helyéül Kőszeget 
jelöük ki. A gyűlést a püspök bu/.gó imája zárta be. 

A danántaii ág. h. ev. egyház kerület gyám-
intézetének közgyűlése f. jul ius hó 21-én d. b. S 
órakor volt a pápai ev. egyház dísztermében Lőw 
Fülöp és dr. Berzsenyi Jenő elnöklete mellett. Ének 
s ima után dr. Berzsenyi Jenő ta r t ja eg elnöki 
megnyitóját, a melylyel szónoki sikereinek egyik leg-
szebbjét aratta, mert beszéde az összes jelenvolt ikra 
igen mély és maradandó l>enyomás: tet t . Majd Lőw 
Fülöp olvasta fel évi jelentését, a melyben amaz 
eszmét veti fel, hogy kivána os voina, ha a Gusz-
tá7 Adolf-egylettel szorosabb viszonyba kerülhetnénk. 
a z evang. egyetemes egyházi gyámintézeti elnökségre 
Gyurátz Ferencet vahisztja a gyű és. Ezután Hor-
váth Dezső jegyző olvassa fel ama 11 folyamodó 

egyház anyagi helyzetének hü képét nyújtó j e l en té -
sét, amelyek a szeretet adományért és ;; Palló-féle 
alapért folyamodnak. Nagy-Kanizsa 8 0 0 korona Bán-
falva 2 5 0 korona, Palló-félében részesültek ; Xagy-
Vázcony 8 0 0 korona, La j tau j fa lu pedig 2 5 0 korona 
segélyben, a többiek: Bánk. Galsa, K.-Yath, Siká-
tor, Dunaföldvár, Némedi, Bikács 1 5 0 1 5 0 kor. 
segélyt kapnak. Az egyetemes gyámintézethez ajánl-
tatup.k: Bohonc, B.-Sz.-László Gecse, Hanta, Teés, 
Sand, Talián-Dösögd, Győré, Balf. özalapi segélyre 
terjesztetnek fel a f t . püspök úrhoz: L . - U j f l u , A.-
Lendva. Szent-László, Z.-E^erszeg, Zágráb, X.-Ka-
nizsa, Dnnaföldvár. Csáva, Nemeskér, Hetye, Bánk, 
Külső-Yath, Míhályháza. Hany, Dörgicse, Ki.szthely, 
Légrád. J a n i , Uljaink, Antunovác, Tab, Siklós. Győr-
Szemere, Győr-Ujfalu. A Gusztáv Adolf egy'etliez 
valamennyi folyamodó 100 - 1 0 0 koronát kapott . 
Balf, Sill-Sárkánv, Grodnó, A.-Lendva; 5 0 — 50 ko-
ronát, Kiss Lajosné. Sass Lajosné, Kemény és Zá-
borszkyné, Fieischacier A.-né. — 100 — ÍOO koronát 
kapot t : Kőszegi leányiskola pozsonyi diakonissa, 
Csáva, Yásárosfalu, Lövő, Damonkosfa. Hodász, 
Szentlászló. Ménfő. Ezenkívül még s.-ámos egyház 
réízesiilt kisebb-nagyobb segélyben. Az egyházker. 
gyámintézet ez idén is nemesen tel j esi m ; s a m a i t á 
nusi tisztet. A gyűlés Lőw Fülöp elnöknek buzgó 
fohászával ért véget. 

Röich Jen« meagyesi érdemdús egyhízfelügyelő 
elhalálozása után a medgyosi ev. egyház egyhangú-
lag dr. Hering Zsigmondot, soproni ügyvédei, a 
dunámuli egyházkerület számvevőszéki elnökéi vá-
lasztotta egyházfelügyelőjévé, a ki el is fogadta és 
folyó év június hó 26-án ünnepélyesén lett beiktatva. 

G) íí éseket tartottak minap a k-zépisk >iai taná-
rok, polgár iskolai tanárok, az egyetemes tanitógyil-
lés, az állami tanitók, a katholikus tanitók, a refor-
mátus tanitók, i' zsidó tanitók; csík éppen az ágos-
tai hitv. ev. egyház tanárai és tanitói nem szereztek 
még egyesületet. Xagyon sokszor fölemlítettük már 
azt. E lvárha tn i az evang. egyház a középiskolai ta-
nároktól, hogy a rájok bízott fon'os érdekek felvi-
rágoztatására ők is tartsanak közös gyűléseket; a 
néptanítók az eziedéves ünnepek alka'mával megala-
kították a maguk külön egyesületét, megál 'api tot lák 
az alap^zaoályt ; de azó'a hiába várjuk a működés 
megkezdését. íme 1 yibánosan felhívjuk azokat, akikre 
az alapszabály megerősittetetése bízva voll: adjanak szá-
mot eljáiá>ukról, annaklak adályairól vagy eredményéről. 

A magyarhoni Egyetemes Evang. Egyházi Gyám-
intézet Komáromban 1 9 0 1 . é*i szeptember h> 29-én 
megtartandó XLIV. évi közgyűlésének napi rendje : 
A közgyűlést megelőzőleg az Egyetemes Gyáminté-
zeti bizottság f. évi szeptember 27-én délelőtt 9 
órakor Budapesten (a pesti evang. egyház Deák-téri 
termében) előkészítő ülést tar t . A bizottság tagja i 
szeptember hó 28-án Budapestről a keleti pá lyau i -
varból reggeli 7 óra 30 perckor induló gyorsvonat-
tal Komáromba indulnak és oda délelőtti 9 óra 2S 



perckor érkeznek. Komáromban délelőtti 10 órakor 
az ottani evang. egyház tanácstermében bizottsági 
ülés tartatik. Különben ezen napnak szabad órái a 
Luther-társaság rendelkezésére állanak. A következő 
napon, a/az f. évi szeptember hó 29-én reggeli 9 
ó'akor a komáromi ág. hitv. evang. templomban 
gyámintézeti Istenitisztelet tartatik, ezzel kapcsola-
tosan ott a templomban offertorium lesz az Egyete-
mes Gyámimézet nagy szereM adományára. Ezek 
után ugyancsak azon templomban megtartjuk fél 11 
órakor az Egyetemes Gyámintézet ->vi közgyűlését, a 
k ö V ' t k e z f l tárgysorozattal: 1. Világi elnök megnyitó 
beszéde. 2. Egyházi elnök évi jelentése. 3. Az egy-
házi elnöki tisztségre megejtett szavazás eredmé-
nyének kihirde'ése s az u j egyházi elnöknek hiva-
talába való iktatása. 4. Az u j alapszabályok kihir-
detése. 5. A bányai egyházkerületi gyámintézet je-
lentése. 6. A dunáninneni egyházkerületi gyáminté-
zet jeléntése. 7. A dunántu i egyházkerületi gyám-
intézet jelentése. 8. A tiszai egyházkerületi gyámin-
tézet jelentése 9. A számvizsgáló bizottság jelentése 
a mult évi számadásokról, forgalmi- es mérlegszám-
la-kimutatással. 10. A központi bizottság javaslata 
a segélyek felosztása iránt. 11. A Gusztáv-Adolf-
egyleti ügyek. 12. Egyéb folyó ügyek és inditvá-
nyok. 13. A jövő évi közgyűlés helyének kitűzése. 
14. A jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság kiküldése 
J e g y z e t . Ezen ugy gyámintézeti, mint Lu-
ther-társasági ülésekkel kapcsolatban lévő helyi ün-
nepélyeknek sorrendjét a komáromi egyházi tanács 
külön meghívóban fogja kitüntetni. Mindezen ülé-
sekre a gyámintézet tagjai s egyházi közügyeink 
barátai ezennel tisztelettel meghívatnak. Balassagyar-
maton, 1904 . évi julius hó 6-án. A Magyarhoni 
Ríryetemes Evang. Egyházi Gyámintézet elnöksége 
nevében: Dr. Baltik Frigyes e. elnök. 

T E M E T Ő. 

Perlaky Elek. 
Lelkes, buzgó tagját , kiváló, nagytudásu és 

áldozatkész vezér fér fi át vesziteUe el egyházunk Per-
laky Elekben a mult hónap 19-én. Érdemeinek 
méltatásául emeljünk neki itt is emléket és jegyez-
zük fel róla a következők!) n röviden összefoglalt 
megemlékezést. • 

Szü'etett Győrben 1840-ben . Atyja jó módú, 
előkelő posztókereskedő vo t, abból a Perlaky csa-
ládból, mely a dunántu i egyházkerületnek annyi 
kiváló egyházi féríiűt, lelkészt, esperest és superin-
tendenst adott. Győiött, Felsőlövőn és Sopronban 
tanult, majd jogot és gazdaságot végzett. Azt a mély 
vallásos érzést pedig, m e l y egész valóját áthatotta, 
már mint gyermek a családi Körbea szivta magába 
és egész é le tén át hiveu ápolta. 

Mint fiatal gazdász gyakornok került a g •óf 
Károlyiak uradalmába, hol csakhamar feltűnt az éies 
eszű ifjú ::TÓf Károlyi Alajosnak, a ki azután annyira 
megszerette, h'ogy midőn uiiui nagykövet Londonba 
ment, őt választotta és vitte magáva' t i tkárul. I t t 
azután bő alkalma volt megismerni az angol nép 
életét, annak legfelsőbb osztályait, azt a tet"tés nél-
kül valá igaz vallásosságot, mely oly csodálatos 
áldozatkészégben nyilatkozik. Innen bejárta Angol-
ors/iág nagyobb városait, nevezetesebb vidékeit, a 
nyugot legkiválóbb helyeit, beutazta Amerikát és gaz-
dag tapasztalatokat gyűjtött az egyes népek életiben 
megnyilatazó sajátos szellemről, faji jellegről és lelki 
erőről, melyekből azután mások mulattatására és 
okulására készséggel hozott elő ót és újat. 

Ebben az időben, az állami ügyeket intéi-ő 
nevezetesebb egyénekkel való érintkezés hozta neki 
azokat a kitüntetéseket, melyekről ő nem igen szo-
kott nyilatkozni, a királyi tanácsosságot, az olasz 
királyi koronarendet és a francia becsületrendet, mely 
utóbbiakról bár hoszszabb idő óta közelebbi viszony-
ban voltunk vele, csak most, halála alkalmából ér-
tesültünk. 

Ezen időben választotta meg a győri gyüleke-
zet, mint a gyülekezetben külbirtokost, konvent tag-
nak, mely oly nagy örömet szerzett neki, mint azt 
köszönő levelében megirta, hogy azt, mint a hazai 
egyházi élet terén első kitüntetési és bizalonmyilváni-
tást legkedvesebb emlékei közé sorozta és készséggel 
küldötte Londonból sterlingekben az egyházi önkén-
tes adót. 

Midőn Károlyi Alajos gróf a nagykövetségtől 
megvált, ő is haza jött vele és átvette a gróf Ká-
rolyi ur dalinak központi pénztárának kezelését és 
mint a gróf bizalmasa, azok fő intézését. Es liogy 
gróf Károlyi mily nagyra becsülte, mi sem mutat ja 
inkább mint hogy a nagyszámú kegyúri plébániákra 
az általa tett presentalásokhoz mindig megkívánta az 
ő előterjesztését, habár tudta, hogy buzgó evangeli-
kus, a mit nagyra becsült benne. Általában mindig 
a legnagyobb kegyelettel ós melegséggel emlékezett 
meg az ő ,,boldogult gróf járó l / ' a ki felvilágosult, 
toleráns, igazán vallásos érzésű róm. kath. főúr volt. 
a ki Londonban a titkári jelentéseket sokszor azzal 
szakitotta félbe : .,no most hagyjuk abba. menjünk 
a templomba; siessen, ine:t az ön temploma messze 
v a n / ' 

Volt országgyűlési képviselő, s a kormány gazda-
sági ismereteit nagyra becsülte; a gazdasági intéze-
tek vizsgáira, mint kormány képviselőt többször ki-
küldötte. 

A közegyházi élet terén a br. Baldácsy-féle 
bizottságban - szerepelt először, mint a dunántúli egy-
házkerület egyik képviselője, melyi:en a legutóbbi 
időkig igen hasznos és tevékeny munkásságot fejtett 
ki. A bizottságnak hosszú időn át volt gazdasági 
referense, aki a birtokokat beutazta, a szükséges 
építkezéseket kezdeményezte és sürgette s a bérletek-



nél az ő na°:y szakismereteinek a bizottság általában 
igen nagy hasznát vette. Kiváló része vaa abban, 
liogy a birtokok jövedelmezősége folytonosan eni 'ike-
dett és a kerületek mi idig nagyobb, és nagyobb 
osztalékot kaptak. Sokszor boldogan emlegette, hogy 
egyházának itt szolgálhat legnagyobb eredménnyel; 
a melyiek látszata van. Örült, hogy a birtokok most 
már szilárd alapon emelkedő jövedelmezőségre sz imit-
hatnak s közelebb a kerületek osztaléka még mindig 
emelkedik. Legutóbb is, a mult évben a mikor pe-
dig niár beteg volt. br. Bánffy Dezsővel, a bizott-
ság új elnökével, a ki a birtokokat mint elnök meg-
ismerni akaría, beutazta az összes birtokokat heteken 
kerésztül nagy fáradsággal. Gfyőry Elek után ő lett 
a bizottság jegyzője. 

Nagy és fontos szerepet vitt 1S90 91 -iki zsi-
naton is mint a dunántuli szabid kir. városi gyüle-
kezetek képviselője és a zsinatnak gazdája, hol lel-
kesen szállt sikra szab. kir. városi gyiilekez 'teknek 
addigi kiváltságai melbtt , mert meggyőződése volt, 
hogy a mint az a történelmi fejlődés folyamán is 
kialakult, a nagyobb jogok szabadabb fejlődést 
eredményeznek és a nagyobb gyülekezeteket nem le-
het a kis gyülekezetek Prokrustes ágyába helyezni az 
egyház kára nélkül. Ezen megg)őződése később seai 
változott meg. Sokszor előhozta ezt és fájdalmasan 
emlegette, hogy ezzel a nézetével a zsinaton kissebb-
ségben maradt s még egyházi képviselőtársa is a 
szab. kir. \árosi gyülekezetek beolvarztása mellett 
foglalt állást. 

Az egyetemes gyűlés is felismerte nagy ké-
pességeit és egyházáért minden áldozatra kész munka 
szeretetét és az egyetemes egyházi számvevőszék 
világi elnöki tisztét ruházta reá melyet o nagy szak-
avatottsággal és odaadással vitt egyházi elnök tár-
sával együtt. 

Buzgó tagja volt a budai egyháznak is, de 
egyházi tevékenységének koronáját még is azon 9 év 
képezi, melyet a győri gyülekezet telügyelői székében 
töltött. Igazi íelügyelő voll, a ki az állásnak nem-
csak a fényét kereste, hanem terhét is hordozta. Bár 
távol lakott a gyülekezettől, ismerte a gyülekezet 
minden legkisebb ügyeit; minden közgyűlésen, kép-
viselő gyűlésen részt vett, sőt még a fontosabb bi-
zottsági gyűlésekre is eljött. Ünnepélyes alkalmakkor 
közgyűlési megnyitói mélyreható igazságoktól duzzadó, 
magasan járó szép elvi fejtegetések 'voltak, melyek 
lelkesen előadva mindig nagy határt tettek a hallgató-
ságra és egész terjedelmükben jegyzőkönyvbe vétettek. 
Ünnepélyes istentiszteletekre Budapestről is mindig 
külön eljött és a gyülekezet javát, külső tekintélyéi, 
belső fejlődését annyira szivén viselte, hogy ha erről 
volt szó semmi áldozatot nem ismert nagynak. Csak 
szánakozni tudott az olyan tanult embereken kiknek 
ez iránt nem volt érzékük. 

Mikor a gyülekezet fekvő birtokot akart venni, 
2 éven át mindig eladó birtokokat nézegetett és 
mint hozzáértő gazda minden körülményt egybevetve 

számította, hogy előnyös-e a vétel a gyülekezetnek 
és a mikor a számítást megtalálta, a vételt keresz-
tül vitte. Majd niHg mikor bérpalotát épített a gyü-
lekezet, folyton tervekkel jött-ment, folyton építé-
szekkel tárgyalt Győrben és Budapesten, mígnem 
dűlőre vitte az építkezés íigyét i«. N^héz kérdések-
ben, minő például a köteiező adózás behozatala volt, 
a melynek szükségességéről meg volt győződve, kész • 
séggel magára vett^ az ügy ódiumát és addig 
kapacitált bizottságban, magán beszélgetésekben, köz-
gyűlésben, mignem a nehéz kérdést legtöbbnyire 
egyhangú határozattal oldotta meg. Lelkesedett és 
lelkesített, hivatott vezér volt. Nehéz is volt tőle 
megválni a gyülekezetnek mikor visszavonult és 
nehéz volt visszavonulni neki is .«, felügyelőségtől. 
De hanyatló egészsége kényszeritette erre őt és a 
gyülekr/etet. A gyülekezet melegen búcsúzott nagy-
érdemű felügyelőjétől ; érdemeit jegyzőkönyvbe iktatta 
s arcképét megfestetni határozta tanácsterme számára. 

Március 25-én tett^ le telügyelői tisztét és jun. 
19-én Balaton-Füreden hova enyhülést keresni ment, 
bevégezte nemes életét. Haló poraiban ismét vissza-
tért Győrbe övéi közé. hol jun. 23-án általános nagy 
részvét mellet történt meg temetése. 

Ritk.i áldottlelkü, nagymíiveltoégü, választékos 
finom modorú, nagy tudású és széles látkörű vallás-
buzgó vezér ember volt, a ki mint világi enner is 
olyan híven szolgálta egyházát, hogy mint pap sem 
tehette volna különben. 

Családi élete — bár gyermekei nem voltak — 
boldog, mintaszerű volt; testvéreihez és rokonaihoz 
való ragaszkodása és szeretete igazán megható és 
példás volt. 

Legyen áldott emlékezete, örök boldogság Isten-
nél ju ta lma! Példája lelkesítsen igaz vallásos buzgó-
ságra, az egyház szent ügyeiért áldozatkész fáradha-
tatlan munkásságra! 

Pályázat 
a mitroviczai (Szerémmegye) ág. h. evang. 

missiói leikesz-állomásra. 
A missió lélekszáma 700, nyelve német 

és csekély részben tót. Azonban ezen utóbbi 
nyelv ismerete nem feltétlenül szükséges. 

A lelkész fizetése 1600 korona készpénz-
ben és a szokásos stólák. 

Természetbeni lakás nincsen, lakáspénz 
fejében kap a lelkész 480 kor. évente. 

A kérvények a szükséges okmányokkal 
együtt 1904. szeptember 30-ig küldendők 
be alulírotthoz. 

Neudorf-Vínkovci, 1904. julius 20. 

Abaffy Miklós 
70 1—1 esperes. 



SZALAY GYULA 
M Cl O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott . 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-j 
lamu hangve r seny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
a m í n t átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsari eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 15 11 

Pályázat 
a hartai (Pestm. postahely) ág. hitv. ev. 

egvházközségnél megüresedet t 

I. ifcói állásra. 
A dijlevél végleges megállapítása most van 

folyamatban, a javadalom tehát pontosan meg nem 
határozható, de a legrosszabb esetben is 1520 ko-
ronára becsülhető. 

A részletekre nézve alulírott szívesen ad fel-
világosítást az érdeklődőknek. 

A kántori teendőket két kántor végzi heten-
ként felváltva. 

A megválasztandó a mindennapi iskolán kí-
vül általános ismétlő iskolát is köteles vezetni. 

Tannyelv : a magyar, de a n é m e t n y e l v tudása 
is megkívántatik. 

A kellően felszerelt pályázati kérvények f. é. 
auguszths hó 6-ig alulírotthoz küldendők be. 

66. 3—3. Gallé István lelkész. 

Pályázat 
Alulírot t káplánt keres m a g a mellé, 

kinek évi 400 koronát és teljes el látást ád. 
Az illetőt, ha beg}'akorolta m a g á t a papi 
teendőkbe, admin is t rá to rnak óha j tom tenni 
félfizetésre. 

A magyar nyelven kívül szükséges, hogy 
németül is tudjon. 

Ezen ál lást elfogadni ha j landók fordul-
janak levelükben az alulírotthoz. 

Kel t Gyomán, 1904. julius 11. 

65 3—3 
Schulz Jenő 
ág. h. ev. lelkész. 

Pályázati hirdetés. 
A rozsnyói áll. -segélyezett ág. hitv. ev. 

fögymnasiumnál egy modern philologiai 

latin-német tanszék 
töl tendő be, melyre a kinevezés joga az ál-
lammal kötöt t szerződés ér te lmében a vallás 
és közoktatásügyi m a g y a r kir. minister t il-
leti. — A rendes t a n á r j avada lma 2400 kor. 
törzsfizetés, mely üresedés esetén 2800, ille-
tőleg 3200 koronára emelkedik, 400 kor. la-
kásbér és öt izben 200—200 kor. korpótlék. 

A kinevezett t aná r jogos és kötelezett 
t ag j a az ál lami országos nyugdí j in téze tnek . 

A pályázók val lásukat , é le tkorukat , vég-
zet t t anu lmánya ika t , t aná r i képesí tésüket ed-
digi szolgálatukat , katonakötelezet tségi vi-
szonyaikat igazoló okmányaikkal felszerelt s 
a Nagymél tóságú vallás és közokta tásügyi 
m. kir. minister úrhoz c ímzet t folyamodásu-
ka t alóiirott főgymnasiumi felügyelőhöz 
1904 . augusztus 15-éig n y ú j t s á k be . 

Okleveles pályázó h iányában a tanszék 
helyettes tanár ra l töltetik be, kinek fizetése 
1600 korona. 

Pá lyázha tnak protestáns, első sorban ág. 
hitv. ev. t anárok és tanár je löl tek . 

A kinevezet t t aná r ál lását szept. 1-én 
tar tozik elfoglalni. 

Rozsnyó, 1904. julius 26-án 

72 2 - 1 
Dr. Hajcsi Sándor 

a főgymnasium felügyelője. 
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Pályázati hirdetmény. 
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi kollégiu-

mának jogakadéniiáján a magyar közigazgatási jog és 
statisztika tanszéke, melylyel ideiglenesen a jogböl-
cselet előadása is egybe van kötve, megüresedvén, 
e tanszékre ezennel pályázatot hirdetek. 

A tanszék javadalmazása — miután egyelőre 
nyilvános rendkivüli tanárral töltetik be — collé-
giumi jogakadémia pénztárából havi előzetes rész-
letekben kifizetendő 2800 kor. évi törzsíizetés, 600 
Kor. évi lakpénz, valamint ideiglenesen, egy évre 
megszavazott 600 kor. drágasági pótlék. 

A megválasztandó rendkivüli tanár nyugdíjjo-
gosultságát és fizetési kötelezettségét az 1894. XXVII. 
t.-cikk szabályozza. 

Megválasztható csakis oly ág. hit. evang. pá-
lyázó, a ki a tanszék valamelyik főtárgyából egye-
temi magántanári képesítettséggel, illetve a ki ál-
lamtudori vagy jogtudori oklevéllel bír. Ez utóbbiak 
azonban három év alatt az egyetemi magántanári 
képesítést megszerezni kötelesek s ezenkívül ameny-
nyiben jogtudor választatnék meg, köteles lesz az 
átlamtudori oklevelet is megállapítandó záros ha-
táridőn belől megszerezni. 

A megüresedet t tanszéket az eperjesi Collégium 
igazgató-választmánya tölti be. A megválasztandó 
tanár tanszékét 1904. szeptember 10-én lesz köte-
les elfoglalni s ez időtől kezdve a tanszéket meg-
illető javadalmak élvezetébe lép. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minő-
s í tésüket , esetleges hivatali alkalmaztatásukat, iro-
dalmi működésüke t , katonai szolgálati kötelezettsé 
güket vagy az alóli mentességüket és rövid élet-

rajzukat feltüntető pályázati kérvényüket — és pe-
dig, ha közszolgálatban állanak, közvetlen felettes 
hatóságuk utján — f. évi augusztus 20-ig a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi Collégiuma igaz-
gatóválasztmányához címezve, alulírotthoz nyújt-
sák be, 

Eperjesen, 1901. évi julius hó 15-én. 
# 

Dr. Schmidt Gyula 
68 3—2 coll. fe lügyelő . 
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Pályázat. 
A besztercebányai ág. hitv. ev. gymnasium-

nál a 

nieiinyiségtan-természettaui tanszék 
rendes tanárrai töltendő be. Javadalmazás: a fenn-
tartó egyházközség pénztárából 1760 K fizetés 440 k la-
káspénz ; az államsegélyből a fizetés 640 K-val 2100 
K-ra a lakáspénz 120 K-val 560 K-ra egészíttetik k-
Okíeveles pályázók hiányában nein okleveles egyén 
helyettes tanári minőségben alkahnaztatik s 1700 
K díjazásban részesül. A megválasztandó rendi.é 
tanár az országos tanári nyugdíjintézetnek jogosan 
kötelezett tagja. Az állás szeptember 1-én elfogla-
landó. Az egyházi közgyűléshez intézett s kellően 
fölszerelt folyamodványok f. évi augusztus hó 10-ig 
a gymnaslum igazgatójához küldendők, ki megke-
resés esetén bővebb felvilágosítással is szolgál. 

Besztercebánya, 1901. julius 18. 

Burkovszky Kálmáu 
i skola i fe lügyelő , 
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Kész í t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
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Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóerc 
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csavaros 
és szabad, víznyomású borsajtók. 

Osborne D M.-féle v i lágbir i ' i amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
' m a g y a r o r s z á g i k izárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 
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BVAlIß. EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

E g é s z évre . 12 kor . 

Fé l év re . . • 6 ,. 
N e g y e d é v r e . 3 „ 

E g y szám á ra 2 4 fill. 

A konvent a supplicatio ellen. 
Alig figyeltünk rá s a kik figyeltek is, 

napirendre tértek a felett, hogy a reformá-
tus konvent is megszólalt már az ,,ág. atya-
fiak supplicálni járó s sok panaszra okot 
adó" „apró diákja i" miat t s miután atyafisá-
gos érzülettel jól megyhányták — vetették 
az ág. atyafiak ezen belső üg}Tét, a konvent 
tagja i a többféle inditvány közül elfogadták 
a gr. Degenfeldét, a mely szerint aç ág. 
atyafiak felkéretnek supplicatiójuk beszünteté-
sére vagv legalább arra, hogy supplicánsaik 
a ref. híveknél ne jelentkezZeue^1- A határo-
zatot, úgy a mint az a konvent jegyzököny-
vébe került, nem ismerem, hanem csak ugy 
a mint a , ,Sárospataki Lapok' ' tudósitója 
megírta. De fel kell tennünk, hogy a hatá-
rozatra vonatkozó közlése teljesen megfelel 
a ténynek. Minthogy a mi házi ügyünket 
tárgyal ta a ref. konvent, nekünk is van ah-
hoz szavunk és pedig komoly szavunk, mert 
maga ez az illetéktelen tárgyalás elég figye-
lemre méltó tünete a reform, közgondolko-
zásnak, a mennyiben az reénk vonatkozik. 
Illetéktelennek nevezem, mert a konvent ha-
tározatával belenyúlt egyházunknak egyete-
mes közgyűlésünk által fentar tandónak mon-
dott olyatén gyakorlatába, a mely törvényes 
jogok alapján — lásd Flórián dr. eperjesi 
jogakad. tanár úr fejtegetéseit, — egyházakra, 
felekezetekre nem, hanem magára a társa-
dalomra terjed ki. 

Igaz, azt mondhatnák, hogy nem hatá-
roztak ügyünkben, hanem csak kérni fognak 
bennünket a supplicatió megszüntetésére stb., 
de hát világos az, hogy Degenfeld gr. in-
dítványának elfogadása egyenlő értelmű suppli-
cánsainknak a kálvinista atyafiaktól való 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor . 

Fé l oldal . . . 8 ., 

N e g y e d oldal . 4 ,, 
Nyolczad olJal 2 „ 

elutasításával. Igy azután nemcsak illetékte-
len a konvent határozata, hanem talán ta-
pintat lannak is nevezhető. De mindennek 
forrása az a kálvinista közérzület, k ö z j ó n -7 Ö 
dolkozás, melvet ránk vonatkozásában alisr-' k J O 
alig termékenyit meg őszinte testvéri szere-
tet. Ott a mag} rarság. magyarsági érdemek, 
nemzetfentartói hivatás egyoldalú, a törté-
nelmi igazsággal is ellenkező és a mi egv-
liázunk hazafias missiói munkájá t egyálta-
lán figyelemre nem méltató, sérelmes han-
goztatása, a mire már lapnnk is nemrégiben 
rámutatot t , mert már nem "lehetett elhall-
gatnia egyes absurd kijelentéseket. Ott a 
társadalmi érintkezésben a kicsinylés és a 
gúny, n i e s e t éreznünk és tiirnünk kell a 
„lutheránus"' nevezettel kapcsolatban — 
atyánkfiaitól ! 

Ebből a közérzületből, közgondolkozás-
ból magyarázható egyedül az „ág. a tyaf iak" 
supplicatió ügyének konventi tárgyalása is? 

melyben tudatos támadás foglaltatik elle-
nünk. Mert talán nem a „korszerűtlenség" 
okáért hozták meg idézett konventi határo-
zatukat atyánkfiiai ; vagy igen ? De ha ezt 
adják okául sértő határozatuknak, önnön 
magukat ítélik el atyánkfiai, mért há t mond-
ják meg nekem : mennyivel korszerűbb a 
legatusi intézmény a maga pénzzel bevál-
tandó pátenseivel és a maga ,,apró diákjai-
val," a mendicánsokkal V Talán csak nem 
fogják az efaj ta pénzgyüjtést , mely kinek-
kinek a maga zsebe javára megy — imigy-
amugy elmondott prédikációk és verselge-
tések után — a mi supplicatiónknál, mely 
közcélnak áll szolgálatában felekezeti kü-
lönbségekre való tekintet nélkül, nemesebb 
intézménynek tekinteni? De ha az igazság it t 

M E G J E L E N I K MIXDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
+.Q.+ 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 



kétségtelenül megállapítható, miért bántanak 
minket a supplicatió g}7akorlatáért ? Azért, 
mert : si duo faciunt idem — bár az idemet 
nehéz itt a mi hátrányunkra konstatálni — 
non est idem, már csak azon egyszerű ok-
nál fogva is, hogy supplicansaink felkeresik 
a református atyafiakat is, és ez a lényeg a 
mi a konventet is határozathozatalra indí-
tot ta. Már diák koromban hallottam panaszo-
kat supplicans társaimtól, kik bejárták az 
alföldi református vidékeket, azon mostoha 
és elutasító bánásmód ellen, metyben atyánk-
fiaitól, de kivált a papoktól részesültek. Ma 
is ugyanazt ballom még iskoláink kiküldöt-
teitől, — de hallom viszont dicsérni a kath. 
papok szives vendégszeretetét és áldozat-
készséget. 0 tempóra, o mores ! 

A konvent atyái tehát határoztak, mert 
úgy gondolkoznak és éreznek, hogy a luthe-
ránusok javára nem adózunk. Há t ne adóz-
zanak, jól van ez ig}^ is, legalább tovább 
jutottunk egjmiás megismerésében. Annak a 
a közgondolkodásnak látjuk egy uj ha j tásá t 
Ezek után majd a mi egyháztestületeink is 
csinálnak majd valamit, annyit minden-
esetre, hogy „apró diákjainkat" eltiltják a 
kálvinista atyafiak felkeresésétől és meg-
supplicálásától, mert az esetleges insultustól 
is meg kell kímélni ezen jó üg}'ben fárado-
zókat. De ennél még tovább kell mennünk ; 
mert már most felvetődik a kérdés : érdemes-e 
a szeretetlenség ilyen bántó megnyilatkozása 
után a supplicatió gyakorlatát továbbra is 
íentartani, kifizeti-e magát . Bár elvi szem-
pontból minden kifogás ellene elesik, de te-
tekintettel arra, hogy a mi áldozatkész hi-
veink az ország nem egy nagy területén 
igen szétszórtan élnek (nézzük csak a tiszai 
kerület geographiai viszonyait) s felkeresé-
sükkel járó költséggel, fáradalommal alig 
állana a gyűjtés eredménye arányban ; te-
kintettel arra, hogy a mi dunántúli kerüle-
tünk is a supplicatiót a maga részéről — de 
nem a korszerületlenség miat t — megszün-
tette, azt indítványozom : szüntesse meg 
evangelikus egyházunk — nem ugyan a 
konvent kedvéért — a supplicatió gyakorla-
t á t általában és pótolja másként az alumneu-
mok, konviktusok költségvetésében e miat t 
előálló hiányt. Legalább nem fogja a kon-

vent országvilág előtt „apró diákjaink" ügyét 
tárgyalni s a testvéri szeretet bizonyítványát 
ezzel a mi számunkra kiállítani és a köz-
ügyért fáradó supplicansaink előtt nem fog-
ják az ajtót becsapni, hogy hazatérjenek 
sok fáradalom, sok buzgó kérés után mun-
kájukhoz méltatlan eredménynyel. Annyival 
is inkább kérem ezt, mert szinte bizonyos, 
hogy a példaadás ragadni fog kálvinista 
atyánkfiairól másokra. 

Az intézetek kárpótlása pedig másból 
nem eszközölhető, mint az évről-évre . emel-
kedő államsegélyből elsősorban. Ne annyira 
s ne legelébb személyi igényeket elégítsünk 
ki, hanem biztosítsuk intézményeinket. A 
második for ras a közalap. A harmadik az 
eg}7házak s azoknak közönsége. Szóllittassa-
nak fel az egyházak önkéntes adakozásra 
ós gyűjtésre. 

Még néhány szót befejezésül ! A kon-
venti határozatról elmélkedvén, eszembe ju-
tott, hogy nem régiben tárgyal ták az unió 
kérdését ; Erdélyből szállt ez az óhaj felénk. 
Lesz-e valaha unió ? Az a szellem, mely a 
konvent határozatából beszél, bizonyára nem 
teremti meg. Elválasztó éket üthot, de kap-
csot nem létesíthet egyházaink között. S 
vájjon megvalósul-e dr. Szlávik Mátyás úr 
ideája : legyen unió egyházszervezetben egy-
liázirodalomban és egyháztársadalomban ? 
Megvalósul-e valaha ? 

Szentgyörgy völgvi. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Folytatás.) 

A felsőbb leányiskolák növendékei val-
lásra nézve 2.112 róm. kath. (42-26%) 56 gör. 
kath. (1'12%), 44 gör. keleti (0*88%), 479 ág. 
evang. (9'58%), 771 ev. reform. (15-43%), 21 
unitárius (0'42%) és 1.515 izraelita (30'31 %). 

A tanítóképzők növendékei közül a ma-
gyar anyanyelvűek számaránya az 1891— 
1895. évi át laghoz képest az államiakban 
71-23°/°-ról 71-53%-ra ; a róm. kath.-nál 8T94%• 
ról 87'00-ra ; a görög kath.-nál 11'38%-ról 
20'66%-ra, az ág. ev.-nál 50'80%-ról 51'69%-ra, 
összesen a tanítóképzőkben 62-41%-ról 64.09%-
ra emelkedett. 

Vallásra nézve róm. kath. 56'20%, ab-



szolút többség, u tánuk sorakoznak : ev. ref. 
U ' l l \ ág. ev. 8'80°/°, gör. keleti 8* 10%, gör. 
kath. 6' 19%, izraelita 5'64%, unitárius 0'95%. 

Hitfelekezet szerint tekintve a középis-
kolai tanulókat, absolut emelkedést muta t a 
róm. kath., görög kath., ág. ev., ev. ref. és 
izraelita felekezet, fogyott a gör. keleti és 
az unitárius. % szerint csak a róm. kath. és 
az izraelita emelkedett, az előbbi 42'99"o-ról 
43'30%-ra, az utóbbi 22'85%-ról 22'95%-ra. 

A felső tanintézetekben hitfelekezetek 
szerint tekintve a hallgatókat, a róm. katho-
likusok és az izraeliták muta tnak feltűnő sza-
porodást, amennyiben az előbbiek száma 
4540-ről 4807-re, az utóbbiaké 2564-ről 2935-re 
emelkedett. Az előbbiek szaporodása arányo-
san oszlik meg a különböző főiskolák közt, 
ez utóbbiaké feltűnően a budapesti egyetemre 
esik, a mennyiben az izraelita hallgatóknak 
371 főnyi összes szaporodásból erre jut 304; 
itt ismét a jogi karon muta tnak legnagyobb 
szaporodást, (905-ről 1112-re emelkedett a 
számuk), mit csak a róni. katholikusok száma 
múl fölül (1592), mig ugyancsak a budapesti 
egyetem orvosi karán az izraeliták relativ 
többségben vannak (róm. kath. 199, izraelita 
298), Csökkenést az összes felekezetek közül 
czak a görög keletiek muta tnak (481 a múlt 
évi 516 helyet t ) ; ez a fogyás leginkább a 
budapesti egyetemre esik (148 a múlt évi 
204-el szemben). A felső tanintézetek hall-
gatói közt első izben tűnnek fel ezúttal a 
felekezetnélküliek, összesen 4-en, kik közül 3 
a budapesti egyetemre (2 jogász, 1 bölcsész), 
1 a polytechnikumra esik (gépészmérnöki 
szakosztály). 

A theologusok anyanyelvét tekintve azt 
tapasztal juk, hogy a magyar anyanyelvűek 
száma a legtöbb felekezetnél szaporodott. Igy 
a róm. kath. intézetekben 71'9%-ról 73'3%-ra, 
a görög katholikusoknál 19'3%-ról 20'4%-ra, 
az ág. evangélikusoknál 24*l"/»-ról 27'9%-ra, 
az izraelitáknál 95'2%-ról 98'5%-ra emelke-
dett . Xiucs változás a görög keletieknél, a 
hol 100% az oláh nyelvű s a reformátusoknál 
és unitáriusoknál, a hol már eddig is 100% 
magyar anyanyelvű volt. 

Egyházi és hitéletünk 1902. évi állapo-
tának ismertetésénél első sorban a felekezet-
ből való kilépések mozgalmának tetemes csök-^ 

kenéséről adhatunk számot. Az 1902. év fo-
lyamán 1196-an jelentették be az a r ra hiva-
tot t hatóságok előtt a törvényesen bevett 
vag\ ' elismert vallásfelekezetek valamelyiké-
ből való kilépésüket, anélkül. hogy egyidejil-
leg valamely más törv ényesen bevett vagy 
elismert vallásfelekezetbe léptek volna be, 
tehát 4~6-tal kevesebben, mint az 1901. év-
ben, a mikor a kilépettek száma 1672 volt. 
De nem csupán a közvetlenül megelőző év-
vel szemben csappant meg a kilépések moz-
galma ; a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvén}' életbeléptetése óta eltelt 7 esztendő 
közül is 1902-ben volt a legkevesebb kilépés. 
(1896-ban 3990, 1897-ben 4935, 1898-ban 2520, 
1899-ben 1361, 1900-ban 1346, 1901-ben 1672, 
1902-ben 1196 volt a felekezetből kilépettek 
száma). 

A kilépések területi megoszlását vizs-
gálva, szembetűnő, hogy mig az előző évek-
ben — egy esztendő kivételével — a kilé-
pések mozgalma a Duna-Tisza közén (főkép 
Bács-Bodrog és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megyében) verte a legerősebb hullámokat, 
1902-ben a vezető szerepet a Tisza-Maros 
szöge vette át, a melynek lakosai közül 512-en 
állottak a felekezetből kilépettek sorába. Eb-
ben az országrészben kivált Arad vármegye 
oláh lakossága körében terjeszkedig e moz-
galom, a mely 1902-ben az emiitett várme-
gyében 237 egyént késztetett felekezetének 
elhagyására, többet mint bármelyik eszten-
dőben a vallás szabad gyakorlatáról szóló 
törvény életbe léptetése óta. Torontál várme-
gye is jelentékeny számmal ; 1 <4-g yel járul t 
a Tisza-Maros szögén történt kilépések szá-
mának felduzzasztásához. A Duna-Tisza kö-
zén 435 kilépés tör tént : magában Bács-Bod-
rog vármegyében 284. Pest vármegyében 93. 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
A zólyomi ev. egyházmegye gyűlései e z i d é n 

jul ius hó 19-én és 20-án tar tat lak meg a szokott 
helyen : Besz tercebányán. Az első napon a papi 
ér tekezlet , a gyámintézet és a segélyző intézet gyű-
lése folyt le, a második napon pedig az egyház-
megye r e n d e s évi gyűlése men t végbe. A papi ér-
tekezlet előtt a lelkésztestvérek az űri sz. vacsorához 
á ru l t ak , melyet Paulinyi Dániel garamszeghi lel-



kész szolgáltatott ki. A papi értekezleten megnyitó 
beszédében a főesperes-elnök : Svehla Gusztáv a 
kegyeletes megemlékezés virágaiból gyászkoszorút 
fűzött a papi ka r két elhunyt tagjának, Kuzma 
Adolf volt tót-pelsöci alesperes-Ielkésznek é s J a n c s ó 
Mihály volt horháti lelkésznek emlékére ; majd 
megemlékezet t Bakay Péter ocsovai lelkész s egy-
házmegyei főjegyzőnek jubileumáról, melyet hálás 
egyháza 25 évi ott működése méltatásául e napok-
ban ünnepel t meg. Végül megnyitó beszédében el-
nök utalt a jelenkor által a lelkészekkel szemben 
támasztot t nagy követe lményekre , kettőzött buz-
galomra serkente t te a Krisztus nyájának őrizőit. 
Az értekezlet foglalkozott a theologiai iskolák szer-
vezési javaslatával, melyet általánosságban elfogad-
hatónak talált, de a tervezetben azon változtatást 
óhaj t ja megtenni, mely szerint a theologusok a 
7-ik és 8-ik semes te r t — ha akar ják — külföldön 
is végezhessék. Foglalkozott továbbá az értekezlet 
a felső-borsodi r e fo rmátus egyházmegye azon fel-
hívásával, melyben a két pro tes táns 'egyház lel-
készeit országos közös gyűlésre szólítja, melyen 
ugy mint más testületek, a papok is megbeszél jék 
az érdekeik megvédésére alkalmas módokat . Az 
értekezlet — bár a tervezett papi kongressus tól 
nem vár nagy e redményeke t — mind a mellett 
ügyeink megbeszélését , bajaink feltárását a nagy 
nyilvánosság előtt s közös kívánságaink tolmácso-
lását érdekeink szempontjából cé lszerűnek találta, 
miért is a maga részéről, az esetre, ha a kon-
g re s sus létrejönne, képviselőkül Bakay Péter ocso-
vai és Vitális Gyula zólyomlipcsei lelkészeket küldi 
ki. — Az értekezlet további határozatai közül meg-
említendő, hogy a Luther Társaság által kiadandó 
, ,Luther összes iratainak" előfizetője lett. — Az ér-
tekezlet vendégül tisztelhette Margócsv József lo-
sonci lelkészt is. — A délutáni órákban a gyám-
intézet tartotta gyűlését. A gyámintézet — mint 
rendesen , ez idén is — szép e redményt mutat fel. 
Ugyanis az egyházmegye 22 egyházából 1143 K 
folyt be, melyet dr. I ladvánszky György egyhm. gy. 
i. világi elnök 1200 K-ra egészített ki, a mit min-
den évben megszokott tenni. A gyámintézet azon 
összegből, a melylyel rendelkezet t , loo K-t adott 
Sálfaívának, 60 K-t Vámosnak, továbbá a pozsony 
diakonissa intézetnek 50 K-t, szere te tadományokra 
125 K-t, a Gusztáv-Adolf egyletre 55 K-t s a kerü-
leti gy i. szabad rendelkezésére 493 K-t. — Az 
egye temes gy. i. egyházi e lnökére szóló szavazatok 
felbontatván, kitűnt, hogy e szavazatok egynek ki-
vételével Gyurátz Ferencz dunántúli püspökre es-
tek. A gy. i. gyűlése után nyomban következet t a 
segélyző intézeté, melyen sajnos tudomásúl szol-
gált ama jelentés, hogy a ségélyezendők száma — 
másfél év alatt — öttel szaporodott . A segélyezen-
dők közt van 9 özvegy papné , 13 özvegy tanitónő, 
4 nyűg. tanitó és 1 árva, összesen 27. Rendkívül 
nagy szám, tekintve azt, hogy az egyházmegye 

csak 22 egyházból áll. A mult évben a segélyző-
intézet és a Grenczner-féle segélyalapból kiosztott 
jutalék- 3300 K-t tett ki. Hogy a jutalék csökkenése 
— a segélyezendők növekvése folytán — ne legyen 
oly érzékenyen kisebb, a gyűlés elhatározta, hogy 
a tűzkárbiztositási jutalékből ezen intézetre eső 
hányad is a segélyek pótlására használtassék fel. 
Az esii órákban megbeszélés tárgyát képezték a 
másnapi gyűlésen napirendre jövő főbb kérdések . 
Az egyházmegyei közgyűlést, melyre az egyházak 
kiküldött képviselői szép számban jelentek meg, 
reggeli 9 órakor, a főesperes fohásza után Csipkay 
Károly egyházmegyei felőgyelő tar t r lmas beszéddel 
nyitotta meg. A tagok igazolása után felolvastatott 
a főesperes választásáról felvett jegyzőkönyv, mely 
szerint a beérkezet t összes szavazatokkal egyhan-
gúlag Svehla Gusztáv breznóbányai lelkész, a Fe-
renc József í e n d lovagja lett újból főespe resnek 
megválasztva. A főesperes szívélyesen-megköszönte 
az újra megnyilatkozott bizalmat s felolvasta évi 
jelentését , melyben az egyházi élet főbb mozzana-
tairól emlékezett meg. Ezen jelentésnek főleg be-
cses része az, mely a hivek példás áldozatkészsé-
géről s ez által cselekvő egyházszeretetéről tanús-
kodik. Ugyanis a hivek kegyadományai egyházi és 
iskolai célokra a mult évben nem kevesebb, min t 
40,708 K-t tettek ki. Az egyházközségek pedig rend-
kívüli kiadásokra (építkezés stb.) 33-270 K-t áldoz-
tak. — A britt — és külföldi bibliatársulat javára esz-
közölt offertoriumokból 202 K. folyt be. A népmoz-
galmi statisztika a következő számokat muta t ja : 
született 1529 (törvtlen 79), konfirmál tátott 787, es-
kettetet t 349 pár (54 vegyes, melyekből a szüle-
tendő gyermekek vallására nézve megegyezés 18 
ben jött létre és pedig 10 ese tben javunkra 8 eset-
ben hát rányunkra) . Meghalt 1072 egyén. Az Úrva-
csorához járult 31,863 egyén (79%), hozzánk tér t 
5, kitért 11. — Az egyházmegyében van 10 theo-
logus. A lélekszám 12,346. A főesperes je len tésé t 
követte Mikler Sámuel egyhm. számvevő elnök je-
lentése, mely az egyházak vagyoni háztar tását ál-
talában eléggé rendezet tnek tünteti fel. Azután elő-
ter jesztetet t a számvizsgáló-bizottság jelentése, mely 
az egyházmegyei alapok megvizsgálásával számolt 
be. E szerint az egyházmegyei alapok következő 
vagyonnal rendelkeznek : A közigazgatási pénztár 
tőkéje 6001 K., a rendelkezési alapé 1128 K., a se-
gélyző-intézeté 51,689 K., a Grenczner-féle segély-
alapé 14,931 K„ a Luther árva alapé 23,176, a 
gyámintézeté 556 K., az iskolatanácsé 4304 K., a 
papi értekezleté 633 K., Sárkány Sámuel alapít-
ványé 420 K., a pozsonyi theol. akadémián teendő 
alapítványé 2813 K., összesen 105,651 K. Követke-
zett a tanügyi jelentés, melyet Bakay Pé te r egyhm. 
főjegyző terjesztett elő, mely az egyházmegyebel i 
iskolák és a tanügy állapotát eléggé kedvező szín-
ben tüntet te fel. Az iskolák általában jó ka rban 
vannak. Helyenként még tanitóhiány van s ott 



szükségbel í tanítókat kellett alkalmazni ; de ezek 
száma hovatovább annál inkább csökken . A tan-
köteleseknek közel 98^/,-a jár t az iskolába. A gyű-
lés folyamán in tézkedés tör tént a megüresede t t al-
esperes i állás be tö l tése tárgyában. Az egyházköz-
ségek október végéig tartoznak szavazataikat az 
egyhm. elnökséghez beküldeni . A szavazatok fel-
bontására külön bizottság lett kiküldve azon meg-
bízással, hogy ha az első szavazás e r e d m é n y r e 
nem vezetne , új szavazást rendel jen el. Továbbá 
kiegészíttetett az egyházmegyei törvényszék, melybe 
alulírott lelkész választatott meg, ki a közgyűlés 
szine előtt az eskü t nyomban letette. A kerület i 
gyűlésre megbízó levéllel kiküldet tek dr. Répási 
Mátyás alispán, dr. Radvánszky György orsz. kép-
viselő, Csesznák Gyula kir. t anácsos s besz terce-
bányai polgármester , Rosenaue r Lajos építész és a 
lelkészek közül Rakay Péter, Sztehlo Gerő, Riesz 
János s többen jegyzőkönyvi kivonattal. A Zsedé-
nyianurnra Rrodnyánszky Pál, Kuriatko Mátyás és 
Pletrich György tanitók ajánltat tak a ker. gyűlés-
nek. A rendelkezési alapból lelkészek segélyezésére 
445 K. folyósittatott. A tárgysorozat több pontjai 
már az előző esti ér tekezleten kellő előkészítést 
nyertek s igy a közgyűlés elé kerül t ké rdések mind 
simán és az e lnökség tapintatos vezetése mellett 
gyors egymásu tánban jutot tak elintézésre, ugy. hogy 
a kn/^yűlés. déli egy óra előtt be volt fejezve. 

Xitális Gyula. 
1848. XX-ró l Veres József. e spe re s és országgyű-

lési képviselő legutóbb — a közoktatásügyi tárca 
körüli vita alkalmával, a következő beszédet tar-
totta : 

„Áttérek most a t. miniszter ur beszédének azon 
részére, a melyben az 1848 : XX. t.-c. végrehaj tá-
sával foglalkozott és kö te le s ségemnek tar tom ki-
fejezni, hogy pár tunk felfogásával teljesen megegye-
zik az a kijelentés, a m e l y b e n azt mondot ta , hogy a 
ko rmány az egyházakkal karöl tve akar minden 
közművelődési akciójában előrehaladni , tehát nem 
az egyházak ellen, viszont az egyházak nem az ál-
lam nélkül . Történeti fe j lődésünknek csakugyan ez 
a felfogás felel meg. Örömmel veszem tudomásul , 
hogy azt is kijelentette . . . 

Madaras^ lós\ef \ 1848-ban nem ez volt a fel-
fogás ! 

Veres József: Hogy e r re a feltételeket előte-
reinti a k o r m á n y ; ez megfelel a mél tányosságnak. 
Az 1848 : XX. t.-c. alapján jogosan igényelhető 
anyagi támagatás ügyében a miniszterelnök ur nyi-
latkozott, ő azt magáévá teszi. 

Mielőtt ennek a ké rdésnek részle tesebb elem-
zésébe bocsá tkoznám, köte lességem minden félre-
é r tés k ikerülése véget megjegyezni, hogy igaza van 
Madarász József t. képvise lő társunknak, midőn azt 
mondja , hogy az 1848: XX. t.-cikknek nem ez volt 
a szándéka , nem ez lett volna az e r e d m é n y e s e m ; 
hanem betüszer in t végrehaj tva az egyházak álla-

mosítása, az egyházak au tonómiá jának teljes meg-
szün te tése és ennek előfeltételeképen a teljes sze-
kularizáció lett volna az e r edménye . Azonban a 
tör ténet megtanított b e n n ü n k e t arra , hogy bizo-
nyos merész , ideális dolgokat ki lehet mondani elv 
gyanánt , talán messze századok előtt ragyogó cél 
gyanánt , de nem lehet a történeti fejlődést erősza-
kosan megszakítani ugy, hogy azzal többet ne ár t-
sunk , mint a mennyi t használunk. 

Epen azért pl. a p ro tes t áns egyházak illeté-
kes ha tósága beadot t emlékira tának mindjár t az 
elején sietett kijelenteni, hogy eszeágában s incs 
egyiknek sem az 1848-iki törvényt be tüszer in t vég-
rehaj tani , hanem azt, a mi ott elv gyanánt van 
mondva, hogy t. i. az egyenlőség, a viszonosság, 
az egyenlő teherviselés a mostani körü lmények 
között is megvalósí tható legyen, a lehetőség mér-
tékéig igenis óhaj t juk. Részemről tehát szükséges-
nek tar tom, hogy azt a ké rdés t kissé megbeszél-
jük, annyival inkább, mer t felfogásom szer in t a t. 
minisz tere lnök ur és az öt követő kormány és 
pár t m á r nem áll azon állásponton, a melyen állt 
akkor , a midőn p rog rammjá t itt a házban előadta. 
Ez a változás megköveteli , hogy ha közmegnyug-
vásra aka r juk ezt a ké rdés t megoldani, akkor tel-
jes f igyelemmel vizsgáljuk azt meg. 

A t. miniszterelnök ur első bemuta tkozó be-
szédében kifejezte azt. — most a t. közoktatásügyi 
miniszter u r is igy nyilatkozott — hogy természe-
tesen egyenlően hitfelekezeti kü lömbség nélkül kell 
a lelkészek lizetését rendezni . Ez t e rmésze tes , tör-
vényes , jogos felfogás. 

Eötvös Károly : Nem az ! 
Veres József: Egyiknek s em lehet előnyt adni a 

másik felett az egyenlőség szempont jából . De — 
és itt t é rek el a t. minisztereinők ur és a t. kor-
mány felfogásától — az egyenlőségnek különféle 
fajai vannak. Nemcsak az az egyenlőség, hogy min-
den tanár , minden lelkész egyenlő tizetést kapjon, 
bármelyik iskolában munkálkodik, bármelyik egy-
ház szolgálatában áll, hanem [egyenlőség ké rdése 
az is, hogy köte lességüket a nemzet iránt egyenlő 
m é r t é k b e o teljesitik-e és hogy egyenlő mér t ékben 
érdemlik-e ki a nemzet t ámo g a t á sá t ? IIa ezt a hár-
ma t mind f igyelembe vesszük, akkor lehetünk 
csak az egyenlőség mér t éké re nézve igazán igaz-
ságosak. 

A miniszterelnök ur p r o g r a m m b e s z é d é b e n 
először nagyon jól tette meg a külömbséget , ugy, 
hogy én szórói-szóra csat lakozom hozzá. Akkor t. 
i. igy nyilatkozott : »Azon felekezeti intézetekkel 
szemben, a melyek a kettős« — hazaíias érzület 
és magyar nyelvtanítás — »kri tér iumnak megfelel-
nek, igenis segitőleg, buzditólag, istápolólag lépjen 
fel az állam és igyekezzék a felekezeteket odajut-
tatni, hogy a maguk tanitóintézeteiket korsze rű 
színvonalon tar thassák fenn,« 

Tehát nemcsak egyszerű adományozásró l van 



szó, hanem azon feltétel van itt kifejezve, hogy ha-
zafias szellemű legyen az az iskola és a magyar 
nyelv tanításában teljeseitse kötelességét , 

»Eminens é rdeke ez nemcsak a vallásfeleke-
zeteknek, de magának az államnak is, mert szo-
rosan állami szempontból sem volna közönyös do-
log az, hogy a magyar társadalomnak azon széles 
rétegei, a melyek felekezeti tanintézetekben nye-
rik nevelésüket , egy inferioris kul turában részesül-
jenek.« 

Majd egy súlyosan kötelező Ígéretet tett hozzá: 
»A kinevezett tisztviselők f izetésének rendezése 
egyfelől kiegészítendő a vármegyei tisztviselők, köz-
ségi és körjegyők fizetésének megfelelő rendezé-
sével, másrészről s\ükségs\erü koroUáriumát es 
kíséretét kell, hogy képpe^k a íizetésrendezésnek 
olyan in tézkedések is, a melyek felekezetekre 
nézve lehetővé teszik azt, hogy saját tanintézeteik-
nél ők is lépést ta r thassanak az állatni intézetek-
kel.« 

A t. miniszter ur ettől a feltételtől elállott, azt 
tágította akkor, a midőn azt mondotta, hogy há-
rom csopor tba osztható a pro tes táns felekezetek 
kérése . Az egyik az, hogy segítsen az állam azon 
a nagy igazságtalanságon, a mely szerint a protes-
táns hitfelekezet tagjai néhol 3—4-szer annyi egy-
házi adót fizetnek, mint a mennyi állami adót. A 
t. kormány azt mondja, hogy ennek tarthatlan vol-
tát belát ja és e bajon segit, de most itt meg áll ! 
Mig előbb azt mondotta , liogy s\Hkségs\eriileg to-
vább kell menni és a felekezeteket olyan helyzet-
be kell hozni, hogy iskoláikat az állam iskoláival 
ve rsenyképessé tegyük; a minap m á r mégis azt 
mondotta , hogy a kívánságoknak másik két cso-
pontját egyelőre nein teljesítheti, mert a pénzügyi 
helyzet nem engedi meg, hanem törekedjünk arra, 
hogy mentül előbb megengedje. 

Ebből a szempontból vizsgálom én ezt a kér -
dést, kizárólag az egyenlőség szempontjából . Ne-
kem is az az álláspontom, hogy itt nem szabad 
se nekem, se másnak felekezeti szQinpontból bí-
rá lnunk a dolgot, hanem csakis a nemzet képvise-
lőjének szempont jából : a nemzet é rdekében. Kér-
d e m : van-e egyenlőség az egyes felekezetek közt 
azon mér tékre nézve, a melyeket az állam jótéte-
ményéből é lveznek? Mindenki tudja, liogy távolról 
sincs. Némely felekezetek ezredéven át annyi ado-
mányt nyertek az állam jóvoltából, hogy most bő-
ségben vannak, felesleggel rendelkeznek. Más fe-
lekezetek semmit se;n kaplak, pedig az ország 
méltán megköveteli minden felekezet tagjától, hogy 
kö te lességüke t a haza, az állam iránt egyaránt lel-
kesedésse l áldozatkészséggel teljesítsék. 

A római katholikus egyház kapott legtöbb ja-
vakat az államtól, a királyoktól, azon felül olt van-
nak a regále-kötvénveknek jövedelmei, a kegyúri 
terhek, a melyek a régi időből raj ta marad tak nem-
csak a római kathol ikus egyház hívein, h a n e m az 

egyes városokon is, a mely városoknak lakossága 
pedig sokszor nagyobbrészt más vallású, és egyes 
más vallásit bir tokosokon, ugy hogy a római kat-
holikus egyház kiadásait nem az egyház híveinek 
évi adója fizeti, hanem részint az alapítványok, 
részint a régi időkből származott kegyúri kötele-
zettségek. A többi felekezettel szmeben, pl a ro-
mánnal, a szerbbel szemben szintén bőkezű volt 
az állam. 

Egész nyugodtan kérdezem attól, a ki Magyar-
ország történetét ismeri, hogy nagyobb érdemeik 
vannak-e a szerbeknek és oláhoknak a magyar 
nemzet fennmaradása , harcai, műveltsége, küzdel-
mei, jövő törekvései körül, mint van a töröl met-
szett, kizárólag magyar re fo rmátusnak ? Vagy na-
gyobb érdemei vannak annak a felekezetnek, a 
mely úgyszólván iskolákat sem tart, — hiszen az 
oláhok közül a tanköteleseknek csak 63 százaléka 
jár a népiskolákba — mint pl. annak a lu theránus-
nak, a mely a maga szegény népének egyházi adó-
jából 13 középiskolát s nem tudom hány népiskolát 
tart fenn s bár az egyháznak hívei csak egyhar-
mad részben magyar nyelvűek, ké tha rmad részük 
pedig m á s nyelvű, mégis a lu theránus egyháznak 
mind a 13 iskolája magyar anyanyelvű. Tehát aká r 
nemzet i szempontból , akár a közszolgáltatások, az 
egyenlő teherviselés szempont jából vizsgáljuk a 
dolgot, nem lát az ember más okot arra , hogy mi-
ért nem kapott a pro tes táns egyház segedelmet , 
mint egyedül a vallási különbséget . Hát lehet a val-
lási különbséget ennél a kérdésné l alapul venni ? 

Eötvös Károly. Magyar volt, azért nem kapott . 
Veres József: A lutheránusról nem lehet kizá-

rólag azt mondani . Hazafias volt mindenkor , de 
nem magyar anyanyelvű s nézetem "szerint annál 
nagyobb az érdeme, mer t bá r nem magyar anya-
nyelvű, mégis a magyar kultúrát , a magyar mű-
veltséget támogatta és ápolta. 

A kezemben levő adatok igen é rdekesen vi-
lágítják meg az egyháznak az államtól való ellátá-
sának kérdését . Hogy megmutassam, liogy nem 
felekezeti elfogultság vezet, egy-kettőt vagyok bá-
tor felemlíteni. A római katholikus egyháznál min-
den plébánosra esik az egyházi földekből 615 hold, 
a reformátusnál minden lelkészre 12 hold, a gö-
rög keletinél 63 hold és igy tovább, 

A római kafholikusoknál egy hold egyházi 
birtokra négy lélek esik, a reformátusnál 96 lélek, a 
görög keletinél 17, és igy tovább. 

De az igazságot és egyenlőséget még a 
kongrua kérdésében sein tartotta szem előt a kor-
mány ; azt gondolom, hogy _ most is azért akadt 
meg ez az ügy, mer t nehéz olyan kulcsot találni, 
amely a törvényes egyenlőségnek is megteleljen, 
és még se jutalmazza a hazának ellenségeit ; ne 
erősítse őket, hanem csakis azoknak jöjjön segít-
ségére, a kik a hazának hű fiai ; a magyar művel t -
séget pedig a maguk egyházi adójából előmozdítják. 



A k o n g n i a ké rdéséné l is ilyen szerencsé t lenül 
jártak a p ro tes táns egyházak, mer t itt is az ágostai 
hitvallású evangel ikus egyháznál a le lkészeknek 
27%-a kapott segélyt, a re formátusná l 62°/o, az 
izraelitánál 81%, az* unitáriusnál 91%, a görög-ke-
letinél pláne 108% kapót segélyt — vagyis több, 
mint a hány r endes lelkész volt. A 800 forintig 
való kiegészítésnél egy lélekre az ágostai hitvallású 
evang. egyháznál 6 krajcár , az izraelitánál 12 

kra jcár , a re formátusná l 19 krajcár , a görög-keleti-
nél 45 kra jcár eset . Egy-egy segélyezett lelkészre 
eset t az ág. hitv. ev. egyháznál 242 forint, az 
izraelitánál 300 forint, a re formátusnál 363 forint, a 
görög-keletinél 46(3 forint. Tehát a kongruánál , a 
lelkészi fizetések kiegészítésénél nem talált a kor-
mány olyan kulcsot a mely akár az egyenlőségnek 
megfeh l t ; akár pedig méltányolta volna az egyhá-
zaknak hazafias é rdemei t és á ldozatkészségét és 
legtöbbet juttatott annak az egyháznak, a mely a 
magyar kultura előmozdításában legkevesebb részt 
vesz és legkevesebbet épen annak , a mely leg-
több szolgálatot tesz a haza i rányában. Ilyen visszás, 
fonák politikát követni bűn az igazság és a nem-
zet é rdeke ellen. 

Azonkívül lia már n incsen meg-a teherv ise -
lésben az egyenlőség, néznünk kellene azt is, hogy 
a képesí tésnél a felekezeti tanároknál , tanítóknál 
é s lelkészeknél ugyan az a mé i t ék legyen alkal-
mazva, amely például az állami tanároknál , vagy a 
kathol ikus egyház lelkészeinél van. És mégis a 
legutóbbi f izetésrendezésnél minden állami, minden 
megyei és minden községi hivatalnok fizetéseme-
léséről gondoskodtunk , emeltük a katonák fizeté-
tés , emel tük a civillistát, csak épen azon hivatalnokok 
fizetésénél áll meg a kormány, a kik a legjobban 
rászorul tak a fizetésjavitásra, mer t most is legki-
sebb a fizetésük, a kik legtöbbet áldoznak a ma-
guk emberségébő l , a maguk megeről te tése mellett 
és a kikre nézve a fizetés kü lömbsége most már 
igazán bántóvá, szégyenitővé válik, mer t hogy 
40—50 esz tendős pro tes táns lelkész annyi fizetést, 
kap jon élete végén, mint egy 22 éves fiatal ember , 
mikor először megy Írnoknak, az nem egyezik meg 
az egyenlőséggel. A képesí téshez kellene arányosí-
tani a fizetést és annak a felekezeti t aná rnak , 
tanítónak vagy lelkésznek f izetését ép ügy ren-
dezni, mer t az is közügyet szolgál, annak munkál-
kodása is nemze tünk erkölcsét , művel tségét , bé-
kességét mozdí t ja ető, nyugdíjjal, korpótlékkal an-
nak is segí tségére kell lenni. 

Azt a különös ellenészrevételt halljuk rende-
sen , hogy ez az ál lamnak sokba kerül. Pedig a 
fizetés nagy részét a felekezetek viselik, az állani 
csak kiegészítené. Ha a felekezetek egyszer le-
mondanának iskoláik fenntar tásáról , az összes te-
her egyszer re az állam vállaira nehezednék , az 
sokkal nagyobb teher volna. Épen azért mél tányos, 
ha már mindenkinek képzet tségéhez képest emel-

tük a fizetést, emel jük a felekezeti tanárok, tanitók 
és lelkészek fizetését is egyenlő mér t ékben . Ezt 
kívánja az igazság, mer t hisz az mégis visszás 
helyzet, hogy a p ro tes táns telekezetek viseljék 
részben m á s felekezetek terheit is, a községi és 
állami iskolák terhei t , azonkívül a maguk iskolái-
nak terheit is, de az államtól segí tséget még se 
kapjanak. 

Ez annál is inkább igazságtalan, mert az ágostai 
hitvallású középiskolákban a növendékeknek csak 
43%-a ágostai hitvallású, a többi pedig m á s fele-
kezetbeli ifju, olyan felekezetekhez tartozó, a melyek 
vagy nem tar tanak fenn a maguk erejéből iskolát, 
vagy pedig a melyeknek tagjai kényelemből , a 
közelség okából ezen iskolákba já rnak . 

Ha tehát az állam kellő segélyt ad a p ro tes -
táns felekezeteknek, csak adósságának egy részét 
rójja le, mer t ezen telekezetek mas felekezetbeiiek 
javára is tar t ják fenn az i skoláka t ; ebből a szem-
pontból egész nyugodtan m e r n é m a t. miniszter-
elnök úrnak és a t. k o r m á n y n a k tanácsolni , hogy 
tar tsa fenn az egyenlőség elvét, de tar tsa fenn és 
alkalmazza a teherviselés mér legelésénél is és 
tar tsa fenn és alkalmazza az é r d e m mér legelésénél 
is, és akkor a haza el lenségeinek nem fog jutni 
abból a segélyből egy fillér sem, el lenben azon 
felekezetnek, amely szolgálatot tesz a haza i rányá-
ban, jó lélekkel szavazhatna meg mindent a kép-
viselőház. És én hiszem, hogy meg is szavazná, a 
mint mél tányosan megszavata az állami,[megyei és 
községi hivatalnokoknak ; nem látom be, hogy 
miér t állana meg épen ott, hogy a felekezeti taná-
roknak, tanítóknak és le lkészeknek nem aka rná 
megszavazni , a kiknek a képzet tsége csak olyan, 
mint a többi tisztviselőké, egyetemi képze t t ség a 
lelkészeknél és tanároknál , munká juk pedig csak 
olyan, mint másoké, közéletbeli szereplésük csak 
olyan tiszteletreméltó, a haza iránti é rdemeik csak 
olyan e l i smerésre méltók, mint a többieké. 

N e m látom át, hogy a képviselőházba le-
he tne párt , a mely ez ellen felszólal. Hiszen a 
k o r m á n y p á r t eltogadta a ko rmány programmjá t , 
abban pedig benne van szószerint, hogy szükség-
szerű korollárium, meg kell adni a segélyt, hogy a 
ve r seny t a felekezeti iskolák kiállhassák. Gróf 
Apponvi Albert p rogram injában szintén benne van 
a p ro te s t áns egyházak segélyezése, az líj párt 
p rog rammjában szinte benne van a felekezetek 
segítése, de benne kell lenni mindannyiunk meg-
győződésében, leleki ismeretes igazságszere te tében 
is, hogy mindazokat a felekezeteket , a melyek 
Magyarország létét tentartani segítették, a magyar 
kul túrát fejlesztették, előmozdították, az a lkotmány 
iránt nagy é rdemeke t szereztek, iskolák fentar tá-
sával az állam helyett roppant nagy köl tségeket 
viseltek, nem szabad a segítségből kizárni. 

Eötvös Károly: Hol lesz akkor a ka tonáknak 
pénz ! 



Veres József: Ebből a szempontból én lehet-
ségesnek, kívánatosnak, szükségesnek és üdvösnek 
tar tom, hogy az állam a felekezeteknek adja meg 
azt a segélyt, a mely pótolná az 1848. XX. t.-cikk 
szándékát . Ezt én szükségesnek is, l ehe tségesnek 
is tar tom. A t. miniszterelnök ű r azt mondja , hogy 
a pénzügyi viszonyok nem engedik. Bocsánatot 
kérek, én ezt egész komolyan venni nem tudom ; 
a tapasztalat tanított meg rá, bog a mikor a kor-
mány férfiai pénzügyekről beszélnek, csak bizonyos 
fenntar tással vegyük azt készpénznek. Mikor a 
tisztviselők először mozogni kezdtek, a »pénzügy-
miniszter űr kirándult Körmöcbányára és olyan 
nyilatkozatot tett, hogy az ország pénzügyi helyzete 
nem engedi meg a tisztviselők pénzügyi helyzeté-
nek javítását. De a mikor azok m é g s e m hallgattak 
el, kisült, hogy 18 millióval mégis meg kellett, meg-
lehetett javítani. 

Mindnyájan tudjuk, hogy esztendőkön át éven-
kint 40—50 millió felesleg maradt az állampénz-
tárban és mégis, a mikor már nagy volt az elége-
detlenség, a lelkészek kongruájá t úgy elégítették ki, 
hogy tíz esz tendőre osztotta el a ko rmány azt a 
kis összeget, mikor pedig az idén nekiszaladt a 
kiegészítésnek, akkor egyszerre nem tudom hány 
millióval győzte a kiegészítést. 

Én m e g vagyok arról győződve, t. ház, hogy 
egy 1200 milliós költségvetéshez 3—4 milliót még 
hozzátéve, az igazság és az egyenlőség követel-
ménye szerint az nem billenti fel az állam pénz-
ügyeinek egyensúlyát ; itt csak komoly akarat kell. 
És minthogy én bízom a nemzet életének józan-
ságában, minthogy én bízom abban, hogy méltá-
nyolni fogja azt, miszerint, a kik egyforma munkát 
végeznek, a kiknek egyforma képes í tésük van, a 
kik épugy szolgálják az állam polgárainak művelő-
dését , erkölcsi nevelődését, mint a kik állami 
in tézeteknél dolgoznak, kapjanak azokkal egyenlő 
fizetést is, meg vagyok arról is győződve, hogy lia 
a t. kormány ily i rányú javaslatot ter jeszt elő, azt itt 
megfogják szavazni és odakint is méltányolni fog-
ják, a k i k komolyan gondokodnak. 

És én erre különösen azért kérem a t. kor-
mányt, inert a szükség igen nagy. Napról-napra na-
gyobb az elégedetlenség a tanitók, tanárok és lel-
készek között, a kik elestek a íizetésjavitás ked-
vezményétől és a kik már ezért türelmetlenek kez-
denek lenni. Mert annak t. ház, valóban nem le-
het okát adni, hogy a ki állatni elemi vagy 
középiskolában tanít, annak kétszer annyi tizetése 
legyen, mini annak, a ki nem államiban tanít, a l -
végre azt a számtant , íi/.ikát vagy történetet, akár-
milyen fajta iskolában is tanítják, a magyar nemzet 
liainak tanítják. Az igazi ilitfelekezeti érdelv ezen 
iskolánál nem a tantárgyak tanításában van, ha-
nem a hitfelekezeti nevelés feladataiban. Köszönje 
meg az állam, hogy a hitfelekezetek a maguk költ-

ségén tar tanak fenn iskolákat, nemhogy még a se-
gítséget is megtagadja tőlük. Méltóztassék meg-
gondolni, hova ju tunk 10—15 esz tendő múlva, ha 
a bajon nem segítünk. 

A protes táns lelkész f izetése évenkint 800 fo-
rint, ez megmarad akkor is, mikor megöregszik, 
mer t előrehaladni nem képes, korpótléka, nyugdija 
nincsen, ellenben más pályán egy fiatal e m b e r 
22—25 éves korában kezdi annyival és 10—12 ezer 
koronával végezheti 25—30 évi szolgálat u tán. Ily 
körülmények között megy-e tehetséges, ambiciózus 
ember a papi p á l y á r a ? A papi pálya legyen mene-
déke a selejtnak, a művelt osztály aljának, seprejé-
nek ?! Ha ilyen emberek mennek csak e i r e a pá-
lyára, milyen lesz azoknak a munká ja ? Hiszen egy 
lelkésznek hivatása n e m abban merü l ki, hogy ko-
ronkint prédikál, misét mond, h a n e m a lelkész az 
ő népének tanácsadója, irányitója, nevelője, poli-
tikai és gazdasági ké rdésekben vezetője. Adjunk 
tehát ilyen vezetőknek tehe tséges embereke t , állá-
sukat, tudományukat , képes í tésüket tiszteljük meg. 
Ezzel .tartozunk a nemzetnek, tar tozunk annak a 
a népnek, a melynek nem színházra, operára , ha-
n e m a népiskolák ügyének fejlesztésére és a ta-
nitók, lelkészek anyagi helyzetének javítására van 
szüksége. 

Én szivem melegével k é r e m a t. kormányt , 
mondjon le arról az ürügyről, liogy az ország pénz-
ügyi helyzete nem engedi a fizetésjavitásban tovább 
menni . Hiszen az a csekélység, a mi e r r e a fontos 
célra kellene, ez már nem akadály ; legyen méltá-
nyos a kormány ezen felekezetek századokon á t t a -
nusitott áldozatkészsége iránt és adja nekik r é szben 
vissza azt, a mit iskolák fenntar tására költöttek. 
Alkalmazzon a ko rmány bármily szigöru mér t éke t 
hazafiság szempontjából, ők készséggel elfogadják 
és alávetik magukat ennek, nem félnek a j bírálat-
tól; a kik pedig ettől a bírálattól félnek, azoktól az 
utolsó fillért is vonja meg, mer t el lenségének a 
magyar nemzet ne adjon egy. fillért s em, d e vi-
szont önfeláldozó jóbarátjának köteles adni. Épen 
azért tisztelettel k é r e m a kormányt , vegye még 
egyszer fontolóra a dolgot s térjen még egyszer visz-
sza ahhoz az állásponthoz, amelyet p rogrammbe-
szédében a miniszterelnök ú r emiitett, hogy a ha-
zafiság mértékével mérve az é rdemeke t , megad ja 
a felekezeteknek is, hogy iskoláikat ve r senyképes 
magaslaton tar thassák fenn és ezt a segítséget leg-
alább az 1848-ik törvény egyrészének megfelelően 
adja meg a felekezeteknek ; a hazának, a közmű-
vei tségnek, a hazafiságnak tesz vele szolgálatot. 

Lelkészi ertekezlet. A fejér-komáromi ág. hitv. 
ev. egyházmegyének lelkészei f. évi junius 29-én 
Csabáin tartották meg értekezletüket . Az ér tekez-
letet Gáncs Jenő székesfehérvár i lelkész-alesperes 
nyitotta meg meghatott , bensőségtel jes szavakkal 



megemlékezvén a boldogult esperes-elnökről, He-
ring Lajosról, a kit a tavasszal tevékeny élete de-
lén, önfeláldozó, irányító és vezető munkásságából 
szóllitott magához az Cr. — A választások megej-
tése után Gáncs Jenő megválasztott elnök veze-
tése alatt az értekezlet letárgyalta munkarendjé t . 
Horváth Sándor velegi lelkész jelentése kapcsán 
abban állapodik meg az értekezlet Hörk „cura pas-
toralis"-át illetőleg, hogy a munka kitűzött céljainak 
meg nem felel, a mennyiben nem annyira egysé-
ges, a lélekgondozástant felölelő művet képez,, ha-
nem inkább csak különböző utasításokat tartalmaz 
egyes lelkészi ténykedések gyakorlására. Az egy-
házmegyénkben már 66 tagot számláló Lutliertár-
saságnak azon vállalatát, hogy dr. Luther Márton 
műveit magyar fordításban jelenteti meg, a gyüle-
kezetükben pártolni határozza az értekezlet. A felső-
borsodi ev. ref. egyházmegye felhívásához a lel-
készi törzsfizetésnek 2400 K-ban való megállapítása 
ügyében csatlakozik az értekezlet és képviseltetni 
togja magát a Budapesten tartandó értekezleten. 
Gáncs Jenő elnök rövid felolvasásban a testvérek 
lelki szemei előtt megjeleníti és röviden jellemzi 
azokat a férfiakat, a kik mint esperesek 100 éven 
át vezették egyházmegyénket . Ezek közül életben 
vannak : Jankó Dániel, Madár Mátyás és az egy-
házmegye nestora Schmid Mihály bokodi lelkész, 
;i ki nemsokára betölti bokodi lelkészkedésének 
50-ik esztendejét és a kit ez alkalommal is üdvö-
zölnek a testvérek. Felvettetett egy egyházmegyei 
lelkészi könyvtár létesítésének eszméje, de efölött 
egyelőre csuk eszmecsere folyt határozathozatal 
nélkül. Jánossv Lajos r. komáromi testvér indítvá-
nyára elhatároztatott, hogy a kerületi ér tekezletnél 
lépések történjenek az értekezleti munkarend egy-
ségesítése, szabályozása és elevenitése ügyében, 
tvzekkel kimerítvén a tárgysorozatot, a testvérek a 
a templomba gyülekeztek hozzátartozóikkal a 
rsabdi tes tvér : Bélák Géza által osztott úrvacsora 
vételére, megerősödvén igy a hitben ésszere te tben-
Az értekezletet megelőzőleg az egyházmegyei lel-
ki szi nyugdíjintézet, a melyet boldogult Hering La-
jos esperes alapított, tartotta gyűlését. 

T E M E T Ö. 

t Pál Endre. 

A világ rendesen csak az u. n. nagy embe-
rekről vesz tudomást , a kik véres harcokat har-
coltak, felfedezéseket leltek s a világtörténelem 
külső lefolyásában hathatósan működtek közre 
tekintet nélkül a i ra , hogy működésűk javára vált-e 
a/, ember iségnek s előbbre vitte-e az emberiség 
sorsát, Vagy n e m ? Azokról a munkásokról , a kik 
hangya szorgalommal hordták össze az építő 

anyagot, melyből az emberi haladás nagy épületét 
felállítják, nagy ritkán szokás megemlékezni s 
azokról az építőkről, a kik lelkiismeretes körül-
tekintéssel és szakértelemmel állítják össze a nagy 
épületet rendesen megfeledkeznek az emberek • 
pedig az ő szorgalmuk önfeláldozásuk és szak-
értelmük sokszor többet ér minden lángelmének 
óriási terveinél, sokszor előföltétele minden nagy 
műnek és áldásthozóbb az egekig magasztolt na-
gyoknak működésénél . 

Ugy van ez miden téren az emberi élet min-
dennemű megnyilatkozásában s még nagyon 
messze vagyunk attól, hogy az embereke t nem a 
külső látszat, hanem a belső tartalom, nem az üres 
pózolás, hanem valódi ér tékük szerint becsüljük. 

Igénytelen, keveset mutató s szerény, de an-
nál szorgalmasabb s eredményeiben áldásosabb 
működést fejtet ki Pál Endre, a ki f. é. febr. hó 
7-én örök álomra hunyta be szemét majdnem 
egy egész századra ter jedő m u n k á s élete után. S 
nekünk, a kik őt ismertük s gyakran találkoztunk 
az ö szikár ősz alakjával Eper jes utcáin, vagy a 
szabad természetben, a hol agg kora dacára majd-
nem utolsó leheletéig naponta végezte sétáit, 
egészen szokatlan nélkülöznünk az élénk tempera-
men tumu s korához képest mozgékony s vidám 
kedélyű öreg urat . Kôzçl liusz évig ismertem őt s 
találkoztam vele gyakran, de másnak, mint vidám 
kedélyiinek soha nem ismertem, 

Nehéz és szomorú időket élt át, több küz-
delemben volt része, mint sok m á s n a k ; csalódás 
s fájdalom őt is sokszor érte, de mind ezek szivét 
s jellemét nem rontották meg. Lelkész volt s mű-
ködött odaadóan s buzgón egyháza javáért ; e m b e r 
volt, a ki ember tá rsa boldogulását mindig szivén 
hordta s hazafi volt, a ki a legnehezebb időben 
meg tudta őrizni egyháza autonómiáját s bizva a 
hazai törvények sérthetet len szentségébén semmi 
áron sem áldozta volna fel függetlenségét. 

Pál Endre Eper jesen született egyszerű polgári 
szülőktől, 1809-ben ; iskoláit Eper jesen s Késmárkon 
végezte, s miután 1832-ben május 22-én lelkésszé 
avattatott, Sókuton káplánkodott, 1836-1S41 Komlós-
keresz tesen 1812—1881 Fe lsőkemencén lelkészke-
d e t t , m i k o r nyugalomba vonult s bekövetkezett 
haláláig Eper jesen tartózkodott, a hol rokonai 
gondozták, mert korán elhalt neje után gyermeke 
nem maradt. Ötvenkét évi lelkészi működése alatt 
sokféle hivatalt viselt a Sároszempléni esperesség-
ben, a melyben kezdettől végéig lelkészkedett Már 
1842-hen déuánussá , tíz évvel későbben esperes-
ségi jegyzővé 1860-ban pedig esperessé választot-
ták. a mely tisztségeinek derekasan felelt meg. 
Külör.ösen jegyzői és esperesi működése oly időbe 
esik. a mikor jó hazafinak lenni bűnnek tartatott, 
jó protestáns evangeliumi lelkésznek lenni pedig a 
lehetetlenséggel határos volt. Határozott, megfontolt, 
következetes s bölcs volt minden tettében, miné l -



fogva egyházmegyéje minden nagyobb zavar nélkül 
hű maradt a magyar tövrényekhez, alkotmányhoz 
s prot. autonomiához. Egy jó barátja Csiskó János 
kassai lelkész, a ki igen jól ismerte ekkép jellemzi 
ő t : „Midőn prot. egyházunk autonómiája veszély-
ben Torgott, midőn ezen esperességnek is több 
lelkésze ingadozni kezdett, az egyház és haza 
iránti hűségben a kilátásba helyezett fényes 
Ígéretek hallatára, midőn ezen esperesség élére 
szilárd jellemű, törhetlen akaratú, egyházát 
és hazáját rendithetetlenül szerelő, bölcs férfiú 
kellett, hogy a felvert kedélyeket az egyház és 
haza javára lecsillapítsa : akkor az aggódó lelkek 
soksága őt választá meg egyhangúlag e diszes 
polcra, tudván, hogy ha valaki, ő lesz képes ismét 
a rendet helyreállítani, az eltévetteket útbaigazítani, 
a bűnösöket megtéríteni. És a közbizalom és köz-
szeretet várakozásában nem is csalódott, Főesperesi 
tisztét, bár küzdelmek és lemondások árán, de 
közmegelégedésre töltötte be. De miután ő soha 
kiváló polcra, kitüntetésre, jutalomra nem vágyó-
dott, a teljesített kötelesség helyeslő tudatában 
birván a legszebb, legméltóbb jutalmat, hat évi 
főesperesi munkássága után ismét, esperessége 
nagy fájdalmára a főesperesi tisztről lemondván, 
egyházának csendes magányába húzódott vissza, 
hogy annak szentelhesse» minden idejét." Ilyen 
volt ő valóban ! Szerény és kevéssel beérő abban, 
a mi őreá vonatkozik; igyekvő s hajthatatlan a 
maga egyházára vonatkozó dolgokban ! 

Életének egyik legszebb mozzanata volt 50 
éves lelkészi évfordulója alkalmából rendezett ün-
nepélye, a melyet egyháza, főhatósága, tiszttársai s 
barátai Sáros-Zemplén és Abauj-vármegyékből 
tünte tésszerü ovációvá tették a mindekitől becsült 
lelkész és szeretett férfiú részére. A tiszai egyház-
kerület nevében Zelenka Pál mostani püspök vett 
részt ez ünnepélyen s hatalmas szónoklatával fé-
nyesen jellemezte a már elhunyt férfiú működését ; 
esperessége nevében Urbán Adolf akkor Sáros-
Zempléni főesperes méltatta érdemeit, mig mások 
az iskolával, a más felekezetűekkel s a társadalom-
mal szemben tanúsított munkásságát jellemezték. 
Hogy hívei mennyire szerették legszebben mutat-
ják a sókuti egyház vonatkozó jegyzőkönyvének 
következő szavai : ,,az ifjú lelkészhez az egyház 
határtalan szeretettel és tisztelettel ragaszkodott 
úgy annyira, hogy midőn az egyháztól elbúcsúzott 
s abból eltávozott az egész gyülekezet sírt, zoko-
gott, nagyja apraja kikísérte a község határáig, sőt 
egy része ott sem tudván tőle elszakadni, elkísérte 
egészen Komlóskeresztesig, új rendeltetési helyére." 
Páll Endre a felsőzempléni ev. hivek szivében rövid 
ott működése dacára igaz és sokáig tartó emléket 
hagyott maga után, annál tovább fog élni azoknak 
szivében, a kiknek élte javát szentelte. 1884. évben 
nyugalomba vonult s jól megérdemelt pihenő 
napjaiban is minden Kitől, tisztelt és szeretett alak 

maradt ; tisztelői, barátai s ismerősei gyakran fel-
keresték a kedves öreg urat, a ki szívesen el-
beszélgetett nemcsak az ő nagy múltjáról, hanem 
a jelen fontosabb kérdéseiről is, melyek mind vé-
gig érdekelték őt. 

A milyen jótékony volt életműködése, olyan 
maradt halálában s emlékében is. Kis vagyonának 
jó részét jótékony célokra hagyományozta* mig a 
többit rokonainak hagyta, a kik őt hűségesen és 
szeretettel gondozták nyugalomba vonulása óta 20 
éven át. Hagyott pedig: az eperjesi két ev. egy-
háznak egyenként egy ezer koronát, az eperjesi ev. 
elemi iskolának egy ezer koronát, az eperjesi ev. 
Collegiumnak 1000 koronát, a késmárki lyceumnak 
400 koronát, az eperjesi Coll. Convictusának 100 
koronát az egyes ev. egyházaknak, a melyekben 
működött (Sókut, K.-keresztes Felsőkemence) két-
száz koronával, az eperjesi ev. szegényekházának 
400 koronát s a diakonissa intézetének 100 koro-
nát, Ezek s még más jótékony célra tett alapit-
ványai a 6000 koronát megütik. 

Temetése az eperjesi ev. templomból történt, 
a hol Liptai Lajos tót nyelven ilj. Draskóczy Lajos 
magyar nyelven méltatták az elhunytnak életmű-
ködését s búcsúztat ták el nagyszámú tisztelőitől, 
barátaitól és rokonaitól. Porai ott pihennek az 
eperjesi ev. temetőben. A mit 50 éves lelkészi 
jubileuma alkalmával tartott beszédében működésé-
hez célját s irányát jellemezve önmagáról mondott, 
hogy ,,egész idáig megsegítette az Úr" és hogy 
egyébre nem törekedett , mint hogy elmondhassa 
magáról „ama nemes harcot meghatcol tam . . . 
u ram bocsásd el immár a te szolgádat békesség-
gel" az bekövetkezett s az Úr magához vette el-
fáradt s hű szolgájának lelkét. Emléke azonban itt 
maradt s éljen közöttünk buzdításul s követendő 
példaképül ! May er Endre. 

Buzágh István derencsényi lelkész, esperességi 
főjegyző folyó évi julius hó 31-én délelőtt 7 óra-
kor hosszas szenvedés után az Úrban elhunyt. 

Pályázat 
a börzsönyi (Hontm.) német-magyar nyelvű 
ág. hitv. ev. egyház 

lelkészi állására. 
A pályázónak igazolnia kell, hogy a 

némel nyelvet szóban és Írásban teljesen 
birja. 

J avada lom : lakás, a mellékhyiségekkel 
és kert, 500 kor. készpénzben, 31 hl. búza, 
18 hl. bor, 48 km. kemény fa, 2 szekér széna, 
3 szekér szalma, 8 hold szántóföld haszon-
élvezete, stóla. Az összjövedelem minimális 
számítással 1900 kor. 



A kellően felszerelt fo lyamodványok f. 
évi augusztus hó 21-ig alólirotthoz külden-
dendők. 

Százd, 1901. jul. 25-én 
u. p. Deménd, (Hont m.) 

72. 3—1. 

Rozsnyai János 
ev. lelkész, 

börzsönyi egyház adminis t rá tora . 

a Nagymél tóságú vallás és közok ta tásügy i 
m. kir. minis ter úrhoz c imzet t folyamodásu-
ka t alólirott főgymnasiumi felügyelőhöz 
1904. augusztus 15-éig nyú j t sák be. 

Okleveles pályázó h iányában a tanszék 
helyettes t anár ra l töl tet ik be, kinek fizetése 
1600 korona. 

Pá lyázha tnak protestáns, első sorban ág. 
hitv. ev. t anárok és tanár je lö l tek . 

A kinevezett t a n á r ál lását szept. 1-én 
tar tozik elfoglalni. 

Rozsnyó, 1904. julius 26-án 

72 2 - 2 
Dr. Hajcsi Sándor 

a főgymnasium felügyelője. 
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Pályázati hirdetés. 
A rozsnyói áll. segélyezett ág. hitv. ev. 

főgymnasiumnál egy modern philologiai 

latin-német tanszék 
tö l tendő be, melyre a kinevezés joga az áls 
lammal kötöt t szerződés ér te lmében a vallá-
és közokta tásügyi magya r kir. ministert il-
leti. — A rendes t aná r j avada lma 2400 kor. 
törzsfizetés, mely üresedés esetén 2800, ille-
tőleg 3200 koronára emelkedik, 400 kor. la-
kásból- és öt izben 200—200 kor. korpótlék. 

A kinevezett t aná r jogos és kötelezett 
t a g j a az állami országos nyugdí j in tézetnek. 

A pályázók val lásukat , é le tkorukat , vég-
zet t t anu lmánya ika t , t aná r i képesítésüket ed-
digi szolgálatukat , katonakötelezet tségi vi-
szonyaikat igazoló okmányaikkal felszerelt s 

/*/£3Va - • fßbfr *• ÄSXA V/Ĵxv ̂ /CÄx'x 

P á l y á z a t i h i r d e t n i e i l y . 

A tiszai ág. Ii. ev. egyházkerület'eperjesi kollégiu-
mának jogakadémiáján a magyar közigazgatási jog és 
statisztika tanszéke, melylyel ideiglenesen a jogböl-
cselet előadása is egybe van kötve, megüresedvén , 
e tanszékre ezennel pályázatot hirdetek. 

A tanszék javadalmazása — miután egyelőre 
nyilvános rendkívüli tanárral töltetik be — collé-
giumi jogakadémia pénztárából havi előzetes rész-
letekben kifizetendő 2800 kor. évi törzsfizetés, 600 
Kor. évi lakpénz, valamint ideiglenesen, egy évre 
megszavazott 600 kor. drágasági pótlék. 

A megválasztandó rendkívüli tanár nyugdíjjo-
gosultságát és fizetési kötelezettségét az 1894. XXVII. 
t.-cikk szabályozza. 

Megválasztható csakis oly ág. hit. evang. pá-
lyázó, a ki a tanszék valamelyik főtárgyából egye-
temi magántanári képesítettséggel, illetve a ki ál-
lamtudori vagy jogtudori oklevéllel bír. Ez utóbbiak 
azonban három év alatt az egyetemi magántanár i 
képesítést megszerezni kötelesek s ezenkívül ameny-
nyiben jogtudor választatnék meg, köteles lesz az 
államtudori oklevelet is megállapítandó záros ha-
táridőn belől megszerezni. 

A megüresedet t tanszéket az eperjesi Collégium 
igazgató-választmánya tölti be. A megválasztandó 
tanár tanszékét 1904. szep tember 10-én lesz köte-
les elfoglalni s ez időtől kezdve a tanszéket meg-
illető javadalmak élvezetébe lép. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minő-
sí tésüket , esetleges hivatali alkalmaztatásukat, iro-
dalmi működésüke t , katonai szolgálati kötelezettsé 
güket vagy az alóli mentességüket és rövid élet-
rajzukat feltüntető pályázati kérvényüket — és pe-
dig, lia közszolgálatban állanak, közvetlen felettes 
hatóságuk utján — f. évi augusztus 20-ig a tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi flollégiurna igaz-
gatóválasztmányához címezve, alulírotthoz nyújt-
sák be. 

Eper jesen, 1904. évi julius hó 15-én. 

Dr. Schmidt Gyula 
68 3—3 coll. felügyelő. 
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SZALAY GYULA 
M Cl O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott . 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. 

elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebh nagyságú uj és 
átalakított tempiom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
a m i n t átalakításokat, javitást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 1 2 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerű lég-
nyomású nemes szo-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 



«J^ Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
AJ tâson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-
* * állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 
^Ü — — $ Wegenstein C. L. 

e l s ő d é l m a g y a r o r s z á g i = 

* orqona-épilö műintézet 
^ » (villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 

M 

Szállít kitűnő, legújabb 
rendszer szerint készí tet t 

== pneumatikus 

I o r g ' o n a k a t 
JJ bármily nagyságban 
^ a legolcsóbb árak mellet t 
j g Javítások, átalakítások és hangolások át-
Q véte tnek, olcsón és ki tűnő szakér te lem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és köl tségvetés-

T I sel szívesen szolgálok. 

* 
* * 
» x-* 
» 
H> » 

» 
H-
H> & 

» 
J f * 

* 
^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem- fê* 

mel kitüntetve. 27—18 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntö 

K i s - G e j ő e z , Un gm egye. 
Ajánlom harang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

1 N I I T , 
bárminő súlyban. 
Nem te tszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérí tem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t k é r n i ! 

Kivonat az elismerő iratokból: 
I g e n t iszte l t E g r y ur ! 

Az. ezredéves orsz. k iá l l í t áson b e m u t a t o t t s á l t a lunk 
m e g v e t t h a r a n g j á v a l va lóban méltó he lyé t foglal t orszá-
g u n k ipa rának t e rméke i közöt t , mié r t is n e m mulasz tha -
t om el az a lkalmat , h o g y önnek ú g y a magam, m i n t hi t -
községem nevében e l i smerésemet ne ny i l ván í t s am, m e l y e t 
a h a r a n g külső kiál l í tása, annak kel lemes hang j a , va lamin t 
az ön szabada lmát képező -vaskoroná ja ál ta l k i é rdeme l t . 

Fogadja kiváló t i sz te le tem nyi lvánulásá t , mel lyel vagyok 
Hárs fa lváu (Beregm.) 1900. márc . 1-én. 

Hrabár Bazil, 
gk. lelkész. 

Kész í t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-iársaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : B u d a p e s t , V., L i p ó t - k ö r u t 15. = 

Gazdaság i gépeket , szerkezeti t Benzin és szivógáz-motorokat ió2er 

B e n «in - m o to r o s es è p l ö készlete k. 

2—50 
Őig-

52 25—5 

Malomépitészet ; I l j hengerszékek, m i n d e n e -szakmába vágó K ü l Ö n l e a e S S é C I \ I'égnja.bb szerkezetű, csavaros 
L g é p g y á r t á s a . Tel jes mümalmibcrendezések . ^ és szabad, víznyomású borsajtók. 

Osborne D. M.-féle v i lághí rű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
m a g y a r o r s z á g i k izárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam. 32. szátTrr ' Orosháza, 1904. a u g u s z t u s 11-én 

BVABG. m ú l ÉS ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 

Félévre . • • 6 „ 
Negyedévre . 3 „ 

E g y szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
^ . 0 . . , 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirde tés d i ja : 

Egész oldal . . 16 kor . 

Fél oldal . . . 8 ., 

N e g y e d oldal • 4 „ , 
Nyolczad oldal 2 „ 

A theologiai tanügyi szervezetről. 
Körülbelől egy évvel ezelőtt i r tam már 

e tárgyról e lap hasábjain s igy nézetem 
eléggé ismeretes azok előtt, a kik figyelem-
mel kisérik a theologiáink új szervezésére 
vonatkozó mozgalmat s azokat a legfőbb 
ütköző pontokat, a melyek körül a vita kez-
dettől fogva foly. 

Hogv mégis újból hozzá akarok szólani 
e tárgyhoz annak legfőbb oka dr. Masznyik 
Endrének e lap 29. számában megjelent 
cikke, mert e cikknek tendenciájá t s kriti-
kai megjegyzéseit nem lehet szó nélkül hagy-
nom. 

Hogy azonban ehhez az aktuális és fon-
tos tárgyhoz röviden s mégis a szükséges 
világossággal hozzá lehessen szólanom s dr. 
M. E. cikkét az igazság világítása mellett 
bírálat tárgyává tennem ; mindenek előtt 
meg kell jelölnöm az alapot, a melyről meg-
jegyzéseimet teszem és tisztáznom a hely-
zetet, hogy az olvasó minél világosabban 
lásson és tájékozódjék. 

A theologiai tanügyet egyfelől azon cél 
nézőpontjából kell vizsgálnunk, a melyet a 
mi ev. egyházunk a maga theol. főiskolái 
elé tüz s a melyet e főiskoláknak szolgál-
niok s lehetőleg elérniők kell ; más felől 
azon gyakorlati érdekek és viszonyok mér-
legelése alapján, a melyek befolyással lehet-
nek a cél megvalósítása tekintetéből. Mindaz 
a mi ezen kivül esik figyelembe vehető 
ugyan de döntő factor nem lehet. 

Ha a cél nézőpontjából vizsgáljuk : 
ugy a javaslat feltétlenül haladást jelent a 
mostani állapotokkal szemben, melynek meg-
szüntetésére törekszünk s a melyről Masz-

nyik is azt mondja, hogy .,a theologiák mai 
állapota a legnyomorúságosabb s viszonyuk 
egymáshoz a legegészségtelenebb és legszé-
gyenletesebb" s a mely állapotban e kijelen-
tése dacára csodálatosképen mégis benne 
akarná hagyni egészen az 1848. XX. t. c. 
életbe léptetéséig. Én ugyan szeretem hinni, 
hogy e törvénycikk rövid időn belül életbe 
lép valamiképen s ha ütjük a vasat okvet-
len kell életbe lépnie, de azért még sem kí-
vánnám Masznyiknak azt, hogy fizetésének 
rendezésére, korpótlékára addig várjon, mert 
tartok tőle nagyon sokáig kellene várnia 
hiába. Oly nagyon szivén fekszik ez állapot-
nak mö'gszüiitetése, hogy íme elveti az egész 
munkálatokat, új tárgyalásokat kezdene ke-
rületekkel a jelenlegi viszonyok megszünte-
tése s új állapotok teremtése végett. Csak 
azért, hogy a jelenlegi ta r tha ta t lan állapo-
tok ad calendas groecas elhalasztva botrány-
kövét képezzék viszonyunknak. Hát csak-
ugyan őszinte az a felebaráti szeretet, a 
mely az egymás terhének hordozását han-
goztat ja . 

Ha egészségtelen a viszony s szégyen-
letes az állapot s ha komolyan segíteni aka-
runk raj ta , keressük az okát szüntessük meg 
a^t s akkor elvész az okodat is s új, helyes 
alapokon új életfej le'dés is válik lehetségessé. 
S ép e tekintetben haladást jelent a javas-
lat, mert megszünteti a theologiai főiskolák 
között levő azt a ferde helyzetet a melyet 
a pozsonyi theol. akadémiának az egyetemes 
egyház által való sajátszerű felkarolása te-
remtet t meg. Most ugyanis van egy privile-
gizált theologiai akadémia s annak theolo-
giai akad. tanári kara ; mellette 2 theologiai 
intézet, a mely ugyancsak a főhatóságnak 



összes rendelkezéseit köteles követni, a me-
lyet a privilegizált, ugyanazokat a célokat 
szolgálja, ugyanazt a képesitést adja s mind-
kettőnek tanárai ugyan ilyen képesitéssel 
— a minővel az egyetemes theologiai taná-
rai — hasonló szakértelemmel és ügybuzga-
lommal, de sokkal nehezebb viszonyok kö-
zött, sokkal nagyobb munkát kénytelenek 
végezni s végzik nem kevesebb sikerrel s az 
egyháznak nem kisebb hasznára, mint a 
pozsonyiak. 

Ezt a semmivel nem igazolható s érthe-
tetlen különbségtételt, mint miden bajunk-
nak forrását akar ja megszüntetni a javaslat 
s ezt az eszmét találjuk egészen helyesen ki-
fejezve 1—4 §-aiban. Ezt kellene egyszer 
valahára Pozsonynak megértenie és meg-
szivtelnie s akkor félre téve minden nagyzó 
törekvéseket testvérekként működhetnénk kö-
zös otthonunkban. 

Haladás e javaslat tanügyi tekintetből 
a gyakorlati tárgyaknak nagyobb térfoglalása 
és hangsúlyozása miatt, a mit theol. intéze-
teink szervezésénél elsősorban kell tekintetbe 
vennünk, mert theologiáink legelsőbben lel-
kész képző intézetek s csak másodsorban 
tanárképzők. S hogy a javaslatnak tanügyi 
része nem olyan, a minőt a pozsonyiak akar-
tak s a minőt magam is szeretnék, annak 
oka éppen Pozsony. A helyett, hog}T igye-
keztek volna a javaslat álláspontját elfogadva 
közreműködni abban, hogy közös egyetértés-
sel belekerüljenek a pedagógia s didaktika 
követelményeinek megfelelő uetáni javitások, 
a negacio álláspontjára helyezkedtek s mint 
az elkényeztetett durcás gyermek szokott 
tenni szülőivel szemben ők is mindent el-
vetnek, mert hát el vök elvetni mindent a 
mi jó, a mi helyes csak azért, mert az nem 
a szájuk ize szerint történik. Ennek ellené- • 
ben meg kell gyanusitani a tiszai kerület 
vezérembereit, a kik az egész gonosz dol-
got kezdeményezték s le kell rántani a ja-
vaslatot a sárga földig, minthogy az „gym-
nasialis szinvonalon áll" s úgysem mond-
hatna róla mást, „minthogy delendam esse 
censemus . . . merőben célja tévesztett ." 
Abban a nagy bizottságban, a mely az ere-
deti Grlauf-féle javaslatot tárgyal ta benne 
volt Masznyik is ; volt módjában megjegyzé-

seit s indítványait előterjeszteni s ő ezt meg 
is tette ; ez most már az ő közreműködésé-
vel is létesült munka, a mely ellen ő sem 
ott, sem tudtommal más hivatalos forum 
előtt sem tiltakozott. Sőt éppen az ő indít-
ványára ,,a tananyag és annak beosztása" 
c. szakasz egészen másként fogalmazva s 
jóformán kikapcsoltatott a Grlauf-féle javas-
latból, mint a liog}^ azt a javaslat indoko-
lása egész világosan mutat ja (1. javaslat 5. 
és 30. oldal). A szakasznak ily fogalmazása 
teszi most már lehetővé, hogy a t an tá rgyak 
beosztását a theol. tanárok a magok hatás-
körében eszközöljék s ha higgadtan, minden 
szenvedélyesség nélkül tárgyalhat tuk volna 
a kérdést, azt hiszem még más irányban is 
lehetett volna a javaslaton módosításokat 
eszközölni. 

Haladást jelent ez a javaslat a zsinati 
törvény 217. és 219. § szellemében, mert vi-
lágosabban és határozottabban fejezi ki azt, 
hogy mit kell értenünk theol. fakultás és 
theol, intézet illetőleg akadémia alatt . Mie-
lőtt azonban ezt megvilágítanám, előbb ki 
kell egy kicsit térnem Masznyiknak erre vo-
natkozó okoskodására. Vagy érti Masznyik 
a 218. §-nak intézkedését s olvasta a javas-
latot s akkor szándékosan elferdíti, hogy a 
javaslatra rásüsse a törvénytelenség bélye-
gét, vagy nem érti s azért találja benne a 
a törvénytelenséget. En ezt a törvénytelen-
séget nem találom benne, a minthogy nincs 
is, mert a javaslat 29. oldalán alulról a 4-ik 
sortól kezdve egész világosan olvasható, hogy 
az , ,akadémia" elnevezés mint sokkal hasz-
nálatosabb csak helyetesitője az .,intézet" 
elnevezésnek. A törvény ilyen alkalmazásá-
hoz s magyarázásához joga van az egyház-
nak s azért nem szükséges zsinatot össze-
hívni. Ha az akadémia szó használata tör-
vényellenes", akkor jó lesz elsőben Pozsony-
ban rendet csinálni s a ,,konkrét értelemmel 
biró fogalmak önkényes csereberélése" ellen 
legelőszőr ott felszólani, mert a zsinati tör-
vény pozsonyi theol. „akadémiát" nem ismer. 
Masznyik azonban nem ebben a névcserében 
lát ja a törvénytelenséget, hanem az akadé-
mia tárgyi meghatározásában, hogy t. i. 
akadémia itt a fakultást akar ja helyetesiteni, 
mer t a 9. §. szerint „siakrends^er szerint be-



7-endezett theol. főiskolának" tekint i azt . 
Nagyon sajnálom hogy Masznyik ezt a 
s^akrends^er szerint való berendezést köze-
lebbről nem magyarázza , hogy úgy világo-
sabban lá tha tnók egész okoskodásának in-
tencióját . A szakrendszer szó oly ál ta lános 
keletüvé lett már , annyiszor hangoz ta t j ák 
éppen a pozsonyiak a javas la t ta l s velünk 
szemben, a kik Eper jesen és Sopronban t a -
ní tunk a theologián, hogy szinte kételkednünk 
kell a felett , hogy vájjon értünk-e mi valamit 
szakszerűen, tani tunk-e szakszerűen s vé-
gezünk-e a szakrendszer szerint válaminémű 
munká t vagy n e m ? A szakrendszer szerint 
való berendezésnek a t ananyag , beosztása, a 
collegiumnak, vizsgálatok és tanárok száma 
nem prejudikálnak, a minthogy szakrendszer 
szerint berendezet t intézetek ebben a tek in-
te tben nem egyenlően vannak szervezve. A 
szakrendszer csak azt követeli, hogy minden 
t aná r azt tani tsa, a mit ő a m a g a szak jának 
vall, a mivel tudományosan foglalkozik s a 
mit a tudomány természetével megfelelően 
taní tani képes s ahhoz képest legyen felszerelve 
az intézet is. Szakrendszer van a középisko-
lákban, műegyetemen, egyetemen s a leg-
különbözőbb szakiskolákban is, pedig mind-
egyike más és más szervezeti! s berendezésű 
lehet. H a a javaslat a theol. akamémiátó l 
szakrendszer szerint való berendezést köve-
tel, akkor egyál ta lán nem jő ellentétbe az 
akadémia, vagy theol. intézet fogalmával és 
nem csempészi bele a fakul tás fogalmát ha-
nem csak azt követeli, a mit theol. főiskolá-
tól á l ta lában követelni kell s a mi nemcsak 
Pozsonyban hanem Sopronban és Eper jesen 
fel található most is s lia Isten is úgy a k a r j a 
lesz ezentúl is. Különben Masznyiknak nem 
is ez fáj, hanem fá j az, hogy a pozsonyi 
theol. akadémiá t nem szervezhetné s nem 
tekinthetné fakul tásnak, hanem képtelen lenne 
megelégedni az akadémia címmel, a minővel 
a két intézetet is szándékszik felruházni a 
javaslat . A ki a fakul tás szót abban az érte-
lemben veszi, a mint az t á l t a lában szokás 
venni, hogy az az univerzi tásnak tudomány-
egyetemnek egyik kiegészítő része, az kép-
telenségnek kénytelen ta r tan i azt, hogy egy 
theol. főiskola szakrendszer szerint berendezve 
faku l t á s legyen, ha nincsen felvéve s szerves 

összefüggésbe hozva va lamely egyetem többi 
fakul tásaival és nincsen joga ru lományos 
gradusoka t l icent ia tusokat és dok torá tusoka t 
adni. 

A javaslat egész világosan ha t á rozza 
meg a fakul tás foga lmát s megteszi a lénve-
ges különbséget, a mely akadémia és fakul-
tás között van. Éppen ez okból sokkal tisz-
t ább s ha tá rozo t tabb a zsinati törvény 218. 
és 219. §-ainál a melyekbe bele van csem-
pészve a fakul tás szó illetéktelenül s helv-
telenül s a meljTek e l lentmondásban vannak 
egymással . A 218. §. ugyanis azt ál l í t ja , 
hogy a mely theol. főiskolák nincsenek a 
szakrendszer szeri" beljesen szervezve azok 
intézetek s a 219-ik mégis imperat ive az t 
rendeli, hogy , ,minden theol. főiskolán j 
s^akrendszer követelte ( tehát Eper jesen és 
Sopronban) tanerőkön kivül" még mellék-
tani tók is a lka lmazandók. H a minden theol. 
főiskolán meg kell lenni a szakrendszer kö-
vetelte tanerőnek, akkor felesleges s illető-
leg ellenmondásos a 218. §. különbségtétele 
fakul tás és intézet között. 

A ki e §-szokat szerkesztet te ép olyan 
illúziók u tán törekedet t , a milj 'enről Masz-
nyik is ábrándozik t. i. theol. fakul tás t a k a r 
Pozsonyban egyetem nélkül. 

Ezek u tán összefoglalva a m o n d o t t a k a t 
az t hiszem elég világos a j avas la tnak az a 
célja, hogy a há rom meglevő theol. főiskola, 
mint az eg\Tetemes ev. egyház érdekeit szol-
gáló intézet egyformán szerveztessék az 
egyetemes egyház segélyezésével. 

(folyt, kör.) 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Folytatás.) 

A kilépésekből az egyes vallásfelekeze-
tekre háruló számszerű veszteség jelenté-kenv 
részét a görög keletiek viselik, a kik közül 
450-en hagyták el fe lekezetüket . A görögke-
letieknek ez az erős részesedése a kilépet-
tek sorában még szembetűnőbb lesz, h a ösz-
szevetjük a népességben foglalt a rányukkal . 
Ekkor ugyanis azt lá t juk, hogy az anyaország 
polgári népességének 13'1%-a követi a görög-
keleti vallást, mig a görögkelet i felekezetből 
kilépettek száma az összes kilépettek számá-



37'6r/u-át teszi. Abszolút szám szerint ugyan 
kevesebbet, de aránylag a görögkeletieknél 
is többet veszitettek az ág. h. evangélikusok, 
a kik közül 305-en lettek ' felekezeten kívül 
állókká. Ezen szám az összes kilépések 25'5 
°/o-ának felel meg, tehát három és félszer 
akkora, mint az ág. h. evangélikusoknak a 
népességben elfoglalt a ránya (7'50/o). Az evan-
gelikus református eg}Tház hivei közül 206-an 
hagyták el felekezetüket s igy ez az eg}Tház 
is erösebben vau képviselve a kilépettek so-
rában (17'2°/o) mint a népességben (14'4r'/o). Az 
eddig felsorolt felekezeten kivül még csak a 
római katholikus egyháznak volt számottevő : 
összesen 186 főre menő vesztesége s igy ez 
egyház híveiből a kilépettek l5'55°/o-a került 
ki ; az arán}7lagos veszteség tehát egy har-
madrészét sem éri el e felekezetek országos 
arányszámának (48'7°/o). Ha azokat az adato-
kat, a melyek a felekezetből kilépetteket el-
hagyott felekezetük szerint részletezik, a ko-
rábbi évek adataival összehasonlítjuk, az a 
jellemző tény domborodik ki szemünk előtt, 
hogy a reformátusok, a kik az első időben 
a kilépettek száma tekintetében a többi val-
lásfelekezeteket messze maguk mögött hagy-
ták, ujabban a görögkeletiek és ágostai h. 
evangélikusok mögé kerültek. Igaz ugyan, 
hogy ha az eltelt hét esztendő adatai t egy-
befoglaljuk, — az első két év tömeges kilé-
péseinek hatása alatt — még mindig a re-
formátus egyház muta t ja föl a legnagyobb 
veszteséget : a kilépetteknek hét esztendő 
alatt , 17.020 főre szaporodott számából 5439 
az ő hiveiből kerülvén ki, de a reformátusok 
veszteségét évről-évre jobban megközelíti a 
görögkeletiek vesztesége, a mely az 1896-tól 
1902-ig eltelt időszakban már 5126 volt s 
igy nem sokkal kevesebb, mint a református 
egyházé. A római katholikus egyházból mái-
jóval kevesebben léptek ki az egész idő alatt, 
mint a. most említett két felekezetből : össze-
sen 3353-an. Az ág. h. ev. egyház vesztesége 
2753", a görög katholikusé 246 volt a hét esz-
tendő alatt, az unitáriusok közül 13-an, az 
izraeliták közül 90-en hagyták el felekeze-
tüket. 

A kilépettek anyanyelvéről a következő 
adatok tájékoztatnak : az 1902. év folyamán ki-
lépettek közül magyar anyanyelvű volt 437, 

oláh 311, tót 166, szerb 155, német 93, is-
meretlen 34. Maguk ezek az abszolút számok 
azonban nem nyújtanak tiszta képet arról, 
hogy a felekezetből való kilépések mozgalma 
mely nemzetiségek körében hódit legerőseb-
ben. Ezt a kérdést csak akkor t isztázhatjuk, 
ha a nemzetiségeknek a felekezetből kilépet-
tek sorában elfoglalt arányát kifejező számot 
a nemzetiségek országos arányszámával ösz-
szevetjük. Ekkor a következő eredményre ju-
tunk : 

Volt százalékban kifejezve 

maojvar német tót oláh szerb i s " ^^ meretlen 
a kilépettek sorában 36'5 7*8 13"9 2ü"0 13'0 2'8 
az ország népességében 5T4 l l - 8 11'9 16'7 2 6 5'6 

Látni ez arányszámokból, hogy a magya-
rok és németek aránylag kevesebben vannak 
a kilépettek sorában, mint az összes népes-
ségben, ellenben a tótok, oláhok, kivált pe-
dig a szerbek erősebben vannak képviselve a 
kilépettek közt, mint az ország népességében. 
Megjegyzendő, hogy a tót anyelvü kilépők 
nem a Felvidékről, hanem az Alföldről ke-
rülnek ki. 

A kilépések erkölcsi hatásának megítélése 
szempontjából különös fontosságot kell tu-
lajdonitanunk azoknak az adatoknak, a me-
lyek a kilépések okait t á r ják elénk. Ez ada-
tok szerint a nazarénus szektához való tar-
tozás vagy áttérés 621 esetben (ebből 106 
esetben az egyházi adók terhes voltával pá-
rosulva), a baptis ta szektához való tartozás 
vagy áttérés 302 esetben (ebből 161 izben a 
az egyházi adók terhes voltával karöltve) volt 
a kilépés oka. Az egyházi adók terhes volta 
az emiitett szektákhoz való tartozással vagy 
áttéréssel párosulva 267 esetben, önmagában 
85 esetben szerepelt a kilépés oka gyanánt ; 
leggyakrabban a görögkeleti egyház hivei 
közt, a kiknek sorában 207 egyént késztetett 
felekezetének elhagyására. A többi vallásfe-
lekezeteknél ez az ok jóval kisebb mértékben 
fordult elő : a reformátusoknál 98, a római 
katholikusoknál 26, az ágostaiaknál 10. a gö-
rög katholikusoknál 9, az unitáriusoknál 2 
esetben. Valószínű egyébként, hogy a naza-
rénus és baptista szektáknak még nagyobb 
szerepük van a kilépések előidézésében, mint 
a közölt számok mutat ják. A kilépések oka 
ugyanis 183 esetben „egyéb és ismeretlen-" 



iiek van fel tüntetve s kétségtelennek látszik, 
hogy az ismeretlennek jelzet t okok közt is 
sűrűn szerepel az emii te t t két szekta. A fel-
soroltak közt nem foglalt, szórványosan elő-
forduló egyéb okok mellet t az ismeretlennek 
jelzet t okok nagy száma onnan van, hogy a 
m. kir. központi s ta t iszt ikai hivatal , a mely-
nek az 1897. évi X X X V . t .-cikk 3. §-a az 
egyének erkölcsi életének belső viszonyaira 
vonatkozó kuta tásokat különben is megti l t ja , 
az adatok nagyobb megbízha tósága és az 
adatszolgál ta tó hatóságok kisebb mér tékű 
megterhelése céljából csak oly esetekben tu-
dakol ja a kilépés okát, mikor a kilépés nem 
szórványosan, hanem nagyobb tömegű, leg-
alább is 10—20 egyént ölel fel, a mikor te-
há t a kilépés okai és körülményei is széle-
sebb körben a lkotván megbeszélés t á rgyá t , 
külön kérdezősködés nélkül is kevésbbé ma-
r a d h a t n a k t i tokban a nyi lvántar tó közigaz- % 

gatás i ha tóság előtt. 

A kilépések okát fürkésző ada tgyűj tés 
eredményei t tehát , úgy, mint az előző évek-
ben, 1902-ben is megnyugta tóknak lehet te-
kinteni. Ezek az ada tok ugyanis a r ra vetnek 
világosságot, hogy a kilépést előidéző elha-
tározás belső rugója a legtöbb esetben nem 
kicsinyes vagy erkölcstelen önérdek, vagy 
vallási közömbösség, h a n e m ellenkezőleg túl-
ságos vallási ra jongás volt, a mely nem érve 
be a sa já t vallásfelekezete nyú j to t t a lelki táp-
lálékkal, valami újszerű, a lelki közösséget 
szerinte jobban kifejezésre jut tató, érzelmi 
vi lágának inkább megfelelő szekták tan i tása 
u tán áhitozik. Val lás ta lanságban nem lehet 
t ehá t keresni a kilépések okát ott, a hol a 
kilépettek több mint háromnegyed része a 
nazarénus meg a bapt is ta szektához csatla-
kozott, söt lelkében jórészt már régen e szek-
ták liive volt, ugy, hogy a kilépés lényegé-
ben gyakran nem más, mint a felekezeten 
kivül állás tényleges á l lapotának a törvény-
ad ta lehetőségénél fogva a törvényes formá-
ban külsőleg is kifejezésre ju t ta tása . A kilé-
pések erkölcsi ha t á sának mérlegelése szem-
pont jából figyelemre méltó tény továbbá a 
városi lakosság a rány lag igen csekély része-
sedése a felekezetből kilépettek sorában. Az 
1902. év folyamán kilépett 1196 egyén közül 
csak 58 volt városi lakos, az összes kilépet-

tek 4'85o/°-a. Ez az a rányszám sokkal kisebb, 
mint a városi népességnek az összes népes-
ségben elfoglalt a ránya s jellemző bizonyság 
arra , hogyT a felekezetből való kilépés moz-
galma nem annyi ra a lelkiekben közömbö-
sebb városokban, mint inkább a kétségtele-
nül vallásosabb vidéki népességben szerez 
hiveket. 

Megemlitendő végül, hogy a felekezete-
ten kivül állók közül az 1902. év fo lyamán 
182-en tér tek vissza a törvényesen bevet t 
vagy elismert vallásfelekezetek kötelékébe s 
velük együt t az eltelt hé t esztendő a la t t visz-
sza té r tek összes száma 738-ra emelkedet t . 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
A brassó i ág. h. ev. magyar egyházmegye köz-

gyűlése f. évi julius 26-án a tatrangi egyházköz-
ségben tar tatot t meg Bohus Pál főesperes és Ski ta 
Mihály esp. m. felügyelő elnöklete alatt. A gyűlé-
sen valamennyi egyházközség képvisel tet te magát. 
A közgyűlést megelőző napon előértekezlet készí-
te t te elő a tárgyalásra bocsá tandó ügyeket. A 
gyámintézeti is tent isztelet jul. 26-án reggel 8 óra-
kor vette, kezde té t Sexty Kálmán krizbai h. lelkész 
ünnepi szónoklatával, melyet a szorgos aratás i 
munkaidő daczára szép számú közönség hallga-
tott. Istentisztelet végeztével előbb a gyámintézet i 
ügyek tárgyaltattak, melyek közül k iemelendő, hogy 
az esperességi gyámintézet évről évre fokozot tabb 
t evékenysége t fejt ki az egyházszere te t á ldozatkész 
filléreinek összegyűj tésében s ez által a jó tékony-
ság gyakor lásában, és hogy az esp-gyárnintézeti 
e lnökség válasz tásának e r e d m é n y e ezen a gyűlé-
sen hirdet tetet t ki, mely szerint világi e lnökké Mol-
nár Viktor miniszteri tanácsos , egyházi e lnökké 
pedig Bohus Pál főesperes lettek az egyes helyi 
gyámintézetek által megválasztva. Az e spe res ség i 
közgyűlést a felügyelő ha tásos beszéddel ve-
zette be. Kiemelkedő mozzanat a főesperes évi je-
lentése, mely szerint az egyházmegye lé lekszáma az 
elmúlt évben 19753 volt. Törvényes házasságból 
született 559. törvénytelenül született 60, ha lvaszü -
letett 17. gyermek . Kon firmáitat tak 355-en, űrva-
csorával éltek 4925-en, házasságot kötöttek 124-en, 
és meghal tak 453-an az esperességben . Megválasz-
tanak esperességi első felügyelővé Molnár Viktor 
miniszteri tanácsos, egyházfelügyelővé ]ae\kő Lu-
c\ián Kri/bán, Girő István Pürkereczen, dr. Ze-
lenka Lajos Türkösben és Sánek András Zajzonban. 
A hagyományok és alapitványok főösszege 480 ko-
ronát teszen, az esperességen kivülről jött adomá-
nyok 5131 koronát , az e speresség tagjai részéről 



tör tént adományozások 1596 koronát mutatnak. 
Jótékony czélokra adott az egyházmegye 521 ko-
ronát , épí tkezésre 4475 koronát , felszerelésekre 
137 koronát , Számot ad a je lentés az egyházköz-
ségek pereiről, az egyházpolitikai törvények ha-
tásáról, részletes kimutatás t közöl az egyházmegye 
tanügyéről , a beszerzésekről , a tontosabb hatósági 
intézkedésekről , az ünnepélyekről , a határozatok 
megerősítéséről , a hivatalos eljárásról, a közérdekű 
mozzanatokról, irodalmi működésről és végül közli 
határozatokká emelendő indítványait. Főesperes 
ugyancsak részletes je lentésben számolt be a mult 
évi közgyűlés határozatainak végrehaj tásáról . Ezen 
a gyűlésen választatott törvényszéki biróvá Grós\ 
Frigyes brassói kereskedelmi akadémiai tanár . A 
számvevőszéknek tevékeny munkálkodásáról adott 
számot Deák Sándor, a hitoktatás e redményé t tün-
tette tél Szorádi a lesperes jelentése s tárgyaltattak 
és segélyezésre ajánltattak a fürészmezei egyház-
nak és a pürkerec i lelkésznek folyamodványai a 
Baldácsy bizottsághoz. A f. évi szep tember 21—23 
napjain Nagyváradon ta r tandó egyházkerület i 
gyűlésre kiküldöttek egyházmegyei képviselőkül : 
Szorády és Petrovics lelkészek. Dr. Fekete és Giró 
István világi képviselők. A theol. főiskolák egyetemes 
szervezése és a Cura pastoralis valamint a tlieolo-
gusoknak ünnepi hitszónokokul alkalmazása tár-
gyában hozott határozatok mellett több fontos ke-
belbeli ügy nyer t elintézést, melyek közül külö-
nösen fetemlitésre méltó az ifjúsági egyesületek 
fegyelmezési ügye a vármegyei közig, hatóság tá-
mogatásának és közreműködésének kikérésével. 
Állást foglalt a közgyűlés a felső borsodi ev. ref. 
egyházmegye lelkészi ér tekezletének azon indítvá-
nya mellett is, hogy a pro tes táns egyház nyomo-
rúságosan tengődő lelkész ka rának évi fizetése az 
1848 XX. t.-c. megvalósításának kere tében 2400 
koronára emel tessék fel. 

Értesités. A tiszai ev. egyházkerüle t eper jesi 
heo log iá j án az ez idei szak- illetve papivizsgálatot 
augusztus 30-ikán fogjuk tartani. A megfelelő ok-
mányokkal kellően felszerelt ké rvényeke t legkésőbb 
aug. 20-ig Eper jes re kérem. A szakvizsgálatra vo-
natkozó kérvények a tanári karhoz, a papi vizsgá-
latra vonatkozók a püspök úrhoz cimzendők. Eper-
jesen 1904 julius 30-án. Dr. Szlávik Mátyás ev. theol. 
dékán. 

A debreczeni ág. hitv. ev. egyháznál ürese-
désben lévő kártortanitói állásra 45 pályázó jelent-
kezett. Az egyháztanács a választásra a következő 
nyolc tanitót jelölte ki: 1., Gyimóthy Károlyt, 2., 
Jurin Istvánt, 3., Eletánty Sándort , 4., Loykó Imrét , 
5., Potyondy Zsigmondot, 6., Szuchovszky Zsigmon-
dot, 7., Petrovics Vilmos Lajost, 8.. ifj. Kring Gyu-
lát. A választás valószínűleg aug, 14-én fog végbe 
menni 

A nógrádi ev. e spe re s ség i közgyűlés. A nóg-
rági prot . egyházmegye közgyűlése két napot vett 

igénybe. A közgyűlés julius 12-én kezdődött , de a 
tagok közül m á r előtte való este sokan é rkez tek 
meg. A gyűlést az ág. hitv, ev. iskola t e rmében 
tartot ták meg, Beniczky Árpád egyházmegyei fel-
ügyelő és Wladár Miksa főesperes ikerelnöklete 
mellett. A gyűlést Beniczky Árpád felügyelő egy 
tar ta lmas beszéddel nyitotta meg, melynek lendü-
letes s a meggyőződés hevével áthatott e lőadása 
mindvégig feszült figyelmet keltett. Erős p ro tes táns 
érzék hat ja át az egészet s annak kimagasló szép 
helyeit félénk helyesléssel és tetszéssel kisérték. A 
felügyelő megkapó közvetlenséggel emlékezet t meg 
Szontagh Pál elhunytáról s arról a nagy és pótol-
hatatlan vesztességről mely az egyházat érte az ő 
elhunytával. Majd az 1848. XK. t.-cikk körül meg-
indult mozgalomra tért át s annak eddigi e r edmé-
nyeit i smerte tve , annak a meggyőződésnek adott 
kifejezést, hogy a mozgalom sikerét biztosítottnak 
látja s e siker m á r nem sokáig késhet . A lelkes 
éljenzés között befejezett felügyelői beszéd után 
Wladár Miksa főesperes olvasta fel évi jelentését . 
A nagy ter jedelmű jelentés felöleli az egyházi élet-
nek s a tanügynek fejlődését s állapotát. Kiterjed 
az egyházmegyei élet minden jelentős tünetére s 
egyszersmind ismerteti azon elveket, melyek sze-
rint a főesperes az egyházmegye igazgatásában 
e j á r n i kíván. A jelentés kegyelettel emlékezik 
meg az egyházat ért veszteségről, Szontagh Pál, 
Veres Ernő, Horváth Dani e lhunytán. Mozgalmas 
képet öltött ezután a közgyűlés, mer t az időköz-
ben megüresedett , állások betöltéséről volt szó. 
Első sorban uj főjegyzőt kellett választani, mer t 
az eddigi Biszkup Béla, németgurábi lelkésznek 
választatván meg, az egyházmegye kötelékéből ki-
lépett. A választás megej tése előtt Beniczky Árpád 
meleg hangon méltatta Biszkup Béla érdemeit . 
Évek hosszú során volt ő esperességi főjegyző s 
mint ilyen legerősebb munkása , valoságos lelke 
az esperességnek. Fáradhatat lan buzgalom s az 
ügyek alapos és teljes i smerete jellemezte műkö-
dését, mélynek során mindenkinek becsülésé t és 
szerete té t szerezte meg. Hervadhatat lan érdemei t 
a gyűlés jegyzőkönyvbe iktatta s a jelenvolt fő-
jegyzőt lelkes ovációban részesítette, amit ő meg-
hatol tan köszönt meg. A gyűlésnek az u j főjegy-
zőt illetőleg választáshoz fognia nem kellett, m e r t 
Marothv Emil vanyorci lelkészben megtalálta jelölt-
jét. Egyhangú lelkesedéssel választották meg fő-
jegyzőjének. Benne hata lmas munkaerő t nyert az 
esperesség , melyet különben már hosszú éveken 
keresztül, mint annak aljegyzője, szolgált. A többi 
helyeket a következőképen töltötte be a gyűlés : 
Jegyző: Csövery Géza; Ügyész: Bogya János ; Körlel-
kész a losonci kö rben : Henriczy Béla; Törvényszéki 
bírák : Okolicsányi Gyula és Bákoczv István. Nyug-
dijintézeti bizottság tagjai : Sztranyovszky Géza é s 
Mihalovics Sámuel. Számvevőszék e lnöke; Bortho-
lomaidesz Gyula, tag: Ivánka Imre. Iskolai bízott-



sági tagok : Csonka Zzigmond és Galóth János. 
Építészeti bizottsági tag : Eletánti Sándor. Biztosí-
tási ügykezelő Mihalovics Sámuel. A gyűlés a mult 
évi jegyzőkönyv pontjait küvetöleg tárgyalta az 
ügyeket. Délután br , Butler Ervin és Hrk János 
a lesperes társelnöklete mellett a tanügyeket s is-
kolaügyeket intézték el nagy érdeklődés mellett. 
Julius hó 13-án reggel 7 órakor istentisztelet volt 
gyámintézeti ofertoriummal kapcsolatosan, u tánna 
O-ig gyámintézeti ülés, 9 órakor pedig folytatták a 
közgyűlést , mely déli t izenkét ó rakor az elnökség 
él jenzése között zárult. A tanítás terén é rdemeke t 
szerzett tanitók megjutahnazásával is foglalkozott a 
gyűlés. A jutalmazandó tanitók névsora a követ-
kező : Mihalovics Emil, Horiczy Sándor, Tátrai Já-
nos, Csipkéi Lajos, Gobon Pál, Bartol Gusztáv és 
Czirbesz János. Ilrk János ezzel kapcsolatosan egy 
örvendetes bejelentést tett. Ivanka Imre ugyanis 100 
koronát adott át azzal, hogy az a magyarosí tás te-
rén legszebb e redményt tianusitott tanítónak adas-
sék jutalmul. A n e m e s adományozót a közgyűlés 
lelkesen megéljenezte. 

A bányakerületi közgyűlésnek szept. 20-ára 
tör tént elhalasztása a prot. írod. társaság közbeeső 
gyűlése miatt történt ' 

A fehérkomáromi ág. hitv. ev. egyházmegye 
julius hó 29-én Székesfehérvárot t tartott közgyű-
léséből tölir a kerülethez a %sinat sürgős meg-
tartása é rdekében . Ugyanekkor hivatalába iktatta az 
egyházmegye újonnan megválasztott esperesét : 
Jánossy Lajos r. komáromi lelkészt, a ki beköszöntő 
beszédében a lelkészi kar hűséges pastoralizálásá-
tól, világi uraink jó példaadásától, s az egyházias 
szellemtől áthatol t tanitói kar vezette felekezeti 
iskolától várja egyházi életünk megújhodását"! 

Az „egygyermekrendszer" erkölcsi s hazafias 
szempontból pusztító — s az ev. egyház hivei kö-
zolt is főleg a felvidéken, de másut t is, igen el-
terjedi. — A káros nyavalya megtörésére Hontvár-
megye törvényhatósági bizot tsága— Krupec\\stván, 
honti ev. a lesperes indítványára, (melyben egyéb 
közölt a sokgyermekűség jutalmazása s a nőtlenség 
megadóztatása is foglaltatott) — még tavaly felira-
tot intézett a kormányhoz s a feliratot pártolás végett 
megkűldöt te az összes honti törvényhatóságoknak. 
Most, hogy utóbbiak közül 28-an támogatták a 
felíratott a kormányhoz intézett hasonló szellemű 
felirattal : Tis\a István gróf kormány elnök — szóban 
forgó fontos ügyben — leiratot intézett e napokban 
I lontvárinegyéhez s biztosítja a vármegye közönsé-
gét, hogy a hazafias aggodalmat teljes •mértékben 
méltányolja s a kérdés je lentőségének teljes tu-
datában v a n . . . a kormány is, s addig is, inig az 
ez ügyben összehívandó értekezletnek alkalmas 
időpontját meghatározhatná : kéri épen a néppel 
sünien érintkező lelkészeket, tanítókat s jegyzőket, 
liogy a nép erkölcsi nevelését kétszerezett erély-
lyel folytassák. 

Helyreigazítás. Az Ev. Egyh. Szemle f. é. 8-ik 
számában Szeberényi L. egy jelentést tesz az arad-
békési ev. egyházmegye f. é. közgyűléséről, mely 
jelentés, a menyiben az én ügyeimmel is foglalko-
zik, némi magyarázatot és helyreigazítást igényel. 
Azt irja, hogy fel lebbezésemnek a kerületi törvény-
szék általi elutasítását „az e spe resség egyhangú 
örömmel fogadta." Ez úgy ér tendő, hogy az öröm 
egy hangon nyilvánult , s ez a hang a Szeberényi 
éljenzése volt, melyei az elutasításról szóló jelen-
tést kisérte. Továbbá azt irja, hogy a békéscsabai 
h i ies káplántartási ügy oly kép nyer t befejezést, hogy 
én a gyülekezet azon határozatát, hogy káplán nem 
tartás ese tén 400 frt. f izetésemből levonassék, el-
fogadom. Eddig se azon mult az ügy elintézése, 
hanem azon, hogy az egyház engem nem akart a 
káplántartástól felmenteni. Most azonban határo-
zatilag kimondta, hogy engem, amennyiben le-
mondtam a 400 forintról, „akkor sem okol, hibáztat 
és akkor sem von felelősségre, mikor káplánom 
nincs," S igy ez ügyben újabban nem az történt, 
hogy én fogadtam el az egyház föltételét (én azt 
föltételesen elfogadtam már 1902-ben), hanem 
újabban az egyház fogadta el az én föltételemet. 

Ez a való. Korén Pál b.-csabai lelkész. 
Lelkészi értekezlet. A pes tmegyei ág. ev. papi 

értekezlet f. év julius 26-án tartotta gyűlését n t tü 
Kiss Péter elnöklete alatt Budapes ten . — Főbb 
tárgyai a következők vol tak: Az elnök, tekintettel 
hajlott korára s be tegeskedésére , lemondot t elnöki 
állásáról. Az értekezlet kimondta, hogy ezentúl a 
mindenkori főesperes teljesiti az elnöki tisztet. — 
Fölvettetett azon kérdés, vájjon a cul tusminister-
nek azon rendelkezése, mely szerint az iskolai va-
gyon tekintetében beállható telekkönyvi változás 
hozzászólás végett a miniszternek előre bejelen-
tendő, nem képez-e sére lmet au tonomikus jogaink 
e l len? Az értekezlet ezen rendelkezés t sére lmes-
nek tart ja, annál is inkább, inert zsinati törvényeink 
megengedik az egyházi hatóságok jóvá hagyását az 
egyházi ingatlanoknak adás-vételére nézve, s tud-
valevőleg az isk. vagyon espe res ségünkben egy-
házi vagyont képez. — Az istentiszteleteknek egy-
öntetűvé tételére nézve Szeberényi Lajos (fóti) ja-
vaslatot nyújt be a jövő évi ér tekezleten. — A f. 
borsodi ev. ref. papi értekezlet azon felhívására, 
mely szerint a papi fizetés minimuma 2400 korona 
s megfelelő korpót lékban állapittassék meg, — a 
pes tm. lelkészi értekezlet a mozgalomhoz való hoz-
zájárulását határozta, ezt a kerületi s egye temes 
papi értekezlet elé óhajt ja vinni s ha e tárgyban 
országos papi conferent ia tar tatnék, a r ra a maga 
kebeléből Szeberényi Lajost és Sárkány Bélát küldi 
ki. — Miután több egyháznak a kántortaní tók ha-
szonélvezetébe hiványilag adott ingatlanai a telek-
könyvekben iskolai vagy tanitói c imen szerepelnek, 
aggály merült fel az iránt, hogy az iskoláknak 
majdan községivé vagy államivá szervezése ese tén 



az állam ezen ingatlanokra reá teszi kezé t ; miért 
is kivánatos az ilyen ingatlanokat az egyház tulaj-
donába áttelekkönyveztetni. — Szilárd János fel-
olvassa Dr. Melczer Gyula acsai ,elhunyt tes tvérnek 
nagy gonddal és szépen megszerkeszte t t életrajzát. 
Ennek kapcsán kimondta a gyűlés, hogy minden 
lelkész irja meg a saját életi ajzát s azt az esp. 
levéltárba leendő elhelyezés végett küldje be a fő-
espereshez . Kimondja egyszersmind azt is, hogy 
lelkész temetésénél prédikálás esetén az legyen a 
mérvadó, hogy a prédikáció a templomban magyar 
nyelven tar tassék, ellenben az udvaron és sírnál a 
temetési szer tar tás az egyháznál használatban levő 
m á s nyelven is végezhető. — Az 1848-iki 20-ik t. 
c. 3-ik §-ára nézve, noha annak mielőbbi végrehaj-
tását az értekezlet óhajtja, az ügyet beható tanács-
kozás végett az esp. közgyűlés elé viszi. H. J. 

A Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi 
collegiumának jogakadérniája. Kagytis\teletiï Lelkés\ 
úri A midőn a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
eperjesi ősi Collegiumának kebelében fenálló jog-
akadémiára vonatkozó tájékoztató sorokat szives 
felhasználás és ter jesztés céljából őszinte bizoda-
lommal és mély tisztelettel megküldeni szeren-
csénk van, méltóztassék megengedni , hogy hazai 
közegyházunk, annak oktatásügye s igy neveze-
tesen jogakadémiánk iránti legbensőbb szere te tünk-
től indíttatva, nagybecsű figyelmét a vezetésem alatt 
álló jogakadémia iránt — az alábbi szempontokra 
való tiszteletteljes hivatkozással is — kikérjem. Ha 
csak egy futópillantást is vetünk szeretett, evang. 
egvházunk viszontagságos múltjának, lelkes kitar-
tást, odaadó összetar tást igénylő küzdelmes jele-
nének tör ténetére , illetve állapotára : azonnal be 
kell lá tnunk azt, miszerint evang. hitünk örök igaz-
ságai mellett egyházunk ama sajátos szervezeté-
nek köszönhet jük fenmaradásunkat , vallásos éle-
tünknek jelenlegi zavartatom békéjét , hogy az egy-
háznak valamennyi tagja egyforma jogosultsággal 
birván egyházi közügyeink intézésében, a tulajdon-
képeni lelkészettel nem foglalkozó egyháztagok, az 
u. n. világiak is activ működés r e vannak hivatva 
egyházi közügyeink el intézésében. Zsinat-presbyteri 
egyházi a lkotmányunknak ez a sze rencsés alap-
gondolata hathatósan forrasztotta mindig együvé 
egyházunk tagjait. Az egyházi ügyek iránti érdek-
lődést és áldozatkészséget hi tünk igazságai mellett 
egyházi jogéle tünknek ez az alapelve volt és van 
hivatva felkelteni, ébrentar tani . De éppen e célból 
ké t sze resen szüksége van iskolákra annak az egy-
háznak, a melynek az életbe kilépő tagjaira ilyen 
magasztos feladat vár. S valóban azt olvassuk a 
multak emlékei!ől , hogy hazai evang. egyházunk-
nak védőbástyái , az evang. egyházias szellem- és 
je l lemképzés melegágyai első sorban alsó-, közép-
és felsőfokú iskoláink voltak. A halladó kornak 
erőinket szinte túlhaladó követe lményei , az okta-
tásügynek a felekezetek kezéből való fokozatos ki-

vétele, ú jabban je len tékenyen hát térbe szorították 
iskoláinkat, a minek hatása egyházi közéletünk 
pangásán máris szemmelláthatólag észrevehető ; 
sőt az itt-ott tapasztal t közöny meg is döbbent 
bennünket . De mindazonáltal alsó- és középfokú 
iskoláink nagyobbrészt kiáltották a megpróbáltatá-
sokat, egyedül főiskolai oktatásügyünknél , főleg pe-
dig az ág hitv. evang. jogi tanintézeteknél volt na-
gyobb a rányú a pusztulás. Egykor virágzó s h iú 
buzgó, egyházias gondolkozású evang. jogász nem-
zedéket nevelő : pozsonyi, Selmecbányái, késmárki 
soproni jogi-tanintézeteink, melyek áldozatkész, lel-
kesedni túdó egyházi felügyelőkkel ajándékozták 
meg egyházunkat , az absolut korszak folyamán 
megszűntek. Egyházi közéletünknek szerepvivő vi-
lági tisztviselői még jelenleg is nagyobbrészt az itt 
nevelt gárdából valók. Ismerték, mer t beha tóan 
tanulmányozták evang. jogi főiskoláinkon az orszá-
gos jog mellett egyházi jogunkat, az öntudatos ifju 
lelkében szent érzelmeket keltettek tel egyháztör-
t éne tünknek emlékei s igy megér t jük azt, hogy 
ennek a gárdának tagjai még ma is ragyogó pél-
dát nyúj tanak egyházi közgyűléseinkben a szoron-
gatott egyház jogainak megvédésében. Úgyde, ha 
a jövőre gondolunk s a fiatalabb világi generáció-
nál sokszor megdöbbentő járat lanságot észlelünk 
egyházunk jogállásának ismerete körül s természe-
tesen erre a járat lanságra visszavezethető közönvt 
is tapasztalunk : akkor valóban aggódás fog el, 
hogy a jövőben honnan vesszük az egyházunk 
jogéletét i smerő s igy lelkesedni is tudó egyház-
felügyelőket. más tisztviselőket, egyháztanácsoso-
kat stb., a kik nélkül eleven prot . egyházi közélet 
alig képzelhető. Aggódás fog el, mer t — ismétel jük 
— hajdan virágzó evang. jogi főiskoláink megszűn-
tek. De mintha a veszteségér t némileg kárpotolni 
akar t volna a Gondviselés, meghagyott egyet, az 
eperjesi ősi Collegiumnak mai napig is virágzó jog-
akadémiáját , mely csodálatos úton-módon nem-
csak, hogy fen maradt , meg tudván felelni az állam-
kormány részéről felálitott egyre fokozodó nagy 
követe lményeknek, de sőt — mint a hazai többi 
jogakadémiákkal teljesen egyenrangú, azonos tan-
rendszer t követő, négy évfolyamú jog- és államtu-
dományi kar — a virágzásnak jelenleg azon fokán 
áll, hogy eltekintve országos jó hírnevétől, a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium részéről is oly 
gyakran hálával tapasztalt elismeréstői, a hazai tiz 
jogakadémia (kassai állami, nagyváradi és pozso-
nyi kir. katholikus, egri és pécsi r. kath., debre-
ceni, sárospataki , kecskemét i és mármarossziget i 
ev. ref. és eperjesi ág. ev.) között a halgatóság 
létszáma tekintetében évek óta a harmadik helyen 
áll, 19031904. tanévben 253 beirott hallgatója volt. 
Örömmel tapasztaljuk néhány év óta, hogy a hall-
gatóság létszámában az ág. hitv. evangélikusok 
száma mindinkább előtérbe nyomul, ügy, hogy a 
legutóbbi tanévben m á r 116 volt a p ro t e s t ánsok 



száma, közöt tük 87 ág. hitv. evang. Tagadhatat lan, 
hogy évenkén t ily jelentékeny s z á m ú evang. ifjú-
nak ág. hitv. evang jogi főiskolában való képzése 
üdvös ha tású lesz egyházi közéle tünkre , ha majd 
az életbe kilépnek. Arról is megvagyunk győződve, 
hogy ínég a nem ág. hitv. evang. jogász i f júságnak 
evang. jogakadémián való tanulása szintén csakis 
áldásos lehet egyházunk jövőjére, mer t kétségte-
len, hogy az ág. hitv ev. jogakadémia iránt min-
dig hálával és kegyelettel érező bármilyen másval-
lásu ifjú lelkét a felekezeti türelmetlenség, elfogult-
ság sohasem, vagy csak a legri tkább ese tben fogja 
megméte lyezhetn i . De mindezek dacára , valamint 
evang. középiskoláink, éppen úgy egyetlen jogaka-
démiánk is akkor tehe tné a legnagyobb szolgála-
tot közegyházunknak, ha első sorban ág. hitv, ev. 
hallgatókat nevelne törhetlen hűségre hitelveink, 
é.s lelkes á ldozatkészségre egyházi in tézményeink 
iránt, továbbá egyházunk jogának, tör téne tének , 
az államhoz való viszonyának beható , alapos is-
mertetése. Ennek elérését célo\\ák egyedül jelen so-
raink \ Hála az isteni Gondviselésnek, collegiumi 
jogakadémiánk anyagi viszonyai, felsőbb egyházi 
hatóságaink, Sárosvármegye , E p e r j e s , sz, kir. vá-
ros, áldott-einlékű alapítók ha tha tós támogatása s 
s hallgatók nagy létszámánál fogva m a már olya-
nok, hogy — különös tekintettel a közoktatási kor-
mány által tervezett nagy jogi-oktatásügyi r e fo rmra 
is — tanintézetünk jövője iránt nem aggódhatunk, 
e l l enben erkölcsi támogatás t ké rünk jelen soraink-
kal ! Megtisztelő, buzditó jóindulatot, érdeklődést 
egyházi é le tünk nagyrabecsül t vezetőitől, a mi 
leginkább abban juthat kifejezésre, lia a nagytiszte-
letü lelkész urak. a mélyen tisztelt eg\liázfelügyelő 
urak s az <> szives közreműködésükkel általában 
hitsorsosaink az eperjesi ág. hitv. evang. jogakadé-
miára küldik jogi pályára lépő fiaikat. Nem azért 
kívánatos ez, mintha jogakadémiánkon a jogi tu-
dományok meg nem engedhető felekezeti elfogult-
sággal tani l ta tnának, hanem kívánatos és üdvös 
azért , hogy 1. az evangel ikus középiskolát elvégző 
ifjú ne legyen tel jesen elszakítva — addig, mig az 
é le tbe kilép — az evang. vallásos élet légkörétől, 
t e m p l o m u n k látogatásától s abban kegyelemeszkö-
zeink élvezhetésétől. 2. Hogy a nem prot. jogaka~ 
démi ikon és az egye temeken teljesen elhanyagolt 
prot. egyházlör ténehnet és egyházjogot megismer-
hesse, elsajátí thassa, hogy azután — kilépve az 
életbe — mint egyházi jogviszonyainknak ismerője, 
je lenhessék meg az egyházi közgyűléseken . e z e k -
nek a szempontoknak legjobb s legőszintébb meg-
győződésünk szerint való kifejtése után tisztelet-
te l jesen kér jük , mél tóztassék az eper jes i ág. hitv. 
ev. collegiumi jogakadémia iránt nagybecsű érdek-
lődést tanúsí tani , kü lönösen pedig a jogi pályára 
lépő, vagy azon már is tanuló ág. hitv. evang. 
iljak szülei kö rében minél nagyobb érdeklődést 
kel teni . Jogakadémiánk dékáni hivatala a szünidő 

folyamán is minden tekinte tben felvilágosítást ad, 
egyszerű levélbeli m e g k e r e s é s r e is. A midőn újab-
ban is a mellékelt vázlatos tájékoztató-lapoknak 
első sorban ág, hitv. evang. érdekel tek kö rében 
való ter jesz tésé t kér jük , jogakadémiánkat nagybe-
csű erkölcsi t ámogatásába ajánlva, vagyunk mély 
tisztelettel: Eper jesen 1904, julius hó. A\ eperjesi 
ág. hitv. ev. jogakadémia dékáni hivatala. 

Külföld. 
X. Pius pápa Nagy Gergely dicsőitése céljából 

ez év tavaszán encykl ikát adott ki. Ebben e két-
ségtelenül nagy pápának az egyház és a tudo-
mány körül teljesített hűséges és maradandóbb 
jellegű szolgálatainak mél ta tása kapcsán összeha-
sonlítja az egyház jelenlegi helyzetét az akkori ál-
lapotokkal eképen : Ha a vatikán magaslatáról (sic !) 
szemlét t a r tunk az egyház jelenlegi helyzete fölött 
több okunk van ma félni, mint Nagy Gergelynek 
volt. Zivatarok dúlnak mindenfelé, jól szervezet t 
e l lenséges csapatok fenyegetnek bènni 'mket s álta-
lában véve igen nagy e lhagyatot tságban érezzük 
magunka t s tanács ta lanul állunk s nincs ember i 
erőnk és eszközünk az ellenség leküzdése s a zi-
vatarok lecsendes i tésé re . Hát Pius pápa csakugyan 
„a magaslatból" nézi az „egyház állapotait." Mert 
csudálatos , hogy ez alkalommal nem a francia 
Combes liberális egyházpoli t ikájában vagy az egy-
séges olasz hazafiságban, h a n e m a . ,modern tudo-
m á n y b a n " látja az ellenségét. „Tagadják a t e rmé-
szetfeletti r ende t és a c suda lehetőségét ; megtá-
madják az isten létele melletti bizonyítékokat, sőt 
magának az is tennek a létét s a természetfele t t inek 
a tagadásából egészen te rmésze t sze rű leg követke-
zik a hamis történeti kritika a t udományban . " Fel-
hívja ennélfogva a püspököket , hogy ugy az egy-
szerű ember , mint a t u d o m á n y férfiai előtt véd jék 
a természetfölötti r ende t s a hit dogmáit, a melyek 
nélkül az egyház a maga alapjaiban volna megren-
dülve. E végből Nagy Gergely példájára a papkép-
zés be l te r jesebb művelésé t s az alkalmas papok 
és püspökök megválasztását ajánlja az egyháznak. 
De továbbra is ter jed a pápának figyelme. A ká-
nonjog ujboli kodifikálását s a liturgiái egyházi 
ének- egységesebb rendezésé t rendel te el egyik 
legujabbi rendeletével . Az egyházi törvényhozás 
anyagának napjainkig való kodifikálását egy elnök-
lete alatt összeülő bíboros bizottságra bizta, a mely-
nek tiszte az elavult törvények mellőzése, u jaknak 
fölvitele s általában az egyházi tö rvényhozás jog-
anyagának ko r sze rű r endezése és kiadása. A bí-
boros biz. tagok az egyes püspökök mint konsul-
torok tanácsával és segítségével is á l lhatnak s igy 
van kilátás a modern t u d o m á n y köve te lménye inek 
megfelelő kánonjogi tö rvénykönyvre . Jobb is volna 
a pápaságnak foglalkoznia a hitélet fejlesztésével s 



a tudomány felkarolásával, mintsem megvalósítha-
tatlan politikai eszményképek felállításával vagy a 
Syllabus módjára a modern korszellem vívmányai-
nak szüntelen való támadásával. 

A kath. reformegyház Olaszországban napjaink-
ban sok nehézséggel küzdeni kénytelen. 2 évtize-
den át élén állott Kampello Henrik gróf. A római 
szent Péter templomának egykori kanonokja, aki 
1881-ben hagyta el a római egyházat s a melylvel 
tavaly közvetlenül halála előtt megengesztelődött. 
A 71 éves aggastyán „landabiliter se subjecit" s 
az anyaegyház kebelében talált végső menedéket . 
A reformegyház vezetői tisztéről már 1901-ben 
mondott le, mivel az ókath. püspöki értekezlet neki 
nem akarta megadni a' püspöki címet és jelleget. 
Helyébe Cichitti milánói tanár lépett, ki egy angol 
folyóiratban ismerteti egyháza mult évi állapotait 
eképen : A kath. olasz reformegyház főbb vallási 
és polgári tantételei az anglikán egyház 39 cikké-
ből yannak átvéve, de az olasz egyházi élet viszo-
nyainak figyelembe vételével átalakítva s kettővel 
megpótolva. Egyházközségei vannak Rómában, Mi-
lánóban, Arconeban, Sz. Angelóban s Vitóban, s 
három leányegyháza Castel di lags, Palambare és 
Casliglione városában és vidékén. Ugy látszik nem 
nagyon népesek. Így a rómainak mindössze 12 
keresztelése, 8 halálesete, 49 beteglátogatása s ha-
vonként 700 templomlátogatója volt, A vasárnapi 
istentiszteleteken kivül vannak esti istentiszteletei, 
bibliai magyarázatai és vasárnapi iskolái. Az egy-
ház szolgálatában 4 lelkész áll. Egy ang'ol bizottság 
segiti a reformegyház anyagi ügyeit. A római kath. 
lelkészek tömeges jelentkezéseit a szüle anyagi 
viszonyok miatt nem fogadhatják el. A reformegy-
ház hittanait és szervezetét tekintve közelebb áll 
az ókath. és anglikánus egyházakhoz, mint az erő-
sebb prot. izü és jellegű valdensekhez. Az olasz 
kath. reformegyházat segélyező angol bizottság to-
vábbi elnöke volt Plunket dublini érsek s jelenlegi 
elnöke Mayor cambridgei egyetemi tanár. Őszintén 
kívánjuk az olasz kath. reformmozgalom erősödé-
sét és fejlesztését! Sava és erjesztő kovásza ez az 
olasz pápistaságnak ! 

Németországban jó ideje nagy figyelmet fordí-
tanak az erkölcsnemesités s a testi és lelki épség 
fentartása és fejlesztése szent ügyére. Így a minap 
is a berlini tudományegyetem diáksága körében 
Ethos neve alalt egy akad. szövetség keletkezett, 
mely közelebbről a nemi élet nemesebb felfogását 
a tisztességérzet intensivebb ápolását s a nemi 
kihágások elleni küzdelmet tűzte ki feladatául. Igen 
helyesen választotta meg az egylet a maga nevét 
is. A berlini egylet a többi német tudományegye-
tem hallgatóságát is felhívta a csatlakozásra. Ugyan-
csak ilyen célokat szolgál a német erkölcsnemesitő 
egylet s a nemi betegségek leküzdésére keletkezett 
német társulat. Előbbi okt. 5. 7. napján Köln vá-
rossában nemzetközi kongresszust tart s főleg az 

erkölcstelen irodalom kiküszöbölését célozza. Ez 
erkölcsnemesitő mozgalomnak egyik éltető lelke 
Weber gladbachi Jelkész, a kit mi az „Evang. 
Szövetség" körében kitejtett lelkes szolgálatairól is 
ismerünk. Ezeket a szövetkezéseket az erkölcs-
nemesitő szolgálatában olvasva, elszorul a szivünk, 
ha a mi egyetemi vagy akad. i f júságunkra gondo-
lunk. Ki szabadítja meg azt a testét lelkét napon-
ként ölő gonosztól? Az volna igazán magyar ho-
nunk másik megalapítója ! 

Dobsina. Dr. S^lávik Mátyás. 

I rodalom. 
A „Cirkevné Listy" 5, 6. s 7. száma következő 

cikkeket foglal magában : Az 5. s 6. szám vezető 
cikkének címe ez : „Későn s kullogva érkezünk má-
sok után." Cikkíró összehasonlítást tesz a külföldi 
s a honi — főleg városi — ev. egyházak között s 
azt találja, hogy mi, minden külső s belső rend- és 
ékességben hátra vagyunk az ev. tótoknál meg 
pláne — úgymond a cikkíró — a hivatalos egyház 
maga akadályozza meg a fejlődést. Élénk színekkel 
ecseteli cikkíró azt a nembánomságot is és ha-
nyagságot, melyet egyházi épületeink — főleg 
templomaink tisztasága — dolgában elárulnak. Pe-
nész, por, dohos szag, pókhálók, tört ablakok, ha-
sadt deszkák s oltár és orgona megett és a sek-
restyében lim-lom s választási zászlók nem egy 
helytt honi templomaink jellemzetes ismertetői! 
Saját lakásainkat s salonjainkat rendben tartjuk, 
de az Isten házát nem ! Old le saruidat, lia tem-
plomba lépsz! mondjuk, de ha a templomba ide-
gent bevezetünk: szégyenkeznünk kell! Mindkét 
számban folytatja Okályi Győző a régi egyházi tör-
vénykezésre vonatkozó. intézkedések ismertetését . 
A baptisták s nazarénusokról c. cikk azoknak fen-
nen hirdetett úgynevezett becsületességét az Isten 
kegyelmébe vetett igaz s bűnbánó hitnélküli s\en-
teskedésnek bélyegezi cikkíró. A „Positiv tudo-
mány s kijelentés ' cimü cikk bölcsészeti s or-
thodox keresztyén vallási alapon bizonyítja a vallási 
felfogás nélküli tudományos s erkölcsi nézetek fel-
fuvalkodottságra vezérlését, nemkülönben elégte-
lenségét s tarthatatlanságát. 

Pályázat. 
A z igiói á g . h i t v . ev. a n y a e g y h á z Illés 

falu n e v ű l e á n y e g y h á z á b a n m e g ü r ü l t 

levita-tanitói állomásra 
pá lyáza to t hi rdet . 



Pályázhatnak ág. hitv. ev okleveles ta-
nitók, kik a magyar és tót nyelvet szóban 
is Írásban birják s a kántori s orgonistái kö-
telességeket kellően végezni tudják. 

Az állás javadalma készpénzben : 
1. Az illésfalvi és szepes-siimegi komasacio-

nális alapból . K 220' — 

2. Az illésfalvi úrbéri pénztárból ,, 326*— 

összesen K 546"— 

Terményekben és különféle bevételekben 
szolgáltatva : 
1. 15 pozsonyi mérő rozs körülbe-

lüli értéke . K 90 — 

2. 10 öl tűzifa körülbelöli értéke ,, 143'20 

3. 5 hold föld ,, haszonvétele . ,, 120'— 

4. A fenti szántóföldek megműve-
léséért járó megváltás . . ,, 100'— 

5-Keresztelési, avatási, temetési sto-
láris jövedelem cimén körülbelől ,, 70'— 

6. 4 templomi és temetési offerto-
rium minimális jövedelme . ,, 16'— 

7. Iskolai beiratási dijak, fejenkint 
40 fill. számitva körülbelől . ,, 16' — 

8. Lakás és iskolakert használata természet-
ben. 

9. Korpótlékot az államtól. 
Kötelessége lesz a megválasztatandónak 

m i n t levitának minden vasár- és ünnepnap 
délelőtt és délutánján az istentiszteleteket tót 
nyelven megtar tan i s azokon a kántori teen-
dőket teljesíteni, nemkülönben a keresztelési, 
asszony-avatási és temetési funkciókat elvé-
gezni. 

Kötelessége lesz mint taní tónak a neve-
zett leányegyház elemi és vasárnapi iskolá-
jába járó gyermekeit a törvény által előirt 
módon és időben tani tani s a közeli Szepes-
Sümeg gyermekeit hi t tani tásban részesíteni 
s a confirmátióra készplő gyermekeket a lel-
kész u tmuta tása mellett előkészíteni. 

Pályázók kellően felszerelt folyamodvá-
nyaikat f. évi szeptember 10-éig bezárólag 
alulírott lelkészhez nyújtsák be. 

Az egyház fenntar t ja magának a próba-
szónoklatra való meghívás jogát. 

Dr. Walur Gyula 
l e l k é s z . r-t 2 - 1 

Münnich Kálmán 
i s k o l a - f e l ü g y e l ő . 

össsesen K 555'20 

U j hengerszékek, minden e szakmába vágó 
gépgyártása. Teljes mümalmiberendezések. 

Különleqesséq : L e g ú j a b b s z e r k e z e t ű csavaros 
_ é s szabad, víznyomású borsajtók. 

Osborne D. M.-féle v>lágbirü amerikai arató és kaszáló gépek « Képes árjegyzék ingyen ós bérmentve. 
magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 

K é s z í t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
Raktár : Budapest, V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóerőig 
Benz i n - m o to r o s cséplő k észlet e k. 
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HONIG F-RIGYES 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöníödéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczy-utcza 1 1 — 2 8 . szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40l% 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő jó hang és tar tóssá-
gáért 10 évi szavatolás ! 

A les fel-
té te lek: 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Jtéyi harangok-
nak forgatható vasszereíésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély /elülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes árlapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
. 1 2 - 8 

Pályázat 
a börzsönyi (Hontm.) német-magyar nyelvű 
ág. hitv. ev. egyház 

lelkészi állására. 
A pályázónak igazolnia kell, hogy a 

némel nyelvet szóban és Írásban tel jesen 
birja. 

Javada lom : lakás, a mellékhyiségekkel 
és kert, 500 kor. készpénzben, 31 hl. búza , 
18 hl. bor, 48 km. kemény fa, 2 szekér széna, 
3 szekér szalma, 8 hold szántóföld haszon-
élvezete, stóla. Az összjövedelem minimális 
számítással 1900 kor. 

A kellően felszerelt folyamodványok f. 
évi augusztus hó 21-ig alólirotthoz kiüden-
dendők. 

Százd, .1904. jul. 25-én 
u. p. Deménd, (Hont m.) 

Rozsnyai János 
ev. lelkész, 

72. 3 —.2 a börzsönyi egvház administrátora 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott. 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN.  

* Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszeri i lég-
nvnmàçn nfimfis nyomású nemes szo-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
a m i n t átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 1 8 
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Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 „ 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 

Negyed oldal • 4 „ 
Nyolczad oldal 2 „ 

A theologiai tauügyi szervezetről. 
(folyt, és vége.) 

A másik nézőpont, a mely birálati ala-
pul szolgál, azok a gyakorlat i érdekek és 
viszonyok, a melyek a megvalósításra be-
folynak s a kivilietőséget megvilágítják. A 
legszebb cél is helytelen eszközök megválasz-
tása mellett lehetetlenné válhat s erőszakos 
megvalósítása többet á r tha t a köznek, mint 
használhat. 

Masznyiknak cikke is főleg ebből a né-
zőpontból vizsgálta s birálta a javaslatot, 
itt kereste és talál ta az Achilles sarkát s az 
archimedesi pontot. 

.Minthogy az ő bevallott nézete szerint 
a javaslat tanügyi részét nem kell komolyan 
venni. — habár a javaslatnak épp ez a leg-
fontosabb s a jövőre nagyon kiható része — 
azért tovább követve kritikai megjegyzéseit 
n.ost már azokat a kifogásokat kell vizsgál-
nunk, a melyek a cél megvalósítására s 
azokra az eszközökre s módokra vonatkoz-
koznak, a melyek segítségével a javaslatban 
kifejezett elvek megvalósíthatók. 

A cél megvalósítását nemcsak azért 
kárhoztat ja , mert két theol. tanárra l keve-
sebb lenne Pozsonyban mint eddig volt, ha-
főleg azért mivel Eperjes és Sopron éppen 
semmit nem adna az egyetemes egyháznak, 
holott Pozsony mindent á tadot t s kapna ren-
geteg összegeket illetőleg tanárokat theol. 
intézeteinek talpra állítására. Lássuk hát mi-
ként is áll a dolog ! A pozsonyi egyház az 
egyetemes egyházzal kötött szerződés értel-
mében á tadot t bizonyos atapi tványokat s in-
tézeteket használatul az egyetemes egyház-
nak, de nem tulajdonjogul s fenntar tot t ma-
gának bizonyos rendelkezési jogokat, minél-

foga joga van ugy az egyik mint a másik 
félnek a szerződést felbontani s a létező vi-
szonyt megszüntetni. Ha nem igy állna a 
dolog, akkor Masznyiknak egész érvelése a 
pozsonyi egyházat s á tadot t theologiáját il-
letőleg teljesen tárgytalan lenne, mert mint 
az e g y e t e m e s theologiának tulajdonosa az 
egyetemes egyház azt tehetné a mit akarna. 
H á t Sopron meg Eperjes talán nem fogja 
átadni használatba az egyetemessé átalakí-
tandó theologiájának összes vagyonát, épüle-
teit és intézményei t? Konviktus, internátus, 
könyvtár és' ösztöndijak megszűnnek talán a 
theologiák' rendelkezésére állani ? Pozsony, 
és Sopron meg Eperjes között a különbség 
az, hogy a két utóbbi minden különös kikö-
tések és szerződés nélkül is kész belemenni 
a theologiák új szervezésébe, mert jól tud ja , 
hogy az egyetemnek nem lehet más érdeke, 
mint önönmagának, holott Pozsony irott szer-
ződésbe foglalta összes jogait. Ha az egye-
tem irott szerződést fog követelni biztositha-
tom, hogy sem a tiszai sem a dunántúli kerület 
nem fog e tekintetben nehézségeket támasz-
tani, hogy az egyetemes egyház a maga jo-
gait kellőleg gyakorolhassa. Belemegy a 
szerződéskötésbe is annak dacára, hogy sok 
jogot vészit, mert ezentúl 2—3 tanár válasz-
tásán kivül körülbelül az lesz Sopronnak s 
Eperjesnek, illetőleg kormányzó hatóságaik-
nak joga, a mennyit a pozsonyi theol. aka-
démiának kisbizottsága gyakorol. Az egye. 
temes egyház ezen theologiák ügyeibe nem-
csak mint felsőbb hatóság fog befolyni, ha-
nem miután fenntartóvá is lesz, a fenntar-
tás arányában jogokat is fog gyakorolni 
éppen úgy, mint a pozsonyi theologiai aka-
démia kormányzásában vesz részt. E jog-



gyakorlás módja még nincs körülirva, de 
benne van a 72. §-nak e pontjában, a mely 
szerint minden intézet szabályzatot köteles 
erre nézve alkotni s azt az egyetemes köz-
gyűlés által megerősíttetni. És ha most, a 
mikor kerületiek vagyunk, az egyetemes egy-
ház által alkotott főiskolai tantervet és tan-
rendet kötelesek vagyunk elfogadni, ha 
lelkészképesitésünk, tanárképesitésünk s egész 
szolgálati minőségünk egyforma, "ha ifjusá-
ságunkat lényegileg azonos iskolai szabály-
za t szerint kell nevelnünk s fegyelmeznünk 
s ha végül főhatóságunk ugyanaz éppen a 
zsinati törvények követelte egyetemes jel-
legünknél fogva s önállóságunk csupán abban 
áll, hogy mások választanak bennünket s 
más pénztárból kapjuk fizetésünket, mikép 
lehet állitani azt, hogy kerületiek maradunk 
a javaslat elfogadása után is, holott a tanár-
választás joga 2/s s illetőleg 3/s részben az egye-
temes egyházat fogja illetni s bizottságai 
által az eddiginél is közvetlenebb befolyást 
nyerni ? Valóban ugy alakulnak a viszonyok, 
hogy a tiszai és dunántúli kerületek s ille-
tőleg fenntartók eddig élvezett csekély joga-
iktól is el fognak esni. 

Ha az egyházegyetem egyébként is ily nagy 
jogokat élvez és feltétlenül rendelkezik tlieo-
logiáink legbelsőbb élete felett is : józan 
ésszel más következtetésre nem lehet jönni, 
mint arra, hogy e jogok ellenében viseljen ter-
heket is. Egyházegyetemünket pédig a jogon 
kivül az erkölcsi kötelezettség is kötelezi, hogy 
a theologiai főiskolák fenntartásához anya-
gilag hozzájáruljon, mert ha van közös egy-
házi érdek, a mely a magyarhoni ev. eg}~-
házakat egy testté alakitja, úgy a lelkész-
képzés kérdése s ügye feltétlenül a legelső 
sorban az. 

Masznyiknak erre vonatkozó okoskodása 
merőben téves, alaptalan és kön^^en a ke-
rületekeeü megtévesztésére és félrevezetésére 
szolgálhat s miután nagyon világos az a tö-
rekvése, hogy minden áron hangulatot keltsen 
a javaslat ellen, ez okból annak okát más-
ban nem kereshetem, mint a már más alka-
lommal is megnyilatkozott pozson}Ti félté-
kenységben, a mely az „egymás terhét hor-
dozzátok" elvet is hirdeti ugyan - - papiro-
son, — de éppen az ellenkezője mellett ér-

vel és cselekszik ad majorem dei glóriám. 
Ez okból szándékosan konfundálja a pa ra -
grafusokat. hogy konfususnak mondhassa a 
javaslatot s konfundálja az olvasókat, hogy 
azok előtt a netáni lényegtelen hibákat 
nagyra felfújva ő maga is konfusussá legyen. 
Ezt a konfusiót kézzel fogható módon csinálja 
a theologiai akadémiák szervezendő bizott-
ságainál ; pedig ez a bizottsági szervezés 
világos, könnyen érthető és Pozsonyra nézve 
semmi jogtalansággal nem jár, ha a §§-okat 
tar talmi rokonságuk szerint egymás .mellé s 
egymás megvilágítására rossz szándék nél-
kül állitjuk össze. A javaslatnak XIV. sza-
kasza a 71. §-ba-i .^mondja, hogy minden theo-
logia elsőfokú hatósága a fenntartó hatóság. 
Ennek természetszerű követkesése az, hogy 
a mennjúben az eg3retemes eg}'ház, vag}7 a 
bányakerület a soproni, vagy eperjesi theo-
logiának fenntartásához hozzájárul, mint 
társfenntartó a 72. §-ban körülirt fenntartó-
hatósági ogban elsőfokon is osztozkodik, a 
minek mértéke a 72. §. e) pont ja szerint 
egy szabályzatban lesz meghatározandó. Erre 
a javaslat természetszerűleg ki nem terjesz-
kedhetett , mert Sopronnak s Eperjesnek kü-
lönleges viszonyai ezt lehetetlenné tet ték it t 
s különben is erre csak akkor következhetik 
a sor, ha a javaslat elfogadtatott . Erre bi-
zonyosan analógiául fog szolgálni a pozsonyi 
egyházzal kötött szerződés szerint alkotott 
bizottság. Ily módon minden theologiának 
lesz egy-egy bizottsága, a mely a 72. §-ban 
foglalt jogokat fogja gyakorolni. A három 
bizottság felett fog állani a 73 —75. §§-ok-
ban leirt egyetemes akadémiai bizottság, a 
mely szervezeténél fogva feltétlenül biztosí-
tani fogja az egyetemes egyház jogait s egy-
ségesen fogja karmányozni a 3 eg}7etemes 
theologiai akadémiát. 

Ez utóbbi bizottság a javaslat szerint 
nem új intézmény, mert nem akar még több 
bizottságot létesiteni, mint a mennyi van s 
ezzel is szaporit'ani a költséget és nehezí-
teni a kormányzást, hanem már létező bi-
zottság t. i. a pozsonyi egyetemes theologiai 
akadémia bizottsága azzal a különbséggel s 
illetőleg változtatással, hogy ebben a bizott-
ságban a soproni és eperjesi theologiák 2—2 
tanára venne részt. Hogy ez az akadémiai 



bizot tság a létező pozsonyi szerződés által 
létesítet t jogviszonyt meg ne semmisítse, ez 
okból a 79. §. rendelkezése ezt világosan 
kimondj cl, cl 90. és 91. §§-ai pedig akként 
intézkednek, hogy a mennyiben a pozsonyi 
theol. akadémiának ezidő szerint való bi-
zottsága egyfelől továbbra is kormányzó kö-
zege marad ennek a theologiai akadémiának 
(91. §.), másfelől az emiitett t ag szaporítás-
sal hatósági jogköre másodfokulag kiterjesz-
tetik a soproni és eperjesi theologiákra, ne-
hogy konfliktusok és jogsérelmek következ-
zenek be, eg}7uttal kimondja azt is, hogy a 
theol. akadémiának soproni ós eperjesi theo-
logiai tanár tag ja i a speciális pozsonyi ügyek-
ben nem szavaznak. íme Pozsonvon nem 
esik jogsérelem ! A soproni és eperjesi theo-
logiákon sem esik jogsérelem, mert viszont 
mikor mind a három tlieologiáról van szó a 
bizottságban akkor a 74. §. szerint a po-
zsonyi egyház 8 bizottsági tagja nem vesz 
benne részt, 

Minden bizonnyal helyesebb lett volna 
a pozsonyi theol. akadémia bizottságait a 
magok szerződésszerű jogkörében érintetle-
nül hagyni, s ki nem terjeszteni hatáskörét 
a másik kettőre is a mint a 90 §-ban van 
hanem egy más bizottságot létesíteni, a 
melynek tagjai a 74. §-ban vannak elősorolva. 
Ez pedig következő módosítással nehézség 
nélkül eszközölhető: a 90. §-t el kell hagyni 
teljesen, a 91. §-t pedig a 79. §. után tenni 
azzal a fogalmazással, hogy a pozsonyi theo-
logiai akadémiát kormányzó nagybizottság 
jelen szervezetében továbbra is ugy intézi 
belügyeit, a mint azt az egyházegyetem és 
a pozsonyi egyház közt fennálló szerződés 
megállapította. A többi §. helye természete-
sen e szerint módosul. 

Legnagyobb hangulatot akar kelteni a 
nagy számokkal, melyekben az egyházkerü-
letek nagy áldozatát oly szembeszökően fe-
jezi ki, bogy attól visszariadva sutba dob-
ják az egész javaslatot a pozonyi theol. 
akadémiának teljes épségben való fenntar tá-
sának kötelezettsége mellett, akár lesz akár 
nem államsegély. Az eperjesi és soproni 
theologiák várhatnak a XX-ik t. c. életbe-
léptetéséig, ha közben kimúlnak az árnyék-
világból, annál jobb a pozsonyi fakultásra 

nézve, mert vidáman ünnepelhetnek felettők 
halotti tort annak hihetőleg hogy az igazgatója 
s bajnoktársai . Hogy ilyen cynikus okosko-
dás és gondolkozási mód mik ép egyeztethető 
össze az egyetemes theol. igazgatójának oly 
nagylelkű jóindulatával, a melyet cikkében 
hangsúlyoz, azt valóban nem tudom, de az t 
hiszem ő sem tudja . 

A theologiák fenntar tása pénzáldozattal 
jár és járni fog. Ettől az áldozattól nem r iad 
vissza sem a tiszai sem a dunántúli kerület s 
midőn a javaslat értelmében az egyetemhez 
s az egyes egyházkerületekhez fordul, terhe 
nem fog kissebbedni. sőt ellenkezőleg, na-
gyobbodni fog; az új szervezésből tehá t sem-
mi anyagi haszon nem háramlik reá. H a 
eg}Tetemessé akar ják tenni intézeteiket s ké-
rik az egyetemes egyház áldozatkészségé^ 
csak gyarapí tani s a közegyház javára ka-
matoz ta tn i akar ják azt a szellemi és erköl-
csi tőkét, a mely a soproni és eperjesi the-
ologiákban található. Azok a püspökök, fel-
ügyelők s bizottsági tagok, a kik a javasla-
tot szerkesztették ismerik egyházkerületeiket 
s az egyházegyetemet, azoknak szükségle-
teit és hangula tá t s tudják jól. hogy a the-
ologiák uj szervezéséhez szükséges áldozato-
kat meghozhat ják s szivesen megfogják 
hozni. Tudják azt, hogy ennél a kötelesség-
nél elsőbbet és nagyobbat az egyetemes egy-
ház nem ismerhet s e kötelességet hiszem 
fogja teljesíteni a mig van benne életösztön 
és erkölcsi kötelességtudás. — Sajátságos 
színben muta t j a őket be Masznyik cikke, a 
mikor oly konfusus káros s hasznavehetetlen 
javaslatnak minősiti komolyan s tervszerűen 
kidolgozott s elfogadott munkála tukat ; de 
nem különben bemuta t ja sa já t magát is ! 

A javaslat nem titkol semmit, a terhe-
het világosan számokkal kifejezve állít ja 
szem elé s rászedni nem akar senkit sem ; 
az ijesztgetésnek tehát semmi helye nincsen. 
A költségek fedezését illetőleg rámuta t a 
forrásra, a melyből az történhetik ; a terv 
megvalósítása az egyházkerületeknek semmi 
megterhelésével nem jár, sőt a mellett meg 
van a lehetőség arra, hogy az egyházaknak 
terhein is könnyítve legyen. Ez a forrás az 
államsegély, a mely évről évre nagyobbodik 
s a mely nem kisebbedhetik csak akkor, ha 



az ál lam csődbe kerül, a mely esetben azon-
ben minden elpusztul. Ha a theologiák ezen 
u j szervezése u j teherrel nem jár egy egy-
házkerüle t re sem s ha ilyképen 3 theologi-
ánk egyformán szervezve szolgálhat ja a köz-
egyházat valóban nem értem, mil}r különös 
okok t a r tha t j ák vissza az eg3^házkerülete-
ket attól, hogy e javaslatot elfogadják. Az 
elvállalandó teher nagyobbodni fog, mer t ez 
természetes következése az intézmények fejl-
lesztésének ; de emelkedni fognak jövedelme-
ink is. Ha egyházunk s kivált a tiszai és 
dunántul i egyházkerületeink nem mondtak 
le theologiai intézeteik fenn ta r tásának re-
ményéről az elhagyatot tság, e ^ ^ m a t á s , ül-
döztetés s anyagi nyomorúság idején, lehe-
te t len lemondania az egész evang. egyház-
egyetemnek most, a mikor anyagi lag egy 
jóbb jövőnek küszöbén állunk s a mikor 
megvan a reménység, hogy az anyagi vi-
szonyok javulásával egyházunk vallás-erköl-
csi viszonyai is jobb i rányt vesznek. 

A fegyver, m e l y l y e l Masznyik harcol és 
sebez, több s mélyebb sebeket üt Masz-
nyikon, mint bárki máson mert ha valamikor 
visszasül a feg5^ver, ugy bizonyára a jelen 
eset az. 

H a biráló megjegyzései t a bizottságban, 
metynek tagja , h iggad tan e lőadta volna s a 
cikkében foglal takat gyanusi tások s kicsiny-
lések nélkül közölte volna, sokkal többet 
használ t volna az ügynek s fegyvere nem 
sült volna vissza. 

Gondoljuk meg a dolgot s ne engedjük, 
hogy egy privilegizált theol. akadémia mel-
let t a két theol. intézet még továbbra is 
küzdjön a t a r t ha t a t l an viszonyok ellen nél-
külözések s jobb időkre való kilátás nélkül, 
hanem adjuk meg ezeknek is a jobb megél-
hetés s felvirágzás lehetőségét . Egyenlő el-
bánás t kérünk ós semmi mást, igazságot s 
nem jogtalanságot , méltán}7osságot, s nem 

pár tosságot s végül igaz testvéri szeretetet 
ké rünk ! 

Mayer Endre. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Folyta'tás.) 

A mint a kilépések mozgalma nem hord 
magában veszedelmet a fennálló egyházakra , 
azonképen a vallásos érzület megőrzésére, a 
hitélet nem lankadó éberségére vetnek vilá-
gosságot azok az arányszámok is, a melye-
ket az állami anyakönyvvezetök ál tal szol-
gá l ta to t t népmozgalmi stat iszt ikai ada toknak 
az egyes hitfelekezetek lelkészei által teljesí-
t e t t egyházi funkciók adataival történő eg\T-
bevetése ú t ján nyerünk. A római katholiku-
soknál pl. az újszülöttek- több mint 990/»-a, 
a gör. katholikusoknál 97, a gör keletieknél 
95, az ág. li, evangélikusoknál 98, az ev. 
reformátusoknál 97, az uni tár iusoknál 89°/o-a 
keresztel tetet t meg ; az egyházi á ldásban ré-
szesült házasságkötések az összes házasság-
kötéseknek a róm. katholikus hivők közt 
több, mint 97°/o-át, a gör. katholikusoknál 
98, a gör. keletieknél 88, az ág. h. evangé-
likusoknál 99, a reformátusoknál 93, az uni-
tár iusoknál 99°/n-át tet ték. Ezekből az arány-
számokból annál biztosabban következtethet-
tünk a vallásos élet mélységére és bensősé-
gére, mert mig az állami anj^akönyvvezetők-
től szolgál tatot t népmozgalmi sztatisztikai 
adatok az összes születések és házasság-kö-
tések valóságos összegét tünte t ik föl, addig 
egyes felekezeteknél előfordulhat, hogy né-
mely helyeken a teljesitett egyházi funkciók 
k imuta tása nem tör ténvén szigorú pontos-
sággal, az egyházi funkciók száma a való-
ságban még nagyobb á k imuta to t t számnál, 
Az izraelita anya hitközségek részéről beér-
kezet t ada toka t a népmozgalmi stat iszt ikai 
adatokkal nem lehet összevetni, mer t az ál-
lami anyakönyvvezetés életbe lépése óta e 
hitközségek egy része nem vezet egyház i 
anyakönyvet . 

Az át térések számának évről évre való 
alakulása tekintetében eddig tapasz ta l t sza-
bályszerűség az idén is k imuta tha tó : az 
utolsó 7 évben, 1896-tól 1902-ig 42.700 át-
térés tör tént Magyarországon, az évi á t l ag 
t ehá t 6.100 s ettől az át lagtól sem a ko-
rábbi években nem látunk te temesebb elté-
rést, sem 1902-ben, a mikor az át térések 
száma 5.939 volt. A részben kétségtelenül 



sz in tén a vallási érdeklődés éberségéből ma-
g y a r á z h a t ó é l é n k á t t é r é s i m o z g a l o m , m i n t a 
k o r á b b i é v e k b e n , 1902-ben is a r ó m . k a t h o -
l i k u s e g y h á z h i v e i n e k s z á m á t g y a r a p í t o t t a 
l e g e i ^ s e b b e n . A r ó m a i k a t h o l i k u s v a l l á s r a 
u g y a n i s 2 . 5 4 1 - e n t é r t e k á t , m i g be lö l le 1 .011-en 
l é p t e k ki s i g y h i v e i n e k s z á m a 1 .530-ca l 
g y a r a p o d o t t , f ő k é p a r e f o r m á t u s o k , á g o s t a i a k 
és z s i d ó k s o r a i b ó l . A g ö r ö g k a t h o l i k u s o k n a k 
381 főny i , l e g n a g y o b b r é s z t a g ö r . k e l e t i e k t ő l 
e l h ó d í t o t t n y e r e s é g ü k vol t , a z u n i t á r i u s o k 
— f ő k é p a r e f o r m á t u s v a l l á s r ó l t ö r t é n ő á t -
t é r é s e k r é v é n — 187 h ivő vei s z a p o r o d t a k . 
A t ö b b i v a l l á s f e l e k e z e t e k á t t é r é s i m é r l e g e 
v e s z t e s s é g g e l z á r ó d i k . L e g t ö b b ( s z á m s z e r i n t 
754 főnyi ) v e s z t e s é g ü k a r e f o r m á t u s o k n a k 
vo l t : a g ö r ö g k e l e t i e k 642, az i z r a e l i t á k 357, 
a z á g o s t a i a k 333 h i v ő t v e s z t e t t e k el á t t é r é s 
á l t a l . 

H o r v á t - S z l a v o n o r s z á g o k b a n a z á t t é r é s i 
m o z g a l o m é l é n k e b b v o l t m o s t , m i n t a m e g -
e lőző e s z t e n d ő b e n : 1902-ben u g y a n i s 451-en 
v á l t o z t a t t á k v a l l á s u k a t , m i g 1901-ben c s a k 
359 á t t é r é s vol t . I t t a z á t t é r é s e k m o z g a l m a 
é p p e n e l l e n t é t e s h a t á s ú , m i n t a z a n y a o r s z á g -
b a n : a g ö r ö g k e l e t i e k n e k és a r e f o r m á t u s o k -
n a k k e d v e z , a k ik a z á t t é r é s e k f o l y t á n 109, 
i l l e tő l eg (a r e f o r m á t u s o k ) 86 h i v ő t n y e r t e k , 
h o l o t t a t ö b b i ö s szes v a l l á s f e l e k e z e t e k m i n d 
v e s z í t e t t e k e z e n a r é v e n . L e g t ö b b e t , s z á m 
s z e r i n t 1 4 8 - a t a r ó m a i k a t h o l i k u s o k . 

(folyt, köv.) 

Rövid válasz a „Kihívott Yédelem"-re. 
A pozsonyi ev. egyházközségnek a theol. tan-

ügyi szervezeti javaslat tárgyában az egyetemes 
közgyűléshez intézett felterjesztésére s alulírottnak 
e becses lapban és külön is megjelent hasonló tárgyú 
cikkére Glau/ Pál bizottsági előadó úr „Kihívott 
Vedelem" című röpiratában válaszol. E választ rö-
vid válasz nélkül hagynunk nem lehet. 

A pozsonyi ev. egyházközség, a melynek a 
fennforgó ügyben különben is az egyetemes egy-
házzal és nem az előadó úrral vagyon dolga, igen 
természetes , hogy a , ,Kihívott Védelem" kihívó tá-
madására nem fog reagálni, inert egy oly előkelő 
s a „rábizott ügy tiszta igazságára" minden szem-
forgató képmuta tás nélkül joggal támaszkodó elő-
kelő erkölcsi testület, erkölcsi méltóságán alul va-
lónak tartja a valóban „hangulatkeltésre szánt" s 
minden erkölcsi alap nélkül szűkölködő durva tá-
madásra és oktalan gyanusitgatásokra felelni. 

Ez az egyház kulturális és emberbará t i intéz-
ményekre — tessék ezt jól megjegyezni — az egye-
temes evang. egyház körében minden más egy-
háznál, ne mondjam kerületnél és egyetemnél egy-
maga többet áldozott és áldoz. Erről az egyházról 
tehát sértő kicsinyléssel ne mer jen senk^ sem be-
szélni s még kevésbbé tegye fel róla a bizottsági 
előadó úr, hogy ezt a ,,tisztelt egyházközséget va-
laki célzatosan és gonosz szánd ékkal félrevezette." 
A mi megtörténhetik Rimaszombaton (mert gondo-
lom, házi példa után indult az előadó ur!) az nem 
történhetik meg Pozsonyban soha ! 

Ha szándékos és gonosz félrevezetésről aka-
runk beszélni, — hát tudunk mi arra is példát és 
e példa a bizottsági előadó úr előtt sem lesz is-
meretlen. 

Mikor 1902. őszén a theol, akadémiai nagybi-
zottságban anyagi ügyeink rendezésé t tárgyalták s 
a kedvezőtlen határozatot meglelebbeztein, felebbe-
zésemet ép az előadó úrnak ama kijelentésére von-
tam volt vissza, hogy : „kész immár a theol. főis-
kolák szeivezete s abban mindenről fényesen gon-
doskodva van" -s íme még ugyanazon egyetemes 
gyűlés alkalmával bepillantván az előadó úr szíves-
ségéből a kész javaslatba, láttam, hogy abban — a 
mi jogos követeléseinket illetőleg semmiről sincs 
gondoskodva ! 

Ez .,a valódi ténynyel egyező igazság". Az al-
kalmazást vonja le az, a kit illet. 

S mégis Glaut úr keresi ,,a kígyó fejét!11 Bi-
zony elhiheti, hogy a kígyó a mi szelid hegyeink 
közt nincsen. Hogy mi Pozsonyt védjük, hát az 
igaz. De hát ki védje, ha mi sem ? A bizottsági 
előadó úr is ott ül a mi theol. akadémiánk nagy-
bizottságában, de hát kérdem, jó lelkiismerettel el-
mondhatja-e, hogy ottlétének egész ideje alatt szólt-e 
csak egy jóakaratú szót is az egyetemes egyház 
intézete é rdekében ? Hiszen a legutóbbi nagybi-
zottsági gyűlésben is Las^kdry Gyula é rdemes fel-
ügyelőnknek kellett épen az előadó urat szinte 
rendreutasí tania s vele megértetnie, hogy „elvégre 
is mi itt talán mégsem azért vagyunk, hogy Eper-
jes és Sopron miatt fájjon a fejünk, hanem hogy 
kötelességszerüleg az egyetemes akadémia javára 
munkálkodjunk." 

S bizony itt a baj édes uraim ! Legyen az a 
pozsonyi theol. akadémia akármilyen, legyen jó 
vagy rossz, — fogyatkozásainkat mi magunk érez-
zük leginkább ! — elvégre is a mienk az mindnyá-
junké s a szülőnek elemi kötelessége, hogy gyer-
meke boldogulását és ne romlását óhajtsa. 

A „Kihívott Védelem'1,-ben én mindent látok, 
csak jóakaratot nem. Megátalkodott bosszú é izete 
tör ki minden sorából ! Valami olyas pandúr-szel-
lem, a mely szinte torkaszakadva kiáltja felénk : 
„Megálljatok gonosztevők ! majd ráncba szedlek én!" 
S ha még csak minket fenyegetne meg ! f)e meg-
fenyegeti az esetleg engedetlenkedő egyházkerüle-



teket is. Ne mer jen — úgymond — a kisértő csá-
bításnak egy kerüle t sem engedni, inert „ebben a 
nem várt esetben majd fordítunk egyet a dolgon. 
Az államsegély törvény szerint nem az egyes egy-
házkerületeket , hanem az egyetemes egyházat il-
leti meg ; az egyetemes pénztárból jár ki a ma is 
é rvényes egyetemes közgyűlési határozat alapján 
minden kerüle tnek a maga osztaléka. Igy is volt. 
ez 1896-ig ; akkor változtattuk meg az eddigi gya-
korlatot. Hát majd máskép lesz ezután. Visszaállít-
juk, én Glauf Pál mondom ezt ! — a régi gyakor-
latot s ha megtagadjátok az új adót, majd levonjuk 
(én Glauf Pál mondom ezt) levonjuk az osztalékból! 

Mi e z ? Glauf Pál megfenyegeti az egyházke-
rületeket, ha nem úgy táncolnak, a mint ő fü tyü l? 

Engedelmet kérek. Nem csárdában s nem du-
dások vagyunk. Anyaszentegyház az, a melynek hű-
séges sáfárok módjára szolgálni tar tozunk békessé-
ges szerete tben sé alázatossággal. 

Az a szellem, a mely onnét felülről fuj — ezt 
érzem és látom, nem a mi szel lemünk, de a Krisz-
tus és az apostolok és áldott elődeinknek szel-
leme sem. 

Ez a szellem nem épit, de rombol ; nem szol-
gál, de parancsol , nem szeret , de gyűlöl. 

Ez a szellem közegyházunknak rontó szelleme. 
Érveket és okos cáfolatokat ké rünk . Ez előtt 

meghaj tunk. Az önhitt hangot , durva sértegetést , 
az alaptalan gyanúsí tást és idétlen fenyegetést azon-
ban visszautasí t juk. A ,,Kihívott Véde lemi-ben 
amabból semmit , — emezt pedig mind benne ta-
láltam. 

Azért fenntar tom mindazt, a mit múltkori cik-
kemben megír tam s kérve ké rem egyházunk min-
den igaz fiát, hogy a theol. tanügy rendezése dol-
gában, minden helyi és személyes érclektől elte-
kintve tisztán tárgyilagos és tö rvényes álláspontra 
helyezkedjék. 

Egyh. Alkotmányunkban a főiskolákra vonat-
kozó törvénycikkelyt is megtaláljuk. A mely javas-
lat e törvénynyel megegyezik, — az győzzön, a 
melyik azzal ellenkezik, az pusztuljon. Mert elvégre 
is nem Eper jes vagy Sopron s Pozsonyról van itt 
szó, hanem a törvényről. A Glauf-téle javaslat tör-
vénynyel, joggal, szerződéssel s hagyománynyal el-
lenkezik, azért elfogadása csak káros és veszedel-
m e s l e h e t , Dr. Masznyik Endre. 

Belföld. 
A VI. szab. kir. városi esperesség bártfai köz-

gyűlése. Aug. 4-én tartotta ez évi közgyűlését a 
VI. szab. kir. városi e speresség Bártfán Magyaror-
szág ezen ősrégi hírneves városában s egyik leg-
régibb egyházában. Sok nagy jelentőséggel biró 
határozatot hozott ez a közgyűlés. Legfontosabb 
volt a VI. szab. kir. városi esperesség feloszlatására 
vonatkozó s régóta vajúdó kérdésnek végleges el-
döntése, a mennyiben az f. bárttai egyház szava-

zatával szemben és a plavnicainak megsemmis í té -
sével az összes egyházak a felosztás mellett sza-
vaztak. Az egyes egyházak közül a két kassai a 
hegyaljai esperességhez, a lőcsei a XIII. városihoz, 
a késmárki a tátraaljaihoz kiván csatlakozni, mig a 
Sárosmegye területén levő két eperjesi , két #bárt-
fai, két szebeni és plavnicai egyházak a sárosi 
e sperességhez fognak csatlakozni. Az esperesség 
eredetileg superintendent ia volt ; 1734-ben a tiszai 
kerület tel egyesült egy superintendent iává ; egyes 
egyházai esperesség számba m e n t e k ; kiváltságaik 
azonban lassan megszűntek, mig az utolsó zsinat 
teljesen egyenlőkké tette bármely falusi gyüleke-
zettel. Nevezetes pillanata volt a közgyűlésnek an-
nak kijelentése, hogy késmárk i gróf Thököly Im-
rének az egyetlen lu theránus fejedelemnek s ku-
ruckirálynaK hamvai hazánkba szállíttatnak s a 
késmárk i szép uj templomba helyeztetnek örök 
nyugalomra. Az öröm, hála és lelkesedés érzése 
foglalta el az összes résztvevők szivét a királyi 
kegynek e fontos tényeért . A Petrovics-féle utasí-
tások Mayer th. tanár ismerte tése után utbaigazi-
tókul elfogadtattak ugyan, de egyúttal az a határo-
zati javaslat is elfogadtatott, a mely szerint felkére-
tik a ker. gyűlés az összes kerületi szabályrende-
letek mielőbbi elkészít tetésére s illetőleg összegyűj-
tésére s ezeknek valamint a tiszai kerület r ende-
zetének s más kerületi utasí tásoknak tekintetbe 
vételével készittese el a szükséges utasí tásokat 
nem csupán a lelkészek, hanem az egyház összes 
tisztviselőinek útbaigazításául és külön, az utasítá-
soktól függetlenül de azoknak lelkészi k iegészi tése-
képen készít tessék egy cura pastoralisi tanácsadó. 
A theologiák uj szervezésére vonatkozó bizottsági 
javaslatot egyhangúlag elfogadta a közgyűlés, a 
mennyiben ezen javaslat által e lérhetőnek véli a 
theologiának egészséges alapokon való teljes újjá-
alakítását s egyházunk viszonyainak megfelelő to-
vább fejlődését és virágzását. Az egyetemes egy-
házi gyámintézet egyházi elnökéül Gyurátz Ferencz 
püspök urat szere tné megnyerni s reá adta szava-
zatát. Az eperjesi theol. t anároknak s theologiának 
az egyházakhoz való közelebb hozására vonatkozó-
lag azt határozta a gyűlés, hogy a theol. t anároka t 
lehetőleg t e kell vonni a lelkészi értekezletekbeT 

hogy azokban közreműködjenek s elméleti tudásuk-
kal irányítsák s gazdagítsák a gyakorlati egyházi 
életet. A kettős egyházak egyesítése nem sikerül t 
s mint ez idő szerint kivihetetlen kérdés a napi 
rendről levétetett . Üresedés esetén, lia megérik az 
ügy, könnyen bekövetkezik az is ; erőszakos egye-
sítés pedig az egyházaknak óriási nagy káráva l 
járna. A folyó ügyek s imán intéztettek el. Délutáni 
1 órára minden letárgvaltatott ; gyűlés után köze-
béd s a bártfai fü rdőnek megtekintése következett . 
A legtöbb közgyűlési tag még az esti vonattal 
hagyta el az ősvárost . A bártfai két egyház ma-
gyaros vendégszeretet tel és szívességgel fogadta 



és ellátta a közgyűlésre jött nagy számú vendége-
ket, a miért elismerés és köszönet illeti. 

Lelkész-beigtatás. Folyó hó 14-én lélekemelő 
ünnepély ke re tében folyt le Nagvvázsonyban az 
u jonan választott ág. h. ev. lelkésznek, Gyalog Ist-
vánnak beigtatása. Az ünnepély fényét emel te a 
Czuppon Sándor e s p e r e s vezetésével megjelent 
lelkészi és felügyelői kar, nemkülönben a hosszú 
kocs isorban megérkeze t t vendégsereg. A beigtatás 
ünnepi ak tusa d. e. 10 órakor kezdődött , mit az 
e s p e r e s Zábrák Dénes soproni és Fenyves Ede 
mencshelv i lelkészek segédlete mellett megható 
módon végzet t ; majd az ifjú lelkész mondo t t a el 
beköszöntő beszédét a 27. Zsolt. 1—0 alapján, A 
vallásos eszmék és gondolatok virágos ker t jébe ve-
zette be hallgatóságát s ott szent igék nyomán az 
Isten iránt való bizalomnak, t iszteletnek és hálának 
virágaiból kötött csokro t a napnak emlékezetére . 
A szónoki lendülettel előadott s mindeneke t elra-
gadó szép beszéd nemcsak épü lésé re szolgál a hi-
vek seregének, de igazi lelki gyönyörűséggel töl-
tötte el a jelenvoltak kebleit. A ritka szép r endben 
lefolyt ünnepély mély nyomoka t hagyott a lelkek-
ben s eddig a düledező Sionhoz hasonló egyház 
híveinél pedig azt a biztató r e m é n y s é g e t keltette, 
hogy jobb jövőnek hajnal hasadása e nappal kezdő-
dik s a hosszas bori inak felhője oszladóban van. 
Az ünnepély kedélyes közebéddel záródott be. 
melyen felolvasták a több helyről — igy az egy-
házmegyei felügyelőtől dr. Purgly Sándortól — ér-
kezett üdvözlő sürgönyöket . 

Az 1848. XX. t.-cikk a képviselőházban. Eötvös 
Károly az 1848. XX. törvénycikkel foglalkozik. „Ezt 
a törvényt mindnyájan i smer jük és tudjuk, hogy 
némely rendelkezése é l ed jen is van. A vallásgya-
korlat , az iskolák szabad látogatása, a görög keleti 
egyházakra vonatkozó intézkedések é rvényben van-
nak. De van a tö rvénynek egy szakasza, a harmadik , 
mely azt mondja , hogy az összes egyházi és iskolai 
szükségle tek állami pénzből fedeztessenek. Ennek 
a szakasznak tehát az volt az intenciója, hogy az 
egyházak ál lamosit tassanak. Az az eszme vezette 
azokat a férfiakat, akik ezt a törvényt hozták, hogy 
a magyar faj meg fog ügy erősödni , hogy ezt ke-
resztül lehet vinni. Nem gondolták akkor az t ,hogy 
a magyar nemzeti politikának megvalósítása aka-
dályokba fog ütközni, hogy ez ellen a magyar 
király akara tá t állítják majd oda. És ebből a sza-
kaszból következnék aztán az egyházi javak sze-
kularizációja, amint az önkén t is értetődik, ha az 
állam fizeti a papokat , valamint az is, hogy az 
alapítványok is a-, állam tulajdonába menjenek . A 
javak megoszlása i gen a r á n y t a l a n s a fonák dolog az , 
h o g y milliók felett rendelkezzenek a főpapok, m i g 
a kisebb Papok nyomorognak. Beismeri, hogy ennek 
a kérdésnek felelevenítése felébresztené a felekeze-
tek közötti féltékenységet s ő nein is óhajtja ezt 
szó szerint. A miniszterelnök elég meggondolatla-

nul kijelentette, hogy végre fogja haj tani ezt a 
törvényt . Csak mos t tudjuk meg aztán egy u jabb 
miniszterelnöki nyilatkozatból, hogy ebből s e m m i 
sem lesz. Így hát a miniszterelnök nyilatkozata 
ámi tásszerü volt, de bajt csinál t , mer t a p ro tes táns 
papok se le j tesebb része most követeli a tö rvény 
végrehaj tását , Nagyon helytelenül teszi. De hozzáte-
szem, hogy a mi két tes tvér p ro tes t áns egyházunk-
nak nincsen ám szüksége ar ra , hogy ő a maga 
kére lmét — vagy a több, mint kére lem, az egy 
tökéle tesen jogos igénye a magyar állammal szem-
ben, m o n d o m , hogy ezt az 1848. XX. törvénycikk-
nek többféleképp magyarázha tó intézkedésével 
indokolja. Nincsen ám e r re a magyar poro tes láns 
egyháznak szüksége. Hiszen, t. képviselőház, m á s 
egyháznak férfiai, ne vegyék hivalkodásnak, ha azt 
mondom, hogy a magyar p ro tes tánsok 250 esz tendő 
óta egész egyházi, vallási és hitbeli é le tüke t vérük 
mindenkor i hullásával oltalmazták, védelmezték a 
magyarságot , védelmezték az alkotmányt , védelmez-
ték a lelkiismereti s zabadságo t ; Bocskay, Bethlen, 
Rákóczy ha rc r a keltek azért , hogy a világtörténet 
törzskönyvéből Magyarország neve ki ne töröltessék. 
Tudom, e l i smerem, hogy egyéb egyházak és hit-
felekezetek férfiaiban is hü és lelkes szövetsége-
sek re találtak, de a XVII. és XVIII. század nagy 
harcaiban ez a két tes tvéregyház vitte előre a 
lobogót, é le tüket áldozva annak győzelmeért . 

Amióta a Kolonics-rendszer ebben az országban 
meghonosodot t , ezen köve tkezménye iben g \ i lkos 
rendszer előtt nein a pro tes tánsok állottak és álla-
nak, hanem a magyarok, a kikkel szemben a törek-
vés oda irányul, hogy minden egyháztól, a mely 
tisztán magyar , e lvonjanak lehetőleg mindent , és 
azoknak adják oda az összes benef ic iumokat , akik 
haj landók az osztrák tö rekvések támogatására , vagy 
akikről azt hiszik, hogy mint idegen ajkúak, idegen 
tö rekvéseke t előmozdítani készek. Nem a protes-
tant izmus a szálka tehát ezen Kolonics-rendszer 
szemében (Îk?) mer t hiszen az erdélyi szászokat na-
gyobb javadalmakkal látta el, mint a kathol ikus 
egyházat (?), pedig azok is pro tes tánsok , de mert azok 
mindig a magyarság ellen voltak, a Kolonics-féle 
rendszer megadta nekik a világi j avada lmakat nagy 
bőséggel. És, t. Ház, ennek a Kolonics-féle rend-
szernek köve tkezése az, hogy amig pl. Magvai or-
szágon a görögkeleti egyház és pedig a külön 
szervezet t szerb egyház ügy, mint a külön Szerve-
zett oláh nemzet i egyház sok millióra menő óriási 
javadalmakat kapott , addig a tiszta magyar kálvi-
nistaság az ő harmadfél milliónyi hívével ettől az 
országtól egy fillér javadalmat sem kapott, sőt ami 
volt neki templomban, a lapí tványokban és birto-
kokban, azt is elvették tőle, hogy koldussá tegyék 
és igy pusztuljon a magyar. 

A magyarság volt mindig a szá lka ; és amikor 
mi mos t itt állunk azért , hogy Magyarország valamit 
visszatérí tsen az ő leghívebb fiainak, akkor is előt-



lünk, törvényhozó előtt, nem a felekezeti szempont 
lebeg, hanem csupán Magyarország érdeke. 

Az a szegény protes táns hivő tízszer, húsz-
szor nagyobb terhet visel nemzeti kultúrájá-
nak fentartása érdekében, mint a szomszéd falu-
ban levő oláh, rác, és német . Ezeknek alig 
van valami terhük, a magyar kulturával nem 
törődnek, nem művelik, nem is áldoznak reá, alig 
nehezedik reájuk valami teher egyházi és iskolai 
szükségletük ellátása é rdekében , mig a tiszta ma-
gyar p ro tes táns egyház összeroskad a te rhek súlya 
alatt, mert a létért és a nemzet nagyságáért foly-
tatott küzdelmében százszor jobban van megterhelve, 
mint az az idegen ajkú és más felekezetű egyén. 
Ez, t. Ház, a Kolonics-féie rendszer . Hogy ^Magyar-
ország a magyar állam és annak törvényhozása 
tűr je ezt az állapotot végnélkül mos már, amikor 
alkotmányos nemzeti intézményeink legalább egy 
részére jogunk van, ez szégyene lenne ennek a 
kornak. Ezt tovább tűrni nem lehet, ezen segíteni 
kell Magyarország érdekében, nemzeti ál lamunk 
nemzeti jellegének megvédel inézése é rdekében. 

Nézzük meg a nyelvhatárokat , Több • mint 
10 —15 esztendeje annak, mikor én mint t ú l a d u n a i 
ember egyszer köruta t csináltam az országnak kü-
lömböző részein, eljutottam valahova Máramaros 
felé és k é r d e z t e m : hol van itt az utolsó m a g y a r ? 
Akkor mutat tak meg két kis nyomorul falut : Dol-
liét és . . . . ; az egyikben volt 11 magyar mer t 11 
kálvinista, a másikban 7 magyar, mer t 7 kálvinista. 
Messze földön már nincs más magyar ott. A nyelv-
határok védelme szükséges volt Keleten és ott 
nyugaton át is, pl. Vasvármegyében é s másu t t is. 
Erdélyben a katholikusság csak oly kemény ősi 
módon védelmezi a magyarságot . De Baranyában s 
mindenüt t északon, keleten, délen, a nyelvhatárok 
többnyire egygyé válnak a magyar protesLantismus 
határaival, és azonkívül lu theránus atyánkfiai is, a 
szepességi németség, minden harcukban , minden 
küzdelemben, mely a nemzet jógáért , szabadságá-
ért s Magyarország fenállásáért folyt, ott voltak 
mindenüt t , mint bármely más honfia ennek a 
nemzetnek . Itt van az igazi joga és igazi indoka 
annak, hogy az emlékiratban foglaltak telyesitését 
követeljük. És bár egyetértek a t. miniszterelnök 
úrral abban, hogy nem akarom, hogy a lelkészek 
javadalmazása megelőzze az egyház híveinek az 
iszonyú tehertől való felmentését ; de mindamellett 
nem helyeslem, sőt egész e rőmmel küzdök ellene 
annak, a mit ő mondott , hogy a lelkészek javadal-
mazása pedig akkorra halasztandó, a mikor a többi 
egyház lelkészein is segíthetünk. Teljes igazság úgy 
az egyiknek, mint a más iknak! Napirenden most 
az egyik van, oldjuk meg ezt : ha napirenden lesz 
a többi, akkor oldjuk meg azokat, ha lehet mindjár t , 
ha később, később. De hogy e ké rdéseke t össze 
kelljen kapcsolni és igy a nemzetiségek gyűlölete, 
kislelkűsége, fél tékenysége belejátszszék e ké rdés 

megoldásába és hogy elfutkossanak Bécsbe, n e m 
tudom micsoda titkos és nem titkos hatalmakhoz, 
hogy ime azok a kálvinisták és lu therránusok kap-
nak, még mi szegény oláhok, szerbek, szegény 
hazaárulók semmit sem kapunk, hogy ilyen térre 
tere i tessék a pro tes táns egyház lelkészei javadal-
mazásának kérdése , ezt én nem helyeslem, ezt én 
a nemzet é rdekében állónak nem találom, ez nem 
igaz, nem őszinte, nem magyar gondolkozás. 

Pedig a lelkész jó javadalmazására szükség 
van. A lelkész áll legközelebb a néphez. Amint 
Veres József t. képviselőtársam is elmondta tegnap, 
ő a legelső barát ja a népnek, ő ad neki tanácsot 
anyagi dolgaiban, lelki háborgásaiban ő szerzi meg 
nyugalmát, erősítget hitében, ő vezeti az élet ös-
vényein keresztül születésétől haláláig, kereszteli, 
temeti, a vezetője és a nyelvhatárokon az a magyar 
lelkész egyúttal fajunknak, a nemzetnek istápolója, 
gondozója. Hogy az az élet terheivel küzdjön, hogy 
az a megélhetés gondjai alatt roskadjon össze, 
attól nekünk államilag meg kell menteni, minthogy 
olyan nagy teherről itt nincs szó, hanem csak oly 
teherről van szó, melyet az állam mindig megbir t 
és ma is megbir. Azért a kérdés t elodázni, mint 
azt a kul tuszminiszter csatlakozva a miniszterelnök-
höz tette, elodázni nem lehet. Nem óhajtom az 
1818. XX. t.-c. emlegetését , mer t arra nincs szük-
ség, mer t szentebb, erősebb, alaposabb jogon kö-
vetelheti a magyar pro tes táns egyház amit kér : 
a magyarság jogán. E/.t tar tom és a magyar kultúr-
politikának, melyet itt csak főbb vonásaiban mond-
hatom el, és mer t ezt nem látom, a költségvetést 
nem fogadom el. 

Közgyűlés. A dunáninneni ág. hitv. evang. 
egyházkerület ezidei közgyűlését f. (augusztus) hó 
21. és 25-dik napjain tartja Pozsony városában, 

Egyetemes evang. theol. akadémia Pozsony. 
A theol. akadémiába készülő hallgatók folyamod-
ványaikat convictusi ingyen asztalért s a Theol. 
Otthonba való felvételért 1901. aug. 20-ig adják be 
a theol. akad. igazgatóságnál Pozsonyban (Konvent, 
u. 13.) Részletesebben az évi értesitő tájékoztat. 

Toronyszentelés Győr-Szemerén. L é l e k e m e l ő 
szép ünnepély szinhelye volt f. évi augusztus 7-én 
a kicsiny, de az evangeliumi hitbuzgoságot hiven 
ápoló györ-szemerei gyülekezet, melyet 1807-ben 
a dunántuli egyházkerületnek nagy buzgalmű felü-
gyelője Matkovich Pál septemvir alapított. Évek 
óta hangya szorgalommal gyűjtöt t filléreiből, m á r 
régebben leszedett tornya helyett ez évben sike-
rült neki új, diszes, Isten házának je lentőségét é s 
a semmi akadálytól vissza n e m ret tenő hitbuzgal-
mat hirdető tornyot építeni. Méltóságos Gyurátz. 
Eerenc dunántul i püspök ur megbízásából, Madár 
Mátyás felpéci és Kövényi Lajos helybeli lelkészek 
közreműködése mellett, t. hó 7-én adta át a tel je-
sen készen álló tornyott rendel te tésének Nagytiszt. 
Horváth Sámuel ur, a győri egyházmegye e s p e -



r e s e , ki Luk. 14; 28 alapján tartott a templom előtt 
nagy számban összesereglett közönség előtt gyö-
nyörűen átgondolt és mélyen átérzet felavató be-
szédet. Az esperes beszéde után megkondulván a 
harangok, a közönség a kis templomba vonult s 
azt szorongásig megtöltötte. A helybeli lelkész ol-
tári imája s szent igék olvasása után, Madár Má-
tyás felpéci lelkész lépett a szószékre s a 27- Zs. 
4—6 versei alapján azon intést törekedett a hivek 
szivébe vésni mire az uj torony állandóan inti : 
,.látogassuk az Isten szent templomát, hogy 1. meg-
mutassa az í r n a k szépségét, 11 felemeljen a kő-
sziklára, III megnyissa a jkunkat örvendő hálaa-
dásra ." — Megemlékezett a szónok azokról is, kik-
nek áldozatköveiből a szép torony felépült, ezek 
között főkép Dr. Fischer Gyuláné született Matko-
vich Erzsébetről, ki koszorú váltság cimen felejt-
hetlen szú lei emlékére évenként egy bizonyos ösz-
szeget tőkésít a szemerei templom részére. Bizony 
sokkal hervadhat lanabb koszorú ez, mint a mit 
mások talán csupa hivságból, katholikus ünnepen 
a sírokra helyeznek ; megemlékezett továbbá Mat-
kovich Gyula földbirtokos úrról, ki a torony ré-
szére a helyet lelkéből ingyen átengedte, Uozzay 
János gyülekezeti felügyelőről s a gyülekezet fá-
radhatlan lelkészéről, nem különben Barca Béláné 
külbirtokos úrnőről s több Amerikában élő gyü-
lekezeti tagról, kik a távolból is kész szívvel siet-
tek a kis gyülekezet támogatására. — Az istentisz-
telet végeztével Bozzay János gyülekezeti felügyelő 
ur vendégszerető hajléka fogadta a hivatalos ven-
dégeket, kedves órák emlékét fűzve a lelket emelő 
szép ünnepélyhez. 

Tűzvész. F. hó 5-én Oldhpatak egyike virág-
zóbb falusi egyházainknak teljesen leégett. A tűz mar-
talékává lett 86 ház összes melléképületeivel. Leé-
gett a szép templom, a paplak és az iskola épület 
is. A jó módú nép szomorú jövőnek néz elébe. — 
Lelkésztestvérünk szintén kapott égési sebeket. 

(Melegen ajánljuk az istentől súlyosan látogatott 
ezen hilteslvéreinket olvasóink áldozatkész jóindu-
latába. Adományokat szivessen fogad és nyilvános 
nyugtázás mellett továbbitlapunk kiadóhivatala is.SÍ.) 

I rodalom. 
A ,,Cirk. Listy" (5 s 7 számának három folyta-

tólagosan irt cikke van, egyiket dr. Rudcsaia irta az 
ő sajátos tudományos nyelvi irályával „A szláv 
evangelikus világból" cím alatt, s ir ezúttal lengyel 
ev. tudósok (Ghelcsiczkv, Bursche s Machlejd) mű-
ködéséről ; másik cikk : Braxatorisz Márton (Szlád-
kovics, tót költő fiától) van. ki ,,Jézus Krisztus 
élete" cimü illusztrált saját szép müvét ismételten 
védi Stefánik Igor bíráló ellen, kinek egyik foki-
fogása lévén a műnek — tót helyett — bibliai cseh 
nyelvezete ellen, e r re nézve B. szerző azt mondja, 
hogv llurban, Hodzsa tót írók is irtak bibi. cseh 
nyelven, az ev. tót nép pedig épen e nyelvet te-
kinti vasárnapinak, a tótot pedig hétköznapinak, 
a z é r t — folytatja B. — Karlstadti m ó d r a n e ujit-
sunk s változtassunk rohamosan, hanem csak fo-

kozatosan s lassan ; a harmadik a két számmal 
közös cikk hozzászól a „Theol. tanágvi szervezet" 
ké rdéséhez ; a cikk Beblavy-tói való. ki először is 
kifogásolja, hogy mint mindenben, úgy e dologban 
is a kálvinisták után megyünk (ott 3 intézet 5 ta-
nárra l '? ! tehát nálunk is), az ev. öntudat lealacso-
nyitása az ily u tánzás ; kifogásolja továbbá a szer-
vezet által is bizonyított központosítási törekvést» 
mely a kerületek önállóságának életére tör ; kifo-
gásolja, hogy a nagy többségű honi ev. tótoknak 
nem adnak a 3 közül egy olyan theol. intézetet 
s em, mely főrészben tót volna, pedig ezt — iigy-
mond — kívánná a nép érdeke, azon népé, mely 
megmentet te a honi ev. protes tant ismust akkor , 
mikor hitéhez hű maradott , holott az urak, s nagy 
urak elhagyták hitöket (az üldözésekkor tudniillik), 
a hatalom központosítása pedig veszedelmes lehet 
akkor, ha egyházunk ellen való kormány lép az 
egyház é lére ; szükségesnek tartja továbbá cikkíró 
a külföldi tanulást akár már a negsedik tanévben, 
hogy minél többen mehessenek ki, hiszen a honi 
ev. irodalom úgyis oly gyönge még, erőre kapnia 
s példát látnia kell ! A 7-ik számban tudósít Palic 
a Mossócon (Turócm.) f. év julius hó 1-én tartott 
Vll-ik belmissiói papi értekezletről, melyen jelen 
volt 17 ev. lelkész. Előadást tartott : Konesek 
László f. almási (honti) leikész A vasárnapi 
munkaszünetről és Bodieky Mihály: a Tranos-
cins s Zpévnik tót énekeskönyvek egymáshoz való 
viszonyáról. Utóbbi kérdésben élénk vita is fe|lő-
dött ki a Zpévnik kárára, a mennyiben többen 
hangsúlyozták erősen, hogy a Zpévnik számos bib-
liai szellem híján levő, philosophikus éneket is — 
szépek mellett — foglal magában, döntés azonban 
nem történt. Ugyanezen értekezleten Mudrony Pál 
felügyelő buzdította a lelkészeket, hogy szemben 
az uj oktatási törvénnyel védelmezzék a felekezeti 
iskolákat. Záturecky Péter irodalmi téren is szor-
galmaskodott breznóbányai elhalt ev. tanítóról (ki-
től a Luther társaság is kapott s kiadott munkát) 
emlékező cikk után áll e számban ,,A? idei kon-
ventek előtt" címmel buzdítás, mely az ev. tót liit-
sorsuakat dacára — úgymond — a tót sére lmek-
nek, tevékeny részvételre hivja föl a theol. tanügyi, 
továbbá a Berzevicy-féle uj törvény, a mijavai s 
antalralvi papválasztási s egyéb fontos kérdések 
tárgyalásánál. A vezércikk is az antalfalvi papvá-
lasztás, illetve jelöléssel foglalkozik keményen ne-
kimenvén Kramár főesperesnek és Zvarinvi Emil 
e speres főjegyzőnek, utóbbinak főleg azon —-
kétségkívül helytelen — nyilatkozatáért,, hogy : 
„nekem a zsinati törvény egy nagy semmi." Érdekes 
és sajátságos s nem csendéleti képe azonban ev. 
egyházi viszonyainknak az, hogy mikor ez a ve-
zércikk igy helyesen hangsúlyozza és védelmezi az 
u Felsége által is szentesitett zsinatnak törvényét, 
e vezércikk után következő s .,Legyen világosság" 
cimü cikk mindjárt melegében szintén nekimegy a 
Zsinat, illetve egyházalkotmány 31. §-ának, mely 
nem engedi az egyházakat a nyelv szerint elnevezni 
és a 324. §-nak. mely kánoni vétségnek nyilatkoz-
tatja ki, — mir.t cikkíró mondja — „a politikai ki-
hágást." Ugyanezen cikk erősen támadja az egyházi 
liberálismust is, s ennek kapcsán a nagygeresdi 
egyezséget, melylyel szemben kívánja s ajánlja a 
tiszta Isten igéjének hit- és meggyőződésből folyó 
lelkes hirdetését és az i r szent vacsorájának az 
Cr Jézus Krisztus rendelete szerint — úgy mint 
azt Luther is tanitolta — kiszolgáltatását. Krupec 1. 



Sajtóhiba. Mult — 32-ik — lapszámunk vezér-
cikkébe két ér telemzavaró sajtóhiba csúszott b e : 
A 881 lapszámon, bal hasáb, felülről 16-ik sor 
„colegiumnak" áll „collegiumoW helyett, — és u. 
e. hasáb alulról 10-ik sorában „képtelen áll „kény-
telen1' helyett. (Szerk.) 

ERTESITES. 
A z i l le tő s z a k t a n á r u r a k n a k v a n sze ren -

c s é m sz ives t u d o m á s u k r a a d n i , h o g y a m o s t 
k i a d á s o m b a n m e g j e l e n t dr. Szigethy Lajos 
(ev. f ő g v m n . t a n á r ) „ A magyar nemzet 
története és a mai magyar állam is-
merletése. Legújabb tanterv szerint 
ára 3 kor. 20 fillér c i m ü t a n k ö n y v e t a 
m . k i r . va l l ás - és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
3 3 2 9 — 1 9 0 4 . s z á m „ k ö z é p i s k o l a i h a s z n á -
l a t r a e n g e d é l y e z t e . 

K i t ü n c t i s z t e l e t t e l • 

KÓKAI LAJOS 
1—1 budapesti kiadó (IV. Károly-utca 1) 

1235. sz. 

Pályázati hiixletés. 
A késmárki ág. hitv. ev. államilag segélye-

zett kerületi líceumánál egy a nagyméltóságú val-
lás és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur kineve-
zése alá eső klasszikai filologiai 

rendes tanári állás 
kerül betöltésre az 1904—5. tanévtől kezdve. 

Ezen állásra a latin-görög szakra képesített 
protestáns, első sorban ág. hitv. ev. tanárok és ta-
nárjelöltek pályázhatnak. 

A pályázók állásukat, életkorukat, végzett ta-
nulmányaikat, képesí tésüket , esetleg eddigi szolgá-
latukat igazoló okmányokkal felszerelt és a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ter úrhoz címzett kérvényüket alulirt felügyelőnél 
li)Oá. augusztus 25-ig nyújtsák be. 

A rendes tanári javadalmazás 2400 korona 
törzsfizetés, melv a késmárki líceumnál töltött szol-
gálati idő sorrendjében fokonként 2600, 2800, 3600 
koronára emelkedhetik ; továbbá a más intézetek-
ben töltött szolgálati éveknek számbavételével öt, 
egyenlőre 100-100 , későbben 2 0 0 - 2 0 0 koronára 
emelkedő ötödéves korpótlék és 480 korona lak-
pénz, mely idővel 600 koronára emelkedik. 

A megválasztott rendes tanár jogos és köteles 
tagja az 1894. évi XXVII. t.-c. alapján létesített or-
szágos tanári nyugdíjintézetnek és állását f. évi 
szeptember 1-én tartozik elfoglalni. 

Ukleveles tanárjelölt csak mint helyettes ta-
nár alkalmaztatik és egy sikeres próbaév után vég-
legesittetik. 

Okleveles pályázók hiányában az állás egy 
évre helyettes tanárral fog betöltetni, kinek fize-
tése 1600 korona. 

Késmárk, 1904. augusztus 10-én. 

Dr. Schwarz Károly s. k. 
1—1 líceumi felügyelő. 

m m m s m m ^ m m m m m 

Pályázat. 
A z Irsai á g . h i t v . ev. e g y h á z b a n a 

h a r m a d t a n i t ó i 
á l l á s r a p á l y á z a t h i r d e t t e t i k . Fizetés 800 ko r . 
l a k á s , v a g y a h e l y i v i s z o n y o k n a k m e g f e l e l ő 
l a k b é r . K ö t e l e s s é g : k é t e l e m i o s z t á l y t a n í t á s a 
e s e t l e g a g a z d . i s m é t l ő i sko la v e z e t é s e k ü l ö n 
d í j a z á s m e l l e t t , s z ü k s é g e s e t é n a k á n t o r n a k 
k i s e g í t é s e , a z e g y h á z i s z á m a d á s o k n á l - s egéd -
kezés . — T a n n y e l v m a g y a r , de a t ó t nye lv-
n e k l e g a l á b b k e z d e t l e g e s i s m e r e t e k í v á n a t o s . 
P á t y á z a t i h a t á r i d ő szeptember 15. A ké rvé -
n y e k a l u l í r o t t h o z k ü l d e n d ő k . 

I r s a , ( P e s t m e g y e . ) 1904 a u g . 15. 

l—l 
Jankó Károly 

lelkész. 

Koren Pálnak 
a b á n y a i e g y h á z k e r ü l e t és az egye -
t e m e s g y ű l é s á l t a l tankönyvül elfo-

gadott 

Káté m a g y arázat a 
50 fillérért; 

Biblia isnii je ( J é z u s h a s o n l a t a i v a l ) 
80 fi l lérért; 

Eg y h á z t ö r t é n e t e 
( K o n f i r m á c i ó i v e z é r k ö n y v ) 

1 koronáért 
k a p h a t ó B é k é s c s a b á n a s ze rzőné l . 

10 k o r o n á t m e g h a l a d ó m e g r e n d e l é s -
né l 20°/'o á r e n g e d m é n y . l—l 

U g y a n o t t k a p h a t ó a zsidókhoz irott 
levél m a g y a r á z a t a 2 k o r é r t ; Jézus 
csodáinak m a g y a r á z a t a 2 k o r o n á é r t . 

Pályázat. 
A z iglói á g . h i t v . ev. any^aegyház Illés-

falu n e v ü l e á n y e g y h á z á b a n m e g ü r ü l t 

levita-tanitói ál lomásra 
p á l y á z a t o t h i r d e t . 



Pályázhatnak ág. hitv. ev okleveles ta-
nítók, kik a magyar és tót nyelvet szóban 
is Írásban birják s a kántori s orgonistái kö-
telességeket kellően végezni tudják. 

Az állás javadalma készpénzben : 
1. Az illésfalvi és szepes-sümegi komasacio-

nális alapból . . . . K 220* — 

2. Az illésfalvi úrbéri pénztárból „ 326*— 

összesen K 546"— 

Terményekben és különféle bevételekben 
szolgáltatva : 
1. 15 pozsonyi mérő rozs körülbe-

lüli értéke . . . . K 9 0 -

2. 10 öl tűzifa körülbelüli értéke 143'20 

3. 5 hold föld ,, haszonvétele . ,, 120'— 

4. A fenti szántóföldek megműve-
léséért járó megváltás . . ,, 100' — 

ö.Keresztelési, avatási, temetési sto-
láris jövedelem cimén körülbelől ,, 70' — 

6. 4 templomi és temetési offerto-
rium minimális jövedelme . ,, 16'— 

7. Iskolai beiratási dijak, fejenkint 
40 fill. számitva körülbelől . ,, 16' — 

össsesen K 555"20 

8. Lakás és iskolakert használata természet-
ben. 

9. Korpótlékot az államtól. 
Kötelessége lesz a megválaszta tandónak 

mint levitának minden vasár- és ünnepnap 
délelőtt és délutánján az istentiszteleteket tót 
nyelven megta r tan i s azokon a kántori teen-
dőket teljesíteni, nemkülönben a keresztelési, 
asszony-avatási és temetési funkciókat elvé-
gezni. 

Kötelessége lesz mint taní tónak a neve-
zett leán}Tegyház elemi és vasárnapi iskolá-
jába járó g3^ermekeit a törvény által előirt 
módon és időben tani tani s a közeli Szenoü. 
Siimeg gyermekeit hi t tani tásban részesíteni 
s a confirmátióra készülő gyermekeket a lel-
kész ú tmuta tása mellett előkészíteni. 

Pályázók kellően felszerelt folyamodvá-
nyaikat f. évi szeptember 10-éig bezárólag 
alulírott lelkészhez nyújtsák be. 

Az egyház fenntar t ja magának a próba-
szónoklatra való meghívás jogát. 

Dr. Walur Gyula 
lelkész. 74 2 - 2 

Münnich Kálmán 
iskola-felügyelő. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
Raktár: Budapest, V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóerői 
/> e n z i n - m o tor o s cséplöhészlete k. 

52 25—7 - — 

Osborne D. 

Uj hen^erszékok, minden e szakmába vágó 
, gép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. Különleqesséq : Legujabb szerkezetű csavaros 

Z— é s szabad, víznyomású borsajtók. 
M.-fele v i lághírű amerikai arató ós kaszáló gépek , Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 



Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
u táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 
M 
M 
M # 

Wegenstein C. L. 
— — első délmagyarországi 

$ orgona-épilö műintézet 
(villamos üzemre berendezve) 

Temesvárott. 
* 
¥ 
* 
M 

¥ 

* 

M 
M 
Ü 
-X 
« 

\Szálli t 
H rendszer 

kitűnő, 
szerint 

legújabb 
készi te t t 

pneumatikus —~ 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
Sf * 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
& 

X«-* 
H> 
* 
* * 

» * » 
Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem- ^ 

mel kitüntetve. 2 7 - 1 8 

baktai EGRY FERENCZ 

K i 
harangöntő 

s - G e j ő e z, U n g m e g y e . 
Ajánlom harang -
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

ï ) 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t k é r n i ! 

Kivonat az elismerő i ratokból: 
Alul í ro t tak b izonyí t juk , miszer in t E g r y F e r e n c ha-

r a n g ö n t ő ur r é szünkre egv 5 mm. h a r a n g o t t öntö t t s a 
h a r a n g n a k e rős ke l lemes hangjával , va l amin t n a g y o n csi-
n o s külső kiál l í tásával egyházunknak m i n d e n t ag j a n a g y o n 
m e g v a n elégedve és a legnag3'obb d icsére te t ny i lván í t j a . 
Szóval el kell i smernünk , h o g y t i sz tább s szebb h a n g ú 
h a r a n g i t t v i d é k ü n k ö n n incs s tb . 

Czégény-Dányád . (Szatmárm.) 
Nagy Bernát, Pakó Lajos, 
ev ref . l e l k é s z . g o n d r . o k . 

Pályázat 
a börzsönyi (Hontm.) német-magyar nyelvű 
ág. hitv. ev. egyház 

lelkészi állására. 
A pályázónak igazolnia kell, hogy a 

néniéi nyelvet szóban és Írásban teljesen 
birja. 

J avada lom : lakás, a mellékhyiségekkel 
és kert, 500 kor. készpénzben, 31 hl. búza, 
18 hl. bor, 48 km. kemény fa, 2 szekér széna, 
3 szekér szalma, 8 hold szántóföld haszon-
élvezete, stóla. Az összjövedelem minimális 
számítással 1900 kor. 

A kellően felszerelt folyamodványok f. 
évi augusztus hó 21-ig alólirotthoz kűlden-
dendők. 

Százd, 1904. jul. 25-én 
u. p. Deménd , (Hont m.) 

Rozsnyai János 
ev. lelkész, 

72. 3 — 3. a bö rz söny i egyház a d m i n i s t r á t o r a 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott . 
= = A L A P Í T T A T O T T 1879. É V B E N . = = — 

Elfogad megren-
delést a legnjabb 
csőrendszerű lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás ipellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
o r g o n á k a t és har-
moniumokat . 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
amint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé r 
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Köl tségve tés t ingyen és b é r m e n t v e küld. 
45 15 -14 



H u s z o n k e t t e d i k év fo lyam. 34 . szám. Orosháza, 1904. a u g u s z t u s 25-én-

BVAHfi. B6YHAZ ÍIS ISKOLA. 
Előfizetés di ja: 

Egész évre . 12 kor. 

Félévre . . • 6 ,. 
Negyedévre . 3 „ 

E g y szám ára 2 4 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
T - - © " i - -

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor . 

Fé l oldal . . . 8 ., 
N e g y e d oldal • 4 „ 
Nyolczad oldal 2 „ 

Theologiáink új szervezésehez. 
Glauf Pál főesperes, a theologiák újjá-

szervezése ügyében kiküldött egyetemes bi-
zottság előadója nem rég egy röpiratot bo-
csátott ki a ,,theol. tanügy szervezetéről" 
szóló javaslata védelmében. xA ,,Kihivott vé-
delem'' cimü röpiratot hivatalos i ra t tá mi-
nősiti az, hogy á bizottság előadója mint 
előadó adta ki. A röpirat már csak ezért is 
különösebb figyelmet érdemel, mert ebben 
a szerfelett kéuj'es és messze jövőre kiható 
ügyben ultimátumszerű kijelentésnek tűnik fel. 

Lássuk hát ezt a fontos röpiratot köze-
lebbről. 

A szerző elsőbb is erős célzatossággal, ta-
lán bizonyos kárörömmel is ama tényre mu-
tat , hogy a theologiák rendezését célzó ja-
vaslatot „csupán egy helyről, t. i. Pozsony-
ból'" tették szóvá és ostromolják állhatato-
san. Én ezt nagyon természetesnek, de egy-
ütt, il nagyon szomorúuak is tartom. Termé-
szetesnek azért, mert az egész rendezés Po-
zsony rovására megy s igy már csak az élet ösz-
töne is védekezésre készti. Szomorú elsőbb 
is azért, mert az általános hallgatás, de még 
inkább a javaslatnak itt-ott felhangzó helyes-
lése csak azt bizonyitja, hogy a közvélemény 
még most sincs t isztában azzal, miről is van 
voltaképen szó? De szomorú azért is, hogy 
Pozsony neveltjei és állitólagos barátai kö-
zött egy sem akad, akit a fiúi kegyelet vagy 
a barátság őszintesége a javaslat ellen való 
til takozásra késztene. De sőt ép Pozsony 
növendékeiből kerültek ki az elsők, a kik az 
alma mater ellen felemelték szavukat s az 
ostomlók közé szegődtek. Mi lehet ennek az 
önmagát eléggé jellemző viselkedésnek az 

oka, annak fejtegetésébe nem bocsátkozom. 
A tényeken ezzel nem változtatnék. 

De há t miért küzd a javaslat ellen maga 
Pozsonj7 is ! Miért nem nyugszik bele a vál-
tozhatat lanba ? Miért nem idomul a közhan-
gulathoz és a hatalmasok irányzatához ? Mi-
ért hívja ki maga ellen a szembeszállással 
ez ügyben is a megtorlást és a leveretést ? 
Hiszen az előadó úr azt mondja, hogy-
ennek a javaslatnak minden áron át kell 
mennie, ha egyszerű szavazással nem sikerül, 
hát maid ma smódot fognak rá találni ! Es 
mégis Pozsony a végsőig küzdeni fog, mert 
ezt kívánja a lelkiismerete és a jövendőnek 
számonkérő Ítélete. 

Az előadó szerint a röpiratban ,, a va-
lódi tényekkel megegyező igazság" van fel-
tárva. Az első ilyen igazság az, hogy Po-
zsony csak azért harcol a javaslat ellen, 
mert Pozsonyban ,,az eddigi tanszékek lét-
száma egygyel kevesebb lesz." Hát igen, 
azért harcol Pozsony s ez ellen tiltakozik a 
pozsonyi egyház is. A pozsonyi egyház til-
takozását az előadó egészen lesajnálja, min-
ket meg kigúnyol. Pedig a tanszékek dolga 
megérdemli a komoly szót. A dolognak 
ugyanis van jogi, tanügyi és diplomatikus 
oldala. A jogi az, hogy Pozsonyban a ha t 
rendes tanszék a pozsonyi egyházzal kötöt t 
szerződés alapján készült „Szervezet és ügy-
rend" szerint áll fönn. Nem hiszem, hogy ezt 
a szerződő fél tudta és beleegyezése nélkül 
meg lehetne egyoldalúlag változtatni. De 
lia ez ellen jogi ellenvetést tenni nem lehetne 
is, az bizonyos, hogy morális ellenvetést an-
nál többet lehetne támasztani . A diplomati-
kus oldala ennek a tanszék kérdésnek az, 
hogy folyton másról beszélnek, mint a valódi 



célzatról. Azt emlegetik, hogy Pozsonyban 
fölösleges a hat tanszék. De hát akkor mi-
ért nem adják vissza a pozsonyi egyháznak 
a lelkészét, a ki a gyakorlati theologiát in-
gyen tani t ja ? Azért, mert nem a hat tan-
szék a fölösleges és nem a tanerők vannak 
„kevéssé kihasználva" (milyen emelkedett 
krisztusi felfogás !), hanem egyszerűen egy 
tanszék jövedelme kell Eperjesnek. Hivatkoz-
nak a reformátusokra, hogy ott is csak öt 
tanszék van minden theologián. De hát ki 
mondta valaha, hogyT ez ideális állapot '? Ki 
mondta, hogy azok itt örökre megállanak ? 
S hogyan következik ebből, hogy akár az 
egyik, akár valamennyi evang. theologián 
sem szabad több tanszéknek lenni ? ,,A pa-
rancsoló szükség' '-re hivatkozik az előadó. 
Ez a parancsoló szükség pedig nem más, 
mint az, hogy Eperjesnek pénz kell, hát 
Pozsony segitsen raj ta . De hát nem lehet 
azt a hiányzó 2400 fr tot máshonnét előterem-
teni, csakis ha Pozsony húsából vágják ki ! 
Avagy Pozsonyt minden áron meg kell rö-
viditeni ? 

Ugy látszik igen. Mert az előadó sze-
rint a javaslat célja az, hogy mert Eperjest 
és Sopront még nem emelhetik Pozsony szín-
vonalára, hát „okszerű következménykép1 ' 
a pozsonyi akadémiát kell lejebb szállítani. 
Már bocsánatot kérek, de az ilyen logikát a 
jövő számára spirituszban kell megőrizni. 
Mert ha valaki egy épületet emel, s annak 
pénze fogytán csak az egyik szárnyát tudta 
emeletesre felhúzni, semmikép sem azt cse-
lekszi, hogy a már felhúzottat is lebontja, 
hanem szépen betetőzi s a többi részt is 
igyekszik mielőbb kiépíteni. A mit már nagy 
küzdelmek árán felépítettünk, ne romboljuk 
le, hanem Eperjest és Sopront is igyekez-
zünk odáig juttatni, a hol Pozsony van. Ha 
nem birunk többet, hát legalább öt tanszé-
ket állítsunk fel most, mert ez is haladás a 
multakhoz képest. Már pedig a fő a haladás 
— de nem visszafelé. 

Azt meg ne tessék se hinni, se hirdetni, 
mert nincs benne igazság, hogy Pozsony 
azért küzd a javaslat ellen, mert ,,eddigi 
egyetemes és akadémiai kizárólagossága meg-
szűnik." Dr. Masznyik Endre helyesen hi-
vatkozott arra, hogy a másik két intézet a 

pozsonyival jogilag azonos viszonyú mindad-
dig nem lesz, mig az egyetemes egyházzal azo-
nos szerződéses viszonyába nem kerül. Mert ed-
dig is egyetemes jellegű volt ugyan minden fő-
iskola, de az egyetemes egyház tulajdona 
egyedül csak a pozsonyú akadémia volt. S 
mert a másik két intézet szerződéséről eddig 
szó nem volt, hát egyetemes intézet csakis 
a pozsonyi akadémia marad. 

De hát nem ez a főkérdés, hanem az, 
hogy Pozsonynak érdek-e, vagy kára, ha a 
másik két theologia is akadémiává lesz ? Az 
előadó szerint Pozsonyt egész mozgolódása 
irigység és hiúság gyümölcse. Ilyen érvelésre 
ugyTan csak komolyabbak hiányában szokott 
az ember válaszolni, de hát még akkor is 
sokkal jobban meg lehetne fordítani ezt a 
vádat és azt mondani, hogy a puszta irigység 
tör a pozsonyú hatodik tanszék ellen azért, 
mert a másik két intézeten nem tudnak hatot 
állítani, s mert hiúság dolga, liogyT ők egy 
tanszékkel sem akarnak Pozsony mögött 
maradni. 

Aki az e tárgyban folyó vitát eddig fi-
gyelemmel kisérte, mindenesetre észrevette, 
hogy ennek a hatodik tanszéknek a kérdése 
az egész ügynek egyik tengelye. A javaslat 
minden áron el akar venni Pozsonyból egy 
tanszéket. Pozsony meg azt semmikép sem 
akar ja engedni. A mi azonkívül van, az a 
javaslat védőit és támadóit egyformán csak 
másodsorban érdekli. 

Mi mindig hangsúlyoztuk, hogy a má-
sik két intézet fejlődését nemcsak nem iri-
gyeljük, de sőt kívánatosnak, elodázhatlanul 
szükségesnek és örvendetesnek tekintjük. Sőt 
azt sem bánjuk, ha Eperjest és Sopront akár 
Pozsony fölé is emelik s fakultássá fejlesz-
tik, csak minket vissza ne fejleszszenek, meg 
ne bénítsanak, s ha már emelni nem birnak, 
vagy nem akarnak, há t hagyjanak meg a 
mai helyzetben. Azt hiszem, ennyit kívánni 
nemcsak jogunk, hanem kötelességünk is. 
Hiszen mi ezzel sokkalta kevesebbet kérünk, 
mint a mit kérnek és kapnak Eperjes és 
Sopron ! Szerettem volna, ha ezt a kérést a 
másik két intézet is jogosnak, igaznak és 
méltánylandónak ismerte volna el, hogyT sem 
a jelen, sem a jövő nemzedék előtt ne lett 
volna az ő, különben jogos törekvéseiknek 



az a látszata, mintha Pozsony rovására akar-
nának erősödni. Már pedig ez a látsz it meg-
van sok más körülményen kivül a röpirat 
ama kijelentésében is, hogy az egyetemes bi-
zottság Sopronhoz és Eperjeshez fordult ,,a kí-
nálat tal" , s igy az ő előzetes beleegyezésük-
kel vették tervbe Pozsony gyöngitését. 

Ebben a megkérdezésben különben feljegy-
zésre méltó dolog az, hogy a bizottság Pozsony-
hoz soha nem fordult ez ügyben semmiféle kér-
déssel, de sőt még csak a szerződő tá rsa t a 
pozsonyi egyházat sem kérdezte meg soha, 
hogy mit szól a tervezett javaslatokhoz. Sőt 
a mikor most a pozsonyi egyház tiltako-
zott a javaslat ellen, az előadó ezt jelenték-
telennek s csaknem tolakodónak minősitette. 
Igy hát bizonyos, legalább a látszat szerint 
az. hogy a javaslat éle Pozsony ellen irányúi. 

Ezt bizonyitja nemcsak Pozsony meg-
gyengítésének a célzata, hanem az is, hogy 
mig Pozsonyban minden tanár t az egyetemes 
egyház választ, addig Eperjesen és Sopronban 
a fenntartó kerületek ezt a jogot az egye-
temmel megosztják. Továbbá, hogy a köz-
igazgatásba is mig Pozsonynál minden kerü-
let egyaránt befolyást gyakorol, addig Eperjes 
és Sopron igazgatásába, legalább az eddig 
közölt tervezetek szerint a dunáninneni és a 
bányai kerületnek nem lesz egyenlő befolyása, 
pedig u. a. összeget fogja fizetni a segélye-
zésére, mint a másik két kerület. Ezek olyan 
dolgok, a melyek világosan bizonyítják, hogy 
Sopront és Eperjest egy csapásra Pozsony fölé 
emelni igyekeznek. 

Pedig ha Eperjes és Sopron a nekik ki-
szemelt célt eléri is, a szakrendszer dolgában 
a pozsonyi akadémiának mindig mögötte ma-
rad. A szak rendszer kérdése már sokszor 
szóba került, de most már egyszer világosan 
a szemébe kell nézni. A javaslat azt a tart-
hatat lan rendelkezést tervezi, hogy Pozsony-
ban bármely tanszék megürül, betöltetlen 
marad s a díjazást azontúl Eperjes kapja. 
Ebből két dolog következik. 

Az egyik az, hogy az előadó hiába gú-
nyolta dr. Masznyik Endrét azért, mert azt 
ajánlotta, hogy a theologiák rendezésével 
az 1848. XX. kérdésének eldöltéig várjunk, 
s akkor aztán állítsuk talpra becsületesen 
mind a hármat . Mert ime Eperjest csaku-

gyan nem lehet addig egyetemes költségen 
rendbe hozni, a mig Pozsonyban egy tanszék 
meg nem ürül. Ez pedig a jó Isten akaratá-
tól függ. Mert hogy valaki tőlünk önként 
átmenjen arra az Eperjesre, a mely nyíl tan 
és titkon folytonosan Pozsony ellene se volt, 
azt, minden célzatos híresztelés dacára is, soha 
meg nem érik. 

A javaslat tehát egy tekintetben nem 
éri a célját, még ha mindjár t életbe léptetik 
is: t. i. Eperjesnek az ötödik tanszéket a 
sajá t erejéből keli egy időre felállítania, Po-
zsonyban pedig a status quó, ha Isten is úgy 
akarja , még évtizedeken át érintetlen marad. 
A sürgősség miat t tehát az 1848. XX- vég-
rehaj tásá t egész nyugodtan megvárhat juk. 

De a másik következés ennél is fonto-
sabb. Pozsony szakrendszer szerint van be-
rendezve, amennyiben bizonyos számú s 
határozot tan megjelölt szakokhoz kötött tan-
széke van. Nem az tehát a szakrendszer sze-
rint való be, vagy be nem rendezésnél a fő 
dolog, hogy hány a tanszék, hanem, hogy 
minden tanszék szakot képviseljen. Ha tehát 
valamely intézetben négy tanszék van is, ép 
úgy be lehet szakszerűen rendezve, mint ha 
nyolc tanszéke van. A tanszékek száma te-
hát a szakrendszernél mellékes. Ha a javaslat 
azt tar t ja , hogy^ öt tanszék is elég egy theol. 
főiskolán, ám jó, de akkor is meg kell ha-
tároznia, hogy mikép legyenek azok beosztva. 
Mert, hogy7 minden theol. t anár mindent 
tanítson, amit csak rábíznak, arra csak a 
nyegleség, vagy a butaság vállalkozhat ik. 
Meg kell a javaslatnak határoznia azt, 
hogy7 az öt tanszék közül egy exegetikai, 
egy7 történeti, egy rendszeres, egy gyakorlati 
és egy bölcsészet-neveléstani tanszék. Akkor 
meg lesz a szakszerűség, amit dr. Daxer 
szerint a javaslat igy is szemmel ta r to t t (Î). 
Csakhogy ha a javaslat helyesen igy -okos-
kodik, akkor lehetetlen azt terveznie, hogy 
Pozsonyban a legközelebb megürülő tanszé-
ket egyszerűen meg kell szüntetni. Ez egy-
szerűen képtelenség. 

Mi tehát nem azért ragaszkodunk a hat ren-
des tanári székhez, minthaegynek elvételével 
már meg volna szűntetve a szakszerűség le-
hetősége, hanem egyrészt, mert a hat ren-
des tanszék szerződés alapján már megvan, 



másrészt meg azért, mert a hat rendes tan-
székkel a szakszerűség sokkal helyesebben 
vihető keresztül, a mennyiben az ó- és az új 
szövetségi exegesisre külön-külön erő van 
alkalmazva. Ez pedig mindenesetre helyes és 
kivánatos dolog. Tanügyi szempontból tehát 
a pozsonyi hatodik tanszék elvételét valósá-
gos bűnnek tar tanám. 

Mi volna hát most már a teendő ? Volta-
kép 4800 koronáról van szó, a mire Eper-
jesnek feltétlenül szüksége van, s a mit 
mindenáron Pozsonytól akarnak el venni ? De 
hát van erre más mód is, a nélkül, hogy 
Pozsonyt egy tanszéktől meg kellene fosztani. 

Az előadó a röpiratban felveti azt a 
kérdést is, mi lenne akkor, ha a kerület-
nek némelyike a javaslatban kért évi járulé-
kot meg nem szavazná? Ezt ő is leletőnek 
ta r t ja , én meg kivánatosnak és egyedüli okos 
dolognak állitom. Mert meg kell azt gondolni, 
hogy most ugyan az államsegél}Tből szavaz-
zák meg a szükséges összeget, de ha az 
államsegély bármely okból megszűnnék vagy 
leszállana, a kerületek nyakán maradna az 
az évi járulék örökre. Aztán meg minden 
szükséglet ezzel úg}~ sincs fedezve. Csak a 
korpótlékokra meg a feltétlenül igazságos és 
szükséges drágasági pótlékokra utalok, a 
miket még rendezni kell mielőbb. 

Szerintem ezt az egész kérdést más me-
derbe kellett volna terelni. Ha az egyetemes 
egyház a theologiák egyetemes erővel való 
egvséges szervezését kívánta, akkor egyete-
mes erővel, egyetemes pénztárból kellett volna 
az erre szükséges eszközöket előteremtenie s 
nem ismét az egyes kerületek terheit sza-
porítania. Zelenka püspök úr, ha jól tartom, 
úgy gondolta a theologiák rendezését, hogy 
miután mindenik fenntartó testület kimutatná, 
hogy évenként mennyit képes a tlieologiákra 
fordítani, egyúttal kimutatná azt is, mennyire 
volna szüksége a kivánatos fejlesztéshez. Ezt 
az összeget aztán minden egyes intézet az 
egyetemes egyháztól, az államsegélyből kapná 
meg. Grlauf úr is erre céloz, a mikor nagyon 
helyesen, rámuta t arra a visszásságra, hogy 
az államsegélyt nem az egyetemes egyház, 
hanem az egyes kerületek elnöksége veszi át 
és számolja el. Ez pedig voltakép az egye-

temes egyház egységének a gyakorlati meg-
szüntetése. 

Hogy ez a kérdés megoldassék, hogy az 
egyes intézetek közt a visszavonás és kellet-
lenség magva örökösen ne hintessék, az volna 
hel}'es és kivánatos, hogy az eg}~etemes 
elnökség által felvett emelt államsegélyből 
elsősorban — a miniszterelnök intentiói szerint 
is — a -főiskolák fejlesztésére szükséges 
összeget hasítanák ki s a felmaradt összeget 
adnák ki a kerületeknek egyenlő arán}^ban 
a különleges szükségletek fedezésére. .Ez az 
eljárás bizonyítaná legjobban, hogy a theo-
logiák ügye csakugyan egyetemes ügy, ez 
vezetne minden idevágó kérdés helyes és 
végleges megoldásához és ez biztosítaná azt, 
hogy a dolgok nem ,,Pozsony kedve szerint 
vag}T ellenére", hanem az egyház java, érdeke, 
előmenetele szerint igazodnának. 

Kérem az egyetemes bizottságot, szívlelje 
meg az itt mondottakat . 

Raffay Sándor. 

Nyilt levél a szerkesztőhöz. 
Pozsony, 1901. VIII. 15. 

Tisztelt Szerkesztő Úr ! 
Sokkal nagyobb tisztelettel viseltetem a papi 

állás iránt, sokkal többre becsülöm az ügvet, me-
lyet mint szerény közkatona védeni törekszem, 
sokkal nagyobb öntudattal vagyok eltelve, a saját 
kis személyes reputációm irányában, semhogy azon 
modor t és hangot használhatnám jelen mondani 
valómban, mely Szeberényi L. Zs. lelkész az Ev, 
E. Szemle legutóbb megjelent számában foglalt so-
raiban vonatkozással az én nyílt leve lemre kifeje-
zésre talál. Az ily hangon és modorban beadot t 
szellemi táplálék szüli azután az é r d e m e s hívek-
nél azon fényes eredményt , melyet n e m rég olvas-
hat tunk az ú jságokban, a mikor t. i. az atyafiak a 
gyanútlanul fényképező szegény túristát — fényké-
pészeti készülékében gyújtogató szerszámot szima-
tolva — minden nagyobb lelki rázkódtatás nélkül 
rövidesen agyonverték. 

Erre a hangra és modorra még visszatérek. 
Mindenek előtt azonban kijelentem, hogy én Hur-
tay szerkesztő úrnak amaz állítását, hogy a „Két 
t es tvér" cimű cikket ő irta — feltétlenül tisztelet-
ben tartom és mindazt, a mit véle kapcsolatban 
Szeberényire vonatkozólag írtam, vele szemben 
semmiféle vonatkozásba nem hozom. Hasonlókép 
kellene eljárnom Szeberényi i rányában is, lia ő 
kellő, t isztességes tormában juttatta volna tudo-



m á s o m r a , azon reá nézve kel lemes helyzetet, mely-
hez a szerkesz tő szívessége révén jutott. Igy azon-
ban lekötelezett engem azzal, hogy jogot adott mi-
k é p vele a jövőben is foglalkozzam, nem riadva 
vissza azon ostortól, inelylyel Szerkesztő urat és 
e n g e m fenyeget. Nézzük meg kissé ezen ostort ! 
Megnyugta tásomra kell, hogy szolgáljon, hogy a 
nagytiszteletü űr, bár mekkora volt is a furor the-
ologieo—slavicus, szellemi ostort értet t ; csak ilyen-
nel lehet egyszerre Pozsony- és Orosháza felé snj-
tani. E szerint több ága van ezen szellemi szer-
számnak, olyan kancsuka féle l ehe t ! Keresztyén 
tes tvérünk az úrban azonban megfeledkezik arról, 
liogv Kuroki generális, egyelőre legalább, nem en-
gedi annyira jutni a dolgot ! Még egy kissé korán 
volt a kancsuká t elővenni ! 

A mi pedig azt illeti, hogy én olyan kis kali-
be rű e m b e r vagyok, a milyennel ő minden utca-
sarkon lalálkozhatik, a kivel lia szóba áll ő, a nagy-
kaliberű — reám csak megtiszteltetés, ezt feltétle-
nül elfogadom. Tel jesen jelentéktelen e m b e r va-
gyok, a ki mint a magyar nemzeti pro tes tant izmus 
névtelen, önkén tes őrszeme, voltam bá tor a tót 
nemzetiségi táltor generál isára , a mint lőtávolba 
jött, rálőni. A generális űr azonban ezúttal jónak 
látta szerkesztője háta meget t fedezetet keresni és 
onnét hullatni éktelen káromkodásai t . Hogy meny-
nyire nagy kal iberűnek tartom én Szeberényit , ki-
világlik a következőkből. 

Mióta a tót nemzet , illetve faj fennáll, a gyér 
históriai anyag tanúsága szerint, nagyszabású, ki-
váló szel lemóriásokban fel tűnő módon szűkölkö-
dött. Mindazonáltal napjainkig is f ennmarad t Szva-
topluk neve, kinek emlékéhez a tótfajnak, mint 
nemzőinek szé l robbanása fűződik. Hozzáhasonlót 
eg\ évezred alatt tót anya nem szült ! Ezen mille-
nium eltelte után azonban akadtak „nagyok", a 
kik a nemzetiség, a faj nemzet té való drótozása 
körül nagy é rdemeket szereztek maguknak . Ilogy-
csak a nagyok nagyjait emlí tsem : Palkovic, Kollár 
Hodza, Stür , I Im bau és Szeberényi L. Zsigmond. 
Minden félreér tés kikerülése végett kikeli je lente-
nem, hogy nem nagy embereknek tekintem ezen 
tisztelt urakat , csak épen nagy — tótoknak. Ezen 
férfiak fajszeretetét , lángoló nemzetiségieskedő ér-
zületét, e l lenszenvét minden iránt, a mi magyar, 
vette át ö rökségképen Szeberényi . Azon sze rencsés 
helyzetben vagyok, hogy például Hurbán lelkivilá-
gába bele láthattam azon önéletrajz révén , mely a 
pozsonyi evang lyceum kézira t tárában van (307. kg. 
7. sz.) és a melyben szórul-szóra azt mondja : 
„Amissis parentibus, q u u m rhetoricis operám nava-
rem, ad sensual i ta tem ac vitám ef f rena tam vehe-
men te r proclivus, Magyaromaniae-quQ infaus tospi -
ritu per l l a tus ,cor rup t i s s imorum i u v e n u m q u a e r e b a m 
consort ia ; i l l i k qui se r ebus occupabant seriis, 
risui exponens , vei s n p e r b o oculo despiciens. Sed 
ipse sat mirari nequeo, qua r taione adeo subito mu-

tare poeuit totarn meam sentiendi agendique ratio-
nem, ea, quam, dum plane studia mea rhetor ica 
ad f inem vergeban t . c u m nonnull is s lavae l inquae 
l i tera turaeque cul tor ibus inivi, consue tudo . Firmi-
ter enim mihi proposui me an tea eae (sic!) vitae 
vesligia non amplius s e c u t u r u m , cu ius f ruc tum lae-
t iss imum iam tum sent iebam, dum ali([uos praeter i-
to rum amicorum in perniciem ruere c e r n e r e m !" 
Csakhogy Húrban nem maradt meg ezen világosan 
kifejtett érzület mellett, mely egy candidatus tlieo-
logiaie cur r icu lum vitae-jében kifejezésre jutva csak 
a JosefTy—Szeberényi super in tendensek korában 
volt lehetséges , hanem a magyar nemzeti e szme 
ellen folytatott nyilt harc korában , ezen e szme el-
lenségei közé szegődve, csak lova gyorsaságán mult , 
hogy a „felmagasztal tatást" k ikerülhesse . Ezen ,,fel-
magasztal tatás"-hoz a mostani Szeberényinek — hi-
ányzik — az alkalom. A mai milieu más. A zsinat 
a kánoni vétséggel, a kerületek uj beosztásával , az 
állam a nagyrőcei iskola bezárásával és a közép-
iskolák szemmel tar tásával , theologiai akadémiák a 
magyar nemzeti szellem gondos ápolásával m á r 
már odáig vitték a dolgot, hogy a tót nemzetiségi 
törekvések hamis jelszavak alatt kényte lenek küz-
deni. Ilyen hamis jelszavak gyár tásában merül ki 
a nemzetiségi apostolok le leményessége, mer t a 
kö iü lményekhez képes t , aránylag rövid idő alatt 
kell őket változtatni, módosí tani ; a fődolog, hogy 
meglegyen az ürügy a magyar nemzet i eszmével 
szemben állást foglálni. Vezérül tehát olyan egyénre 
van szükség, a ki kimutatl iatólag a magyar nem-
zeti eszmével s zemben kompromit tá lva nincs, ki 
nevének varázsával a nemzetiségi tö rekvések kez-

- d e m é n y e s e k é n t jelentkezhetik a tömegek szemében , 
kinek megvan a szeme, hogy mindazt a mi a ma-
gyar namzet i protes tant izmust egy lépéssel tovább 
vihetné, valójából kiforgassa, ügy tüntetve fel azt, 
mint a mi a nép érdekeivel, az anyanyelv jogaival, 
az autonomia szellemével ellenkezik és van végül 
arcbőre , a kitűzött cél e lé résére bárminő eszközt 
alkalmazni. S minthogy mindezen kvalitások igen szép 
mér t ékben vannak meg Szeberényiben, lehetne — 
más a tót nemzet i ség ieskedés lőfőapostola. min t 
pán Szeberényi ? 

Svatopluk, Hurbán, Szeberényi ! porba omlom 
nagvságtok előt t ! Veletek szemben az én jelentő-
ségem bizony csak annyi, hogy a mi fény nagyság-
tokból r eám esik, annak világosságánál veszik észre 
az én cseké lységemet , a miér t is a r ra fogok töre-
kedni, hogy Szeberényi az ő jóakaró f igyelmére 
méltasson. Mert ha azt nem teszi, én bizony kény-
telen vagyok homályban maradni , inig ellenkező 
ese tben az ő nagyságától r eám is háramlik valami 
szerény kis fénysugár. 

Tisztelt Szerkesztő Úr 

kész liive 

Schródl József. 



A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Foly ta tás . ) 

A népesség hitfelekezetek szerint 1869- tő l 1 9 0 0 - i g Magyarországon. 

5 z á m s z e r i n t Az összes n é p e s s é g 
száza lékában 

Szaporodás százalé-
k o k b a n 

H i t f e l e k e z e t e k H i t f e l e k e z e t e k 
1869-ben 1880-ban 1890-ben 1900-ban 1869- i 

b e n | 
1880-

ban 
1890-
ben 

1900-
ban 

1 8 6 9 -
1880 

1881— 
1890 

1 8 9 1 -
1900 

1 8 6 9 -
1900 

Római kath. 6215251 6503207 7267695 8136108 45-8 47.3 47-9 48-7 4-6 11-8 11-9 •30-9 
Görög kath. 1583043 1489849 1658308 1830816 11-7 10-8 10-9 10-9 5-9 11-3 10-4 15-7 
Görög keleti 2067778 1937144 2064889 2187242 15-2 14-1 13-6 13-1 6-3 6-6 5-9 5*8 
Ágostai evang. 1096184 1107608 1180714 1250285 8-0 8-1 7-8 7-5 1-0 6-6 5-9 14-1 
Evang. reform. 2017391 2023360 2212761 2409975 14-9 14-7 14-6 14-4 0-3 9-4 8-9 19-5 
Unitárius 54345 55787 61618 67988 0-4 0-4 0-4 0'4 2-7 105 10-3 25-1 
Izraelita 542257 624826 707961 826222 4-0 4-5 4-7 4-9 15-2 13-3 16-7 52-4 
Egyéb 2880 7822 9042 12939 00 01 o - i o - i 171-6 15-6 43-1 349-3 

összesen 13,579.129 13,749.603 15,162,988 16,721.574 100-0 100-0 100-0 1000 1-3 10-3 10-3 23-1 

A népesség anyanyelve Magyarországon az egyes hitfelekezetek szerint 1900-ban. 

Hitfelekezet Összesen 
Magya r 

anya -
nye lvű 

N e m m. a g y a r a 11 y-a n y e 1 v ii 

n e m e t t ó t oláh r u t k é n ho rvá t szerb : egyéb összesen 

Római kath. 
Görög „ 
Görög keleti 
Ágostai evang 
Evang. ref. 
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb 

összesen 

Római kath. 
Görög 
Görög keleti 
Ágostai evang, 
Evang. réf.-
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb 

összesen 

a) Abszolút számokban 

8198497 4960079 1350983 1414621 8728 3330 189462 5349 265945 3238418 
1841272 246628 1411 101578 1064780 410775 254 1638 14208 1594644 
2199195 31833 1974 741 1715075 392 1125 428725 19330 2167362 
1258860 359475 410675 462381 2260 53 136 102 23778 899385 
2427232 2384382 24789 11207 1854 56 26 45 4873 42850 

68511 67924 111 36 276 2 4 1 197 627 
831162 594451 208224 10501 4205 10145 386 56 3194 236711 

13486 6748 893 1100 1381 21 39 1821 1483 6738 

16,838.255 8,651.520 1,999-060 2,002.165 2,798.559 424,774 191432 437737 333008 8,186.735 

b) S z á z a l é k o k b a n 

48-69 60-50 16-48 17-25 0-11 0-04 2-31 0-07 3-24 39-50 
10-93 13-39 0-08 5-52 57-83 22-31 o-oi 0.09 0-77 86-61 
13-06 1-45 0-09 0-03 77-99 002 0-05 19-40 0-88 98-55 
7-48 28-56 32-62 36-73 0-18 o-oo 0-01 o-oi 1-89 71.44 

14-41 98-24 1-02 0-46 0-08 o-oo 000 o-oo 0-20 1-76 
0-41 99-09 0-16 0-05 0-40 o-oo 0-01 o-oo 0-29 0-91 
4-94 71-52 25"5 1-26 0-51 1-22 005 o-oi 0-38 28 48 
008 50-04 6-62 8-16 10-24 015 0-29 13-50 11-00 49-96 

10000 51-38 11-87 11-89 16-62 2-52 1-14 2-60 1-98 48-62 

(folyt, köv.) 

egyesület munkásságának ezúttal már a tizedik évét 
adjuk át az emlékezetnek. Az egyesület elnöke, 

B e s z á m o l ó az eperjesi ág. h. ev. theol. Bel- Mayer Endre theol. tanár, titkára Melcer Dezső IV. 
missiói Egyesület 1903—1904. évi működéséről. Az e. theol., főjegyző Baráth Károly III. é. theol., al-

Belföld. 



jegyző Bakay Péter II. é. theol., laptáros Fábrv 
Győző 1. é. theol. Az egyesület rendes- tagja inak 
száma ez évben 49 volt. Az egyesületi disztagog 

- s záma 3 : dr. Ballik Frigyes, Gyurátz Fe renc és 
Zelenka Pál püspök urak ; tiszteletbeli tag Csengey 
Gusztáv theol. tanár . Az egyesület , cél jának meg-
felelően, ket tős belmissiói munká t fejt k i : az egyik 
munkakö r a tagok önképzése , mely az egyesüle t 
összejövetelei s művek olvasása és feldolgozása 
által tö r tén ik , hogy tagjai a belmissió céljával, fel-
adataival megismerked jenek s majdan az életben 
az egyháznak, a magyar t á r sada lomnak hasznára , 
élénk belmissiói munkásságo t fe j thessenek ki. 
Egyesüle tünk másik m u n k a k ö r é n e k célja a bel-
missiót a viszonyokhoz képes t kivinni a p ro tes táns 
társadalomba s azt ott tényleg gyakorolni. Az első 
célt szolgálták különösen a 15 izben tartott csalá-
dias összejövetelek, a melyek mindegyikén vala-
mely fontos belmissiói ké rdés képezte a megbe-
szélés s megvitatás tárgyát. A másik célt szolgál-
ták a vallásos e s t é k e k , melyeket mint az előző 
években , úgy az 1903 4. isk. év alatt egyes kiváló 
erők bevonásával rendezet t az egyesület . Annak 
emlékére , hogy az egyesület 1903 dec. 10-ikén töl-
tötte be fennállásának tizedik esztendejét , ö römün-
nepet szentelt egy vallásos estély kere tében , mely-
nek főpontja vol t : visszaemlékezés az elmúlt tiz 
esz tendőre . Az elmúlt évek nehéz küzdelmei da-
cára egyletünk folytonosan erősbödöt t s nem cse-
kély h a s z n á r a vált egyházunknak, mer t tagjai kö-
zül többen szolgálják a szent ügyet nagy buzgó-
sággal s sikerrel. Az ünnepélyt 1903. dec. 13-án 
tartot tuk meg az eper jes i művelt közönség nagy 
részvételével, mely egyesüle tünk iránt egyébkor is 
mindig meleg érdeklődést tanúsított . Ebből az al-
kalomból tar tandó alkalomszerű felolvasásra pályá-
zatot hirdetett az egyesület, a melyre öt pá lyamű 
érkezet be. A beadot t pá lyamunkák «A belmissió» 
« A mi belmissiónk», «Imádkozás», «Mária, Jézus 
anyja», «A szegénység a biblia világánál» közül 
Rlikola János II. é. theol. «A mi belmissiónk» cimű 
müve lett-.nyertes. Az emlékünnepü l tartott val-
lásos es té lvnek különösen feladata volt felelevení-
teni a mul ta t , hogy abból tanúságot merítve, ta-
nuljunk lelkesedni a jövőért . Az elmúlt tiz évben 
mindig magasan lobogtatta a szent ügy zászlaját 
és a sok téves és nem ritkán el lenséges felfogás-
sal s zemben állva, hozzájárult ahhoz, hogy az ily 
irányú munkásságró l való téves nézetek tisztázód-
tak s a belmissiói törekvés egyre nagyobb tér t 
hódit Magyarországon is. Az egylet Mayer Endre 
theol. tanár indítására keletkezett lelkes ifjak köz-
r eműködéséve l , a kik már mint lelkészek lelkes 
zászlóvivői a belmissió szent munká jának s r emé-
ményünk van, hogy az itt elvetett mag szer te az 
országban szép fejlődésnek indul s bő t e rmés t fog 
hozni Isten országának ter jesz tése é rdekében . Igaz 
ugyan, liogy nálunk még csak g y e r m e k k o r á t éli s 

a szere te t müvének űgyszólván csodával ha tá ros 
tényeit még hiába ke res sük , m u n k á s s á g a azonban 
nem mondha tó csekélynek, mer t mig egyrészt a 
szeretetből hozott áldozat sohasem elég nagy. más-
részt nem is lehet s o h a s e m csekély. Ezen rendkí-
vüli alkalmon kivül a Collegium nagy te rmében a 
közönség számára nyilvános többrendbel i vallásos 
estélyt rendezet t . Az estélyek i ránt ez évben is 
élénk érdeklődés t t apasz ta l tunk; a Collegium dísz-
t e rme minden alkalommal megtelt. Ebben az év-
ben négy ilyen vallásos estélyt rendez tünk . Az első 
estélyt 1904. május 7-ikén tar tot tuk, mely alkalom-
dr. E, Nagy Olivér coll. jogakad. tanár olvasta fel: 
«Részletek a győri evangel ikus nemes , egyház re-
formátiójából» címen s é rdekes képe t nyúj tot t a 
M. Terézia üldözéséről . Második es té lyünket a Col-
legiummal együtt tar tot tuk má jus 17-ikén abból az 
alkalomból, hogy J. Fe rmaud , a ker. ifjúsági egye-
sületek központi t i tkára Magyarországon köruta t 
téve, hozzánk is eljött, hogy közönségünke t az 
ifjúsági egyesületek rendkívül nagy fontossággal 
megismer tesse . Nevezetes napja volt ez egyesüle-
tünknek, a menyiben nemcsak Fermaud-o t , a bel-
missiói törekvések egyik legkiválóbb buzgóságű 
apostolát tisztelhette a maga körében , h a n e m a 
hazai belmissiói m u n k a egyik legelőkelőbb s tör-
hetetlen buzgalmú apostolát Szilassy Aladár urat , 
a m. közig, biróság tanácselnökét is. N e m c s a k a 
Collegiumot s egyesüle tünket , hanem az egész 
eper jes i közönséget hálás köszöne t re kötelezte Szi-
lassy Aladár ő méltósága, hogy közénk hozta Fer -
maud-ot a lelkes apostolt és alkalmat adott a r ra , 
hogy meg i smerkedhessünk a nagy és virágzó ifjú-
sági egyesületekkel , a melyek ezer meg ezer ál-
dást hintenek a föld minden részében az i f júságra 
óva s mentve azt az anyagi s erkölcsi romlástól . 
Harmadik e s t é k ü n k ö n , má jus 25-ikén, dr. Wallen-
tinyi Samu coll. fogy m n. tanár volt szives felol-
vasni «Tompa val lásos költészetéről». Tanulságos 
szép s népsze rű felolvasásából megismerhe t tük , 
minő k incsünk van nekünk Tompa köl tészetében. 
Negyedik es té lyünk jun ius elsején volt. Ezt az es-
télyt mint «Biblia-ünnepélyt» tar tot tuk meg, hogy 
egyesüle tünk is hálával adózzék a mindenség Urá-
nak legtökéletesebb a jándékáér t s mindörökké 
megmaradó igéjéért és hogy hozzájáruljon azok-
hoz a hálaadó ünneplésekhez , melyeken márc ius 
6-ikán az egész pro tes táns világ buzgó imája é s 
köszönete szált a jó Istenhez, -az ember i ségnek 
adott e m e megbecsülhete t len k incséér t . Ezeken a 
vallásos estélyeken kivül még egy kiváló es té lyünk-
ről kell emlitést t ennünk , a mely rendkivüli je len-
tőséggel bir belmissiói egyesüle tünk ez évi törté-
netében. Szokásban volt ugyanis már az előző 
években, hogy az egyesület valamely vidéki város-
ban is rendezet t vallásos estélyt. Ezt a szokását 
megismétel te a lefolyt évben is, a midőn a besz-
tercebányai evangel ikus egyesület szíves meghi-



vására Besztercebányán 1901. má jus 12-ikén szé-
pen sikerült vallásos estélvt tartott, meivnek jöve-
delme a theol . internátus javára fordíttatott. A val-
lásos estély, miként azt a besztercebányai lelkes 
és kedves közönségünktől megtudtuk, jól sikerült 
ugy erkölcsileg, mint anyagilag, a mennyiben elis-
merőleg nyilatkoztak ottani működésünkrő l és 325 
koronát juttattak útiköltségeink fedezésére, mely 
összegből a theol. internátus javára 158 korona 
maradt . Ez okból nem mulaszthat juk el, hogy 
őszinte s hálás köszönetünket ki ne fejezzük a 
besz tercebányai evangelikus egyesületnek, egyes 
tagjainak, kivált Hugyec és Rosennauer egyleti 
tisztviselőknek s kitűnő e lnökének : nagytiszteletü 
Stehlo Gerő ev. lelkész úrnak lelkes és buzgó köz-
r eműködéséé r t s az egyháztagok rendkivüli ven-
dégszeretetéér t , a mely tényezők egyfelől felejthe-
tet lenné tették a Besz tercebányán töltött másfél 
napot s lehetővé tették a szép erkölcsi és anyagi 
sikert . Besztercebányáról tanulságos kirándulást 
tett az egyesület Zólyomba és Selmecbányára , 
Mindkét helyen rendkivül melegséggel s vendég 
szeretetei fogadtatott az ev. lelkész, az egyház, il-
letőleg Lyceum és vezetőik részéről, a miért fo-
gadják hálás köszönetünket e helyütt is. Selmecbá-
nyán Deák János 111. é. theologus prédikált , a theol. 
énekkar énekelt . Vallásos esfélyeink költségeinek 
tedezhetése céljából a negyedik estélyt, mint évek 
óta szoktuk, offertóriuimnal kötöt tük össze. Ennek 
jövedelme 77 koronát tett, a miért hálás köszöne-
tet mondunk az adakozóknak. Egyik fontos fela-
data a behnissiói egyesületnek tankönyvek hiányá-
ban vezérfonalul szolgáló lüzetek sokszorosítása, 
hogy azok ju tányos áron ter jessze a theol. hallga-
tók között. A lefolyt iskolai évben sokszorosií tatta 
Csengey Gusztáv „Égyház tör ténef ' -é t és «Ó-szöv. be-
v e z e t é s i é t , Mayer Endre «Üj-szöv. bevezetés»-ét és 
itj. Draskócy Lajos «Pastorális»-át a főt. Zelenka Pál 
püspök úrtól ajándékozott multiplikátoron ésdr . Szlá-
vik Mátyás ccDogmatörténet»-ét Phönix-lapokkál. La-
pok szerzésére és olvasókörünk fenntar tására kap-
tunk ez évben is 50 korona segélyt a mélt. s tőt. egy-
házkerülettől, a mit hálás köszönettel emii tünk meg. 
IIa figyelembe vesszük egyesüle tünk ezen tizedik, 
illetőleg tizenegyedik évi munkájá t s összehason-
lítjuk azt a tíz év előtt kijelölt czéljával, bizonyára 
azt a meggyőződést kell szereznünk, hogy jól vé-
gezte dolgát, a .m i egyszersmind biztosíték a r ra is, 
hogy ezután is jól fogja végezni. Csak legyen meg 
tagjai szivében a lelkesedés és a munkakedv , csak 
támogasson berniünket s érdeklődjék a belmissió 
iránt a közönség. Ehhez pedig van remény, mert 
a belmissió, mint szere te tmunkásság , kell, hogy 
meghódítsa a sziveket és lelkeket. Így belmissiói 
egyesüle tünk bizalommal megy neki a második 
évtizednek is, s a lelkesedéssel folytatott munka 
által a már ecldig elért e r edmények megsokszoro-
zódnak. Ügy legyen ! Az eperjesi ág. h. ev. theol. 

ifjús. Belmissiói Egyesület megbízásából : Baráth 
Károly, főjegyző. 

Külföld. 
Franciaországból. Franciaországban javában 

folyik a kul turharc . Az egyház s állam elválasztása 
(seperatio) a Concordátum (állani s egyház közötti 
egyezmény) eltörlése vagy változtatása, a Gombes-
kormány s a római pápa közötti küzdelem hullá-
mai magasra csapódnak föl. A protes táns egyházak 
helyzete is bizonytalanná vált. Hova tovább a pro-
testánsok is egyre erősebben nyilatkoznak a sepa-
rátió ellen, bár a pápasággal szemben is megmond-
ják a véleménvöket nyíltan. Igy az ev. „Témoig-
nage" c. lap 22 sz. kijelenti, hogy Nehigyfe a pá-
paság, hogy akad manapság államfő, mely a pápát 
világi ura lma visszahelyezésében támogatná, — ez 
az idő volt. s elmúlt, és vissza nem jön." Ugyane-
zen lap 30. számában hozzászól Geay lavali és Le 
Nordez dijoni püspökök kétlüzköziségéhez is. A 
két püspököt tudvalevőleg a pápa meneszteni akarta 
a kormány pedig tartja őket. A helyzet az ev. lap 
szerint az, hogy a kánonjog szempontjából a pá-
pának joga van ítélni s elitélni a p ü s p ö k ö k e t ; az 
állami s gallikán egyházi szempontból azonban a 
két püspök nem tartozik a pápai szóra hivatalától 
megválni. Előrelátónak kellett volna a pápának lenni, 
— mondja a Témoignage. A római pápa fejénél 
azonban bizonyára jobban fáj a francia protestán-
soknak az ő anyagiakban való szegénységük, igy 
különösen virágzásnak indult külső missiói egyle-
teiknek ijesztően nagy hiánnyal való küzdelme. S 
lia most beü t a separát ió s elvonatik az állami tá-
mogatás ? mi lesz velők '? Az anyagi tekintetben 
fenyegető helyzet nyomása alatt segélyző egyletek 
alapítására adták magokat fr. hitsorsosaink, de az 
adakozás kisarányú. Evi különböző értekezleteiket 
is a tagok bő részvételével megtartot ták mar a fr. 
protes tánsok. Egy ily konferencián Gautier lelkész 
tartott előadást az u. n. szabad gondolkodókról. 
Nagy — úgymond — a szabadgondolkodók befo-
lyása a francia protes tant izmusra , melyen belül 
van a hit s a hitet lenségnek találkozási pont ja is 
mintegy. Két neme van pedig — úgymond Gautier 
— a szabadgoudolkodásnak, egyik az intelligens 
nem, melyen lévők (pl Berthelot, Buisson) keresik 
a hit-igazságot merőn ésszel (ratio), a másik nem, 
— s itt a többség — a materialista szabadgondol-
kodás, melynek megvan a maga pontos kátéja. A 
két téves irány és támadással szemben az ev. ke-
resz tyeneknek ket tős a feladata: küzdeni ugyanis 
okosan és hittel egyfelől a rationalisions, másfelől 
a materialismus ellen. Az u. n. fr. prot. independen-
sek is tartottak papi értekezletet , melyen szóvá tet-
ték az egyház s állam elválasztásának kérdését ők 
is. S bár — miután állami segélyben nem része-
sülnek — nem okoz nekik nagy bajt a nehéz kér-



y 

dés . hozzászólnak mégis s á l ta lában 4 p o n t b a fog-
alják ez idó szerint i k i je len teniva ló jukat : 1. a füg-
ge t l enségben és k e g y e s s é g b e n folyton e r ő s ö d j ü n k 
tovább , 2. a k e r e s z t y é n igazságok mellet t h íven 
k i t a r t sunk , 3. a vallási é le tben főleg az egyén i ség re 
fek te tve a súlyt , küzd jünk komolyan e világi ü res -
ség é s gazdagság-sze re te t ellen é s 4. e g y e n g e s s ü k 
a k e r e s z t y é n egyházak e g y e s ü l é s é n e k (unió) útját , 
m e l y r e m á r utoísó z s ina tunk ha tá roza ta folytán 
l ép tünk is m á r . í m e 85,000 magá t ev.-nak nevező 
i n d e p e n d e n t i s t a nyi la tkozata ; s zöve t sége t a lko tnak 
ők s ugy szólnak bele e r ő s b hangon a zajgó vi-
lágba ; a szöve t ség középpon t j á t az u. n. szabad 
egyházak , j o b b szá rnyá t a me thod i s t ák s a ba l szár -
nyá t a b a p t i s t á k képezik. Az elválasztás k é r d é s é b e n 
Bouny , arver l i lelkész meg is szavaztatta hiveit 
(plebisci lum) köve tkező négy k é r d é s t tűzvén 
ki nekik : 1. Az e lválasztás e s z m é j e tetszik-e 
Önnek s keresz tü lv i te lé t óhajtja-e1? ( fe le le t : 
1K4 n e m , 52 igen) ; 2. a lka lmas-e a mos tan i 
idő a re form megvalós í tásá ra ? (192 n e m , 
41 igen) ; 3. lia a separa t io meglesz, ragaszkodni 
fog-e On egyháza h i te lve ihez? (230 igen, 4 n e m ) ; 
s 4. az e s z m e valósí tása u tán fog-e Ón egyházán 
segíteni évi pénzbel i s/.ives hozzá já ru lássa l • (228 
igen, 8 nem) . A „ T é m o i g n a g e " ev. lap a 22, 23, 24, 
25, és a 28, 29, s 30-iki s z á m a az elválasz-
tás, avagy: separat iával foglalkozik bőven s . idézi 
sok más lap nyilatkozatait is. A 22-ik s z á m b a n igy 
i r : „Nem óha j t juk az e l v á l a s z t á s t . . . de lia lennie 
kell, b e l e m e g y ü n k , — ám a k k o r is va lamely egyez-
m é n y n e k (uniónak) kell az állam s egyház közt 
lé tesülnie s lennie . . . Mi, evangél ikusok , a megí-
télés m é r t é k é t mindig az hv. -ban k e r e s s ü k s n e m 
nézzük, hogy valami hasznos-e , káros-e , n é z z ü k 
csak az igazságot az Ev. szerint . (A francia ev. lap-
nak e kétségkívül e m e l k e d e t t ev. sze l lemű szavai-
nal e s z e m b e ju t a mi uj házassági liberális törvé-
nyünk a vegyes házasságból s zá rmazó g y e r m e k e k 
vallását illető szabad megegyezés k é r d é s é b e n ; a 
megegyèzés s zabadsága itt is evangye l iomsze rü 
dolog, de sa jnos , csak elvben az, a gyakor la tban 
ká rosnak bizonyul t ! ) A h a s z n o t — folytatja a lap — 
csak a poli t ikus nézi s nézze, a ke re sz tyén e m b e r 
m é r t é k e más , s a fény is, mely előt te r a g y o g : 
az Ige s a hit ke t tős f é n y e ! A , ,L'Eclair" c . l a p b a n 
Bonnefon elmélkedik a helyzetről i lyenképpen : 

separa t io , lia jön ugy s a k k o r jön, mikor senk i 
s em vár ja : hir telen, várat lan . . . A Concorda tu in 
m e g s z ü n t e t é s e azonban nem szüli még meg az el-
választási, söt lesz egy uj — n e m Concorda tnak 
nevezet t — Concorda t . Nagy n e h é z s é g e k v a n n a k 
itt a szerzel l jogok, az anyagi ügyek, a papi s püs -
pöki k inevezések körül , s főleg ez u tóbbiaknál . Ma 
a ír. p ü s p ö k ö t a Ir. k o r m á n y nevezi ki, a p á p a pe-
dig megerősí t i ; a papoka t pedig a p ü s p ö k ö k neve-
zik ki a ku l tusmin i s te r hozzájárulásával . Hogy lesz 
az e lválasztás után'".' Az állam, ha nem fizet, n e m 
élhet sem a k inevezés s e m a mege rős í t é s jogával , 
k inevezné tehá t a p ü s p ö k ö k e t a pápa, s a papo-
kat k ineveznék a p ü s p ö k ö k . S mi lenne az e red -
m é n y i Az, hogy a papok még i nkább politikai agi-
t á to rokká válnának, s az e lő lép te téseknél n e m a 
vallásbeii a r rava lóság dön tene , h a n e m a politikai 
okosság s e l szántság é s hizelgési e rő . A pap az őt 
k inevező p ü s p ö k n e k , vagy az őt fizető t e s tü l e tnek 
csűszó- lnászó szolgája lenne. S volna államtól füg-
getlen, ác államellenes papság.' Netáni állami fegyel-
mi, felügyeleti repressá l iák c sak á l lamnak ár tó vér-
t anuka t neve lnének . A fr. p a p s á g hazaf isága meg-

s e m m i s ü l n e . . ." Ez e l m é l k e d é s r e az ev. Témoig-
nage azt jegyzi meg, h o g y : ,.ev, p a p o k k a l ez a ba j 
n e m lenne ." S azé r t — folytat ja e lap m á s u t t — 
ál lam és egyház e g y m á s s a l k ö l c s ö n h a t á s b a n , egy-
m á s melletL élve, oldja m e g élte feladatát . A s e p a -
rát iót illetve, n e m volna b e n n e baj , lia az ál lam 
igazán szabadelvű s az egyház igazán vallásos l enne . 
I s m e r v e a z o n b a n az e m b e r i gyar lóságot itt is. ott 
i s—a separa t io! :an , mely n e m béké t , de ha rco t hoz, 
á ldás n e m lehet, miér t is legyen s m a r a d j o n m e g 
a mai ál lapot (a s t a t u s q u o ) s a C o n c o r d a t legfel-
jebb revideálva javi t tassék. „La g r a n d e R e v u e " c. 
lap is azt tar t ja , hogy a Concorda t e l tör lése s enk i t 
ki n e m elégít. A social is tát nem, mer t ez n e m a 
Concorda to t , de a vallást, „a po lgá r ság e s ze rve -
zeti b e t e g s é g é t " a k a r j a e l tö rö ln i ; az u f t ran ion tan , 
a hazaf ias ka tho l ikusnak , a p r o t e s t á n s n a k is kell 
valamilyen vallási külső t ö r v é n y ; Gide, az abso lu t 
s zabadság hive, meg azt mond ja , hogy , ,ha a s e p a -
rá t ió k e v e s e b b szabadságo t nvujt az eddiginél , ak-
kor el v e l e " ; Glienon jog taná r üdvözli s e l fogadja 
az uj r ende t , ha , , békessége t hoz" . . . s tb . . . . . 
Szóval — úgy látszik — a separatio eilen les\ a 
többség a parlamentben, b á rmi t ha tározot t Jegyen 
a kiküldöt t neveze te s bizottság. S ez a bizot tság, 
m u n k á j á b a n m á r a dolog végé re kerü l t . Egyik 
utolsó t énye volt, hogy elfogadta de P r e s s e n s é 
„Kozák"-nak e lneveze t t indí tványát , mely sze r in t 
nem lesz s zabad t e m p l o m o k r a ezentúl vallási jel-
k é p e t ( emblème) t e n n i ; c sak a mos t lé tező je lké-
pek k a p n á n a k kegyelmet , m e g n é m e l y művésze t i 
s tör téne t i s zempon tbó l fon tos vagy fon tossá lehető 
j e lkép ; a ke resz t is el töröltet ik (lévén az is>: sédi-
tieux e t suspect- lázi tó s gyanús ) . A bizony kozák 
e lbánás t az ev Temoignaga is , ,vallás e l lenes phan-
fcáziából folyó e l j á r á s n a k " nevezi . Egy jogi folyó-
i ra tban a „ R e v u e de Droi t " -ban Lods Ármin fejte-
geti, hogy az állam, lia el is törüli a Concorda to t , 
a separá t ió t n e m fogadja el (Nem a k a r adni tel jes 
s zabadságo t az u l t r a m o n t á n o k n a k , pedig ezek el-
fogadnák m á r ! ) Egyébkén t Pá r i sban az ev. theo-
logiai f aku l táson — hol ju l ius 8—25-ig folytak a 
theológiai é s a theol. doktor i vizsgák — i smé t je-
lentkezni fog valószínűleg egy ki tér t volt r. ka th . 
pap : Bo i s seau Rdaul , k inek p ü s p ö k é h e z irt l e m o n d ó 
levelét egész t e r j ede lmében közli a ,.Le Chrét ien 
F ranca i s . " „Lgész a vé r t anuság ig — írja e p a p — 
hive a k a r t a m lenni a r. ka th . egyháznak , ám a vér -
t a n ú s á g megjöt t , de m á s a lakban . . , s z e n v e d t e m 
soka t . . . m o s t már , hogy k i lép tem nyugod t va-
gyok . . . m e r t megta lá l tam J é z u s o m a t , miat ta ott 
h a g y o m eddigi k e d v e s ka r t á r sa ima t , jó n é p e m e t ; 
o t thagyom, hogy k ö v e s s e m a Krisztust , tudván , 
hogy „ubi Chris tus , ibi eec les ia" ! Krupec Istrán. 

Ü z e n e t e k . 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Mindazoknak, akik az 1848. XX. t.-c. ügyében tar-
tott országgyűlés i b e s z é d e m é r t üdvözölni k e g y e s e k 
voltak, s az által is he lyese l ték fe l fogásomat é s el-
j á r á s o m a t , s k i t a r t á s ra buzdí to t tak : ez utón fe jezem 
ki őszinte k ö s z ö n e t e m e t . En nem lankadok, c sak 
t u d j a m azt, hogy le lkész társa im velem t a r t a n a k . 
Az egyházi adó ügyében kivívott állami segély m á r 
e r e d m é n y ; a papi f izetések k iegész í tésének e lha-
lasz tása azonban nagy c s a p á s ; de h a g y j á n ; m o s t 
m á r e r r e összpon tos í t suk ö s s z e s e r ő n k e t ! Nagy fát 



nem lehet egy csapással ledönteni, küzdünk to-
vább, mig itt is célt érünk. Sok az ellenség, és ra-
vasz és erős. Nagy bajunk, hogy éppen előkelő 
emberinek ártanak ügyünknek legtöbbet, és éppen 
ök segítenek nekünk legkevesebbet. Nem ők ve-
zetnek bennünket , hanem szorilanikell őket e lőre ; 
sorakozni kell hátuk mögött, hogy meg ne futhas-
sanak a harc elől, Érdekes tapasztalataink vannak 
már ezen a téren ! Csak magunkban bizhatunk, 
de azután bizzunk is ám ! Én bízom az e redmény-
ben s azért nem mondok le a küzdelemről. 

Veres József. 
N. N. Az ezredévi pályadíj határidejének meg-

hosszabitására 'vonatkozó kérelmét áttettük Gyurát\ 
F. püspök úrhoz, mint a bizottság egyik elnöké-
hez ; a választ lapunkban fogja olvasni. 

Pályázat 
Leslvó Béla ág. hitv. ev. lelkész 

káplánt 
keres. Belépési határ idő október 1. Feltéte-
lek levélileg á l lapi t ta tnak meg. 2—1 

Pályázat 
A zólyomi ev. egyház 

hitoktató s. lelkészt 
keres, kinek kötelessége 9 órai heti hitokta-
t á s s az egyházi funkcióknak a lelkészszel 
fölváltva való végzése. 

J a v a d a l m a : 1200 kor. előleges havi rész-
letekben s egy szobából álló bútorozott lakás. 

Az állás szeptemb. hó 15-ig elfoglalandó. 
Zólyom, 1904. aug. 21. 

Dr. Huszágh István Blaíniczky Pál 
egyh. felügyelő 77. 2—1 lelkész. 

Pályázat 
a túróci egyházmegyéhez tar tozó háji ág. hitv. 

ev. egyház megüresedet t 

lelkészi állomására. 
Az egyház istentiszteleti nyelve a tót. 

Jövedelem : 1. Készpénzben az egyház pénz-
tárából 420 kor. ; 2. 29 métermázsa rozs : 
348 kor. ; 8 métermázsa feles gabona (árpa-
zab) 80 kor., 7 métermázsa széna (Alsó-Stub-
nyáról 350 kl. Kisfaluról 200 kl. Cseremos-
nóról 150 kl.) : 28 kor. ; 14 métermázsa 
szalma az összegyháztól : 28 kor ; 3. A háj i 
úrbéresektől famegvál tás cimén 40 kor. ; 4. 

70 köbméter puha tűzifa behordva 140 kor. 
5. 3 hold földmunka megvál tása a háj i hí-
vektől : 60 kor. ; 6. 1 hold 308 |~|-öl rét él-
vezete 40 k o r ; 12 hold 81 j J—öl szántó él-
vezete 220 kor. ; 7. Stólák. offertoriumok, 
anyakönyvi kivonatokért 268 kor., összesen 
1662 kor., természetben lakást és két nagy 
ker tnek élvezete. 

Ezen állomásra pályázni kívánók okmá-
nyokkal felszerelt jelentkezéseiket alólirott es-
peresi hivatalhoz f. 1904. évi szeptember hó 
10-ig nyúj tsák be ; később beérkező, valamint 
a kihirdetés előtt érkezet t jelentkezések nem 
vétetnek tekintetbe, miért is azok is, akik 
már jelentkeztek, újból jelentkezzenek. 

Mosócon. (Turóc m.) 1904. augusztus 22. 

Morhá Márton 
78 1—1 a túróci-ág. liitT. ev. egyházmegye esperese 

A nagrtiszteletü vallástanár és lelkész 
urak figyelmébe ! 

A vallásoktatás nélkülözhetlen segédesz-
köze a már évek óta óhaj tot t s a múlt évi 
egyetemes közgyűlés által e l fogadot t „Bibliai 
Olvasókönyv' Adóiján Ferenc, Hetvényi Lajos 
főgymn. vallástanárok és Jans% Vilmos theol. 
t anár körültekintő szerkesztésében megjelent s 
Hornyászky Viktor könyvkiadónál kapható ; 
de megrendelhető bármely vidéki könyvke-
reskedés u t j án is. — A „Bibliai olvasókönyv" 
ára nagy ter jedelme mellet t is csak 2 kor. 
4 0 fillér. A könyv nag}7, hézagpótló értéke 
az, hogy pedagógiai és didaktikai szempont 
szerint kiválasztott ó- és ú j - tes tamentomi sze-
melvényeket ta r ta lmaz. Közöl az apokrifus 
könyvekből is egyes részeket. Értékes részét 
képezik továbbá e könyvnek a függelékül kö-
zölt tá rgy- és szómagyarázatok s az időszaki 
táblázatok, végül az il lusztrációképen felvett 
archeológiai képek és térképek. A könyv külső 
kiállítása is igen sikerült. 

Tagadha ta t lan , hogy val lásoktatásunknál 
a bibliaolvasás meglehetősen hát térbe szorult 
azon oknál fogva, mer t a teljes Biblia tan-
könyv gyanánt nem használható. Ezen a ba-
jon kiván segiteni a fent nevezett „Bibliai 
olvasókönyv". Azon reményünket füzzük eme 
könyv megjelenéséhez, hogy ennek haszná-
lata kapcsán biblikus szellemben felnöveke-
det t evangelikus nemzedék fog támadni . 

Az új iskolai év küszöbén melegen ajánl-
juk e művet a minden fokú iskolába való 
bevezetés céljából a vallásoktatók figyelmébe. 

Kiváló t isztelet tel 

Majba Vilmos, 
1—1 Luth.-Társ. t i tkár. 
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Pályázat 
a börzsönyi (Hontm.) német-magyar nyelvű 

ág. hitv. egyház 

lelkészi állására. 
A pályázónak igazolnia kell. hogy a né-

met nyelvet szóban és Írásban telj -sen birja. 
Javadalom : lakás mellékhelyiségekkel 

és kert, 500 kor. készpénzben, 31 hl. búza, 
18 hl. bor, 48 km. kemény fa, 2 szekér széna, 
3 szekér szalma, 8 hold szántóföld haszon-
élvezete, stóla, stb. Az összjövedelem mini-
mális számítással 1900 kor. 

A kellően felszerelt folyamodványok f. 
évi szeptember hó 17-ig alólirotthoz külden-
dők. 

Százd, 1904. augusztus 21-én. 
u. p. Demcnd (Hontm.) 

A nagyhonti főesperes megbízásából : 

Rozsnyai János 
ev. lelkész. 

3—1 a börzsönyi egyház administra tora. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárott . 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerei lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron ta r tk i s -
sebb nagyságú u j é s 
átalakított templom 
orgonákat és har-

- 1" ^zzzzTH zzü. moniumokat. 
Orgonák évi kezelését és gondozását, va-

a i n i n t átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
45 1 5 - 1 5 

Pályázat. 
A losonci ágost. hitv. evang. egyház pá-

lyázatot hirdet egy kántorsággal egybekötött 

leány népiskolai tanítói állásra. 
A pályázni szándékozók 1904. szeptem-

ber hó 7-ig bezárólag terjesszék be neve-
zett egyház lelkészi hivatalánál kérvényüket 
a szükséges okiratok mellékletével együtt. A 
négyeshangu orgonajátékbeli jár tasság mel-
lett elsőbbségben részesülnek az oly pályá-
zók, akik valameiy énekkarnak, dalegyTestilet-
nek tagja i vagy vezetői. A megválasztandó 
rendes kántortanító, ha kezdő, ideiglenesen 
egyr évig alkalmaztatik, melynek letelte után 
véglegesittetik, a működésben levők azonnal 
véglegesí te tnek. Kötelességei : az elemi le-
ányiskolában az iskolaszék által meghatáro-
zandó osztályok tanulóit (most I. és II.) ön-
állóan vezetni : templomban hetenként föl-
vál tva (most e nélkül) orgonálni, az éneket 
vezetni, az egyházi énekkarban közreműködni, 
esetleg azt oktatni, vezetni. A törvényes óra-
számon belül az állami fiu-iskolában vallás-
tant tanitani. J a v a d a l m a z á s a : 1200 korona 
készpénz, havi előleges részletekben az egye-
li ázi pénztárból ; szabad l akás ; 1V» hold föld 
haszonélvezete (50 K.) ; temetési stóla (2 K); 
tanitói offertórium arányos osztaléka, ének-
kari osztalék ; ötödéves korpótlék öt izben. 

Kelt Losoncon, 1904. augusztus hó 17. 

Margócsi József 
1—1 lelkész. 

Pályázat. 
A soproni ág. hitv. ev. egyTházközség 

elemi népiskolájánál egy 

rendes tanitói állás 
üresedésbe jővén, arra ezennel pá lyázat hir-
dettetik. Ezen állással járó jövedelem : 1. Evi 
1700 korona fizetés és öt száz koronás ötöd-
éves pótlék. 2. 400 korona lakbér, esetleg 
természetbeli lakás. 3. Tizennyolc köbméter 
kemény7 hasábfa. Pályázhatnak ág. hitv. ev. 
okieves tanitók, kik a magyar és német nyel-
vet tökéletesen bírják és az ének és torna-
tanításban is jártasak. A választás egy próba-
évre történik : ha azonban oly taní tóra esik 
a választás, ki már véglegesen hivatalban 
volt, az egyházközség a próbaévtől eltekint. 
Az állomás f. évi október l-jével foglalandó 
el. A keresztlevéllel s egyéb okmányokkal 
kellően fölszerelt folyamodványok f. 1904. 
évi szeptember 4-ig az egyházközség elnök-
ségéhez, nt. Brunner János lelkész úrhoz cí-
mezve, küldendők. 

Sopronban, 1904. augusztus 18-án. 

Dr. Dónuj Lajos 
76 1—1 felügyelő. 



Üzletem fennállása alatt 116 ev. ref. egyháznak szolgáltam munkámmal. 

Orgona építészeti műterem 
Debrecenben 

D a r a b o s - u t c a 7. sz. a. (a Collegiiim melleit). 
FENNÁLL 1893. OTA. 

Tel jesen e célra épi tet t házamban kész i tem a 
mai kor leg tökéle tesebb v ívmánya szer in t bá rmi ly 
kivitelű ívj o rgonáka t s azokér t a legmesszebb-
menő jótál lás t vál lalom. 

Orgona épí tészetem, mint az ev. ret . 
egyházak é r d e k é t szo lgá ló intézmény, e 
té ren az o r s z á g b a n egyedül áll. 

Munkám jóságáva l e lé r tem azt, hogy m i n d e n 
évben növeksz ik a cégem i r án t i bizalom, s ígé-
rem ezút ta l is, h o g y továbbra is ú g y az á rakban , 
min t a kivi telben egyl-ázam érdeké t t a r tom első 
so rban is szem előt t és te l jes megb ízha tóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák áta lakí tását , 
á thelyezését , t i sz t í tásá t , h a n g o l á s á t és jav í tásá t , 
vagy évi gondozásá t mérsékel t áron, több évre 
menő jó tá l lás mellet t . 

A nagy t i sz t e l e tü és t ek in t e t e s egyházi elöl-
j á róság és az adományozó közönség, va lamin t a 
kán tor , o rgonis ta és t an í tó u r a k szíves pá r t fogá-
sába t ovábbra is a ján lva magama t , m a r a d t a m 

te l j es t i sz te le t te l 

Kerékgyártó István 
33. 6. o rgona készítő. 

Határozott árak, elsőrendű minősig, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

jj Hazánk legrégibb harangöntödéje. £ 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 

Q^* Előnyös feltételek engedtetnek. í^y 

SELTENHQFER FRIGYES FII 
S O P R O N B A N 

Aján l j ák l eg jobban berendeze t t ha rangön tődé jüke t 
a t . községek- és egyházaknak . Harangok bá rmely nagv-
s á g b a n és zengze tben csak a l e g f m e m a b b ha rangé rcbő l 
t i sz ta csengő hangga l önte tnek . Repedt harangok ú j r a -
ö n t e t n e k ; ezek, valamint az ú j h a r a n g o k is, a m á r meg-
levőhöz te l j es ö s szhangza tban ön te tnek , Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazot t kovácsolt 
vasból készült szerke-
ze tünkre nagy ha ran-
gok részére, mely ál-
ta l ezek k ö n n y e n húz-
ha tók s a fa laka t nem 
rázzák. Fakoronákka l 
bíró h a r a n g o k ezen 
szerkezet re olcsó á r é r t 
á ta lakí t ta tnak . Ková-
csolt vasból készül t 
t űzmen te s harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó á rak 
mellett l eg jobban a ján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 

Malomépitészet TTj hengerszékek, minden e szakmába vágó 
g é p g y á r t á s a . Tel jes mümalmiberendezések . Különleqesséq : L e g ú j a b b szerkezetű csavaros 

~ ésszabad.víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M . - fé le v i lághí rű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

magvaro r szág i k izárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 

Készí t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
= Raktár : Budapest, V., Lipót-körut 15. 

i v - e s / s i t n n u u e i j i i t _ ' i i j u 

Gazdasági gépeket5 szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóerőig 
1» e n % i n -motoros c s é p l ö k é s % l e t e k. 
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B V A I . M Z ÉS ISKOLA. 
Előfizetés di ja: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

E g y szám ára 24 fill. 

Néhány szó a theologiai tanügyi szer-
vezetről. 

Sok mérges anyag bele vetődött már a 
vita folyamába, mely egyetemes eg\Tházunk 
ezen végtelen fontos ügyéből, theologiai is-
koláink újjászervezésének kérdéséből eredt. 
Lát tunk személyes érzékenykedést, láttuk a 
közérdeket különféle megvilágításban, hallot-
tunk apodiktikus érvényre igényt tartó kijelen-
téseket és minő sikerrel '? Annyi eredmény a 
komoly és mérges vitából mindenesetre le-
szűrhető, hogy eszméink a mérkőzésben és 
a mérkőzéstől valamennyire megtisztultak. 
A komoly szemlélődő tisztán lá that ja a nagy 
célt, melyet theol. főiskoláink tanügyi szerve-
vezése el akar érni és felismerheti az erre 
irányuló javaslat célszerűségét és hibáit ; 
megtalál ja minden bizonynyal a javaslat tá-
madóinak Írásaiban is az igazságot, mely 
elöl elzárkózni a javaslat legbuzgóbb védel-
mezőjének sem lehet és nem is szabad. Azért 
még mindig időszerű a hozzászólás a javas-
lathoz, sőt mivel lassan-lassan az ügy dűlőre 
jut komoly kötelesség is, távol a közeli ér-
dekeltek izgalmaitól, latra vetni a javaslatot 
és megállapítani erényeit és hibáit, hogy 
törvényes erejűvé váljék benne a mi jó és 
fogyatkozásai, melyek ípgíőbb iskolai okta-
tásunk fejlődésére bénitó.lag hatnának, ki-
küszöböltessenek. \ t 

Az egyházalkotmány kötelezte az egye-
temes közgyűlést a theol. főiskolák közelebbi 
szervezetének megállapítására, mindenesetre 
azzal a célzattal, hogy ebben a szervezetben 
legyen egység, legyen oly keret, melybe 
minden egyetemes jellegre igényt tartó theol. 
főiskolának bele kell illeszkednie. A keretet 

Hirdetés dija: 

E g é s z oldal . . 16 kor. 

Fé l oldal . . . 8 ., 
N e g y e d oldal . 4 ., 
Nyolczad oldal 2 „ 

megvonta az egyet. közg}~ülésnek e célra 
kiküldött bizottsága egy javaslatban, mely 
leszállított és emelt, tördelt és épített, hogy 
megteremtessék az egység theol. főiskoláink 
szervezetében, tan- és vizsgálati rendszeré-
ben és kormányzatában. Legyen valamennyi 
egyenlő rangú, jelentőségű, ez egyetemes 
egyházi közérdek, melyet kétségbe vonni 
nem lehet. Ha nem lehet egyetlen egy, min-
den érdeket kielégítő theol. főiskolánk, az 
egység követelményét, az egyenlőséget meg 
kell teremteni. 

Ezen irán3Telv vezette a szervezet készí-
tőit, illetőleg készítőjét, ezért tehát gáncs 
nem érheti. Más kérdés azonban az, vájjon 
ezen elv sikerrel érvényesült-e a szervezet-
ről készített javaslatban ? Xegves szempont-
ból tehetjük vizsgálatunk tárgyává a javas-
la to t : az Alkotmányhoz való viszonyában, 
tanügyi, egyházkormányzati és pénzügyi 
szempontokból. Kétségtelenül legfontosabb a 
két első szempont, a melyből én is vizsgá-
latom tárgyává teszem ezen alkalommal a 
javaslatot. 

Minő tehát a javaslatnak viszonya az 
Egyházaikólmányho% ? Noha a javaslat egye-
nesen az Alkotmánw 221. pont jában foglalt 
utasításon épült fel, noha az Alkotmány meg 
is határozza a theol. főiskolák célját és jel-
legét, a javaslat csak látszat szerint ragasz-
kodik az Alkotmány liatározmányaihoz. Már 
az 5. §-ban a theologiai főiskola feladatá-
nak meghatározásában átlépi a javaslat az 
Alkotmányban megvont keretet és egyút ta l 
komoly összeütközésbe kerül a logikával. U j 
dolog a meghatározásban az elméleti és gya-
korlati theologiai tudomány megkülönbözte-
tése, amit az Alkotmány gondosan elkerült. 

MEGJELENIK MIXDEX CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e ' e l ö s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 



Nem én teszem ezt először szóvá, talán nem 
is én utoljára, mert há t elméleti tudomány 
és gyakorlati tudomány nincs ; a tudomány 
mint ismeretek rendszere mindig tlieoretikus ; 
csak tudás van elméleti és gyakorlati, ez 
azonban mindig egyazon tárgyra vonatkozik, 
mig a theol. „elméleti1 ' és , ,gyakorlati" tu-
dományok ily viszonyban nem állanak egy-
mással. De ha a meghatározés ezen hibájá-
val még nem ütközik az Alkotmánya hatá-
rozmányába, hát beleütközik a javaslat meg-
határozása további kitételeiben, a mikor a 
theol. tudományok önálló müvelését a szent-
írás, ág. hitv. evang. egytiáz tanai, hitelvei 
és a tanszabadság elve alapján követeli. Ba-
jos dolog volna megállapítani, mi i ra t ta a 
javaslat szerzőjével eg}7más mellé ezen kife-
jezéseket, mert világos, hogy azok egymás 
mellett meg nem állhatnak. Az Alkotmány 
a theol. főiskolák alapelvéül megjelölte böl-
csen : az egyház hitelveinek megtartása mellett, 
a tanszabadságot. Ebből a reformáció szelleme 
beszél, de a javaslat meghatározása ettől ide-
gen. A hitelveknek nem is melléje, hanem 
elibe helyezi az egyház tanait ; az ebben nvi-
latkozó logikai lapsust figyelmen kivül hagyva, 
konstatálnom kell azt az igazságot, hogy 
dogmatismus alapján a tudományok önálló, 
szabad mivelése lehetetlen. Előre igazságok-
nak felvett tételekből a tudománymak ki-
indulnia nem lehet. Ez egyetemleg vallott 
igazság. A tudomány kuta t ja és megálla-
pít ja az igazságot, melyTet tételes alakban ki-
fejez és közkincsévé teszi azt az emberiség-
nek, de az igazság kutatásában és megálla-
pításában vezérelvek után indult ugyan, de 
korlátokat maga elé nem szab, s ha ilyeneket 
talál, lorombolja, — hogy azután kutatása 
eredményeül talán maga állítsa fel az imént 
lerontott korlátokat, vagyis igazságul ismerje 
el azt, a mit emberi meggyőződés már ilye-
nül hirdetett . Miért toldja meg tehát az a 
javaslat a zsinati törvény reformátori szellem-
től fogant határozmányát olyTas valamivel, a 
mi ellen ez a szellem mindenha tiltakozott, 
t. i. a tekintély elveinek felállításával, hi-
szen ez katholikus álláspont. Nem hagyhatom 
szó nélkül a javaslat meghatározásában azon 
logikai hibát sem, hogy a szentírást az egyT-
ház hitelvei mellett külön, első helyTen emliti 

holott hitelveink egyike épen a . szentírásban 
foglalta isten igéje ! A theologiai főiskola fela-
datának meghatározása tehát rossz, sőt egye-
nesen veszedelemes lehet theol. tudományos-
ságunk fejlődésére ; azért uj, az Alkotmánymak 
megfelelő meghatározással cserélendő fel. 

Lássuk már most fotytatáskép az uj szer-
vezetnek az Alkotmányhoz való viszonyát a 
theol. főiskolák alakjának meghatározásában. 
Mielőtt erről itt érdemileg véleményemet el-
mondanám, azaz ezen viszonyt megvilágíta-
nám, nem hallgathatom el, mert nem is,lehet, 
a meghatározásokban a szabatosság hiányát, 
a mi egy ilyen nagy igénynyel fellépő mun-
kálatnál öreg hiba. Az Alkotmány distinc-
tiója itt is hasonlíthatatlanul szabatosabb az 
uj szervezetnél ; megmondja világosan, mi az 
theol. fakultás és mi a theol. intézet, mi a 
kettőt szétválasztó különbség. E szerint min-
den a szakrendszer alapján szervezett theol. 
főiskola fakultás, igy az volna elvileg a szak-
rendszer alapján szervezett pozsonyi intézet 
is ; ezen szervezet nélkül a főiskola theol-
intézet. Az uj szervezet theol. intézetet 
nem ismer, hanem akadémiát ; az elnevezés-
beli különbség ugyan nem jelent itt semmit, 
de a mi fődolog : a theol. fakultást ép ugy 
determinálja, mint az akadémiát, ama telje-
sen a lényegre nem tartozó megkülönbözte-
téssel, hogy az akadémiában az első három 
évfolyamban kiválóan az elméleti theologiai, 
a negyedik évfolyamban pedig kiválóan a 
gyakorlati theol. tudományok adatnak elő. 
Ez ugyan nem különbség, mert a theol. fa-
kultás feladatául is megjelöli a theol. tudo-
mányok önálló mivelése mellett a lelkészi 
hivatal gyakorlására szükséges ismeretek köz-
lését is. No de mégis van különbség is, t. i. 
a fakultásnak egyetemi színvonalon kell álla-
nia ! Mit jelent ez ? Hogy a professoroknak 
a fakultáson különbeknek kell lenniők, mint 
mint az akadémián. 

Az Alkotmányiba ütköző itt, hogz az uj 
szervezett egyszerűen túl teszi magát , a 218. 
§-on, a mi nem menthető eljárás, mert a -ört 
véoy7 azért alkottatott , hogy megtartassák ! 

Második szempontul, melyből a theol. 
intézetek szervezésére készült javaslatot bí-
rálni lehet és bírálni kell a tananyag s be-
osztása és ezzel kapcsolatban a vizsgálati 



rend vehető fel. Ebből a szempontból sem 
mondhatunk sok kedvezőt a javaslatra, sőt 
előre kimondhatjuk, hogy a javaslat e része 
sem szerencsés órában sziüetett. Szűk látkörü ; 
mintha szerzője nem érezné kellőkép a tu-
domány eszményének, az igazságnak győz-
hetetlen ősi erejét ; mintha nem birna egy-
általában hazai oktatásrendszerünk korlá-
tain átpillantani, s megszerezni, megállapí-
tani nem tudná azon okokat, a melyek péld. 
a német főiskolát a nemzeti művelődés és 
szellemi nagyság, bölcsőjévé avat ja . A szer-
vezet szemmináriumszerii oktatási rendet ja-
vasol. mely szerintem a theol. főiskoláink s 
theol. tudományosságunk fejlődésére csak bé-
nitólag hat. 

Magára a t ananyag beosztására nem sok 
a megjegyzésem ; általános keretben a szük-
ségszerüleg tanitandó tá rgyakat sorolja fel, 
.special-collegiumokról nem emlékezik. Feltűnő 
azonban, mennyire mostohán bánik el az elő-
készitő tárgyak közt a bölcseleti tárgyakkal ; 
a vallásbölcselet, melv tudományág korunk-
ban hatalmas arán}Tokban fejlődik nincs a 
tárgyak közt ; a lélektan ott van, miért épen 
ez? S lia a lélektan ott van, miért nincs ott 
a logika, vag)'- philosophiai anthropologia ? 
Az exegetikai tárgyak közt figurái a Jézus 
élete, holott Harnack, Olking, a mit Jézus 
életéről tudunk, mind — az egy negyed 
lapra leirható. A semináriumok, melyek — 
úgy látszik — nem kis mértékben követel-
tetnek, aligha el nem ront ják a tudomány 
után epedők é tvágyá t ! 

A tanterv megállapítása ugyan megha-
gyatik a tanári karnak, de a jóváhagyás és 
minden ujabb változtatás helybenhagyása 2, 
mondd két fórumtól fog függni, holott a vizs-
gálatok anyaga megállapit tatván, a tani tás 
terve kialakul szükségszerüleg helyesen, mely-
nek helybenhagyására talán egy fórum is 
elegendő volna. 

A tantervről, taneszközökről mondottak 
helyesek, de lia a theol. akadémiáknak ezek-
kel birniok kell, miért nem mondja meg a 
javaslat a forrást : miből szerezzék be a 
szükségleteket ? 

Az egyezően rovatolt leckekönyvek stb. 
követelménye talán felesleges uniformizálás. 

Szóval ne legyen s°mmi sajátossága egv in-
tézetnek, mert az ellenkezik a tancéllal ! 

A tanrendszerrel stb. kapcsolatban szük-
ségszerüleg kell a colloquiumról és vizsgálati 
rendről is emlékeznünk. 

Tudom, hogy kevesen vallják az én el-
vemet, de nem hal lgathatom el, hogy a min-
den kötelező tárgyból való kötelező colloqui-
umot, a mit a javaslat megszab, nem he-
lyeslem, mert ez feltétlenül há t ránya az ifjú 
theologus tudományos kifejlődésének. Nincs 
mindenkinek minden tárgyhoz egyforma 
haj landósága s a kényszerült colloquium le-
galább is elzsibbasztja, erejében megtöri az 
egyéni vonzalmat, mely a theologiai tudo-
mányok valamelyik ágához csatolja az ifjút. 
Lesznek papjaink, de a theol. tudományos-
ság fonn}Tadó virág marad továbbra is mi-
nálunk. Tanulhatnánk a németektől ! 

Kimondja a javaslat azt is, hogy a ki 
a 2-ik félév végén elégtelenül colloquált, az 
a következő tanév elején javitó colloquiumra 
köteleztetik, há t jó ; de mi lesz azzal, a ki 
az első félév végén colloquált elégtelenül? 

A második félév végén 2 vagy több 
tárgyból elégtelenül colloquáltakra kimondott 
Ítélet pedig még a gymnasiumi tanítási ill. 
vizsgálati rendszer szabadelvüségének is mö-
götte marad. Ennél a reformátusok rendsza-
bályai mindenesetre liberálisabbak. 

A vizsgálatokról ál talában javasoltakra 
nézve megjegyezem, hogy helytelen szerintem 
a 46. pont alatti rendelkezés, mely kötelezi 
a theologust, hogy ott vizsgázzék, a hol az 
utolsó félévet ha l lgat ta ; ennek értelme nincs. 
Valaki péld. öt félévet hallgat Pozsonyban 
a hatodikat, vagy Sopronban s tartozzék 
az utóbbi valamelyik hetyen vizsgázni, holott 
sem a tanárokat , sem módszerüket ki nem 
ismerhette. 

A 49. s}. azon rendelkezése, hogy min-
den vizsgálat csak egyszer ismételhető, s 
azután nincs irgalom, mert a kétszer bukott 
theologus képtelen minden theologiai pályára, 
ugyancsak szerényen ballag a gymnásiumi 
vizsgálati rend háta mögött; hiszen az u jabb 
teljes érettségire utasí tot t ifjú is, ha újfent 
megbukott egy tárgyból, kireparálhat ja hi-
báját egy pótló vizsgálaton ; de há t ez le-



hetetlen egy akadémia nevezetű intézetben. 
Erre is keresni kéne példát. 

Hiba itt az is, hogy nem állapit meg a 
javaslat 2 vizsgálati terminust, a mi igen 
helyesen gyakorlatban volt eddig. 

Az alapvizsgálatról alig van valami mon-
danivalóm ; a vizsgálati anyagot a javas-
lat redukálja bizonyTára a szakvizsgálat kö-
zelsége miatt, de amúgy7 is helyesen. De 
miért marad el a vallásbölcselet? 

A szakvizsgálatról első megjegyzésem, 
hogy feltétlenül helytelen a harmadik év vé-
gén. Még fel sem lélegzik a theologus, már 
is az ujabb vizsgálaton kell törnie a fejét. 
Önálló munkálkodásra, buvárlásra ideje nem 
jut. A negyedik év, a mikor csupa gyakor-
latisággal táplál ják kebelét, a mikor megint 
vizsgára kell készülnie, alig lesz alkalmas a 
tudományos fejlődés ösztöneit az if júban erő-
siteni. A vizsgálatoknak a javaslatban ter-
vezett beosztása megmagyarázza azután a 
szakvizsgálat anyagának fogyatékosságát. 
Sem az ó-, sem az újszövetségi bevezetés 
nem képezi a vizsgálatok tárgyát . Ugyan 
mit vétettek ezen fontos tudományágak, a 
melyek kanonikus irataink történetébe, a 
szerzők egyéniségébe bepillantást engednek, 
a történeti igazságot az eltérő előadások és 
különböző vélemények egybevetéséből megál-
lapít ják s lehetőleg világos képet nyújtanak 
szentkönyvünknek egyházunkra s hitünkre 
való jelentőségéről, hogy ezek kimaradtak a 
vizsgálati tárgyak közül ? Ennek egyetlen 
oka a vizsgálatok rövid időközökben való 
egymásutánja lehet, a mi szükségszerüleg 
redukálja az anyagot. Ez azonban nem helyes. 
A szakvizsgálat maradjon az eddigi gyakor-
lat szerint a 8-ik félév végére s a 4-ik év-
folyamot ne foglalja le majdnem kizárólag 
a gyakorlati theologia s ne tétessék ezzel 
lehetetlenné a theologusnak 6 félév elvégzése 
után a külföldi egyetemek látogatása. A gya-
korlati lelkészkedésre vonatkozó ismereteket 
közöljék a theologussal fokonkint, mert an-
nak igy lesz termékenyítő ereje s valójában 
igy is van a theologusnak arra szüksége. A 
külföldi egyetemek látogatása pedig nem, 
hogy megnehezítendő, hanem könnyítendő 
volna, hiszen universalisabb műveltségünket 
a tudományosság tágabb mezején szerezzük 

meg. Az a szabadság, az a lelkesedés, az a 
céltudatos munka, önzetlen fáradozás az 
igazság kutatásában a mit ott a külföldi (né-
met) egyetemen látunk, lehetetlen, hogy az 
ifjú szivekre ne a legmélyebb hatást gyako-
rolja. A külföldi közviszonyok, a kulturális 
nagyság, a socialis viszonyok pedig bő al-
kalmat nyújtanak az i f júnak a szemlélődésre 
elmélkedésre, eszmék gyűjtésére, a melyek-
kel mint gyakorlati lelkész is megterméke-
nyítő hatást gyakorolhat környezetére. Ha 
azonban korlátoztatik a külföldi egyetemek 
látogatása, a javaslatban tervezett módon, 
minden esesre kevesebb ifjú fogja a tudomá-
nyosság ősi forrásait felkeresni; mert abban 
a korban már hatalmasan kifejlődik az ifjú 
emberben* az önállóságra való vágyT s bizo-
nyára ezen vágy7 sokakat visszatart attól, 
hogyT a négy kötelező éven felül még egy 
évvel megtoldják főiskolai tanulmányaikat. 
Igy7 még biztosabban veszendőbe mennek 
külföldi alapítványaink, elharácsolják tőlünk 
azok, a kik kénytelenek külföldre járni s a 
kik nekünk odakünn legnagyobb ellenségeink ! 

Az a kilátásbeli előny, hogy7 a ki hazai 
főiskolai tanulmány rai befejezése után kül-
földi tanulmányt folytat , a javaslat értelmé-
ben theol. magántanárul alkalmazható, igen 
vékon}T biztatás marad és nem sokakat in-
dít majd a külföldre, hiszen a 3 akadémián 
mindössze 3 magántanár i szék állíttatik fel. 
Annak a határozmánymak pedig, hogy azon 
lelkészjelöltnek, ki valamely7 külföldi egyete-
men legalább egy7 félévig vagy tovább foly-
ta t ta tanulmányTait, a gyakorlati évben egy7 

félév beszámítandó, értelme alig van, mert 
hiszen nem lelkészi gyTakorlatot, hanem tu-
dományos buvárlatot folyhatott ! 

Természetesen azon intézkedéssel, a mely 
helyre állítaná ill. meghagyná a régi rendet, 
t. i. a szakvizsgálatot a negyedik évfolyam 
végén tenné továbbra is kötelezővé, a lel-
készjelölti, vagy7 lelkészképesitő vizsgálat vagy 
összeesnék a szakvizsgálat idejével s nyom-
ban következnék utána, vagy7 pedig valamely 
meghatározandó időköz multán. Ha azonban 
arra a negyedéves theologusra nem volt 
eddig valami nagyT megpróbál tatás a szak-
vizsgálat után nyomban a lelkészjelölti 
vizsgálatot is megállani, — azt hiszem to-



vábbra sem lenne az. Mi a kik minden 
nehézség nélkül helyt á l l tunk , egyáltalában 
nem szomoiú emlékkel gondolunk arra a 
megpróbál ta tásra vissza. 

Az ifjúban fokról-fokra, évről-évre jobban 
fejlődik a gyakorlati érzék s ez nagyban elö-
segiti a sikert. 

A vizsgálatokról lévén szó, nem hallgat-
hatom el a vallástanári képesítésről javoltak 
hibáit. A 68. §. szerint csak a rendes lelké-
szek mentesek a vallástanári vizsgálat alól, 
mig a többiek nem. Az Alkotmány 214. §-a 
ilyen megkülömböztetést nem ismer ; szól 
le1kés%ek-rö\, s a lelkészi karakter t egy fel-
avatot t lelkészjelölttől, segéd- vagy helyettes 
lelkésztől sem lehet megtagadni . És a jellem-
zett rendelkezése a javaslatnak annyival 
helytelenebb, mert hiszen a vallástanári 
vizsgálat tárgyai ugyanazon theol. tudomá-
nyok közül valók, melyeket az a lelkészjelölt, 
segéd- és helyettes lelkész is kötelezőleg hall-
gatot t s belőlük a kötelező vizsgálatokat 
megállotta. Azon kivül az az ifjú még 
recenti memoria birja a tanultakat , mig mi 
rendes papok bizony felejtünk, még ha igyek-
szünk is a kellő szinvonalon mozogni. A 
vallástanári vizsgálat alól tehát a segéd- és 
helyettes lelkészek is felmentendők. 

* 

Feladatom végére jutot tam ; bírálat alá 
vettem a theologiák tanügyi szervezetéről 
irott javaslatot az Egyházalkotmányhoz való 
viszonyában s a t anayag és vizsgálati rend 
szempontjából. Igyekezetem nem az volt, 
dicsérni a; javaslat előn}Teit, mint inkább 
reámutatni hibáira, melyeket hibáknak tartok, 
hogy idejekorán orvosolhatók leg}*enek. Egy 
ilyen cikk kerete meg sem engedi a javaslat 
kimerítő, minden oldalára kiterjedő figyelem-
mel való tárgyalását . A javaslat alapelvével 
eg}7et kell értenünk, ez meggyőződésem ; de ha 
a javaslat mai a lakjában ny-er törvényes erőt, 
erényei mellett nag}r hibái is sanctionáltat-
nak. theologiai oktatásügyünk, theol. tudo-
mányosságunk fellendülését tőle alig-alig vár-
hat juk. Illeszkedjék Alkotmányunkhoz,leheljen 
több szabadságot, emelje intézeteinket ki-
válóknak bizon}Tult külföldi példák után, úgy 
ezen nag}7 érdeket szolgáló javaslat meg-
nyugtatólag megoldja theologiáink régen 
vajúdó ügyét. 

Több tájékozottságot kivánó kormányzat i 
részről nem szólok ; de azt hiszem, hogy be-
válik. Pénzügyi része talán nem a legmeg-
nyugtatóbb, mert az államsegély tetemes 
részét ismét személyi kiadásokra leköti. De 
hát az ekklézsiák várhatnak ! 

—m—I. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Folytatás .) 

A házasulok vallás szerint Magyarországon 1902-ben . 
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Belföld. 
Templomavatás Sárvárott. A sárvári gyüleke-

zet 1834—1836. években épült templomát, melyet 
alacsony fekvésénél fogva a nedvesség alaposan 
megrongált, a bélmisszió egyletnek, a rábabogyosz-
lói nőegyletnek és egyes áldozatrakész buzgó hí-
veknek adományaiból újjá alakitotta. Augusztus 
20-án volt a templomavatásnak örömnapja . A hi-
vők serege már reggel 9 óratájban kezdett gyüle-
kezni, 10 órakor pedig, a midőn a harangok behív-
ták a hívőket a templomba, zsúfolásig megtelt a 
szentegyház. A püspök megbízásából Kund Sámuel 
e spe res avatta fel a templomot, minek utánna a 
helybeli lelkész a hivek éneke ntán az oltár előtt 
rövid, de megható imával bevezet te az ünnepélyt . 
Kund esperes abból indulva ki, hogy bármely na-
pon foglalkozzunk az Isten igéjével, az a nap meg-
szenteltetik az isten igéje által, elmondá, hogy az 
a nap is megszenteltet ik, mivel Is ten igéjének hir-
detése, hallgatása végett gyültünk egybe Isten há-
zába. Kiterjeszkedett aztán a sárvári gyülekezet 
fényes múlt jára, a midőn a sárvári evang. gyüle-
kezet hata lmas pártfogói alatt Erdősi Szilveszter 
János vezetése alatt a reformatio szellemi mozgal-
mainak egyik számottevő központ ja volt. Szólott 
aztán az idők já rásának megnehezedtével elkövet-
kezett azon szenvedésekről , a melyeknek súlya 
alatt az egykor tekintélyes egyház tagjainak 
száma nagyon megcsökkent , a nyilvános isteni tisz-
telet az artikularis helyekre szorítkozott. Megemlé-
kezett arról, hogy József császár idejében szebb 
hajnal kezdett hasadni, de Sárvárnak még nem 
virradott meg, mivel a gyülekezet megalakításához 
szükséges családok számát kimutatni nem volt ké-
pes. Folytatta azután, hogy az 1790/1 XXVI. tör-
vénycikk ledöntvén a 100 család k imuta tásának 
korlátait, Sárvár elvált Simonyitól, inelylyel együtt 
tartott Józset császár ideje óta félkészt és önálló 
gyülekezetté lett. A megalakulás és be rendezkedés 
azonban sok küzdelmekbe került, sok nehézsé-
gekbe ütközött. Annál nagyobb örömünk most, 
midőn szabadságunk van nekünk a szenthelyre való 
bemenetel re . És ezen örömtől áradó szívvel átadta 
a templomot rendel te tésének, kérve, intve a hive-
ket hitbeli állhatatosságra, áldozatkészségre, Isten-
nek tetsző igaz keresztyén életre. A felavatott tem-
plomban Kiss János szombathelyi lelkész az egyh.-
mégye jegyzője mondot ta az első egyházi beszédet, 
melyben a hívőket a templom látogatására, isteni 
tiszteletek gyakorlására buzdította. A tar talmas gon-
dolatok mélységével s elragadó szépségével ékes-
kedő beszéd nagy hatást tett a gyülekezetre. Egy-
házi cselekvényül még a helyi lelkész, kinek a 
templom felépítésében a gyülekezeti felügyelővel s 
a gondnokkal bokros érdemei vannak, két egyház-
kelő asszonyt bocsátott ki. És ezzel az épületes 
ünnepély véget ért . 

Lelkészválasztás. A kies fekvésű, szép fiirdő-
helylvel biró Balf soproni felső egyházmegyei ág. 
h. evang. egyházközség most töltötte be ürese-
désben volt lelkészi állását. Egyhangúlag Böhm 
Richárd volt hidegkúti segédlelkész, balfi administ-
ratort választotta meg a közgyűlés. Helyére Hideg-
kutra Vértesi Zoltán pápai, egyházker. segédlelkész 
ment. 

Felügyelő beigtatás. Szép, lélekemelő ünnepe 
volt a kemenesal jai ev. egyházmegyének augusz tus 
20-án. Ekkor iktatta be rendkívüli közgyűlés kere-
tében uj jonnan választott egyházmegyei felügyelő-
jét Dr. Berzsenyi Jenőt diszes állásába. Berzsenyit 
az összes egyházak egyhangú szavazata Iá via el e 
szép állásra. Benne az egyházmegye kiváló vezért, 
a felügyelői kar pedig"jeles, hithű pro tes táns ta-
got nyert . Berzsenyi Jenőt mi is szeretettel kö-
szöntjük ez alkalomból. 

Lelkész beiktatás. A p o z s o n y m e g y e i ev . e s -
perességhez tartozó Német Gurab-csataji egyház ez 
idei templomszentelési emlékünnepét augusz tus 
20-án egy szép, szivet telket emelő ünnepies ak tus 
koronázta s tette emlékezetessé, az újonnan válasz-
tott lelkipásztornak Bis^kup Bélának beiktatása. 
Igazi örömnapja volt ez a gyülekezetnek, mert a 
beiktatott lelkészben mindenki egy szebb jövendő 
zálogát látta, azt a férfiút, a ki a gurabi egyházat 
fel fogja virágoztatni és régi jó hírnevére fogja 
emelni. A beikta tás t a főesperes helyett. Endreffy 
János felső-szelü lelkész végezte. Beszédében a 
gyütekezet és lelkipásztor közötti viszonyról szól-
ván, kiemelte, hogy kölcsönös bizalom és szerete t 
nélkül sem az igehirdetés, sem a lelkipásztori gond 
gyakorlása, sem az egyház igazgatása, s em az anya-
giak körül való fáradozás áldásos nem lehet. Az 
Úrban bizó és az Urat szerető lelkipásztor bizalom-
mal és szeretet tel fog viseltetni Istentől reá bizott 
nyája iránt. Az uj lelkész szószéki beszédében I. 
Péter 2, 9. alapján szólott ékesen, szabatosan, bib-
likusán. A többi közt meggyőző erővel fejtette ki, 
hogy nemcsak a lelkipásztor, hanem a gyülekezet 
is szolgálatra van hivatva. Bíszkup nagyrahivatott 
szolgája az Úrnak ! Szerencsés a gurabi egyház, 
hogy ilyen papot nyer t ! Mert az Úr gondot visel 
az ő nyájáról. Adjon Isten az ő papjának sok sze-
rencsét , áldást, békeséget ! E. J. 

A körmendi gyülekezet a u g u s z t u s 3 1 - é n ^ ta r -
totla tauitójánok Schram Jánosnak 10 éves műkö-
désének jubileumát, melyre volt tanítványai kezde-
ményezésére a körmendi társadalom, az egyház-
megye, a já rás 'tanítói nagy számban vet tek részt . 

Meghivó. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 
közönségének, üdv az Úrban ! Az alólirott egyház-
kerületi elnökség ezennel köz tudomásra hozza, hogy 
r endes közgyűlésünk f. évi szeptember hó 20-án é s 
következő napjaiban Budapes ten , a szokott helyi-
ségben fog megtartatni, melyre ezennel az egyház-
kerület tisztviselőit, az egyházmegyéket , a törvény-
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szék biráit, a közép- és népiskolák küldötteit hit-
rokoni tisztelettel ezennel meghívjuk. Napirend : 
Szep t ember 19-én, érkezési idő, mely napon d. u. 
3 órakor az esp. e lnökségek ér tekezle te , 5 ó rakor 
pedig a szokott eiőértekezlet tartaîik az egyház 
d ísz termében. Szep tember 20-án, d. e. 9 ó rakor 
ta r tandó istentisztelet után a közgyűlés első napja. 
Szep tember 21-én, d. e. 8 órakor a kerületi gyám-
intézet közgyűlése ; 9 órakor a kerület i közgyűlés 
folytatása. Szep tember 22-én, esetleg ha rmadnap i 
közgyűlés. A közgyűlés főbb tárgyai : 1. A kerület i 
felügyelő megnyitó beszéde . 2. A közgyűlés meg-
alakulása. 3. A püspök évi je lentése. 4. Je lentés a 
kerületi nőnevelő-intézetről. 5. A theol. tanügyi 
szervezet tárgyalása, 6. Je lentés a közép- és nép-
iskolák állapotáról. 7. A tanügyi, pénzügyi és jog-
ügyi bizottság javaslatai s azok alapján hozandó 
határozatok. 8. A inult évi kerület i és egye temes 
közgyűlés jegyzőkönyvei kapcsán hozandó határo-
zatok. 9. Indítványok. Az Cr lelke vezesse tanács-
kozásainkat és koronázza sikerrel ! Kelt Budapes ten 
és Pilisen, 1904. évi július hó 8-án. Zsilinszky Mi-
hály, egyházkerület i felügyelő. Sárkány Sámuel , 
püspök. 

Értesítés. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerüle t 
eper jes i Collegiumának főgymnas iumában az 1904|5. 
tanévre szóló beiratások f. é. szep tember 1., 2., 3. 
eszközöltetnek ; a beha tásoka t megelőzőleg aug. 
30. és 31, napjain ta r ta tnak a felvételi, javitó és 
esetleg magánvizsgálatok. Az előadások a főgym-
nas iumban szep tember 5-én veszik kezdetűket . A 
c o l l . főgymnasium növendéke i vallásfelekezeti kü-
lönbség nélkül részesü lhe tnek a Collegium kebelé-
ben fennálló, tápintézet kedvezménye iben ; az 
ezekre nézve megállapított dijak, mindig féléven-
ként ér tve, a következők: ebéd és vacsoráér t 150 
korona, c s u p á n ebédér t 84 korona. Ezen dijak 
félévenként előre f i ze t endők ; a tápintézeti dijakból 
e lengedésnek is van helye. Van a Gollegiumnál 
azonkívül számos alapítvány, melyekből évenként 
10—120 koronányi ösztöndijak és p raemiumok 
osztatnak a Coll. n ö v e n d é k e i n e k ; a mult iskolai 
évben 36 gymnasiumi tanuló részesül t ezen ösz-
töndíjakban. Eper j e sen , 1904. aug. havában. Gömöry 
János igazgató. 

I rodalom. 
Blatnicky Pál egyháztörténete. (II. j a v í t o t t ki -

adás.) 1902. augusz tus havában jelent meg Blat-
nicky Pál zólyomi ág. hitv. evang. lelkésznek az 
elemi és polgári iskolák számára irt „A Keresz tény 
Egyház Tör téne te" c. tankönyve. A m ű n e k ez volt 
az l, kiadása. A tankönyv c s a k h a m a r széles kör-
ben vonta magára a figyelmet s már az 1902--903. 
s a mult tanévben is számos iskola vette haszná-
latba. 

Az a rokonszenv, amelylyel a mű már első 
kiadásánál találkozott, ar ra indította Blatnicky Pált, 
hogy tankönyvét II. javított kiadás alá rendezze. 
Ezúttal 78 oldalas t e r j ede lemben jelenik meg. Most 
van nyomás alatt s pár nap múlva hagyja el a 
sajtót. 

Hogy mily hasznos m u n k á t végzet a szerző, 
legjobban igazolja az a bírálat, melynek alapján 
Blatnicky müvé t pl. a tiszai kerület , iskoláiba be-
vezetni rendel te . Az egyháztör ténet anyagából sze-
r encsé s kézzel választotta ki mindazt, amit egy-
részt a tör ténelmi folytonosság megkövetel , más-
részt, amit ev. egyházunk minden tagjának i smer-
ni kell. Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. Meg-
rende lések legegyszerűbben a szei ző nevére (Blat-
nicky Pál ev. lelkész, Zólyom) küldhetők. 

Gyakorlati Gyorsszámoló. Szenes Adolf ..Gya-
korlati Gyorsszámoló" czimmel valóban hézagpótló 
kis könyvet állított össze, ú tmuta tó t a gyakorlati 
életben előforduló számolási művele teknek fejben 
és í rásban való gyors és pontos elvégzésére . Nem-
csak a kamatszámí tás sablonos táblázatait tartal-
mazza tehát ez a könyv, hanem minden egyéb 
egyszerűsí tés t az összeadás , kivonás, szorzás és 
osztás körében is, és külön fejezetekben a száza-
lékszámítás és a kamatszámí tás fortélyait, valamint 
befejezésül a kamatos-kamattáblázatokat . A 98 ol-
dalas, könnyen át tekinthető könyv, a melyet a gya-
korlat ember i ö römmel fogadhatnak, a Franklin-Tár-
sulat kiadása. Ára 1 korona. 

T E M E T 0. 

Tragikus halállal m u l t k i f. h ó 14-én e g y d e -

rék íiatal tanitó : i f j . Kupcsek Ede, ki előbb a bé-
késcsabai egyház dobozmegyei iskolájában, u tóbb 
az apatelki egyháznál végezte tanítói hivatását s a 
tanév végével az aszódi állami javitó intézethez 
lett kinevezve gyakornokul családfői előjegyezte-
téssel. Csak 8 napig működö t t ezen intézetnél, 
midőn rosszullétről panaszkodot t s az |orvos a tí-
fusz betegség tüneteit állapította meg. A bajt még 
aradmegyei állomásról hozta magával s őt heti kí-
nos szenvedés után kiszenvedet t Hatvanban lakó 
apósa Jeszenszky Ferencz házánál. Özvegye és kis 
lia sirat ják a korán — 25 éves korában — e lhuny t 
jó férjet s apát. Temetésé t a hatvani ref. lelkész 
s a domonvi ev. lelkész Szilárd János végezte . 



Nagybátyja Reviczky László szintén megjelent a 
szomorú temetésen . Béke lengjen az elhunytnak 
porain ! 

A kassai ágost. hitv. ev. I. egyház m é l y m e g -
illetődéssel é smérhe t l en vesztesége fájó érzetével tu-
datja Nagytiszteletű Csiskó János ú rnak, 1865. év 
óta mindvégig Kassán működöt t lelkipásztorának, 
az egyetemes egyházi törvényszék birájának, a ti-
szai egyházkerület lelkészvizsgáló bizottsága, vala-
mint az eperjesi kerületi kollégiumi igazgatói vá-
lasztmány tagjának, a VI. sz. k. v. egyházmegyei 
számvevőszék egyházi e lnökének stb. m u n k á s és 
áldásos élte 64-ik évében, hűséges lelkészi műkö-
désének 39-ik évében folyó hó 15-én d. e. 11 óra-
kor rövid szenvedés után az Urban történt csen-
des elhunytát . 

A levéli ág. hitv. evang. gyülekezet m é l y f á jda -
lommal jelenti Avimingcr János ú rnak szeretett 
kán toi tanítójának kedden, f. évi augusztus hó 23-án 
délután fél 5 órakor élte 62-ik, áldásos működésé-
nek 41-ik évében bekövetkezet t gyászos elhunytát . 

A gyászoló nagy-lami egyház fájó szivvel je-
lenti, hogy szeretett lelkésze Nagyt. Derer János 
ev. lelkész ú r áldásos működésének 26-ik évében 
3 évi nehéz betegség után jobblétre szenderül t . 

t Kemény János. 
Elfáradótf, nyugalomra vágyódott szolgáját, 

Kemény Jánost a kiskőrösi egyház nyugalmazott 
lelkészét a megérdemlet t jutalom elvételére elszó-
litá az Úr oda,-hová földi porhüvelyéből immáron-
felszabadult lelke a hitnek erejével, az istenbiza-
lom törhetet lenségével , imájának mélységével el-
juthatni óhajtozott, vágyódott ,-hol most m á r szem 
tői szembe látja azt, kiben bizott és hitt. 

Kemény János született 1823 má jus hó 30-án 
Miaván, hol édes atyja néh. Kemény Pál lelkész 
volt, majd Gzegléden, u tóbb Gzinkotán. Édes anyja 
néh. Kovácsik Mária. Középiskoláit Aszódon és 
Szarvason a theologiát Pozsonyban végezte, min-
denüt t kitűnő eredménynyel . Tanulmányainak el-
végzése után hat éven át Szarvason mint néptanitó 
működöt t . 1852 április 18 án lelkésszé avattatott 
Csornádon néh. Esztergályi Mihály ottani lelkész 
által. Miután tes tvérbátyja Kemény Sámuel csővári 
lelkész hazafias beszédei miatt a kőniggratzi bör tönbe 
hurcoltatott , ő vette át az elárvult gyülekezet lelki-
gondozását. 1855 nov. 12-éu házasságra lépett, el-
távozása által jelenleg mélyen sujlott özvegyével, 
Marcsek Amáliával, léiszúztuluu uL élvén a legszebb 
és legpéldásabb házassági életet. Hat gyermekkel 
áldotta őket az Úr : néh. Ödön, volt fóthi majd Szt.-
mártoni pap, nős Telegdi Gizellával, Kálmán ura-
dalmi tiszt, nős Mátyási Ettivel, Ilona Saffáry Gyula 
kiskőrösi ügyvéd neje, Lilla térjezett Szeberényi 
Lajosné fóthi Ida, férjezett Holécy Jánosné csomádi 
papné és néh. Bella. 

1863 április 18-án kiskőrösi lelkésznek válasz-
tatott meg. Mint lelkész 51 évig működött,- még 
pedig 40 éven át kiskőrösi gyülekezetében. 1902-
ben ünnepel te szolgálatának 50-ik évfordulóját és 
1903-ban nyugalomba vonult. De e földön nyuga-
lom nincsen ! Szélütést ért, félig bénult testéből 
kikívánkozott a lélek, tes te is nyugalmat talált. 
Áldott lelKületű, őt hiven ápoló, gondozó neje ol-
dalán ülve, hirtelen, fájdalom és halálküzdelem nél-
kül elszenderült f. é. aug. 14-én esti 7 órakor , mi-
után 81 évet, 2 hónápot és 14 napot élt volna e 
földön. Eltemettük 16-án délutáni 5 órakor . 

Kegyeletének szép tanújelét adta a kiskőrösi 
egyház akkor, midőn eltávozott lelkésze halópora-
inak méltó és megillető el temettetéséről gondos-
kodott. Nem is lehet ez máskép ott, hol hivatása 
szerint a községi főjegyzői tisztséget betöltő s köz-
ségének ügyeit oly lelkiismeretesen vezető férfiú 
mint Beváló Pál Kiskőrös főjegyzője, egyszersmind 
egyházgyülekezeti másodfelügyelő, hivő lélekkel és 
kegyes, mély vallásos istenfélelemmel buzgólkodik 
és fárad az egyház és iskola-ügyek minden terén. 
Az ő intézkedéseit magáévá tet te az egyházgyüle-
kezet egésze és aug. 16-án a reggeli ó rákban át-
vitette a lelkésze hült tetemeit záró koporsót a temp-
lomba, hol virágoktól övedzett diszes ravatalon he-
lyeztetett el. Öt órakor a végtisztesség tevők ezrei 
zsúfolásig tölték be az óriási templomot. Ott. volt 
a kiskőrösi járási székhely összes hivatalnoki tes-
tülete, szomszéd községekből számosan és ott a 
gyülekezet minden r endű és rangú tagjai, 

A gyülekezet orgona kíséretével énekelte 
„Llég immár" második verse alatt id. Biázy Lajos 
kiskőrösi lelkész, az elköltözöttnek számos éven át 
volt szeretettel teljes lelkésztársa, oltár elé lépve, 
imát mondott, melynek végeztével az egyházi fér-
fikar által négy hangon előadott ..Jaj de bus ez a 
ravatal" gyászdal után Kruttschnit t Antal soltvad-
kerti lelkész, Lukács XIV. 22 : „És monda a szolga : 
Uram meglett a mint- parancsolád" , alapján tar-
to t ta a szónoki halotti beszédet . Énekversse l a 
templomi szer tar tás véget ért, t emetőbe indultunk. 
A számos koszorúval borított koporsót a vá ros 
négyes fogatával vont s díszbe öltözött rendőrség 
által kisért gyászkocsin vittük az örök nyugalom 
helyére, hol előbb Revaló Pál főjegyző s egyházi 
felügyelő meleg szép szavakban bűcsűzot t a ha-
lottól, majd Korén Márton kiskőrösi lelkész imája 
után a dalárda áltat énekelt ,.Komor gondok" meg-
haló melódiája mellett a koporsó a családi sírbolt-
ban helyeztetett el. — Itt pihen békében, csende-
sen . . . 

Számos év emlékezésének napjaiból távozott 
immár egy férfiú, kit egykoron tetterős, nagybuz-
galmú Timotheusként . küldött ki az ő Ura a meg-
bízatással, hogy megmondaná a hivatalosoknak : 
„Jertek el, mer t immár mindenek elkészíttettek !" 
Az ifjú szolgából őreg szolga lőn, ki most meg té r 



az ő Urához mondván : „Uram meglett a mint pa-
rancsoiád". 

Uogy mi volt az ő kiküldetése l? tanuságot 
tesz é rdemekben gazdag élete és 50 éven túl terje-
dő apostoli szolgálata az Ur oltára előtt, u t t látjuk 
őt a hűséges szolgát az Úr kisdedeinek templomá-
ban, a szarvasi népiskolában, mint terelgeti a bá-
ránykákat zöld mezőre és az örökélet vizére, hí-
vogatva, édesgetve őket a királyi mennyegzői asz-
talhoz. 

u t t látjuk ott ötven éven át, mint vezetgeti 
az üdvösséget keresők gyülekezetét jánosi szere-
tettel, páli buzgalommal,és péteri hűséggel.. 

u t t vannak éneklő ajkak énekelte egyházi 
énekkönyveinkben hithű lelkének kifejezést adó 
énekei : 

„Felkelt a mi kedves U r u n k " 
„Jézus Krisztus idvezitő ' 
„Béke Jegyen a nap alatt" 
„A niagás egek beszélik" 

és Lutherünk hattyúdalának magyarrá tétele. 
Utt az isteni nagy kegyelmet magasztaló, Ura 

előtt alázatos hivő lelkének hegyeket is elmozdító 
mélységes imái. . 

Ott látjuk őtt szabadságharcunk mindeneket 
lángra lobbantó hevével és ott találjak hőseink 
békóba veretése után azok között, kiknek számára 
készült az a tekete könyv. — Kemény János, az 
Ur szelíd alázatos szolgája, a császári helytartó 
útlevele nélkül még a szomszédos községbe sem 
mehetet t volt által. 

Családi körében boldog, látogatói, vendégei-
hez szívélyes és szeretetteljes, meghittjei körében 
kedélyes és lelkész-társaival szemben igazán bi-
zalmas, jó, kedves testvér. 

Szeretet volt jellemvonása, melylyel az erős-
sel szemben erős, gyöngével szemben gyöngéd, 
mindenkivel szemben mindenki tudott lenni csak 
azért, hogy mindenkit az örökélet forrásáliozHerel-
hessen, vezethessen. — Eszköze a hit volt. A jó-
nak felismerése, türelem, melylyel minden dolog-
nak utánna járt, hűség, mely hordozta azokat, ki-
ket, vezetni nem lehetett, — sajátossága vala. — 
Pártot ő nem szervezett , vele tar tókat nem gyűjtö-
getett, lelkének csélja volt megnyerni a lelkeket az 
Urnák. 

Hangja józan volt és tiszta, melylyel életre 
keltette a csnggedőket és kishitüeket, — vigasztaló, 
mint az ünnepi harang szava. Szerény volt a vi-
lág nagy áramában, de megnyilatkozott, mint az 
éjféli csillagos égbolt akkor, ha arról volt szó : fel-
emelni a törődött lelkueket. 

Ilyen volt Kemény Jánosunk. 0 mindeneket 
megtett olykép, mint az ő Ura parancsolá! 

Te hu szolga ! Isten veled ! Isten veled ! 
Soltvadkert 1904 aug. 16-án] 

Kruítschnitt Antal 
lelkész. 

Pályázat. 
Leskó liéla ág. hitv. ev. lelkész (Sajó-

Kazán Borsod m. posta helyben, vas. áll. 
vadnai) 

k á p l á n t 
keres. Feltételek levélileg á l lap i t t a tnak meg. 
81 1—1 

Pályázat. 
A soproni ág. hitv. ev. egyházközség 

elemi népiskolájánál egy 
t 

rendes tanitói állás 
üresedésbe jővén, ar ra ezennel pá lyáza t h i r -
de t te t ik . Ezen állással járó jövedelem : 1. Evi 
1700 korona fizetés és öt száz koronát ötöd-
éves pótlék. 2. 400 korona lakbér, eset leg 
természetbeni lakás. 3. Tizennyolc köbméter 
kemény hasábfa . P á l y á z h a t n a k ág. hitv. ev. 
okleveles tani tók, kik a m a g y a r és német nyel-
vet tökéletesen bír ják és az ének és torna-
tan i tásban is j á r tasak . A választás egy próba-
évre tör tén ik : ha azonban oly tan í tóra esik 
a választás , ki már véglegesen h iva ta lban 
volt, az egyházközség a próba.évtől e l tekint . 
Az ál lomás f. évi október l-jével foglalandó 
el. A keresztlevéllel s egyéb okmányokkal 
kellően fölszerelt folyamodványok f. 1904 
évi szeptember 4-ig az egyházközség elnök-
ségéhez, nt. Brunner J á n o s lelkész úrhoz cí-
mezve, küldendők. 

Sopronban, 1904. augusztus 18-án. 

Dr. Démy Lajos 
1--1 felügyelő. 



Pályázat. 
A levél-l (MOSOD, m.) ág. h. ev. egy-

házközség pályázatot hirdet az egyik ürese-
désbe- jött 

kántortanitói állásra. 
Kötelességek : a felsőbb (4 — 6) osztály 

vezetése és fölváltva a kántori szolgálat vég-
zése. 

Javadalom : lakás és kert, 
készpénzben 1400 kor. 
stóla fejében 120 kor. 

A kérvények szeptember hó 10-ig a le-
véli ág. b. ev. lelkészi hivatalhoz külden-
dők. 

Ringbauer Gusztáv 
82 1—1 mosoni ev. főesperes. 

Pályázat 
a margonyai (Sáros m.) tót-magyar nyelvű 

ág. hitv. ev. egyház 

lelkészí ál lomására, 
Javada lom: 1. Telek jövedelem 174 K. 

2. Párbér 220 K. 3. Munkaváltság 154 K. 4. 
Készpénz 123 K. 20 f. 5. Pat ronátus i juta-
lék 224 K. 6. 10 öl fa 100 K. 7. Stóla jö-
vedelem ] 50 K. 8. Alapitványok kamata i 
80 K. 9. Offertoriumok 20 K. összesen 1245 
K. 20 f. Ezenkivül congrua 1600 koronáig 
873 K. 40 f. A kellően felszerelt folyamod-
ványok f. évi október hó 1-ig alólirott es-
pereshez küldendők. 

Zsegn}7e, u. p. Eperjes 1904. aug. 24. 

Bánó Árpád Hajdú János. 
esperességi felügyelő 80 3—1 esperes 

Pályázat. 
A zólyomi ev. egyház 

hitoktató s. lelkészt 
keres, kinek kötelessége 9 órai heti hitokta-
tás s az egyházi funkcióknak a lelkészszel 
fölváltva, való végzése. 

Javadalma : 1200 kor. előleges havi rész-, 
letekben s egy szobából álló bútorozott lakás. 

Az állás szeptemb. hó 15-ig elfoglalandó. 
Zólyom, 1904. aug. 21. 

Dr. Huszágh István Blatniczky Pál 
egyli. felügyelő 77. 2—2 lelkész. 

Pályázat 
a börzsönyi (Hontm.) német-magyar nyelvű 

ág. hitv. egyház 

lelkészi állására. 
A pái}Tázónak igazolnia kell, hogy a né-

met nyelvet szóban és Írásban teljesen birja. 
Javadalom : lakás mellékhelyiségekkel 

és kert, 500 kor. készpénzben, 31 hl. búza, 
18 hl. bor, 48 km. kemény fa, 2 szekér széna, 
3 szekér szalma, 8 hold szántóföld haszon-
élvezete, stóla, stb. Az összjövedelem mini-
mális számitással 1900 kor. 

A kellően felszerelt folyamodványok f. 
évi szeptember hó 17-ig alólirotthoz külden-
dők. 

Százd, 1901. augusztus 21-én. 
u. p. Deménd (Hontm.) s 

A nagylionti főesperes megbízásából : 

Rozsnyai János 
ev. lelkész. 

3—2 a börzsönyi egyház adminis t rá tora . 
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Országh Antal 
orgona-készitö y agy váradon. 

* * 

E l v á l l a l és k é s z i t a l e g ú j a b b viv-

= = = = = = = m á n y u = = = = = 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezeles orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Oreg orgonákat átalakít és javít jutányos 
árban 

12—9 
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H O N I G F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang , é r c z ö n t ö d é j e , sz ivat tyugyára 

Arad, R á k ó c z y - u t c z a 11 — 28 . szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 4 0 % 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitiinö j ó h a n g és t a r t ó s s á -
g á é r t 10 évi s z a v a t o l á s ! 

A legkedvezőbb fizetés f e l -
t é t e l e k ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély jelülfi-
netés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
B ő v e b b fe lv i lágosí tás és k é p e s á r l a p o k 

k ívánatra d í jmentesen kü lde tnek . 
12—9 

» 

«Ŝ  Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- i > 

* állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. ^ 

M — 

Wegenstein C. L. * 
első délmagyarországi = 

orgona-építő műintézet i t 
(vil lamos tizemre be rendezve ) 

Temesvárott. 

# * * * 
M 
M # 

•X 
M 

M * 
«X 
M 
* 

M # 
* 
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S z á l l í t 
r e n d s z e r 

k i t ű n ő , 
s z e r i n t 

l e g ú j a b b 
l i é s z i t e t t 

= pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb árak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és köl tségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
* 
* 
» 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—19 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntö 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlom harang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérí tem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az elismerő i ratokból : 

Alulírottak bizonyítjuk, miszerint Egry Ferenc ha-
rangöntő ur részünkre egy 5 mm. harangott öntött s a 
harangnak erős ke l lemes hangjával, valamint nagyon csi-
nos külső kiállításával egyházunknak minden tagja nagyon 
megvan elégedve és a legnagyobb dicséretet nyilvánítja. 
Szóval el kell ismernünk, hogy tisztább s szebb hangú 
harang itt vidékünkön nincs stb. 

Czégénv-Dányád. (Szatmárm.) 
Nagy Bernát, Pakó Lajos, 

ev. re' . lelkí«z. gondnok. 



Üzletem fennállása alat t 110 ev. ref. egyháznak szolgáltain munkámmal. 

ho 

Orgona építészeti míiterem 
Debrecenben 

D a r a b o s - u t c a 7. sz. a. (a Collegium mellel!). 
FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Tel jesen e célra építet t házamban készí tem a 
mai kor leg tökéle tesebb v ívmánya szer in t bá rmi ly 
kivi telű ú j o rgonáka t s azokér t a legmesszebb-
menő jótál lást vál lalom. 

Orgona épí tészetem, mint az ev. ret . 
egyházak é r d e k é t szo lgá ló intézmény, e 
té ren az o r s z á g b a n egyedül áll. 

M u n k á m jóságáva l e lér tem azt, h o g y m i n d e n 
évben növekszik a cégem i r án t i bizalom, s ígé-
r e m ezút ta l is, h o g y továbbra is i igy az á rakban , 
min t a kivi te lben egyházam érdeke t "tartom első 
so rban is szem előt t és te l jes megb ízha tóságra 
törekszem. Elvállalok régi o rgonák á ta lakí tását , 
á thelyezését , t i sz t í tásá t , hango lá sá t és jav í tásá t , 
vagy évi gondozásá t mérsékel t áron, több évre 
menő jó tá l lás mel le t t . 

A nagy t í sz t e l e tü és t ek in t e t e s egyházi elöl-
j á róság és az adományozó közönség, va lamint a 
kán tor , o rgonis ta és t an í tó u r ak szíves pár t fogá-
sába továbbra is a ján lva magama t , m a r a d t a m 

te l jes t i sz te le t te l 

Kerékgyártó István 
33. orgona készítő. 

Határozott árak, elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

M-

JIJ Hazánk legrégibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás, 
fy^ Előnyös feltételek engedtetnek 

SELTEÍIHOFER F RIGYES FIA 
S O P R O N B A N 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Aján l j ák l eg jobban berendeze t t ha rangön tődé jüke t 

a t . községek- és egyházaknak . Harangok bá rmely nagv-
s á g b a n és zengzetben csak a l egf inemabb ha rangé rcbő l 
t i sz ta csengő hangga l önte tnek . Repedt harangok "ú j ra-
ö n t e t n e k ; ezek, valamint az ú j h a r a n g o k is, a m á r meg-
levőhöz te l j es ö s szhangza tban ön te tnek , Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazot t kovácsolt 
vasból készül t szerke-
ze tünkre n a g y ha ran-
gok részére , mely ál-
ta l ezek k ö n n y e n húz 
ha tók s a fa lakat n e m 
rázzák. Fakoronákka l 
biró ha r angok ezen 
szerkezet re olcsó á ré r t 
á ta lak í t ta tnak . Ková-
csolt vasból készül t 
t ű z m e n t e s harangáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó á rak 
mellet t l eg jobban a ján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 

Készí t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
Raktár : Budapest, V., Lipót-körut 15. = 

2 - 5 0 
ő i s Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motonokat lóerő 

Benz i n - m o to r o s cséplöJzészlete k. 
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Malcmépitészet • hengerszékek, m i n d e n e szakmába vágó KülÖnleaeSSéQ : L e g ú j a b b szerkezetű csavaros 

gép gya r t á sa . T e l j e s mümalmiberendezések . 1 _ és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-féle v i lághírű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

magyaro r szág i k izárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 
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EVANG. EGYHÁZ ES 
Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 
Félévre . . • 6 
Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 24 tili. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
— 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

A középiskolai egységes vallásokta-
tásról. 

Figyelemmel olvastam Hetvényi Lajosnak 
a középiskolai egységes vallásoktatásra vonat-
kozó tanterv-javaslatát . Nem szólnék hozzá 
a kérdéshez, ha csak kisebb kifogásaim vol-
nának a javaslat ellen, de mivel e javaslat 
elfogadását középiskolai jf jusâgunk vallásos 
és egyházias nevelésére nézve egyenesen sze-
rencsétlenségnek tar tanám, elmondom reá 
vonatkozó véleményemet, még ha egyesek 
felszólalásomat félremagyarázzák is. 

Hetvéayi javaslatát véglegesnek mondja ; 
ha ennek az az értelme, hogy nem haj landó 
ra j t a lényegbe menő változtatást tenni, ak-
kor bátran merem állítani, hogy e javaslat 
vallásoktatásunkat nemcsak előbbre nem 
viszi, hanem elfogadása esetén, minden hang-
zatos kijelentése mellett is. nem kis mérték-
ben hátra veti. Tehát ha a jelenleg érvény-
ben levő tanterv és Hetvényi javaslata között 
kell választani, az elsőség feltétlenül a je-
lenlegi tantervet illeti meg. 

Jelzem először is a javaslat legfőbb hi-
báját. Ez abban áll, hogy az alsóbb négy 
osztályban az egyháztörténetet nem tan í t t a t j a 
és ezzel összefüggőleg az egész javaslat egy 
oly elemi iskolai vallásoktatási terven mint 
alapon épül fel, aminőt egyházunk el nem 
fogadhat. Az elemi vallásoktatás anyagát e 
javaslat akkép kívánja aZ egyes osztályok 
közt felosztani, hogy az első két osztály ta-
nulja a bibliai történeteket, a 3-ik és 4-ik az 
egyháztörténeti életrajzokat, az 5-ik és 6-ik 
a kátét bibliai történetekkel és egyház-
történeti rajzokkal megvilágítva. Tehát a 
súlypontot e javaslat az elemi vallásokta-

tásban a bibliai történetekről az egyháztör-
téneti életrajzokra helyezi át. Én sem kicsiny-
lem az egyháztörténet fontosságát, de ez a 
terv a bibliai történeteket az elemi iskolá-
ban annyira hát térbe szoritaná, amint az a 
biblikus evangélikus népnél meg nem enged-
hető. Szerintem az elemi iskola első négy 
osztályának főtananyaga csak bibliai törté-
net lehet, a kátét csak annyiban taní tva, a 
mennyiben a káté tételei a bibliai történe-
tekben foglalt igazságok rövid összefoglalá-
sára alkalmasak ; az 5-ik osztály tanulja az 
egyháztörténeti életrajzokat, a 6-ik a ká té t 
összefüggőleg, történetekkel illusztrálva. Az 
egyháztörténet taní tása az evangelikus isko-
lákban kiegészítést talál a magyar nyelvi ol-
vasmányokban és a hazai történet tan í tása 
által. Ez a felosztás felel meg a Hetvényi 
által hangoztatot t elvnek, mely a gyermekek 
pszikbologiai ál lapotát kívánja tekintetbe 
venni. Tudok olyan népiskolát, melyben a 
tanitó négy éven át taní tva a bibliai törté-
neteket, nem taní tot t többet, mint a mennyi 
Turcsányi kisebb, bibliai tör téneteket ta r ta l -
mazó könyvében található. Mit fog az ily 
iskola a bibliai történetből tani thatni , ha o 
történetekkel csak az első és második osz-
tályra kell szorítkoznia, kivált ha tekintetbe 
vesszük, hogy az eredményesebb taní tás csak 
a 3-ik osztállyal kezdődik V 

De ha feltesszük is, hogy az elemi iskola 
3-ik és 4-ik osztálya egyháztörténeti életrajzo-
kat tanul, pótolhatja-e ez a középiskola alsó 
négy osztályában az egyháztörténeti taní tás t V 
Semmi esetre sem. Az elemi iskola a hazai 
történet elég bő tanításáról gondoskodik ma-
gvar nyelvi olvasmányokban, a földrajzzal 
kapcsolatban s külön történeti tanítás ál tal 



s mégis a gymnasiumi tanterv nem éri be, 
hogy az alsó két osztályban magyar nyelvi 
olvasmányokban ismerteti a hazai történetet, 
nem éri be azzal, hogy a világtörténetbe 
a hazait is beillesztetni követeli és a 8-ik 
osztályban a magyar nemzet történetét elő-
adatja, hanem azt a 3-ik és 4-ik o s z t á s b a n 
is tüzetesen tani t ta t ja . És épen a gymnasiumi 
tantervnek az az intézkedése, mel}7 szerint 
a 3 - i k és 4-ik osztály órarendjében a hazai 
történet is előfordul, teszi nélkülözhetetlenné, 
hogy mi az alsó osztályokban holmi alkal-
mi reminiscenciákkal be ne érjük, hanem a 
harmadik osztályban az egyháztörténetet, fő-
kép a reformáció és a magyar protestáns 
egyház történetét, szintén tüzetesen tanitsuk. 

Hetvényi javaslata nincs kellő tekintet-
tel a középiskola tervére s nincs semmi te-
kintettel a mi különleges hazai viszonyainkra. 
A középiskolai evangélikus tanulók nagy-
része nem evangélikus középiskolában neve-
kedik, s hogy a hazai történetet minő pro-
testáns ellenes szellemben tani t ják az ily 
iskolákban, ar ra nézve szomorú tapasztala-
tokat szerezhet, a ki ily dolgok iránt érdek-
lődik. Ha mi növendékeinknek nag}7 részét 
az idegen szellemű befolyás ellen megakar-
juk óvni, ha e káros hatásnak elejét akar-
juk venni, akkor if jainkat a reformáció iga-
zairól a maga idején fel kell világositanunk, 
akkor már a harmadik osztályban a refor-
máció és a hazai protestáns egyház történe-
tét épúgy jellem, mint korrajzokban okvet-
lenül tanitanunk kell. Ha tehát a középis-
kolai vallástanitási terv abból a szempont-
ból is egységes akar lenni, hogy minden kö-
zépiskolai vallásoktatásnál használhassák, ak-
kor a 3-ik osztályból az egyháztörténet tani-
tását ki nem hagyhat ja . Igy kivánja ezt a 
ini sajátlagos hazai helyzetünk. Mi magyar-
honi evangélikusok, a szászokat számitáson 
kivül hagyva, a mi egy millió hivünkkel az 
egész ország területén ugy széjjel vagyunk 
szórva a nagyobb számú más felekezetűek 
közé, a hogy egy más keresztyén egyház hivei 
sem. Ennek következése az evangéliomi ön-
tudat gyengülése, az asszimilálódás, az evan-
géliomi egyéniség és jellem elmosódása, ami 
ellen a középiskolában is teljes erőnkkel küz-
denünk kell. És mely vallástudományi ág. 

tárgyalása a legalkalmasabb e célra a vallá-
sos nevelés általános céljának veszélyeztetése 
nélkül ? Mindenesetre az egyháztörténet és 
a hit- és erkölcstan, mely utóbbi egyúttal a 
főbb keresztyén felekezetek szimbolikus t a -
nait, másnéven a váltanokat is ismerteti. Én 
szeretem a békességet, a vallási polémiáknak 
nem vagyok barát ja s fődolognak a krisztusi 
szeretet hirdetését tar tom ; de ha arról van 
szó, hogy egyházunk veszélyben van, hogy 
az idegen szellemű áramlat az én hitem sor-
sosait elsodrással fenyegeti, kötelességemnek 
tartom, hogy eszközt adjak növendékeim ke-
zébe, amivel azok a támadások ellen hitüket, 
egyházukat s magukat megvédelmezhessék. 

És ez legbiztosabban az egyháztörténet, 
a hit- és erkölcstan tanitása által történhetik. 
Melyik az a kor, amelyben az ifjak más 
vallásuakkal vallási kérdéseket leginkább 
tárgyalnak, megvitatnak, amikor tehát a mi 
növendékeink evangeliumi öntudata legerő-
sebb támadásnak van kitéve ? Epen az a kor, 
amelyben az ifjú rendszerint a 3-ik és 4-ik 
osztályt végezi. Ez a támadás meg van 
anélkül, hogy hatalmunkban állna azt meg-
akadályoznunk, mert a mi növendékeink úgy 
saját iskoláinkban, mint a nem evangelikus 
iskoláknál, söt gyakran magában a család-
ban, — sehol sem lévén annyi vegyes házas-
ság, mint a mi egyházunk körében, — nagy 
számú más felekezetűek közé • kerülnek. És 
mi nem gondoskodnánk növendékeink vé-
delméről ? A türelem szép erény, de az élet-
fenntartás nem kevésbbé magasztos keresz-
tyén kötelesség. Mindez érvek, azt hiszem, 
elég erősek arra, hogy a jelenleg érvényes 
tanterv amaz intézkedését, mely szerint a 
3-ik osztályban az egyháztörténet tanitandó, 
meg ne változtassuk. 

És miért mellőzi e javaslat az alsó 
osztályokban az]egyháztörténetet? Puszta for-
malizmusból, egy üres elvért, melyet a javaslat 
egységes szóval jelöl meg, a melyet azonban 
az egyháztörténet mellőzésével sem tudot t 
keresztül vinni. A vallásoktatásnak háromféle 
tanitási anyaga van, úgymint bibliai, történeti 
és hit- és erkölcstani, más szóval a vallás-
tudománynak bárom ága van : bibliai tan, 
egyháztörténet és rendszeres vallástan. Az 
egységes vallásoktatás terve ezt a háromféle 



anyagot akkép akar ja a nyolc osztály közt 
felosztani, hogy mindegyik tele anyag egy-
folytában és csak egyszer forduljon elő s ne 
kétszer, mint ahogy a jelenleg érvényes tan-
tervben egy középponttal bíró két, egy szű-
kebb és egy tágabb gyűrű alakjában történik. 
Csakhogy Hetvényi javaslata ily értelemben 
épen nem nevezhető egységesnek, mert a 
hit- és erkölcstant mégis csak kétszer ta-
nitja, mint a régi terv, midőn az alsó négy 
osztály és a 8-ik osztály tárgyává teszi. Nem 
egységes a javaslatban foglalt terv, mert 
rnaga a felső négy osztály terve külön egy-
séges, az ott előadott tárgyakban egy tá-
gabb gyűrű alakjában meg van mind a három-
féle vallástani anyag ; bibliai olvasmányok 
alakjában és abban a követelésben, hogy a 
8-ik osztályban a Bibliáról, mint irodalmi 
műről kell megemlékezni és ismertetni kell 
a szerzőkre vonatkozó véleményeket, megvan 
a bibliai tan és megvan az egvháztőrténet" O O / 
és a hit- és erkölcstan is. Ha pedig az alsó 
négy osztályba is felvesszük az egyháztörté-
netet, akkor megvan a másik, a szűkebb gyűrű 
is, amely gyűrűs tanitást pedig a javaslat 
szerzője a régi tantervben rosszallott. De tekint-
sük e javaslatot úgy, ahogy van. E javaslat 
az alsó osztályokról szólva az utasításokban az 
elemi iskolában szerzett egyháztörténeti is-
meretekre való utalásokat is sürgeti, ezzel 
akarva, nem akarva beismeri az egyháztör-
ténet fontosságát az alsó osztályokban, ami-
vel e javaslat maga is ahhoz tért vissza, 
aminek rosszallásából kiindult, a jelenleg ér-
vényben levő vallásoktatás! terv koncentri-
kus kettős gyűrűs alakjához. A kettő között 
az a különbség, hogy mig a jelenleg érvé-
nyes terv arányosan, az egyes osztályokban 
is kerekdeden osztja fel az anyagot az egyes 
osztályok közt, addig a javaslat gyűrűi nem 
alkotnak kört, hanem csak két magába 
visszatérő szabálytalan görbe vonalat. Ha 
ekkép az egységes terv még csak nem is 
egységes, akkor mire alapít ja létjogosultsá-
g á t ? 

Hetvényi javaslata nem tartja szem előtt 
a maga által felállított elveket. Kimutattam 
ezt az egységesség} e nézve, ugyanez áll arról 
is, melyet iidvtörténeti genetikus jellegnek 
nevez, valamint arról, amely szerint a kö-

zépiskolai vallásoktatás önmagában befejezett, 
ön illó egesç legyen és hogy a tanulók pszi-
khologiai állapotát is tekintetbe vegye. A 
genetikus jelleg ellenére, az önállóság meg-
szüntetésére, a tanulók pszikhologiai álla-
potának tekinteten kivül hagyásával a vallás-
oktatás gerinceképen az alsó osztályokban 
az elemi iskolai tanulmányok kiegészítéséül 
Luther kiskátéját veszi fel. Különös ön-
állóság, midőn a négy gymnasiumi alsó 
osztályon át folyton az elemi iskolai tanítás 
mulasztásait pótolgatja. Mennyivel önállóbb 
ennél és mennyivel természetesebb, a geneti-
kus jellegnek és a gyermekek pszikhologiai 
állapotából vett elvnek is mennyire megfele-
lőbb a jelenleg érvényes tanterv, mely az 
első osztályban O-szövetségi, a 2-ban LTj-szö-
vetségi történeteket, a 3-ban egyháztörténel-
met, a 4-ben Luther kátéja alapján bit- és 
erkölcstant ir elő. Isten igéjének tiszta teje, 
a tanulók legkedvesebb s legkönnyebb vallás-
tanitási tárgya, a bibliai történetek vagy 
tudományos nyelven az isteni kijelentés tör-
ténete való az elsŐ két osztályra, a kátét pedig, 
vagyis a rendszeres vallástant a fejlettebbek-
nek kell, ha lehet, előadnunk. A javaslat ezt 
nem veszi kellőkép tekintetbe. En a gyim-
nasium első és második osztályában jobbnak 
tartom egyfolytában tanítani az ó- és újszö-
vetségi történeteket, mint félévenkint felváltva. 
Aki azt állit ja, hogy az ó- szövetségi törté-
netek által az első évben zsidókká tesszük 
tanítványainkat, hogy a 2-ik évben az új-
szövetségi történetek által keresztyénekké 
neveljük, az azt is elmondhatja, hogy mind-
két tanév első felében zsidókká tesszük őket, 
hogy a második félévben kezesztyénekké te-
hessük. Az isteni kijelentés története sokkal 
tisztábban mutatható fel és sajátí tható el, ha 
Izrael történetét is és Jézus életét is foly-
tatólagosan, összefüggőleg adjuk elő, mintha 
szaggatottan. A szaggatott tanítást követelő 
tanterv inkább darabos, mint egységes jelzőt 
érdemel. A tanulók már tanultak új-szövet-
ségi történeteket, mikor a középiskolába 
mentek, tehát az ó-szövetségi történetek ta-
nításánál folytonosan utalni lehet őket a 
tökéletes kijelentés közlőjére, a megváltóra. 
Ez által lenne épen az elemi vallásoktatás a 
középiskolainak alapjává és akkép a vallás-



oktatásban az egész vonalon inkább meg-
lenne az egyöntetűség, mintha a genetikus 
jelleg felforgatásával és a gyermek pszi-
kkologiai állapotára való tekintet nélkül az 
egyháztörténetet az elemi iskola 3-ik és 4-ik 
osztályába idő előtt áttesszük és a kátét a 
gymnasiumi alsó ossztályok vallásoktatásának 
gerincévé vesszük. 

A felső négy osztály tervére vonatkozó 
javaslat ellen azt a kifogást lehet tenni, hogy 
a bibliaismertetést nem vette fel tanítás 
tárgyául. A bibliaismertetést a javaslat az 
elemi iskolai színvonalra szállítja alá ; épúg}7 

összezsugorítja, mint az alsó osztályok egy-
háztörténetét. Pedig mi evangélikusok vol-
nánk, kiknek a Bibliát ismerni nemcsak joga, 
de kötelessége is. Nem elég engedmény a 
római katholikus álláspontnak a bibliai ol-
vasókönyv bevitele az iskolába a Biblia 
helyet t? Most a bibliai olvasókönyv kedveért 
még a Biblia ismertetését is töröljük a tan-
tervből, nehogy valakinek eszébe jusson a 
Bibliát az iskolába bevinni? Nem azáltal 
tesszük a Bibliát bálvánnyá, ha ismertetjük, 
ha beszélünk róla, ha olvastatjuk, hanem ha 
olyannak tünte t jük fel, amelyet az iskolába 
bevinni nem szabad, a tanulónak kezébe 
venni nem ajánlatos, megismerni felesleges. 
Tessék a Bibliában közölt kijelentést feltárni, 
a Bibliát olvasmányokban ismertetni, akkor 
majd nem lesz a bibliaismertetés száraz 
tudomány. Igaz, hogy a jelenleg érvényes 
tanterv által a Biblia ismertetésére kiszabott 
idö, az 5-ik osztály egy éve, kevés, de ezt a 
hiányt pótolni lehet a bibliaolvastatásnak a 
többi osztályokba való felvétele által s mig 
igy az 5-ik osztály bibliaismerete összefogla-
lást nyújt az eddig olvasottakra nézve, addig 
megadja az alapot a későbbi olvasmányokhoz. 

Az 1884. előtt érvényben volt vallások-
tatási terv a Biblia ismertetésére két évet je-
lölt ki, midőn azt az 5-ik és 6-ik osztályban 
tani t ta t ta , de az egyháztörténetre a felsőbb 
osztályokban emiatt csak egy év maradt , a 
7-ik osztály éve s ekkép az egyháztörténe-
tet a 8 osztályban csak két évig tanitot-
ták, a 3-ik és 7-ik osztály évében. Ez a fel-
osztás nem felel meg a célnak s az 1884-ben 

érvénybe lépett s mind máig érvém'es terv 
akkép változtat ta meg, hogy a bibliaismer-
tetést az 5-dik osztályra szorította, a 6-dik 
osztályban az egyetemes egyhöztörténetet a 
7-dikben pedig a magyar protestáns eg\'liáz 
történetét tani t ta t ta . A mig előbb az egyház-
történet, addig a most érvényes tervben a 
bibliaismertetés búzta a rövidebbet. A legú-
jabb javaslatok, az is, metyet én készitettem, 
az is, melyet az eg}Tetemes közoktatási ta-
nács e célra kiküldött bizottsága te t t közzé, 
akkép igyekeztek e baj t orvosolni, hogy az 
5-dik osztály bibliaismertetését kiegészítették 
ag egyes osztályokba felvett bibliai olvasmá-
nyokkal. Hetvén3Ti javaslata gyökeresen oldja 
meg a kérdést : egyszerűen eltörli a közép-
iskolai bibliaismertetést. 

Kerestem az okot, hogy a javaslat miért 
szakitja meg a reformáció történetét, 1648-al 
és a magyar protestáns egjdiáztörténetét a 
linci békével, de nem talál tam meg. Hogy a 
világtörténet a 6-dik osztályban 1648-al meg-
szakad és a. 7-dikben folytatódik, az termé-
szetes dolog, mert az időből máskép nem 
fu t j a ; de a vallásoktatási tervvel máskép áll 
a dolog. Az általános egyháztörténetet a 6-ik 
osztályban be lehet fejezni és a 7-dik osztály 
a maga egészében a mag}Tar protestáns egy-
ház történetének marad. Igy illenék ez az 
egységes tantervhez, mely nem darabolja fel 
a tárgyat ott, ahol nem szükséges. Ha vala-
mivel megelőzzük a világtörténeti tanítást , 
az csak előn}Tére válliatik az evangéliomi 
vallásos nevelésnek. A reformáció általános 
történetébe mi is tudunk annyi magyar vo-
natkozást bevinni, amennyit a történet tanára 
bevihet a politikai történetbe. Én teljesen biz-
tosítani kívánom a 7-dik osztályt a magyar 
protestáns egyháztörténet előadásának, mert 
nem szeretném, ha bárki is aká r célzatosan, 
akár az idö hel}-es felosztásának hiányából, 
az egyetemes eg yháztörténetet a^ hazai egy-
háztörténet rovására kiterjesztené, amire a 
javaslat alkalmat nyújt. 

Ha a rendelkezésre álló idö felhaszná-
lását tekintjük, a javaslatban foglalt tan-
anyag-beosztás köriil-belől megegyez a jelen-
leg érvényes tervével. Az érvényes terv a 



bibliai anyagot három évben, az egyháztör-
ténetet szintén háromban, a hit- és erkölcs-
tan t két évben tan i t ta t ja . Hetvényi javasla-
tában is a bibliai aiwagot három évre terje-
dőnek tekinthetjük, mert az alsó 4 osztály-
ból a kátéra egy évnyi időt leszámíthatunk, 
a történetre 3 évet és ekkép a hit- és er-
kölcstanra két évet kell felvennünk. De a 
jelenleg érvényes terv, Hetvényi minden ki-
csinylése mellett is, tervszerűbb, paedagógiai-
lag helyesebb, az egyházias, a valláserkölcsi 
nevelést inkább biztosítja, mint ez az uj ja-
vaslat. Ez az érvényben levő terv némi pót-
lásokkal egész jó tervvé alakitható át . 

A vallásirodalmi szemelvények fele tév-
lét a tervbe helyeslem. Azt azonban nem 
gondolnám, hogy a leányiskolákban más egy-
háztörténetet taní thatnánk, mint a fiuknál. 
A történet, a történet nagy alakjai ugyan-
azok maradnak fiuknál és leányoknál eg}7a-
ránt . Azt azonban én is szükségesnek tar-
tom, hogy amint a fiuknál irodalmi szemel-
vényeket olvastatunk, akkép a leányoknál is 
olvasmányok út ján a példaképül szolgáló 
protestáns nőket, habár nem történeti alakok 
is, megismertessük. 

Még a javaslat bevezetéséül szolgáló ál-
talános fejtegetésekről kell szólanom. Azt 
reméltem, liogy az egységes vallásoktatási 
tervben, valamely egységes cél kitűzését s 
egységes elv megállapítását találom meg, de 
azokat hiába kerestem. Az általános fejtege-
tés határozatlan és homályos. A célra nézve 
azt mondj a : ,, a vallásoktatás célia első sor-
l a n is az élő keresztyén vallásosságra ne-
velés1', azután a vallásoktatás „a keresztyén 
egyéniség nevelését szolgálja4 ' , azután ,,a cél 
mindenütt egy t. i. érzületben, gondolkodás-
ban és akara tban keresztyén embert nevelni" 
majd ,,a cél keresztyén jellemnek teremtése". 
Elvekül a következőket említi : ,,a vallások-
ta tás legyen az egész vonalon egyöntetű, 
minden fokon az iskola sajátos jellegének 
megfelelő és egységes", ,,mind az elemi, mind 
a középiskolai fokon önmagában befejezett, 
önálló egész", továbbá, hogy a vallásoktatás 
,,az üdvtörténeti genetikus jelleg mellett 
Christocentrikus legyen". Hogy ily sok cél 
és elv mellett nem könnyű kihámozni, liogy 
mit tart tehát a javaslat tulajdonkép legfőbb 

célnak és elvnek arra bizonyítékot nyújt 
Frenyó Lajos, ki mikor ismertetésében, melyet 
e javaslatról irt, a javaslatban kifejezett val-
lásoktatási célt és elvet fejtegeti, ekkép ír : 
„A vallásoktatásnak leg37en határozot t elve, 
legyen az valláserkölcsi nevelés. Elv pedig 
csak ugy lesz benne, ha előbb a célt állapít-
juk meg, amely nem lehet más, mint vallá-
sos nevelés.11 Ezt a javaslat aligha akar ta 
mondani, mert e kettő : „valláserkölcsi ne-
velés" és ,,vallásos nevelés" a vallástanár 
nyelvén szinonimák. 

Homályos az is, amit a javaslat a val-
lásoktatás feladatáról mond, midőn azt tar-
talmi tekintetben két részre osztja, a kije-
lentés megmutatására és annak elsajátítására. 
Az előbbi a javaslat szerint inkább az alsóbb 
osztályok l e l j cLZ utóbbi pedig a felső osztá-
l}Tobra esnék. Szerintem e kettőt ekkép eg}"-
mástól elválasztani nem lehet, mert ugyan-
azon egy órában kell történni a megmuta-
tásnak és elsaját í tásnak Is, a különbség köz-
tük az, hogy az első a tanitó munkája, a 
második a tanulóé. Frenyó a homályos he-
lyet akkép akar ta megvilágosítani ismertetésé-
ben, hogy az elsajátí tást e lsaját t i ta tásra javí-
totta, ekép mindkét feladat a tanitó munkájá t 
jelezné, de ezeket sem lehet osztályok által 
évekre egymástól elkülöníteni, mert a meg-
mutatás t az elsaját í t ta tás minden o s z t á s b a n 
nyomon követi. Ha valamely ismeretet ela-
karunk saját í t ta tni , meg kell azt mutatnuk, 
elő kell azt adnunk mindenek előtt, azután 
tárgyalnunk és kikérdeznünk kell és ekkép a 
tanítványok elsajátí t ják az ismeretet, ez 
esetben a kijentést. 

A javaslat szerzője olyannak akar ja fel-
tüntetni tervét, mint amely által a taní tás 
helyébe a nevelés lépne. Szinte félni látszik 
a taní tás szótól, helyette a nevelés, ismerte-
tés, előadás, oktatás kifejezéseket használja. 
Pedig sohasem a tantervtől függ, hogy ne-
vel-e valaki inkább vagy tanit, hanem min-
dig a személytől. A nevelesnek az iskolában 
mindig a tanítás marad a legfőbb eszköze. 
Az érzelem, az akarat , a protestáns öntudat , 
a jellem nevelése az iskolában első sorban 
tanítás által történik. Az iskolai oktatást , 
ismertetést, megmutatás t , e lsaját í t ta tást , elő-
adást közönséges nyelven taní tásnak nevez-



zük . A k i jól t a n i t . az jól is nevel s ak i n e m 
jól t an i t , az n e m is n e v e l h e t jól. H o g y a ta -
n i tás , az i s m e r e t n e m öncél, a z t igen jól 
t u d t á k m á r a 16-dik és 17-dik s z á z a d b a n is ; 
m á r a r ég iek h i r d e t t e k , h o g y non seholae , 
sed v i t a e d isc imus . 

H e t v é n y i j a v a l a t a e lőnyének t ek in t i , h o g y 
a 4-ik o s z t á l y 2-ik fe lében J é z u s é le té t és 
t a n i t á s á t k e r e k d e d e n a d a t j a elő. U g y a n e z t 
m e g t a l á l h a t t a vo lna m á s név a l a t t a j e l en leg 
é rvényes t e r v b e n is, me ly a 2-ik o s z t á l y b a n 
az ú j - szöve t ség i t ö r t é n e t e k t a n i t á s á t k i v á n j a . 
A v a g y m i e g y é b az ú j - szö te t ség i t ö r t é n e t e k 
t a n i t á s a J é z u s é le te és t a n i t á s a k e r e k d e d 
e lőadásáná l . A k á r ú j - szöve t ség i i s teni kije-
l en tésnek , a k á r J é z u s é l e t ének n e v e z z ü k az 
ú j - szöve tség i t ö r t é n e t e k e t , a do log l é n y e g é n 
az s e m m i t s e m v á l t o z t a t . 

A j a v a s l a t r ész le tes u t a s i t á s o k a t he lyez 
k i l á t á sba . A z t h i szem, a z o k r a s e m m i s z ü k s é g 
sincs. E l e m i iskolai t a n i t á s n á l é r ten i , de a 
közép i sko l áná l fe les legesnek a fo rmal i s -
mus m e g a l a p í t á s á n a k t e k i n t e m . A j a v a s l a t 
h a n g o z t a t j a a kereszt} 'én egyén i ség re nevelés t . 
H á t a v a l l á s t a n á r n a k ne e n g e d n ő k meg , 
h o g y egyén i sége é r v é n y e s í t é s é n e k n é m i kis 
t é r t t a l á l j o n ? A szükséges k o r l á t o z á s t a t an -
t e r v is e l é g g é b iz tos i t j a . 

A j a v a s l a t s ze rző jének azon á l l i t á s á v a l 
szemben , h o g y j a v a s l a t a azon eszmecse rék 
e r e d m é n y e i n épü l t fel, m e l y e k a va l l á sok t a -
tói é r t e k e z l e t e k e n öt éven ke resz tü l k idombo-
r o d t a k , a z t j egyzem meg , h o g y a v a l l á s t a n á r o k 
csak egysze r á l l a p i t o t t á k m e g h a t á r o z o t t a n 
eszmecseré ik e r e d m é n y é t s a k k o r a z t az 
e g y e t e m e s k ö z o k t a t á s i t a n á c s h o z fel is t e r -
j e sz t e t t ék , de ez egész m á s e r e d m é n y volt , 
m i n t a m e l y r e H3tyvén}T i e j a v a s l a t á v a l ju -
to t t . A v a l l á s t a n á r o k á l t a l m e g á l l a p i t o t t e 
t e r v a k ö z o k t a t á s i t a n á c s b i z o t t s á g a á l t a l 
ké sz i t e t t j a v a s l a t m e l l é k l e t e k é p e n m e g is 
j e len t és b á t r a n m o n d h a t o m róla , h o g y H e t -
vényi j a v a s l a t á n á l sokka l he lyesebb és célra-
veze tőbb . 

Bereczky Sándor 
vallástanár. 

Belföld-
A tiszavidéki egyházmegye közgyűlése, t isza-

vidéki egyházmegye ez idén aug. 17—18 napján 
Sátoralja-Ujhelyen tartotta meg rendes évi közgyű-
lését. A gyűlést megelőzőleg gyámintézeti istentisz-
telet volt, a melyen Timkó György sókúti lelkész 
szépen hirdette az Isten igéjét. A közgyűlésen első 
sorban az egyházmegyei elnökségre történt szava-
zás eredménye hirdettetett ki, a melyből kitűnik, 
hogy főesperesnek újból és egyhangúlag Materny 
Lajos debreceni lelkész, esperességi felügyelőnek 
ugyanúgy Dr. Mes kő László nyiregyházi ügyvéd vá-
asztatott meg. Ez alkalommal a főesperes 50 ko-
ronát, a felügyelő pedig 1200 koronát ajánlott tel 
az egyházmegyének jótékony célokra. .Megejtetett 
továbbá a többi egyházmegyei tisztségekre is a 
szavazás, melynél fogva alesperesnek ujből Bort-
nyik György kölesei lelkész, egyházmegyei főjegy-
zőnek Panlik János' nyiregyházi lelkész, világi jegy-
zőnek Balla Jenő választatott meg. Számvevőszéki 
elnöknek újból Reves\ János nagybányai lelkész s 
világi részről Dr. Frajtler Soma nyíregyházi városi 
főorvos lett megválasztva. A gyámintézet elnökéül 
egyhangúlag újból Majers^ky Béla nyíregyházi fel-
ügyelő választatott meg ; az egyházi elnök válasz-
tása pedig — miután a szavazatok nagyon megosz-
lottak — az egyházakhoz lett visszautalva. Az 
ügyész Dr. Prok Gyula tisztségében újra megma-
radt, valamint a dékánok is, kivéve, hogy a nyiregy-
házi jáiásban Varga Márton tokaji lelkész s Ru-
mann Andor nyiregyházi igazgató kérettek fel, mint 
uj emberek, a dékáni tiszt betöltésére. A gyűlés 
azután a főesperesnek, a tanügyi esperesnek, a 
gyámintézeti s papi értekezleti jegyzőnek s a nyí-
regyházi gimnáziumnak jelentéseit hallgatta meg, 
a melyek ez intézmények rendes menetéről tettek 
tanúbizonyságot. A theol. tanügyi szervezetre vo-
natkozólag, melyet Varga Márton tokaji Jelkész is-
merteit. mélyreható bírálattal, a közgyűlés több 
módosítást ajánl s terjeszt . tel a kerülethez. A 
Petrovics-féle „Cura pas\toralis" -ra vonatkozólag 
kijelentette, hogy azt, mint hasznos utmutatást szí-
vesen fogadja. A Baldácsi-segélyre Sátoi alja-Uj hely 
Uj-Klenóc és Kölese ajánltattak. A Bérczy-tele es-
perességi segélyben, özv. Patziger Sándorné és özv. 
Paíásthy Gáborné í észesittettek. A kerületi elnök-
ség által az esperességhez áttett s a zsinattartásra 
vonatkozó átiratra nézve a gyűlés kimondotta, hogy 
a zsinatnak mielőbbi tartását szükségesnek tartja, 
s annak, kebelében való előkészítésére, illetve 
anyaggyűjtésre az elnökség vezetése alatt egy 5 
tagu bizottságot küldött ki, melynek tagjai : Dr. 
Prok ügyvéd, Balla jegyző, Geduly, Korbél y és Pan-
lik leikészek. A békési egyházmegyének az 1848: 
XX. t. c. vonatkozó ismeretes javaslatát a gyűlés 
magáévá tette. Az egyházkerületi gyűlésre a lelké-
szek sorából : Májerszky Béla és Tolnai Kornél tel-



ügyelők küldettek ki. A gyűlés tagjai pihenő óráik-
ban meglátogatták a közelfekvő sárospataki isko-
lát is, a melynek vezetői részéről a legszívélyesebb 
vendégszeretettel fogadtattak. A gyűlés általában 
ezen uj egyházmegyének rendezettségéről s jó elő-
haladásáról tett bizonyságot, csak azt sajnálhatjuk, 
hogy az egyházfelügyelők közül csak kevesen, né-
gyen voltak jelen a gyűlésen. P. .1. 

Templomszente lés a Garamvölgyön. B é r c e s 
Gömör egyik legkiesebb pontján épült föl a garam-
völgyi ág. hitv. evang. fiókegyház uj temploma, 
mely f. é. augusztus 21-én szenteltetett fel nagy 
ünnepélyességgel. A természet csodaszép panorá-
mája, egy minden részletében vadregényes festői 
vidék szolgáltatja a milieut, a gót stílben épült 
pompás kis szenthajléknak, melyet köröskörül gyö-
nyörű fenyveserdők koszorúznak, közvetlen köze-
léljen csobognak a Garani-folvó pisztrángdus hab-
jai, hálterében pedig a Királyhegy égbemeredő ha-
talmas ormai ölelkeznek a szálló fellegekkel. Az 
érdem oroszlánrésze a templom létesítésénél, mely 
30 ezer korona költséget igényelt, Antóni János 
hercegi gyári főpénztárost az egyház agilis felügye-
lőjét illeti, kivel vetekedve fáradoztak az ügy érde-
kében Bartsch Aurél vasgyári tisztviselő az egyház 
gondnoka, dr. Kalchbrenner Hugó orvos mint kez-
deményező, Schréder Gyula vasgyári főigazgató ki 
hitbuzgó katholikus létére is a szent ügynek áldo-
zatkész lelkes pártfogója volt, úgyszintén Tomory 
Géza főszolgabíró, Galotti Miksa gyári mérnök a 
templom tervezője, Mihalik Dezső hercegi főügyész 
s Yelky Jenő az anyaegyház lelkésze. A kivitelt 
lényegesen megkönnyítették Coburg Fülöp herceg 
és Ferdinánd bolgár fejedelem tekintélyes adomá-
nyai. A fölavatási szertartást Terray Gyula főespe-
res mint püspökhelyettes, Bartholomaeides László, 
Becser Endre alesperesek, Hoznék Lajos n.-rőcei 
lelkész és Yelky Jenő m.-hosszuréti lelkész végez-
ték. Az ünnepélyt Antóni János felügyelő 
nyitotta 'meg, ki rövid beszéd kíséretében átnyúj-
totta a püspök helyettesnek a templom kulcsait. 
Nagy hatást keltettek szavai, főleg mikor befejezé-
sül ezeket mondotta: „A mü immár készen áll, 
mely akarjuk, hogy Isten dicsőségének méltó szen-
télye, a Jézus evangéliumának otthona, az igazi 
műveltségnek világító tornya, a tiszta erkölcsöknek 
melegágya s a magyar hazaszeretetnek rendithet-
len sziklavára legyen." A főesperes válasza után 
melylyel az épület rendeltetésének átadta, megszó-
laltak a harangok, majd fölhangzott a breznóbányai 
egyház dalárdájának éneke s végül megnyílt a 
templom ajtaja, melyen át az orgona (Rieger-féle) 
fortissimo zenéje mellett vonult be, vagy inkább 
tódult be a nagyobbára intelligens közönség, mely-
nek jó nagy része helyszűke miatt a templomon 
kivül maradt. A templom belső berendezése klasz-
szikus mintája a valódi protestáns Ízlésnek, nagyon 
szép s mégis egyszerű. Az ünnepi istentisztelet 
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sorrendjének 10 pontja közül 8 magyar 2 tót nyel-
ven végeztetett. A főesperes felavató beszédje, mely 
természetesen magyar volt, sikerült rajzát adta a 
templom valláserkölcsi, társadalmi és hazafias hi-
vatásának. Mély benyomást tett a közönségre s 
kiváló tetszésben részesült az öt lelkész által az 
oltár előtt közösen énekelt fölavató zsoltár: „Áldd 
meg Uram ezt a munkát . . ." Hoznék Lajos n.-
rőcei lelkész szintén magyar szent beszédet tartott 
s eleven szindus képekben mutatta be a templom-
szülte hatások különböző variacióit kapcsolatban 
az élet eseményeivel és a sors változásaival. A 
közönség szívesen hallgatta a szónokot. Közben-
közben a dalárda éneke élénkítette a hangulatot a 
kissé hosszura nyúlt istentisztelet alatt, melynek 
végeztével Becser Endre alesperes az úrvacsorát 
osztotta ki a híveknek, magasan szárnyaló magyar 
beszédben fejtegetve előzetesen ennek a magasz-
tos aktusnak jelentőségét, melylyel az immár föl-
szentelt templom megkezdi a maga első üdvös 
munkáját. Midőn az ünnepély a templomban véget 
ért, a közönség meghívott része a pohorelli vas-
gyártelepre vonult. Itt Antóni János főpénztáros 
lakásán fogadta a püspök helyettes a róm. kath. és 
a görög kath. papság tisztelgését, Kiemelendő, hogy 
a gömörrészi Garamvölgy r. k. és g. k. papsága 
teljes számban megjelent. Baltazár János ev. leik. 

Szakadás a néppártban. Zmeskál Zoltán nép-
párti képviselő a minap beszédet mondott a kép-
viselőházban, melynek egyik jellemző része igy 
hangzik : „Ellenszenvét fokozta, — mondta Zmes-
kál — hogy a püspökök mindennel foglalkoznak 
csak az egyház ügyeivel nem. A katholikus egy-
házat büntetlenül támadhatják, nincsenek jó pász-
torok, akik a nyájat megvédelmezzék. A püspökök 
el vannak foglalva családi ügyeikkel. Ismer több 
300.000—800.000 korona évi jövedelemmel rendel-
kező püspököt, akik évenkint legföljebb hét-három 
ezer koronát jut latnak közcélokra. Tanítóikról 
egyáltalán nem gondoskodnak, gyenge a tanítói 
karuk, de 2—300 koronával dotált tanítóktól sokat 
nem is lehet kívánni. A katholikus autonómia kér-
dését se lehet megoldani, mert a püspökök ellene 
vannak." „Léha püspökök, gyenge primás mellett 
a kormány megismételhetné a franczia kormány 
egyházellenes politikáját. Püspökeink ugyan nem 
védnék meg az egyházat. Végül kijelentette : Meg-
győződésem az, hogy a püspöki kar jó része a 
prímással együtt, titkos szövetségese a liberális 
politikának." (Zmeskál az evang egyházból a pánsz-
láv papok miatt lépett ki ; most meg a herceg-
prímással nincs megelégedve; kíváncsian vá r juk : 
most majd hová lép ki? Hiszen a néppárt ugyan-
csak kemény határozatot olvasott a fejére, s a 
pártból — magyarán mondva — kilökte.) 

Szives kérelem a lelkesnek tanuló fiait segcly\ö 
egyesüld tisztelt tagjaihoz A magyarországi ág. hitv. 
ev. lelkészek tanuló fiait segélvző egyesület tag-



.1 ait tisztelettel kérem, miszerint a folyó évre szóló 
tagsági dijaikat, alapítványi részleteiket és a fenmd-
radó alapítványi töke kamatait főleg pedig a mult 
évekből származó hátralékaikat október hó végéig 
alólirott ügyvivőnél befizetni szíveskedjenek. Az 
egyesület áldásos működését nagy mértékben 
akadályozza az a sajnálatos körülmény, hogy a ta-
gok egy nagy része nem igen törődik kötelezett-
ségével. Ezrekre menő hátralékunk van, a melynek 
kifizetésére hiába hívtam fel az illetőket négv ízben 
is, a legtöbb még csak feleletre se méltatott. Ilyen 
körülmények között az egyesület fen nem állhat, 
vagy lia fenáll is, csak részben gyakorolhatja azon 
nemes feladatát, melyet maga elé tűzött. — Hiszem 
hogy jelen kérelmem nem lesz hiába való s hogy 
a tagtársak jóakarata lehetővé fogja tenni egyesü-
letünk zavartalan működését. Tisztelettel Gádoros 
(Békés viTié.) 1904 augusztus Okályi Adolf lelkész 
az egyesület üdyvivője. 

A lelkészek tanuló fiait segélyző egyesület 
azon tisztelt tagjait, a kik egyesületünk támagatá-
sában illetve segélyezésében részesülni óhajtanak, 
tisztelettel kérem, miszerint az alapszabályok 38. 
§-ának a) pontja értelmében felszerelt folyamodvá-
nyukat folyó évi október hó 10-ig alólirottnál nyújt-
sák be. — Egyesületünk tehetségéhez képest szi-
vesen felkarol mindenkit ez évben is, a ki a se-
gélyre rászorul. Tisztelettel Orosházán 1904 aug. 30. 
Veres József elnök. 

A Magyarhoni Egyetemes Evang. Egyházi 
Gyámintézet Komáromban 1904. évi szeptember 
hó 29-én megtartandó XL1Y. évi közgyűlésének 
napirendje : A közgyűlést megelőzőleg az Egyete-
mes Gyámintézeti bizottság f. évi szeptember 27-én 
délelőtt 9 órakor Budapesten (a pesti evang. egy-
ház Deák-téri termében) előkészítő ülést tart. A 
bizottság tagjai szeptember hó 28-án Budapestről 
a keleti pályaudvarból reggeli 7 óra 30 perckor 
induló gyorsvonattal Komáromba indulnak és oda 
délelőtti 9 óra 28 perckor érkeznek. Komáromban 
délelőtti 10 órakor az ottani evang. egyház tanács-
termében bizottsági ülés tartatik. Különben ezen 
napnak szabad órái a Luther-társaság rendelkezé-
sére állanak. A következő napon, azaz f. évi szept. 
hó 29-én reggeli 9 órakor a komáromi ág. hitv. 
evang, templomban gyámintézeti Istentisztelet tar-
tatik, ezzel kapcsolatossal! ott a templomban of-
fertorium lesz az Egyetemes Gyámintézet nagy 
szeretetadományára. Ezek után ugyancsak azon tem-
plomban megtartjuk fél 11 órakor az Egyet. Gyám-
intézet évi közgyűlését, a következő tárgysorozat-
tal: 1. Világi elnök megnyitó beszéde. 2. Egyházi 
elnök évi jelentése. 3. Az egyházi elnöki tisztségre 
megejtett szavazás eredményének kihirdetése s az 
uj egyházi elnöknek hivatalába való iktatása. 4. 
Az uj alapszabályok kihirdetése. 5. A bányai egy-
házkerületi gyámintézet jelentése. 6. A dunánin-
neni egyházkerületi gyámintézet jelentése. 7. A 

dunántúli egyházkerületi gyámintézet jelentése. 8, 
A tiszai egyházkerületi gyámintézet jelentése. 9. A 
számvizsgáló bizottság jelentése a mult évi száma-
dásokról, forgalmi- és .mérlegszámla-kimutatással. 
10. A központi bizottság javaslata a segélyek fel-
osztása iránt. 11. A Gusztáv-Adolf-egyleti ügyek. 
12. Egyéb folyó ügyek és indítványok. 13. A jövő 
évi közgyűlés helyének kitűzése. 14. A jegyzőköny-
vet hitelesítő bizottság kiküldése. — Jegyzet. Ezen 
úgy gyámintézeti, mint Luther-társasági ülésekkel 
kapcsolatban lévő helyi ünnepélyeknek sorrend-
jét a komáromi egyházi tanács külön meghívóban 
fogja kitüntetni. Mindezen ülésekre a gyámintézet 
tagjai s egyházi közügyeink barátai ezennel tisz-
telettel meghivatnak. Balassagyarmaton, 1904. évi 
julius hó 6-án. A Magyarhoni Egyetemes Evang. 
Egyházi Gyámintézet elnöksége nevében : Dr Baltik 
Frigyes e. elnök. 

I roda lom. 
Evang. Egyházi Szemle. A békési egyházme-

gye közgyűléséről adván tudósítást, ezt jegyzi meg : 
,.Egyeseknek feltűnt a túlságosan politizáló esperes, 
ki az egyes politikai pártokkal túl terjengősen 
foglalkozott, amit sokan nem templomba és egy-
házi gyűlésbe valónak tartottak. De a politikus nem 
tagadhatja meg önmagát. A hangulat nyomott vol t , 
mert a testvérharc hullámai érezhetők a gyüleke-
zetben és esperességben egyaránt." 

Ennek a rossz lelkű megjegyzésnek helyes 
méltánylására tudni kell, hogy Szeberényi Lajos a 
gyűlés elején jelen volt személyesen ; a többi ma-
gától értetődik, t.. i. a liogy sok a ferdítés, tóditás, 
gyanúsítás, kárhoztatás a tudósításban. Mára mint 
szokott lenni. 

Lássuk csak : mi az igazság ? 
Mióta esperes vagyok, esperesi jelentésemet 

mindig egy olyan tárgy j vagy eszme fejtegetésével 
kezdem meg, ami napi renden van, és fontos 
általános egyházi érdekeket érint, s annak kitej-
tése után térek csak át a szorosabb értelemben 
vett egyházmegyei ügyek előadására. Beszédem 
általános érdekű részét mindig ki is adtam lapom-
ban, mert azt tartom, hogy általános ellenőrzés és 
megítélés alá kerüljön annak az egyházi hivatal-
noknak gondolkodása, színvonala, törekvése, aki 
felelősséggel járó állást foglal el. Sajnálom, hogy 
nem minden esperes és felügyelő jár el ekkép-
pen ! 

Igaz, hogy kényelmesebb és előnyösebb : ké-
nyes kérdésekről nem gondolkozni, és nem nyi-
latkozni, s igy a közvélemény Ítélete elöl félrehú-
zódni. Én azonban nem a magam érdekét szok-
tam keresni ebben sem, hanem a közérdeket. Meg-
nyitó beszédeimben tehát számot adok az álta-
lános érdekű kérdések ügyében felfogásomról, 



céljaimról, törekvéseimről egyházmegyémnek is, a 
prot. nyilvánosságnak is ; számot adok kötelesség 
tudásból. 

Az idén az 1848 XX. t-c. sorsának mostani 
állásáról nyilatkoztam, s beszédem meg is jelent 
egész terjedelmében lapunk 27-ik számában. 

Az 1848 XX. t.-c.-ről szólni, politika ugyan de 
egyházi politika, a protestáns híveket, lelkészeket, 
tanítókat, az egész protestáns egyházat legközeleb-
ről érintő fontos egyházi politika. Mikor beszéljünnk 
erről, ha most nem, amikor az egyházi is, a pár-
tok is, a kormány is, a közvélemény is erről be-
szélnek és végre akarják hajtani ? ! Tovább me-
gyek : ki beszélje erről ha én nem, aki gyűlésein-
ken, a 48-as pártban, a képviselő házban, az egy-
házi lapban ennek az ügynek szentelem minden 
erőmet!'.' Vagy ez hiba én tőlem. Megrovást ér-
demiek én ezért, megrovást éppen protestáns em-
bertől, éppen evang. paptól '? ! Hiszen az én eljárá-
som teljesen megtelel az egyetemes gyűlés ismé-
telt határozatainak ! 

Kérdezze meg Szeberényi* az adók alatt ros-
kadozó htveket, akik most majd az 1848, XX. t.-c. 
politikája következtében terhük nagy részétől meg-
szabadulnak, kérdezze meg a kis fizetésen, létmi-
nimumon nyomorgó lelkészeket, tanítókat: kár-
hoztatnak-e azért, hogy a közvéleményt, pártokat, 
kormányt megnyerni törekszik az 1848. XX. t.-c. 
végrehajtásának, s ez által könyitünk a hívek el-
viselhetetlen helyzetén, a lelkészek és tanitók nyo-
morán'? ! Kérdezze meg. nem örülnek-e, hogy a 
sok politizállásnak meg van az eredménye, hogy a 
végrehajtásra megérleltük a kérdést, nem meg-
nyugtatja-e őket, hogy amíg az egyház fölterjesz-
téseire még csak választ sem adott éveken át a 
kormány, most már a pártok nyíltan programjukba 
vették ezt a kérdést l? ! 

bizony halgatással nem vittük volna előbbre 
ezt az ügyet; e nélkül pedig menthetetlenül ve-
szélybe jut szegény egyházunk igen rövid idő 
alatt. 

Könnyen veheti ezt a kérdést a csabai pap, 
nagy fizetése mellett, meg a csabai nép, gazdasága 
mellett ; de bezzeg komolyan mérlegelik ezt a sze-
gény egyházak és szegény papok ! Egészen nvu-
got vagyok abban a tekintetben, hogy ezek nem 
gáncsolják nálam azt a sok politizálást! Szeren-
csémre, legalább azt nem vetheti szememre min-
dent gáncoló ellenségem, hogy csak azért vetettem 
magam teljes erővel erre a kérdésre, mert fizeté-
semet, egyházam jövedelmét akarom emelni vele. 
Nekem semmi hasznom belőle, gyülekezetemnek 
sincs ; de van haszna a prot. egyháznak, lelkész-
társaimnak ! Ez nekem elég; ösztönzőnek és juta-
lomnak elég. Nekem károm van inkább abból, 
hogy az 1848. XX. t.-c.-et napi renden segítek tar-
tani, mert választó kerületem kath. választó bi-
zony nem javamra róják ezt nekem föl. ! 

Jobb volna az evang. egyháznak, lelkésztársa-
imnak, a tanítóknak, ha én, a husz év óta egyetlen 
evang. pap képviselő az országgyűlésen, nem tö-
rődném ott az egyház érdekével '? Tennék ugy, 
mint annak idején p. o. Szeberényi Gusztáv, hogy 
képviselőségének az egyházban semmi nyomáséin 
maradt ! 

Bizonyosan ütnék a nagy dobot az Evang. 
Szemlében, ha p. o. Sveberényi Lajos volna kép-
viselő, s a törvényhozásban az evang. egyház ér-
dekében fejtene ki eredményes tevékenységet ! 
Persze az már más volna ! 

Nekem megnyugvásomra szolgál, ha műkö-
désemért a Szemle ócsárol. Akkor bizonyosail va-
lami okos és jó dolgot tettem, amiért féltékeny és 
irigy lélekkel gáncsot akar vetni, a közvélemény 
előtt le akar rántani. 

Hagyján ! Kihez mi méltó ! 
Én azért csak haladok a magam utján. 
Tudom azt is, hogy Szeberényi is haladni fog 

a maga utján. Ez a természetünk ! 
Csakhogy a Szemle itt is következetlen. En-

gem megró, hogy túlságosan politizálok, maga pe-
dig az utána következő számban még többet poli-
tizál, szintén 1848-i XX. t. c.-ről. Neki tehát szabad, 
csak nekem nem szabad a prot. közvéleményt tá-
jékoztatni. 11a ő szól az 1848-i XX. t. c.-ről, akkor 
egyházi kérdés, ha azonban én szólok róla : akkor 
az már politika. Ez sem lep meg senkit sem, aki 
Szebeiénviéket ismeri. 

Az 1848-i XX. t. c.-iől szólani, ugy a mint én 
szóltam, egyházi politika, tehát egyházi közgyiilésré 
való tárgy és templomban is illő tárgyalni az egy-
házak egyenjogúságát, egyenlő teherviselését ! 

Az értesítés azért ró meg, mert ,,az egyes po-
litikai pártokkal tul terjengően foglalkoztam". Env-
nyi volt az egész: „Amiért eddig csak a független-
ségi és 48-as párt szállott síkra a törvényhozás 
termében-, mint az 1848-i fenséges elvek egyik leg-
szebbjéért, a hitfelekezetek egyenjogúságáért, azt. 
most már programmjába vette a kormány és pártja 
is, sőt gr. Apponyi Albert pártja is; a néppárttól 
ugy sem várja ezt senki, hiszen ez a párt éppen 
az ellenkező irány követésére alakult, t. i. a r. kath. 
egyház érdekeinek, kiváltságainak megerősítésére 
és visszavívására." Ez volna tnl terjengős'?! Vagy 
talán a néppárt jellemzése esik rosszul, -mert an-
nak idején még evvel a kath. párttal is szövetkez-
tek avangelikus papok — tót nemzetiségi érdekből. 
Az ilyen politika veszedelmes az egyházra nézve: 
nemzetiségi érdeket szolgálni az egyház védelme 
alá bújva, az egyház jó hírnevének, érdekének ro-
vására! Szeberényi meg fog engem érteni, de meg-
értenek mások is, lia ezzel a kérdéssel most nem 
foglalkozom tul terjengősen. 

Azzal is meg akar engem bélyegezni a tudó-
sító : „a politikus nem tagadhatja meg magát." Nem 
is akarom megtagadni magamat : egyházi politika-



val szívesen foglalkozom, mert jogom is, köteles-
ségem is, úgyis mint lelkésznek, úgyis mint kép-
viselőnek. Azért nem megbélyegzést érdemleK, lia 
még a törvényhozásban is mindig figyelek egyhá-
zam érdekeire, viszont azonban én az egyházi gyű-
lésen sein feledkezem meg hazám érdekeiről. Ná-
lam a kettő összhangban van, én mind a kettőt 
egyszerre tudom szeretni, mindkettőért egyszerre 
és együtt tudok lelkesedni, dolgozni, áldozni, a nél-
kül, hogy meg kellene magamat tagadnom. 

Az olyant pedig csak sajnálni tudom, akinek 
meg kell magát tagadnia, ha hazájáról kénytelen 
nyilatkozni, aki csak azért ir magyarul, hogy a ma-
gyarokhoz is hozzá tudjon férni s őket bujtogatni 
birja magyar hazájuk ellen, akinek a magyarnem-
zet védelmére, a magyar nemzet ellenségei meg-
bélyegzésére soha egy árva szava nem akad ! Én 
az olyant nagyon tudom sajnálni ! Üres sziv az, a 
melyből a hazaszeretet erénye ki van irtva, sze-
gény elme az, a mely nem talál módot a haza és 
az egyház iránti szeretet oltárán egyenlő hűséggel 
áldozni ! 

Nekem hála istennek, akkor sem kell maga-
mat megtagadnom, lia hazám és egyházam tót 
fiait kell védelmeznem, mikor igazuk van. Szívesen 
és bátran teszem. 

Emlékezhetik Szeberényi, hogy testületileg kö-
szönték meg a tótok egy budapesti gyűlésen azt a 
felszólalásomat, amivel őket megmentettem egy 
ügyükben ; az országházban is 1901-ben első fel-
szólalásomban megvédelmeztem őket azon gúnyos 
megjegyzés ellen, hogy .,a tót nem ember." Szí-
vesen, bátran tettem. Pedig tehettem volna azt is, 
hogy egyszerűen — hallgatok. De mikor a tótok-
nak nézetem szerint igazuk van, kötelességemnek 
tartottam felszólalni, már csak azért is mert engem 
már csakugyan nem vádolhat senki pánszlávság-
gal, szavamnak tehát ilyen esetben némi súlyának 
kell lenni. Azt hiszem, ezt csak megköszönhetnék 
Szeberényiék ! (De kérem valahogy meg ne kö-
szönjék ám, mert még gyanúba kever a köszöne-
tük a magyarok előtt !) 

Hogy ,,a hangulat nyomott voit, mert a testvér-
harc hullámai érezhetők a gyülekezetben és espe-
rességben Qgyaránt,-' ezt csak a tudósító találta ki. 
És ezt is azért irta, hogy a távollevők előtt engem 
rossz szinben tüntessen fel — ezen gyanúsítása 
által is. 

Nagyon téved ! A testvér harcával tisztában 
vannak a gyülekezetben is, az esperessében is, 
másutt is, erről nekem irásos bizonyítékaim vannak. 
Nem sokára majd birói Ítéleteket is lesz módom 
erről közölni ! 

Egész terjedelmében közlök itt a sok közül 
egy levelet, olyantól, akit én személyesen nem is 
ismerek, ü, levélből láthatja Szeberényi. hogy a 
becsületes emberek hogyan vélekednek a testvér-
harcról. 

,,A laphoz tűzött s ma érkezett Nyilatkozatot 
mély és őszinte megdöbbenéssel s Nagyságod 
helyzete iránt fokozodó részvéttel olvastam. Igazán 
megdöbbentő, hogy testvér-testvér ellen ily ádáz 
dühvel tud támadni. Mi ugyan jól tudjuk, hogy 
a támadás alaptalan, de azért igen helyes, hogy 
Nagyságod nyilatkozik. Igy legalább elnémul a 
rossz akaratú, gyanúsító találgatás. 

Tudom, hogy nem szívesen tette e nyi-
latkozatot, mert hisz saját vérét kellett a nyil-
vánosság előt megismertetni a gonosz testvérben, 
de meg kellett ezt tenni már csak azon állás 
iránti tiszteletből is, a melyet Nagyságod úgy 
köztünk papok között, mint az ország törvényhozó 
tényezői között is elfoglal. 

Legyen róla meggyőződve, hogy itt köztünk 
egyetlen-egy sem akadt, a ki hitelt adott volna a 
piszkos rágalmaknak. S viszont arról is méltóz-
tassék meggyőződve lenni, hogy egy értelemmel 
kárhoztatjuk Szeberényi lapjának eljárását. Azt 
hiszem ebből még azok is megismerhették 
Szeberénviéket, a kik kételyben voltak az iránt 
kik is ezek a jó urak 

Mindezekből láthatja a tisztelt olvasó, hogy 
Szeberényiék még az egyszerű hírlapi tudósítást is 
arra használják föl, hogy ráfogásokkal engem 
gyanúsítsanak, s bennem a magyar hazafisagjvédőjét 
kicsinyelni, terveik akadályát útból félrelökni töre-
kedjenek. Ehhez jó nekik minden ürügy, minden 
alkalom, minden mód. 

Én azonban állok elébe ! Én és velem együtt 
sokan, akik nem a magunk érdekéért szólunk és 
irunk ; akik nemcsak a szószéken hirdetjük a sze-
retet tanát, hanem az Íróasztal mellett és ahhoz 
szabjuk gondolatainkat; akiket nem ellenfeleink 
iránti irigység és káröröm hajt előre ; akik egyenlő 
jó lélekkel tudunk a magyar hazának és az ev. 
egyháznak szolgálni ! 

Állunk elébe ! 
Veres József. 

Helyreigazítás. Lapunk 35-ik számában a „Né-
hány szó a theologiai tanügyi szervezetről" cimü 
cikkbe több értelem zavaró hiba csúszott be, u. 
m. 416. oldalon, a második hasáb 5. és 6 sorában 
— alulról — .,ört véoy" áll, a mi helyett törvény 
olvasandó; a 417. oldalon az első hasáb 9.sorában 
„megszerezni" helyet megfejteni olvasandó; u. o. 
a 21. sorban — alulról — „Olking" helyett szerint 
olvasandó ; u. o. a 7. sorban — alulról — „tanterv-
ről" helyett könyvtárról olvasandó ; a 418. oldal 
második hasábjában, az alulról számított 19. sor-
ban „Annak a határozmánynak" helyett ez olva-
vasandó : Annak a\ albi\ottsági javaslatba felvett 
határozmánynak. 



Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

D. J. A bányakerületi lelkészi értekezlet el-
nöke Kramár Béla esperes u r ; az értekezletet <"> 
van hivatva egybehívni. — Z. E. Ne vegye rossz 
néven, de Szeberénvire vonatkozó nyilatkozatát 
nem közöljük. Egyszerűen azért nem, mert a har-
cot nem folytatjuk olyan módon, a mely Szeberé-
nyihez méltó, hanem csak olyan módon, a mely 
mi hozzánk méltó. Ezjpedig nagy és fontos külömb-
ség. Mi tudjuk itt a közelben, hogy mennyire más 
szint játszik ö egy idő óta, mint játtszott régeb-
ben, a hatalmon levőkkel szemben ; de azt sze-
retné, hogy távolban levő hívei ezt netudják meg. 
Hajlik, de nem törik. Azt azonban mi sem tudjuk 
hogy ki mondotta ő reá vonatkozolag : „hagyjatok 
békét ezzel a lutheránus hamis pappal." Ki az, aki 
őt ilyen jól ismeri? Ezen a réven tehát a lutherá-
nus név nem nagy tiszteletet aratott ! Azt sem tud-
juk, hogy a villamos telepi igazgatóság, meg a fő-
ispán ejőiti csuszásmászás milyen összefüggésben 
állanak. Nem is törődünk vele. Ha csak ilyen ki-
fogási »kat lehetne emelni ellene, akkor még jó 
volna! — G. E. T. Kérelme teljesítését lapunk 
anyagi viszonyai — nagy sajnálatunkra — nem enge-
dik meg. — R. P, Ezentúl oda jái a lap ; a lakas-
cimet nem tudtuk. — N. N. Az ezredévi pálya-
miire nézve (Sola üde) 1902-ben azt határozta az 
egyetemes gyűlés (Jegyzőkönyv 90-dik pontja,) 
hogy ha „a pályamunka szerzője kötelezi magát, 
hogy müvét különösen irály tekintetében kijavítja 
és kinyomatja, a kinyomatás lehetővé tételére 
adassék ki neki a pályadíj összegnek ez ideig szá-
mítandó kamatszaporulata." A pályázatot pedig a 
régi leltételek mellett megújítja a közgyűlés, még-
pedig az 1907 évi dec. 31-ig terjedő időre. Az 1903. 
évi egyetemes gyűlés még egy évi haladékot adott 
az ismeretlen szerzőnek ; ha az a névtelen szerző 
most még egy évi uj haladékot akar kapni, azt az 
egyetemes gyűléstől kérheti. Ha újra akar pályázni 
akkor 1907-ig van rá ideje ; lia pedig csak a ka-
matokért pályáz, ugy a pályázat meghosszabitott 
határideje az ez évi egyetemes gyűlésig lejár. — 
K. K. Kiszorult. — K. L. A kérdéses latin szöveg 
kért magyar fordítása, az eredeti szöveggel kap-
csolatban a következő: „Amissis namque parenti-
bus, (iiium rhetoricis operám navarem, ad sen-
sualitatem ac vitám efrenatam vehementer procli-
vus, Magyaromaniaeque infausto spriritu perflatus, 
corruptissimorum iuvenum querebam (sic) consor-
tia, illos qui se rebus occupabant seriis, risui ex-
ponens, vei superbo oculo despiciens. Sed ipse sat 
mirari nequeo, qua ratione adeo subito mutare 
potuit totam nieam sentiendi agendique rationem, 
ea, quam, dum plane studia mea Hhetorica ad 
linein vergebant, cum nonnullis slavae linguae lite-
raturaeque cnltoribus inivi, consuetudo. Firmiter 
enim mihi proposui me antea eae (sic) vitae ves-

tigia non arpplius secuturum, cuius fructum laetis-
sirnuuí ianr tum sentiebam, dum aliquos praeteri-
torum amicorum in perniciem ruere cernerem." 
Magyarul : Szüleim elhalálozásakor ugyanis, mia-
latt a rhetori tanfolyamnak nagy buzgalommal 
neki láttam, rendkívüli hajlandósággal bírva az 
érzékiségre és a kicsapongó élethez, a magyar nagy-
zási hóbort átkos szellemétől áthatva, a legrom-
lottabb ifjak társaságát kerestem fel. úgy hogy ne-
vetség tárgyává tettem vagy kevélyen lenéztem 
mindazokat,' a kik valami komoly dologgal foglal-
koztak, Mármost én magam sem tudok eléggé cso-
dálkozni azon, hogy mikép volt képes teljes érzü-
letemet és tevékenységem egész irányát oly hirte-
len átalakítani azon bizalmas viszony, mely rhetor 
korom vége felé, köztem és a tót nyelv és iroda-, 
lom néhány művelője között megindult. Szilárdan 
elszántam ugyanis magamat, hogy azelőtti életem 
nyomdokait többé nem követem és ennek igen 
örvendetes gyümölcsét már akkor tapasztaltam, 
mikor láttam, hogy azelőtti barátaim közül egyesek 
romlásukba sodortatnak. 

Pályázat me y hosszabbítás, 
A levél-l (Mosonmegye i ) 

kántortsanitói állásra 
a k é r v é n y e k b e a d á s á n a k h a t á r n a p j a SZCpt. 
15-ig halasztatik. 

R a j k á n , 1904. szep t . 10. 

Ringbauer Gusztáv 
1 — i f ő e s p e r e s . 

Pályázat 
A zó lyomi ág . h. ev. e g y h á z m e g y é h e z 

t a r t o z ó tó tpe lsőc i 

lelkészi állomásra. 
J a v a d a l o m : 1. l a k á s a m e l l é k h e l y i s é g e k k e l 
és k e r t . 2. 1830 k o r o n a készpénz . 3. 11 p . 
m é r ő b ú z a ; 40 p. m. rozs ; 4 p. m. á r p a ; 
6 p. m . zab . 4. 40 bécs i m á z s a s zéna ; 64 
c somó s z a l m a . 5. 100 k ö b m . t űz i f a (ezen t e r -
m é n y e k b e c s é r t é k e m i n t e g y 815 kor.) 6. S z á n -
tó fö ld i n g y e n h a s z n á l a t a , m e l y e k n é l a m u n -
k á t az e g y h á z t a g o k te l j es i t ik (ezen t e r m e s z t -
m é n y e k é r t é k e 360 kor .) 7. Cs ibe 40 kor . 
é r t é k b e n . 8. S tó l a és o f f e r t o r i u m körü lbe lő l 
1274 kor . 

A m a g y a r és t ó t nye lv i s m e r e t e szüksé-
ges . J e l e n t k e z é s a k é p e s i t é s t igazo ló o k m á -
n y o k k a l e g y ü t t fo lyó évi szeptember hó 
18-áig a z a l u l í r o t t főespe res i h i v a t a l n á l . 

B r e z n ó b á n y á n , 1904. a u g u s z t u s 25-én. 

Csipkay Káro ly s. k. Svehla Gusztáv s. k . 
e m . f e l ö g y e l o . 83 1—1 f ő e s p e r e s . 



Pályázat 
a margonyai (Sáros m.) tó t -magyar nyelvű 

ág. hitv. ev. egyház 

lelkészi állomására, 
J a v a d a l o m : 1. Telek jövedelem 174 K. 

2. Pá rbé r 220 K. 3. Munkavál tság 154 K. 4. 
Készpénz 123 K. 20 f. 5. Pa t roná tus i ju ta -
lék 224 K. 6. 10 öl fa 100 K. 7. Stóla jö-
vedelem ] 50 K. 8. Alapi tványok kama ta i 
80 K. 9. Offertoriuraok 20 K. összesen 1245 
K. 20 f. Ezenkívül congrua 1600 koronáig 
873 K. 40 f. A kellően felszerelt folyamod-
ványok f. évi október hó l- ig alólirott es-
pereshez küldendők. 

Zsegnye, u. p. Eper jes 1904. aug. 24. 

Bánó Árpád Hajdú János. 
esperességi felügyelő 80 3—2 esperes 

; Vöf ^ m^í • TÄÄT SOK'* ÄSV SÏStf« */5ÎV* 

Pályázat 
a börzsönyi (Hontm.) német-magyar nyelvű 

ág. hitv. egyház 

lelkészi állására. 
A páJ}Tázónak igazolnia kell. hogy a né-

met nyelvet szóban és Írásban teljesen bir ja . 
Javada lom : lakás mellékhelyiségekkel 

és kert, 500 kor. készpénzben, 31 hl. búza, 
18 hl. bor, 48 km. kemény fa, 2 szekér széna, 
3 szekér szalma, 8 hold szántóföld haszon-
élvezete, stóla, stb. Az összjövedelem mini-
mális számítással 1900 kor. 

A kellően felszerelt folyamodványok f. 
évi szeptember hó 17-ig alólirotthoz külden-
dők. 

Százd, 1904. augusztus 21-én. 
u. p. Deménd (Hontm.) 

A nagyhont i főesperes megbízásából 

Rozsnyai János 
ev. lelkész. 

3—3 a börzsönyi egyház adminis t rá tora . 

, /äv . szt*,* ^za? /̂sST*" 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : Budapest , V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági gépeket, s z S t ü Benzin és szivógáz-motorokat ö 
B e n % i n - m otoros csép lök észletek. 

52 25—10 
Malomépitészet : ^ j hen^erszékek, minden e szakmába vágó KülÖnleqeSSéq \ Legújabb szerkezetű csavaros 

gép gyar tása . Teljes mümalmibereudezések. és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-féle v i l ás l l i rü

 amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 
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EVANG. EGYHÁZ È S I 
Előfizetés dija-. 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

E g y szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
— 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor 
Fél oldal . . . 8 
Negj-od oldal . 4 ,, ' 
Nyolczad oldal 2 „ 

Érvényben levő Egyházi Alkotmányunk 
186. §-a szerint ,, zsinat annyiszor tar tható, 
a hányszor azt az egyetemes közgyűlés az 
egyház érdekében szükségesnek lá t ja ." . . . 

A magyarországi ág. h. ev. ker. egyház 
országos zsinatot legutóbb 1891 - 94-ben tar-
tott . Felmerül a kérdés, vájjon az azóta le-
folyt tiz esztendő eseményei, a magyar ál-
lam és az egyház közötti viszonyban időköz-
ben beállott nagy változások, különösen pe-
dig jelen körülményeink s a jövendő perspek-
t ívája indokolttá teszik-e azt, hogy a magyar 
ág. hitv. ev. ker. egyház ismét zsinatot 
tartson ? 

Ezúttal nem kivánok kiterjeszkedni arra, 
hogy egyházunknak a legutóbb lefolyt tiz 
esztendőben beállott fejlődése, az állam és 
a többi felekezetekhez való s időközben ho-
zott országos törvényeken nyugvó viszo-
nyunknak megváltozása mennyiben kívánja 
azt, hogy törvényhozó gyűlésünk egyházunk 
mai viszonyainak megfelelő uj jogrendet te-
remtsen. Jelen cikk szűk keretében arra sem 
mutathatok reá, hogy az egyházunk beléleté-
ben rövid tiz év alat t végbement nagyszabású 
átalakulás mennyiben fér el abban a jogi 
keretben, a melyet törvényhozó szervünk tiz 
év előtt helyesnek talál t ; nem érintem azt 
sem, vájjon külömböző fokozatú önkormány-
zati szerveink tiz év leforgása alat t mennyi-
ben feleltek meg a zsinat utasításának, 
mennyiben készültek el az Egyházi Alkot-
mány által előirt szabályrendeletekkel s 
mennyiben nem ? Mert mindez döntő fon-
tosságú annak a komoly kérdésnek elbírálá-
sánál, vájjon egyházunk érdekében áll-e ma 

már az, hogy ismét sok pénz és idő áldozat-
tal járó zszinatot tartson, a m i azon kivül — bé-
kés eg3Tházi közéletünk mezején — soha előre 
ki nem számitható mozgalmak felidézésére 
is alkalmas. 

Csupán abból a szempontból óhajtok ez-
út tal a zsinat tar tás eszméjével foglalkozni, 
vájjon jelen viszonyaink s nagyjelentőségű 
egyházi érdekeink követelik-e azt, hogy zsi-
natot tar tsunk '? 

A feleletet azzal kezdem, hogy szinte 
csodálkozom azon, hogy az i l le tékes. ténye-
zők részéről mindezideig alig tör tént kezde-
ményező lépés arra nézve, hogy a magyar-
országi ág. li. ev. eg}'ház a legrövidebb időn 
belől lépéseket tegyen a zsinat engedélyezé-
sére s egybehivására. 

Előrebocsátom, hogy távolról sem gon-
dolok a most érvényben levő Egyházi Alkot-
mány egész anyagát felölelő s módosító zsi-
nat tar tására . Ilyen zsinat szükségességének 
elbírálásánál a fentebb érintet t szempontok 
mélyreható figyelembevételt kívánnak s úgy 
vagyok meggyőződve, hogy ilyen zsinatra 
ma még szükségünk nincs, annak ideje még 
el nem érkezett. 

Ellenben egyházunk érdeke mellőzhetle-
nül követeli, hogy mielőbb — ha lehet még 
a testvér ev. ref. egyházzal egyidejűleg — 
novelláris zsinatot tartunk. 

Egyenes előfeltétele ez az 1848. XX. t.-.c 
végrehaj tásának, a melyre vonatkozó emlék-
iratot a hazai két prot. egyház megbízottai 
köztudomás szerint a kormányelnöknek át-
nyújtot tak. 

Méltán általános érdeklődésre t a r tha t 
számot a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület 
ele re látó püspökének legutóbb kiadott 



2576|904. sz. körlevele, a melyben ugyanez 
a gondolat a püspöki karhoz intézett oly ér-
telmű inditvány alakjában nyer kifejezést, 
miszerint az egyházkerületek hassanak oda, 
hogy az egyházegyetem közgyűlése már eb-
ben az évben mondja ki a zsinat magta r -
tását . 

Az 1848. XX. t.-c. végrehaj tására vo-
natkozó emlékirat hivatalos kiadványában 
azt olvassuk, hogy egyházunk anyagi bajai 
orvoslásának ,,kiindulási pont já t egy oly 
igazságos maximális adókulcs megállapítása 
képezi, a mely a segélynyújtás előfeltételét s 
egyúttal \sinöimértékét képezze ; ezen adó-
kulcsot kelljen minden segélyt igénylő egy-
házközségnek életbeléptetnie s a segély mér-
vét azon hiány szabja meg, mely ezen adó-
kulcs életbeléptetésénél fedezetlenül marad." 
Majd tovább igy szól az emlékirat : ,,E cél-
ból mindkét egyház törvényhozó zsinata meg-
állapít ja az egyházi rendes adónak azon leg-
magasabb mértékét, melynél magasabb egy-
házi adóteher viselésére egy egyházközség 
sem kötelezhető s az államsegélyből fedezné 
azon hiányt, mely az egyes egyházközségek 
rendes költségvetésében ezen adókulcs élet-
beléptetése mellett mutatkoznék." 

A kormányhoz benyújtot t emlékiratunk 
idézett szavai bárkit meggyőzhetnek arról, 
hogy a mennyiben komolyan számítunk em-
lékiratunknak figyelembevételére s annak 
alapján a tárgyalások közeli megindulására, 
akkor előbb nekünk kell a praemissával le-
számolnunk. A mi feladatunk oly alakban 
elkészíteni a tárgyalások anyagát, a mint 
azt a kormányhoz intézett saját emlékira-
tunkban mi magunk felajánlottuk. 

A két prot. egyház közös bizottsága 
igen helyesen s alkotmán}Tos érzülettel fogta 
fel a kérdést, a mikor az emlékiratot ekként 
szövegezte. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az 
emlékiratban kimutatott s kért állami támo-
gatás elnyerése esetén most érvényben levő 
Egyházi Alkotmányunknak különösen 251— 
259. §§-ai módositandók. Ezt megelőzőleg 
pedig — mint zsinati előmunkálat — az 
egyházi adónak egyénenkénti kimutatásából 
alapos munkálat dolgozandó ki. Az előbbit 
más szerv, mint az egybehívandó zsinat, el 
nem végezheti. Szabályrendeleti intézkedés, 

mondjuk az egyetemes közgyűlés részéről, 
megnem oldhatja a feladatot, mert törvényt 
rendelettel megváltoztatni nem lehet. Másrészt 
mi magunk köteleztük magunkat arra, hogy 
az adókulcs megállapítása, mint az 1848. 
XX. t.-c. végrehajtásának egyik előzménye 
zsinatilag fog eszközöltetni. S ez nem is tör-
ténhetik máskánt, már csak az ügy rendki-
vüli fontosságánál fogva is, a mely megkö-
veteli, hogy ebben a kérdésben egyházunk 
akarata a legünnepélyesebb alkotmányos 
alakban n}ülatkozzék meg. Erre pedig kizárólag 
törvényhozó szervünk, a zsinat van hivatva. 

Ellenvetésül hozhatná fel valaki, hogy 
az államsegél}7 igénybevételére nézve Egy-
házi Alkotmányunk 4. §-a elvileg már intéz-
kedik ; avagy azt is, hogy az 1848-iki szep-
temberi tárgyalásoknál nem a zsinatnak, 
hanem az egyetemes közgjmlésnek megbí-
zottai tárgyal tak a kormánynyal. 

Úgyde ezúttal nem elvi, hanem egy uj 
positiv intézkedésről van szó. Másrészt 
1848-ban nem volt egyetemes eg}Tházi tör-
vénykönyvünk, a melyet az 1848. XX. t.-c. 
végrehajtása ol}T közelről érintett volna. 

Jól felfogott érdekünkben áll tehát , 
hogy mielőbb novelláris zsinatot tartsunk. 
Egyáltalán nincs ok arra, hogy az eszmétől 
idegenkedjék bárki is. Rövid ideig tartó 
s Egyházi Alkotmányunkat csupán néhány 
szakaszában módositó zsinatról van szó, a 
melynek megtar tását sürgetően parancsolja 
az idő. 

Addig mig ezzel el nem készülünk egy-
házunk a kormánnyal az emlékiratra nézve 
érdemlegesen nem tárgyalhat . A halogatás 
beláthatlan kár t okoz nem csak nekünk, de 
az ev. ref. egyháznak is, az 1848. XX. t.-c. 
végrehaj tásának elodázása által. 

Kiemelendőnek tartom végül azt is, 
hogy ez a megtar tandó novelláris zsinat 
szolgáljon egyszersmind kínálkozó alkalmul 
arra, hogy az Egyházi Alkotmánynak az 
adózási jogviszonyok körén kivül eső néhány 
oly szakasza is egyidejűleg módosittassék, 
a melyek egyáltalán nem váltak be ; más-
részt pótoltassanak azok a hiányok, a me-
lyek az 1891 — 94-iki zsinaton — bár nagy 
körültetintéssel — készült törvénykönyvben 



mutatkoznak s egyházi közéletünk összhang-
ját hátrányosan bofolyásolják. 

Hogy melyek a jelzett szakaszok s il-
letve hiányok, arra adandó alkalommal még 
visszatérek. 

Egyetemes egyházunk söt némely egy-
házkerületünk évi rendes közgyűlése előtt 
állunk. Van időnk a megfontolásra s még 
inkább az elhatározásra. Xem tudjuk mit 
hoz a jövő. Használjuk ki a jelent! 

Eperjes. Dr. Mikler Károly 
ev. jogakad. dékán. 

Az élve s^Ulottck szánni a szülök vallása sz<-
rint Magyarországon 1902-ben. 

A kormány 1902. évi j e l en té sébő l . 
(Folytatás.) 

Vegyes házasságok összes száma és részletezése 
a gyermek vallására vonatkozólag létrejött 
megegyezések kitüntetésével 1902-ben az ág. 

hitv. evangélikusokra nézve. 

Vőlegény Menyasz-
szony 

Összesen 
köttetett 

Egyezség létesült 
az apa ! az anya 

vallásának javára 

R. kath. ág. h, ev. 1 3 7 8 2 7 6 1 3 3 
Gör. kath. » 5 4 6 5 
Gör. kel. >1 4 8 1 3 
Ág. h. ev. róni. kath. 1 5 4 3 1 5 5 4 1 9 

>1 gör, kath. 5 6 7 9 
» gör. kel. 2 8 ~ 4 — 

» ev. ref. 5 1 3 2 9 2 9 
» unit. 9 — 

ti izraelita 18 4 2 
ti felek. kiv. 2 — 

Ev. ref. ág. h. ev. 5 4 7 5 2 1 4 
Unit. >• 9 — — 

Izraelita » 1 9 — 8 
Egyéb vall. 1 
Felek. kiv. 2 — — 

A gyermekek vallására vonatkozólag kötött 
megegyezésekből a{ egyes Jelekezetekre eső nye-
reségek és veszteségek 1896-tól 1902-ig Ma-

gyal országon. 

A megegyezésekből a 

róm. 
kath. 

gór. 
kath. 

gór. 
k . l . 

ág. h. 
er. 

e». 
r t f . uni t . i i r . egyé b 

egyházra esett f vagy — 

1896-1900 össz. 
1 9 0 1 . . . . 

1902 . . . . 

2801 
+ 5 5 2 
f 5 9 3 

- 3 7 
- 1 6 
— 6 

- 3 3 6 
- 1 0 5 
- 99 

1029 
-179 
-216 

1243 
- 2 4 3 
- 2 4 2 

- 40 
- 10 
- 11 

-191 
- 29 
- 30 

t 1 
— 1 
- 2 

Az anya vallása 

A törvényes 
szülöttek. Az 
apa vallása 

ág. hitv.^evang. 
Százalékokban 

Római katholikus 4 2 1 6 5 1 - 0 6 
Görög katholikus 1 2 7 1 1 - 7 8 
Görög keleti 3 5 1 2 - 5 4 
Ágostai hitv. evang. 3 6 0 0 2 6*76 
Evang. református 1 4 1 4 1 3 - 1 8 
Unitárius 17 0 - 3 6 
Izraelita 4 4 4*26 
Egyébb vallású — O'OO 
Ismeretlen ' — o-oo 
Felekezeten kivüli 7 0 - 0 6 

összesen 4 1 8 3 2 íoo-o 

Halálozások 1902-ben hitfelekezetek szerint 
Magya ro rszágo 11 

Hitfelekezetek 
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a ~ á 0 0 .3 SJ S í) t. o -/) 

római liatholikus 4 9 - 1 0 5 3 0 - 2 3 5 8 - 0 
görög katholikus 1 2 - 3 3 5 3 0 - 0 3 8 7 - 5 
görög keleti 1 4 - 0 2 4 8 0 - 6 3 7 5 - 3 
ágost. hitv. evang. 6 - 9 3 4 5 0 - 2 3 2 4 9 
evang. reform. 1 3 - 9 0 4 7 5 - 2 3 4 9 * 6 
unitárius 0 - 4 1 5 0 4 - 2 4 1 2 - 0 
izraelita 3 - 1 6 4 4 8 - 7 2 3 3 - 8 
Egyéb és ismeretlen 

vallású 0 - 1 3 2 8 5 * 9 4 3 1 - 5 
felek, kivüli 0 - 0 2 — — 

összesen íoo-o 5 0 7 - 7 3 5 5 - 3 

Az evang tankötetesek és a tanköteles korban 
lévő iskolába járók száma Magyat országon. 

> >• 0 0 
Év Â Év À 

ti tc •-íj 

1. Tankötelesek 2. Iskolába járók. 

Átlag 1891—1895 7 ' 8 5 Átlag 1891—1895 8 8 - 4 0 
1896—1900 7 - 4 7 1896—1900 9 0 - 7 9 
1897 7*51 1897 9 0 . 5 0 
1898 7 - 4 0 1898 8 9 . 5 1 
1899 7 - 4 0 1899 9 2 . 7 3 
1900 7 - 4 4 1900 9 1 - 7 5 
1901 7 - 3 9 1901 9 4 - 0 6 
1902 7 - 3 3 1902 9 4 - 2 7 



A népmozgalom föeredményei hitfelekezetek 
szerint 1891-től 1902-ig viszonyszámokban 

Mag y a ro rszágo 11. 

Hitfelekezet év 
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Á t l ag 1891 - 1 8 9 5 9-1 36-6 29-0 7'6 
1896--1900 9-1 36-0 25'2 10-8 
1897 9-1 36-5 24-7 11-8 

Ág. h. 1S98 8'7 34"8 25-2 9'6 
evang. 1899 9-4 35-9 24'9 11-0 

1900 9-3 36-0 24'6 11-4 
1901 9-0 34-5 23-7 10-8 
1902 8"6 34-8 25-1 9'7 

/Át lag 1S91 - 1 8 9 5 9-0 41-7 31-6 ío-i 
1896 -1900 8-4 39-2 27'6 11-6 

Valamennyi 1897 8-1 40-2 28-0 12"2 
hi t fe lekezet ' 1898 8*2 37'5 27'9 9"6 

e g y ü t t 
1899 8'9 39-0 27-1 12'9 e g y ü t t 1900 8-9 39-2 26-9 12-3 
1901 8'8 37-6 25-1 11*5 
1902 8-6 38-4 26-9 

* 
11-5 

A magxarul nem tudó népiskolai tanitók 
száma 1899-től 1902-ig Magyarországon, egy-
bevetve a magyar nyelvi oktatás eiedmén-yte-

leméivel. o 

Részletezés 

Az isk»lák száma, melyek-
ben a magyar ,nyelv siker ( 

nélkül oktattatott ^ 

A magyarul kevesot és ( 
semmit sem tudó tanitók ( 

számú ^ 

A magyarul tökéletesen í 
tuáó tanitók száma, kik az \ 
1879. XVIII. t , -c . követel- ( 
ménje inek eleget nem 

tet tek. 

j j •ss 
T a n é v 

<3 <2 ej* 
T a n é v 

£ bitfelekezeti 

nép i sko lákban 

1899/1900 44 269 470 560 178 
1900/1901 48 335 404 511 149 
1901/1902 50 293 406 455 155 

1899/1900 160 251 295 689 361 
1900/1901 144 289 267 606 265 
1901/1902 148 235 270 596 346 

1899/1900 — 18 175 — — 

1900/1901 — 46 137 — — 

1901/1902 — 58 136 - - — ( 

Evang. felső népiskolák. Az intézetek 
száma 2. Rendes tanulók a tanév végén az 
I. osztályban 58, a Il-ik osztályban 34, a III. 
osztályban 21. A tanulók előmenetelét te-
kintve felsőbb osztályba léphet 95. Osztályis-
métlésre utasi t tatot t 18. 

Evang. polgári iskolák. Fiúiskola. Az in-
tézetek száma 2. A rendes tanulók száma a 
tanév végén az I. osztályban 78, a második-
ban 62, a harmadikbbn 46, a negyedikben 

44, az ötödikben 3, összesen 233. Magánta-
nulók az I. o s z t á sban 8, a másodikban 6, a 
harmadikban 4, a negyedikben 3, összesen 
21. A tanulók előmenetelét tekintve felsőbb 
osztályba léphet 202, javitó vizsgálatra utasit-
ta tot t 34, osztályismétlésre utasit tatott 18. 
Leányiskolák. Az intézetek száma 12. A ren-
des növendékek száma a tanév végén az I. 
osztályban 475, a másodikban 443, a harma-
dikba 402, a negyedikbe 311, összesen 1631. 
Magántanulók az I. osztályban 9, a második-
ban 12, a harmadikban 20, a negyedikben 
13, összesen 54. A tanulók előmenetelét te-
kintve, felsőbb osztályba léphet 1417,~javitó-
vizsgálatra utasi t tatot t 134, osztályismétlésre 
utasi t tatot t 134. 

Az evang. polgári \iskolák fenntartási költ-
ségei az 1901—2. tanévben. Fiúiskolák. Összes 
fenntartási költség 23336 k. Ebből szemé-
lyiek 20910 k. dologiak 2426. Községi forrás-
ból 2806 k. felekezeti forrásból 3700 k. tan-
díjból 3320 k. egyéb forrásból 13510 k. Le-
ányiskolák. Összes fenntartási költség 166305 
k. Ebből személyiek 123311 k. dologiak 
42994 k. Községi forrásból 12026, felekezeti 
forrásból 59224 k. tandijból 53706 k. egyéb 
forrásból 41349 k. 

Ag. ev. tanitóképző intézetek 1901—2. tan-
évben. Az intézetek száma 6, gyakorlóisko-
lával kapcsolatos intézet 5. Az intézettel 
kapcsolatos gyakorló iskolában alkalmazott 
tanitók száma 7, a növendékek száma 363. 
Internatussal kapcsolatos intézetek száma 4. 
Az intézetek fenntartási költségei az egyh. 
alap. v. pénztárból 47776 k. saját alapítvány-
ból 31822 k. más vegyes forrásból 50646 k. 

(folyt, köv.) 

„Javaslat 
a magyarországi ág. h. evang. keresztyén 

egyház theologiai tanügyi szervezetéről." 
— felolvasva az a l sónógrád i lelkészi ér tekezleten. — 

Ezt a javaslatot, melyet az e tárgyban 
kiküldött nagybizottság a kisbizottság ja-
vaslatának némi módosításával megállapitott , 
az egyetemes gyűlés Glauf Pál előadó ki-
adásában közölni rendelte az egyházkerüle-
tekkel ,,oly felhívás melles, hogy arra vonat-
kozó nyilatkozataikat a jövő évi egyetemes 
közgyűléshez 0I37 időben terjeszszék be, hogy 
azokat a bizottság előzetesen összeegyeztet-
hesse." 

A kilátásban levő procedura tehát az, 
hogy a bizottság tekintetbe véve az egyház-



kerületek javaslatait , illetve módosításait, 
egy módosított javaslatot ter jeszt az egye-
temes közgyűlés elé. melyet az egyetemes 
közgyűlés ál talánosságban és részleteiben 
tárgyalás alá vesz, vagyT az t es t ieg en bloc 
elfogadja. 

Am résen legyen az egyetemes közgyűlés, 
hogy valami meglepetés ne érje, mert való-
színű, hogy a bizottság a javaslaton keveset 
fog változtatni, s azt igyekezni fog keresztül 
hajszolni. 

Már pedig a javaslat veszedelmet rejt fő-
célzatában, abban, hogy a létező egyetemes 
theologiai akadémiát meg akar ja csonkítani 
a végből, hogy az eperjesi és soproni theo-
logiai intézeteket lábra állítsa, s azzal egyen-
rangúvá tegye. 

í] végből egy falsumból indul ki, midőn 
az Alk. 215. §-át félre magyarázza, s annak 
azt a hatályt tulajdonít ja , hogy ennek alapján 
az egyetemes közgyűlés valamely theologiai 
főiskolát egyetemes jellegűnek elfogadhat és 
nyilváníthat, a mi szerinte egyértelmű azzal, 
hogy a főiskola költségeiről az egyetem tar-
tozik gondoskodni. 

Ezt a hamis elvet alkalmazza is mind-
járt akként, hogy a pozsonyi egyetemes 
theologiai akadémia mellé áll i t ja a soproni 
egyetemes theologiai akadémiát és az eperjesi 
egyetemes theologiai akadémiát . 

Már pedig ellenkezőleg az Alk. 215. 
ij-ának értelme csak az, hogy az egyház-
egyetem ezentúl minden főiskolának hatósága 
lesz, még pedig egyiknek, melyet maga az 
egyházegyetem állit, elsőfokú hatósága, a 
másiknak, melynek külön fentar tó hatósága 
van, másodfokú hatósága. De hatóság minden 
esetre minden főiskolának, még az eperjesi 
jogakadémiának is. A mi már most különösen 
a theologiai főskolákat illeti, ezekre nézve az 
Alk. 221. S-a hangsúlyozza, hogy ezeknek, 
szervezetét, tan- és vizsgálati rendszerét, s 
a főiskolai hatóságok jogkörét az egyház-
egyetem határozza meg, legyen bár e theol. 
főiskola fakultás vagy egyszerűen csak 
theologiai intézet. 

Szóval : az egyháeegyetem most nem 
nyilvánít és nem fogad el egy theologiai 
főiskolát sem egyetemes jellegűnek, mert 
minden főiskola !a zsinati törvény meghozata la J O 

óta egyetemes jellegű, vagyis az egyetem fe-
lettük hatósági jogot gyakorol; nem mint 
eddig, mikor a theologiai főiskolák az illető 
pártfogóság vag}' legfeljebb az illető egyház-
kerület rendelkezése alat t állottak, s velők az 
egyetem nem törődött, 

Ámde Eperjesnek kell titulus és vitulus. 
A mi a t i tulust illeti, igaz, hogy minden 

főiskola, mely érettségi bizonyítvánnyal vesz 
fel hal lgatókat , akadémiának nevezi magát . 
Igy van erdészeti, bányászati , kereskedelmi, 
katonai, gazdászat i stb. akadémia. Kétségte-
len, hogy az eg}Tházegyetemnek, mint főis-
kolai hatóságnak, a szervezésre vonatkozó jo-
gánál fogva, joga van egy theologiai főiskolát, 
mely a lelkészi, s vallástanári pályára teljes 
képzettséget ny-ujt, akadémiának elismerni, s 
joga van az illető főiskolát hiányosnak je-
lenteni ki, s tőle a lelkészi pályára való 
képesítést megvonni. De a mely főiskolát az 
egyházegyetem akadémiának jelent ki, az 
azért nem lesz egyetemes theologiai akadémia, 
hanem egyszerűen csak theologiai akadémia. 
A pozsonyi egyetemes theologiai akadémia 
pedig csak azért egyetemes, mert azt maga 
az egyházegyetem szervezte és t a r t j a fenn, 
s annak ennélfogva elsőfokú hatósága lett. 

Igaz, hogy minden theol. főiskola kész 
úgy szervezkedni, hogy akadémiává lehessen. 
Ebban csak a nervus rerum gerendarum, 
— a pénz akadályozza. Azért a pénzre fek-
tet i a súlyt a „Javas la t" , midőn annak meg-
szerzése végett már a kormány költségveté-
sét előzőleg á t tanulmányozta s kisütötte, 
hogy megint 74'000 koronával készül többet 
adni államisegélyül a kerületeknek. Ez a 
74'000 korona még — hál' Istennek — nincs 
lefoglalva semmire, ta lán nincs is rá másut t 
nagy szükség ; nosza, adjunk belőle Eperjes-
nek és Sopronnak a theologiai intézetek 
istápolására 13'000 koronát. De mivel Eper-
jesnek ez sem volna ellegendő, s Pozsony, 
mint az egyetem által fentar tot t theologiai 
akadémia előnyben maradna , mert neki a 
magyar-tót lelkészen kivül (a ki majdnem 
ingyen tanit) 5 rendes t anár ja van : a teljes 
egyenlőség kedvéért szüntessünk be ott egy 
tanár i széket, illetve ezt a tanári széket vi-
gyük át 4800 korona fizetéssel együtt Eper-



jeser. Igy a kecske jóllakik, a káposzta pe-
dig — elpusztul. 

Valóban nagy bátorság kellett ily javas-
lat előterjesztésére azon vélelemben, hogy 
azon a lelkészképzést szivökön viselő egyházi 
képviselők meg nem botránkoznak. Mert hát 
szabad-e az egyetemes thologiai akadémiát 
megacsonkitani azért, mivel Eperjes nagyon 
gyenge lábon áll az ő theologiai intézetével, 
azért, mivel Eperjesnek vágyódása, hogy ő 
is egyetemes theologiai akadémiává lehessen. 

A theol. főiskolák egy^esitése annak ide-
jén sem sikerült, mert minden kerület — ki-
véve a bányait — ragaszkodott ahhoz, hogy 
neki külön theológiai főiskolája legyen. A 
n}Tomoruságos állapot orvoslására aztán az 
egyetem szerződést kötött Pozsonynyal, mint 
a mely egyházgyülekezet a legelőnyösebb 
a jánla to t te t te , hogy kebelében egy egyete-
mes theol. akadémia létesíttessék, melynek 
elsőfokú hatósága az egyházegyetem legyen. 
Az egyház egyetem különbizottsága által 
kormányozza is ezen, az egyetlen főiskoláját 
és ellátja javadalommal is, a mennyire te-
heti. Ez a tehetség ez idő szerint bizony 
csekély volt, mert itt is hiányzott a pénz 
ezen főiskolájának fejlesztésére. Czélszerü vol-
na-e, ha már csakugyan pénzhez jut az egy-
házegyetem, ezt a pénzt a többi theol. in-
tézetek közt felaprózni, a helyett, hogy főis-
kolájának fakultássá való fejlesztésére fordi-
taná, vagy ra j t a volna, hogy legyen legalább 
egy minta akadémiája, mely a többinek pél-
dányképül szolgáljon ? Mert hogy érdemes-e 
30—40 theológusért theológiai akadémiát 
szervezni; azt megitélheti mindenki, a ki a 
theológusok számát az akadémia fentartá-
sára forditott összeggel összeméri. Hiszen ha 
kormánynak volnék, ezen luxus folytatására 
egy fillért sem áldoznék. 

No de nálunk még mindig meg van a 
szűkebb Patriotismus s a különleges érdek, 
mely az egyetemes gyűlésben is érvényesü-
lést keres. A kerületi főiskolák segélyért ese-
deznek, tehát adni kell nekik segélyt. De ez 
segély legyen ám, melyet az egyházegyetem 
a kerületek főiskolái gyámolitására nyújt és 
semmi esetre sem vegye nyakába a főisko-
lákat, hogy azokat fentartsa, mert erre nem 

köteles és a költségeket sem volna képes 
elviselni. 

A , ,Javaslat" a célzatosság kikapcsolá-
sával nagy változást szenved. Mivel azonban 
alig remélhető, hogy azt a nagy bizottság 
újra átdolgozza, s különben is a theológia 
tanügyi szervezetének megállapítása az Alk. 
221. §-a értelmében már is sokká késett, a 
, ,Javaslat ' ' általánosságban elfogadható, de 
részleteiben nagy gonddal és fáradsággal ki-
javítandó, ugy hogy egyes §§-ok átalakít tat-
nak, mások betoldatnak, ismét mások és pe-
dig tetemes részökben kihagyatnak. 

Nevezetesen a fordulópont a „Javas la t" 
2-ik §-án nyugszik, mely a theológiai főisko-
lákat egyetemes jellegüeknek nyilvánítja ak-
képen, hogy a mely theol. főiskola egyete-
mes jellegű nem volna, az nem bírhatna 
közérvényü vizsgálati jogosultsággal. Persze 
ezen szigorán a későbbi §§-okban enyhit ugy, 
hogy az eperjesi és soproni theol. főiskolá-
kat stando pede egyetemes jellegüeknek nyil-
vánítja, s egyúttal számukra a kerületek ál-
lamsegélyét lefoglalja. Ezen §. méregfogát 
a következő szövegezéssel lehet kihúzni: 

„2. §. A magyarországi ág. hitv. evang. 
keresztyén egyház kebelében s annak szolgá-
latában csak olyan theológiai főiskola bírhat 
közérvényü lelkészielölti vizsgálati jogosultság-
gal, a melyet az egyetemes közgyűlés akadé-
miának elfogadott és nyilvánított.11 

Ezután a 3. és 4. §. kihagyandó. 
A theológiai főiskola alakjai közé az 5. §-

ban felveendő nemcsak a theológiai fakultás 
és theológiai akadémia, hanem a theológiai 
intézet is, mely azért, hogy három évfolyam-
mal, vagy csak 3 tanárral bir, nem volna 
eo ipso eltörlendő, csak állása szabályozandó. 

A „Javasla t" VI. részében a 21. §-ban a 
theológiai tanárok ideiglenes fizetes-rende-
zése kihagyandó, legfeljebb a fizetés mini-
muma volna megállapítandó. 

A IX. részben a collegiumokról szólván 
a 44. §, túlságos hata lmat ad a szaktanács-
nak, midőn az elégtelenül colloquált theolo-
gust a tanfolyam ismétlésére utasi that ja . Ily 
tanfolyam ismétlésére csak rendes vizsgála-
ton megbukott theologus volna utasitandó. 

A X. részben a lelkészjelölti vizsgálat-



ról s zó lván az 59. §. i gy vo lna szövege-
z e n d ő : 

„A Jelkés^jel ölti v i^sgálát in egta rtásá ra 
egyetemes közgyűlés egyetemes felügyelő 
vagy helyettese és egy püspök elnöklete alatt lel-
kész jelöli- vi^sgáló bizottságot választ évenként. 

A X V . rész a 90. § - ig e g é s z e n k iha -
g y a n d ó . A z e l h a g y o t t §§-ok h e l y e t t ezen u j 
§. vo lna f e l v e e n d ő : 

„Valamely theol. főiskola egyetemes 
gyűlés által theologiai akadémiává nyilvánit-
tatik, lia beigazolja, hogy szervezete a jelen 
szervezeti szabályzatnak megfelel 

E r r e k ö v e t k e z n é k a 90. §. m e l y s z e r i n t : 
,,A theologiai főiskolák főhatósági kor-

mányzásával az IÇ02. évi egyetemes közgyűlés 
által választott s tényleg működő egyetemes 
theologiai akadémiai bizottság bi^atík meg.11 

A m i d ő n a k é t u to lsó 91 és 92-§ m e g m a r a d -
h a t . 

E z v é l e m é n y e m a Glauf P á l á l t a l köz-
lö t t t heo log i a i t a n ü g y i sze rveze t rő l , m e l y a 
jövő eg3*etemes közgyű l é sen d ö n t é s a l á ke-
rül . C a v e a n t consules , n e q i d d e t r i m e n t i 
r e s p u b l i e a h a b e a t ! 

Gál Mihály. 

Belföld. 
A hegyaljai ág. li. ev. egyházmegye augusztus 

30—31-én tartotta évi közgyűlését a csaknem ré-
gen alakult ó\di missiói egyházban. A gyülekezés 
30-án történt, a mikor egyúttal a lelkészi értekez-
let, a különböző bizottsági ülések, továbbá a gyám-
intézeti közgyűlés és isteni tisztelet tartatott. A 
gyámintézeti közgyűlésen, a melyet dr. Zelenka 
Lajos világi és Nemes Károly lelkész egyházi ^el-
nök vezettek, legfigyelemreméltóbb tény volt az 
elnökség azon jelentése, hogy a gyámintézet bevé-
tele ez évben is emelkedett; a ()09-55 k. bevételből 
gyűjtésre 429'56 k. esik. Lélekemelő tanúbizony-
ság ez a legnagyobb részben falusi egyházakból 
álló egyházmegye közénségének gyámintézeti ön-
tudatos munkásságáról. Az esperességi gyám. 
adományt 103*21 k. Ilvécse kapta. A közgyűlés 
után. gyámistentisztelet tartatott a pompás gót stilü 
templomban Harsányi István hvécsei lelkész szó-
noklatával, ki mély hatással emlékezett meg az 
egyháznak épen 2 év előtti templomszentelési ün-
nepéről. Ezután a szokásos közgyűlési előértekez-
let tartatott meg. Másnap reggel a lelkészek az 
í r szent vacsorájában részesültek s utána meg-

nyílt a közgyűlés, a melyet Radvánv István kir. 
tanácsos, egyházmegyei felügyelő hatásos megnyi-
tója vezetett be, a melyben ismertette az 1848. 
évi XX. t. e. végrehajtása érdekében az egyház 
részéről tett előkészítő intézkedéseket és utalt a 
zsinattartás szükségére. A közgyűlés megalakulása 
után jelentette az elnökség, hogy az összes egy-
házak Radvánv Istvánra, mint egyházm. felügyelőre 
és Turóezy Pálra mint főesperesre adták szavaza-
tukat, — tehát az eddigi elnökség egyhangúlag 
ismét 6 évre megválasztatott. Ezután a főesperes 
terjesztette elő, az egyházmegyei élet minden moz-
zanatára kiterjedő évi jelentését, mely jegyzőkönyv-
be kerül. Az egyházmegye tisztviselő karának az 
elnökségen kivül — megválasztását méltányló fi-
gyelemmel a közgyűlés a kassai két egyház kü-
szöbön álló bekebelezésének ill, csatlakozásának 
idejére halasztotta, megbizván az eddigi tisztviselői 
kart az ügyek ideiglenes 'továbbvitelé vei. Az egy-
házkerületi közgyűlésre szavazati joggal a világiak 
közül Szopkó Róbert és l lanniersberg László, a 
lelkészek közül Dubovay Béla és Dómján Elek kül-
dettek ki. A Zsedényi- és Baldácsy kérvények tár-
gyalása után í igielemre méltó volt a tanügyi ál-
lapotról szóló jelentés, melyből megérthető, hogy 
az egyházmegye iskolái egyházias, hazafias szellem-
ben vezetve magos szinvonalon állanak. A bánya-
kerületi utasításokra vonatkozólag, a melyek a 
lelki pásztori gondozás szabályait foglalják együvé, 
a közgyűlés a maga részéről ügy döntött, hogy 
azok kötelezőkül el nem fogadhatók. A theologiai 
főiskolák egyetemes szervezésére vonatkozó javas-
latot a közgyűlés általános tárgyalás alapjául el-
fogadta, a részletekhez azonban igen lényeges mó-
dosításokat javasol. A 14. sz. k. városi egyházme-
gye teloszlása esetén a kassai két egyház csatla-
kozását óhajtja az egyházmegye. Örvendetes tu-
domásul szolgált, hogy a Rimamnrány — salgótar-
jáni vasműrészvénytársaság örök tulajdon — és 
birtoklási joggal az ózdi egyház nevére íratta az 
általa adományozott templom — és paplak telkét. 
Egyes, kevésbbé jelentékeny ügyek letárgyalása 
után, a közgyűlés eloszlott. Megemlíteni é rdemes 
azonban, hogy a közgyűlésen részt vett a fentne-
vezett vasmű-részvénytársaság róm. kath. vallású 
de fenkölt lelkű helyi igazgatója, Lázár Zoltán és 
a ref. egyház képviselete Zsóry Gusztáv főgond-
nokkal. Az egyházmegye világi elemei és tisztvi-
selői közül, megemlitendők : Görgey László üzlet-
vezető és diósgyőri felügyelő, továbbá az ózdi 
egyház sok derék képviselője, élükön a lelkes 
Ferjentsik Miklós felügyelővel. A közgyűlést az 
egyház által adott fényes ebéd fejezte be, a hon-
nan távirati üdvözlet ment az egyházmegye jelen 
nem levő legkiválóbb tagjának, Zelenka Pál püs-
pöknek. közgyűlési tagok a legszebb emlékek-
kel tértek otthonukba — a jelentékeny és virágzó 
ózdi vendégszerető egyházból. 



A fejér-komáromi egyházmegyének f. évi ju-
nius hó 20-án rendkivüli közgyűlése volt Komá-
romban, a melynek főtárgya volt az elhunyt Hering 
Lajos belyére uj esperes választásának elrendelése. 
A boldogult Hering Lajos esperes emlékére a gyű-
lés előtt a templomban gyászünnepély tartatott 
Horváth Sándor velegi lelkész prédikációjával, a 
kinek ugyancsak nehéz feladata volt, annyiban, 
hogy egyrészt kerülje az elmúlt nagyok égbe való 
dicsőitésének divú szokását és hogy igy ember 
bálványozás mellőzésével minden töldiek múlandó-
ságának közelfekvő gondolatát ébressze és szivleh 
tesse meg a hallgatókkal, másrészről pedig mégis 
a gyászünnepély keretében mozogjon. A szónok a 
nehéz feladatot nagy erkölcsi komolysággal oldotta 
meg és az Úr ama szavának álláspontjára helyez-
kedve; ,.Ezenképen ti is, ha mindazokat meg-
cselekedentitek is, a melyek nektek parancsoltattak, 
ezt mondjátok : Haszontalan szolgák vagyunk : 
mert a mit kellett cselekednünk, azt cselekedtük !" 
(Luk. 17. 10.) az evang. lelkész feladatának ma-
gaslatán maradt hirdetvén a halál és bün felett 
diadalmaskodó Jézus Krisztus evangéliumát. Az 
evang. tudat azonban ily istentisztelettől idegenke-
dik, azért nem is épitő az, mert erősen emlékeztet 
a tömjénfüstre, a miért is nem kellene ilyeneket 
rendezni és utánozni. Megadjuk a kimúlt nagyok-
nak a végtisztességet, a lehető ünnepélyes és méltó 
formában a temetések alkalmával kifejezésre juttat-
ván veszteségünk feletti fájdalmunkat és egyűttal 
keresztyén hitünknek az enyészet fölé emelkedő 
reményét is, de a temetés után hetek múlva 
gyászistentiszteletet rendezni, az nem evangelikus 
dolog, nem egyeztethető össze egyházunk hitelveivel 
A gyászünnepély után megtartott rendkivüli közgyű-
lésen mindenek előtt a gyülekezetektől egyhangú-
lag alesperessé választott Gáncs Jenő székesfehér-
vári lelkész lett hivatalába iktatva, a mire Schmid 
Mihály bokodi lelkész korelnök elhagyván az elnöki 
széket, az alesperes elfoglalta helyét és br. Soly-
mossy Ödön esperességi felügyelővel együtt ve-
zette a gyűlés további folyamát. A szintén egy-
hangúlag esperességi másodtel ügyelővé megválasz-
tott dr. Kéler Zoltán, a ki az ő élénk szellemi és 
anyagi ténykedésével az egyházmegye szolgálatá-
ban már gyakran tanúsította evangelikus érdeklődé-
sét, nem fogadta el tiszteletbeli állását azon indo-
kolássál, hogy dolog nélkül való tiszteletbeli állást 
nem akar betölteni. Egyúttal újólag tett alapítványt 
500 koronával, a melynek kamatait, ha 1000 ko-
ronára fog gyarapodni, az egyházmegyebeli lelké-
szek és tanítók szorgalmas tanuló fiai fogják 
élvezni tanulmányaikra való segélyül. Erre azután 
következett a gyűlés főtárgya t. i. az új esperesre 
való szavazás elrendelése, a mivel a rendkivüli 
gyűlés véget ért. F. é. julius hó 29-én megtarta-
tott a rendes évi közgyűlés Székesfehérvárit 
Gáncs Jenő alesperes és br. Solymossy Ödön fel-

ügyelő távollétében Günther Ernő szendi felügyelő 
helyettesítő társelnöklete alatt. A közgyűlést meg-
előzte a gyámintézeti istentisztelet Kovács Sándor 
theol. akad. tanár hatásos prédikációjával az irgal-
mas Samaritanusról. Megnyitván a közgyűlést fel-
olvasta az alesperes kimerítő évi jelentését, a 
melynek teljes fölvétele a jegyzőkönyvbe el lett 
határozva. Eire azután inkább helyi érdekű ügyek 
tárgyalása következett. Mint általános érclekü ügy 
említendő az 1848. évi XX. t. c. végrehajtásának 
szorgalmazása, a melyre nézve a közgyűlés Zelenka 
Pál püspök körlevele értelmében elhatározta a 
zsinat sürgős egybehivásának, valamint a lelkészi 
fizetések felemelésének szorgalmazását a kerület-
nél. A f. é. szeptember 28—30 napjain Komárom-
ban megtartja az E. E. E. Gyámintézet és a Lut-
hertársaság is évi közgyűlését, a melyre nézve 
lehető általános érdeklődésnek keltése a gyüleke-
zetben lett határozva. Az alesperesnek bejelenté-
seiből kiemelendő, hogy br. Solymossy Ödön egy-
házmegyei felügyelő 580 koronát adományozott, a 
melyből 100 koronát Kövesi Béla csökvári lelkész-
nek juttatott, 100 koronát az egyházmegyei lelkészi 
nyugdíjintézet részére utalt, a többit pedig néhai 
Hering Lajos alesperes emlékének szentelt. A 
közgyűlés végén következett kimagasló pontja t. i. 
az uj esperesnek, Jdnossy Lajos r. komáromi lel-
késznek beiktatása, a ki ,.Tartsd meg, a mid 
vagyon !" alapgondolattól vezérelt beköszöntőjében : 
1. A gyülekezetek pastoralizálásának előmozdítását 
és e céJbél a lelkészeknek megszabadítását az 
anyagi gondoktól és felesleges bürokratismustól, 2. 
A korszellemnek a tudományos és anyagi téren 
való uj áramlatai által a világi uraknál és azért ev. 
népünknél is hanyatlott keresztyén kegyességnek 
és evang. hitéletnek visszaállítását és megerősítését, 
valamint 3. Az evang. felekezeti és hazafias iskolá-
nak megőrzését és a tanügy, a tanítók minden 
ügyének felkarolását igy a jövőnek biztosítását, ú j is-
kolák alapítása és kitűnő felszerelése által mind-
inkább terjeszkedő és támadó idtramontanismus 
ellenében, vallotta és fejtette ki hivatalos működésé-
nek vezérelvei gyanánt és kérte erre az összes 
tényezők hü együttmunkálását és támogatását, fő-
leg pedig Isten segedelmét és kegyelmét. Vajh' 
lenne bőven mindkettőben része az űj esperesnek, 
a ki a férfi kor delében állva kegyes lélekkel, 
eszményi törekvéssel és komoly buzgósággal áll 
az egyházmegye élére. Vajh' virágoznék fel az ő 
vezérlete alatt az egyházmegye és végezne hű-
séges munkát Isten országában. 

Pusztavám (undód, Fejér-Komáromi egyhm.) 
1903. évi értesítője. Az elmúlt év mozgalmas volt, 
még pedig a lelkészi állás megüresedése követ-
keztében, a mennyiben Holkó Mihály kedvelt lel-
kész 8 évi buzgó működése után, a mely alatt a 
gyülekezetnek általános szeretetét és becsülését 
szerezte meg és jó emléket biztosított magánakba 



szepesmegyei Rokusz községbe ment. Az ő he-
lyébe jött Okt. 12-én Ketsch Mihály lelkész Maros-
vásárhelyről, a ki okt. 18-án mint szentháromság 
utáni XIX. vasárnapon a már elhunyt Ueiing La-
jos esperestől beiktattatott. — A gyülekezet lélek 
száma 1354. Született és megkereszteltetett 59 gyer-
mek, a kik közül 3 törvénytelen volt. Confirmál-
tattak 21-en, házasságra lépett és ]esketve lett 8 
pár, mind evang. — Űrvacsorához járultak 500-an, 
több beteggyontatás is volt. Meghaltak 34-en és 
pedig 14 íi és 20 nőnemű. Vasárnap és ünnepna-
pokon délelőtt és délután is van predikátió. még 
pedig az egyházi evangeliomok és epistolák alap-
ján. Advent és böjt idején hetenként 4-szer a reg-
geji istentiszteleten irásmagyarázatok és 2-szer 
esti istentisztelet is tartatik -szintén irásmagyará-
zattal. Virágvasárnap és nagypéntek délután Krisz-
tus urunk kínszenvedésének története lesz felol-
vasva, az evangeliomok alapján küzbeszakitva böjti 
énekek egyes verseinek éneklésével, szenthárom-
ság utáni 10-ik vasárnapon pedig Jeruzsálem el-
pusztulásának története lesz fölolvasva. Reggeli 
istentisztelet egész éven át lesz tartva és a láto-
gatás jó. Mihály naptól György napjáig minden 
2-ik vasárnap délután van gyermek istentisztelet 
illetőleg katechisatió. Az istentiszteletek látoga-
tása jó, csak a nyár néhány hetén át van vissza-
esés, mert sokan akkor a vidékre mennek ara-
tásra. Többeknek óhajtására meg let kísérelve a 

vallásos olvasó esték" berendezése egy tanterem-
ben, a mi egy «bből kifejlődő „férfiak- és ifjak 
egyesülete" alapjának és kezdetének volt tervezve. 
A szép számú tagok minden este 6—-8-ig olvastak 
és pedig ugy vallásos mint pedig sokak óhajára 
napilapokat is, 8—9-ig az olvasottak vagy más dol-
guk felől társalogtak, vagy számtani feladványo-
kat is oldottak meg. A lelkész időnként rövid 
épületes történeteket, elbeszéléseket olvasott tel 
és a tagokkal népies dallamu vallásos énekeket 
gyakorolt a „Missionshorfe" és a .,Gyermeklant" 
cimü gyűjteményekből. Idő erre a falun persze 
csak az ősszel és a télen lehet. Kezdetben nagy 
volt az érdeklődés, de alább szált egyrészt azért, 
mert rósz időjárásnál a tagok nagy részének fe-
lette nagy távolsága az iskolától képezett akadályt, 
másrészt pedig, mert a lelkésznek több heti beteg-
sége bénitólag hatott a jó ügyre, ugy h o g y . alább 
hagyott érdeklődésnél és részvételnél e ,.vallásos 
olvasó esték" inkább csak ,.újságolvasó esték"-ké 
lettek a napi újságok utáni vágy kielégítésére 
sőt politizálásra is a közbeesett képviselő választás 
idején. — Az ily tapasztalat értékesítésével a tél 
beálltakor talán njólag log kísérlet tétetni kellő 
érdeklődés esetén a jó ügy felelevenítésére, mert 
kár volna mégis, lia nem létesülhetne ily egyesü-
lés és ilyen formán üdvös eszköz a hosszú, dolog-
talan téli esték hasznos eltöltésére. Olvastattak : 
„Egyház és Iskola", „Szemle", „Családi lap", „Nép-

tanítók Lapja", „Egyetértés", ,,Néplap", ,,Buda-
pest", „Yolkslbat", „Friedensbote", „Der ev. Haus-
freund", . Quelhvasser", „Daheim." A „Gott í ld", 
naptár 30 példányban lett elárusítva. A pozsonyi 
diakonissaintézet bibliaári isi tói elárusítottak köny-
veket, iratokat és lali mondatokat 105-12 K.-ért. A 
jóltevők emlékének megörökítésére „Aranykönyv" 
vétetett. Tanuló volt a mindennapi iskolában 154 
t. i. 64 íiu és 81 leány. Ismétlők : 28 flu, 35 leánv, 
összesen 63. Az összes tanulók száma : 20S. A 
confermátió-tanitás böjttel kezdődik és május ele-
jéig tart. Vezérfonalul használátos itt Weber S. 
„Gonfirmandenbüchlein"-ja. A confirmatió volt tavaly 
május 1-én. A gyülekezet összes bevétele volt : 
4974-59 K. összes kiadása : 4213*56 K. Tartozás 
nincs, hanem van „templom alap" 1985 K. 93 fill. 
és „Luther alap" 757 K. Adakozás volt, a gyám-
intézet részére 51 K. szegény gyülekezetek ré-
szére 11 K. supplikánsoknak 4. K. a lelkészi nyug-
díj intézet részére 5 K. ofïertorium, pogány missi-
óra 4 K. belmissióra 3 K. a saját „templom alap"-
ra adakoztak a hivek 240 K. 44 tili, a „Luther 
alap"-ra beiolyt 121 K. Több hajadon húsvétkor az 
oltárt díszítette 28 K.-ért és 4 K. adtak a templom 
alapra. Vitonovits Julia századosné és Szedlacsek 
Teréz úrhölgyek egy-egy djszes oltárteritőt, szint-
úgy néhai Farkas György gyermekei oltárteritőt 
és 8 oltári valamint 16 csillárgyertyát, Kropf Pál 
gyermekei pedig 8 oltári gyertyát adományoztak. 

Fontos indítvány. A dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerület 1904. aug. 24 és 25 napjain Pozsonyban 
megtartott közgyülésjegyzőkönyvének 27 pontja. Vo-
natkozással m. é. jegyzőkönyvünk 7. 14. 85. 97 és 98 
pontjaira, melyek — tekintettel az 1848. XX. törvény-
cikkre, kívánalmainkat adjak elő, különösen pedig 
2 és 3-ik szakaszának végrehajtását sürgetik, az egye-
temes gyűlése közvetítése mellett — örömmel jelenti 
az előadó, hogy az egyházat közösen érdeklő ügyben 
kiküldött vegyes bizottság elkészült az 1848. évi 
XX. t.-c. végrehajtására vonatkozó „Véleményével" 
és azt küldöttségileg a magas kormány nm. elnö-
kének és a vall. és a közokt. miniszternek át is 
adta, kérve figyelembe vételét és mielőbbi elinté-
zését, E munkálat felöleti összes ügyeinket, me-
lyek a jogállamtól elhalaszthatlan törvényes elinté-
zést követelnek. Mint ilyen hálára kötelez, kötelezi 
az egyest ugy, mint az egyetemes protestáns egy-
házat. Ennek a közgzülés jegyzőkönyvileg is kife-
jezést adni. — l)e mivel a „V é l e m é n y" 
illetékes helyen való beterjesztése óta, az 
országos viszonyoK e mai napig lényegesen meg-
változtak, kéri a kerületi közgyűlést, hogy a „Vé-
lemény" egyes pontjaira vonatkozólag felterjesztés-
sel éljen az egyetemes közgyűléshez és kérje el-
járását azok lehető érvényesítésében, nevezetesen : 
1. Az egyenlőség elve szerint kerestessék meg a 
magas kormány, különösen a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter az iránt, hogy a budapesti egyete-



m e n állítson egyliáznnk részére theologiai fakul-
tást s a theológusok és tanárképzősök részére fel-
állítandó internátiisnál, valamint annak fentartásá-
nál is legyen hatékonyan segítségünkre. Ez meg-
egyezik közgyülésileg ismételve kifejezett óhajaink-
kal és kívánalmainkkal (L. Vélemény V.) 2. Az 1898 
évi XIV. t.-c, módosíttassák akként, hogy a lelké-
szi évi jövedelem nem 1600, hanem 2100 koronáig 
egészíttessék ki az állam által, s hogy minden lel-
kész 5—5 évi szolgálat után, öt ízben, 200 koro-
nás korpótlékban részesüljön. 3. követeljük, hogy 
a kegyúri jog címén teljesített szolgáltatások he-
lyébe, az 1868. évi 53 t.-c. 23 §-ában szabályozott, 
az összes vallásfelekezeteknek, az országos adó 
arányában megállapítandó és a községek vagyoni 
erejéhez mért segélyezés lépjen. 4. A missziói kö-
rök szervezésére és ellátására külön dotátiót ké-
rünk. A kerületi közgyűlés elfogadja az előadó ja-
vaslatait, azon hozzáadással, hogy az 1848. XX. t.-c. 
alapján követeljük egyszersmind összes főiskoláink 
segélyezését is, azokat határozat erejére emeli és 
elrendeli felterjesztésüket az egyetemes közgyű-
lésre azon kéréssel, hogy ez találja módját érvé-
nyesítésüknek a magas kormánynál és a törvény-
hozásban. Händel B. 

I roda lom. 
Evang. egyházi szemle. Szeberényi L. Zs. ki-

jelenti, hogy a „két testvér cimü szellemes cik-
ket nem ő irta." 

Ismerjük az ilyen kijelentések értékét. 
Magam is már előre jeleztem neheztelt fel-

szólalásomban : „névtelenül ír, úgyis tudja min-
denki, hogy ő ír, de szükség esetén mégis le le-
het tagadni." 

Ismer jük ezt a módot mindnyájan a sajtópö-
rökből is, hiszen a pánszlávok meg a pángermá-
nok és dákorománok az igazi szerző helyett egy-
egy betűszedőt, irodaszolgát szoktak előállítani, 
mikor a cikkért kérdőre vonja őket az ügyészség. 
Maguk gyávák felelni magukért , ők csak izgatni 
és rágalmazni, meg hazudni bátrak, a büntetés t 
már mással ületik le a fogházban — napszámért . 

En ismerem a kibújás ezt a módját még ma-
gának Szeberényinek közléséből is, abból az idő-
ből, mikor egyszer a tótok védelmére sikerrel 
fölszólaltam, ő meg azt gondolván, hogy én min-
denáron a tótok kegyét akarom megnyerni, előttem 
bizalmaskodott. 

Elég ez a kérdés : kinek érdeléében ? A fele-
let mindent megmagyaráz. Kitől tudná Hurtai az 
orosházi régi vitákat, lia nem Szeberényitől ? Hur-
tai a toll, Szeberényi a kéz. Én nem a tollra, ha-
nem a kézre akartam koppintani. 

Nekem tehát hiába vág Szeberényi olyan ko-
moly arcot, írásban és képben ; nem is lep meg, 

nem is ijeszt meg vele. Láttam én már ágon 
varjut ! 

Dühöngése fölött nem rémüldözni, hanem 
mosolyogni szoktam. Azt hiszi ő, hogy fején a ret-
tenetes tekergő kígyókat látom, a miknek láttára 
kővé kellene ijedtemben merednem; hát pedig 
csak a bohóc sapka leffentyüje lóg le róla és 
csak kacajra ingerel ! 

Ugy vagyok vele, mint a madár a madár-
ijesztővel : megismerte, megszokta, akár a feje te-
tejére üljön le — pihenni. 

Ugy vagy ok vele, mint mikor a színházban 
mennydörgéssel , villámlással hatnak a néző ide-
geire, de a közönség tudja, hogy bizony csak bá-
doglappal csapnak olyan nagy lármát, gyantával 
csinálnak villámlást: senki sem ijed meg, sőt nyu-
godtan gondolnak arra, hogy a dühöngő szinész 
a színfal mögött jóízűen iddogálja a sört a tormás 
kolbász mellett ! Nincsen semmi baj ! 

Iladd halljuk hát a szerep mellett a menny-
dörgést ! 

„E lap olvasói (már mint a Szemléé; sokkal 
f inomabb érzékitek, mintsemhogy a Veres-féle 
személyeskedő polémiával untatni kedvem volna." 
(Jaj szegény fül, szegény logika ! Ez a stylus ! Kész 
bünte tés ilyen stylban irt nyilatkozatot végig ol-
Arasni a .,finom érzékű olvasónak!") 

Tisztelet a tisztelt olvasónak és finom érzé-
kének, de hiszen a Szemle eleitől fogva éppen a 
személyeskedő polémiát űzte, abban dolgozik most 
is, az a különlegessége. Ez Szeberényi speciálitása, 
a mivel hírhedtté vált ! Ezért kapott már sokszor 
erős leckét más lapokban is ; ezért intette meg 
annak idején Fabiny Theofil, kerüteti felügyelő ; 
(onnan tudom, mert a levelet nekem valamikor 
maga Szeberényi olvasta föl, gúnyosan fitymáló 
megjegyzésekkel;) ezért mondott le a Szemle szer-
kesztői címéről, néhány jóakarója ismételt sürge-
tésére; ebben remekel most is, a mint mindjárt 
kimutatom. Az tehát csak ' szónoki togás tőle, ha 
azt mondja, hogy polémiával nem akarja finom 
érzékű olvasóit untatni. Akarja biz ő, untatja is 
eleget, Éppen az a célja, az az ö i ö m e l 

Ugyanis a „finom érzékű" olvasókat már a kö-
vetkező számban ilyen finomságokkal „unta t ja" 
Szeberényi (nevét is aláírva, azt tehát nem tagadja 
le — talán) ,,bőszülten nekem ront, jeles férfiú 
Sch. (persze gúnyosan, mer t Szeberényi jelesnek 
komolyan senkit sem ismer el magán kivül) ez a 
gőgös és elbizakodott emberke, (ugy látszik, ki 
nem állhatja a tanárokat már diákkorától kezdve!) 
sárral dobál, a sár, melyet friesteréhez méltón (ez 
pedig én volnék !) a gyanúsítás posványában fel-
szedett (ejnye de finom érzék;) nem ismeri, ha azt 
hiszi, hogy olyan Sch. kaliberű egyénekkel, kikkel 
minden utcasarkon találkozhatik, szóba áll ({. i. 
Szeberényi,) a zászlótartó alatt nyögdécselő (!) sza-
marat (!) támadnám, (látszik-e ezen, hogy Szeberé-



nyi fonom társaságokban megfordult valaha '?) a 
kettőt (engem meg Schrödlt) együtvévy sem tartom 
méltónak arra, hogy velük harcoljak (persze csak 
piszkolódni szeret, harc elől pedig kitér hősi meg-
vetéssel,) ostorcsapással elzavarom őket'közelem-
bő l" 

Nos tisztelt olvasó, ugy-e finom érzék !'? Egy-
házi lapban, lelkésztől, lelkész és tanár ellen, lel-
készeknek. És még ez az ember beszél finom ér-
zékről ? ez az ember meri tollára venni a megvetés 
szót ! '? Hátha még valaha arra találná rászánni ma-
gát, hogy komolyan harcoljon ! Az lenne ám a 
nagy sor ! De nem, ő a harc elől kitér, — csak os-
tort ragad a kezébe — a fütykös mellé. Ismeri 
magát, hogy ostor való a kezébe, nem irótoll. De 
hát akkor kocsisnak menjen, ne papnak ; istállóba 
járjon, ne templomba ; igy legalább stylszerü volna 
a neveletlen hányavetisége ! 

Ugyanazon számban olvashatják a »finom ér-
zékű« olvasók ezeket is: »gyalázatos szóbeli érte-
sítés, eszeveszett támadás, bombasztikus cikk, nem 
tudja mit cselekszik, lejárt nagyság, aki rágalmazói 
lirkálásával akarja visszanyerni az elveszett para-
dicsomot, a hatalom brutális kezelését ; kirúgott 
esperes« (mikor olyasmit írtam, hogy kizaklatta az 
esperesi székből, akkor azt válaszolta Szeberényi, 
hogy ő csak felvilágosította arról, hogy a közbizal-
mat már nem bírja — most meg már »kirúgott 
esperes« Persze nem akart ugy táncolni, amint 
Szeberényi fütyült ! „Kirúgatta." Akkor kegyesnek, 
gyöngédnek, linómnak akart látszani, most pedig 
erősnek, keménynek, rokonszenvesnek akar fel-
tűnni. A mint a helyzet szerepe kívánja. Az igaz-
ság semmi : látszat és cél a fődolog. Haragszik, 
dühöng a picike pápa ; átok villámait nem szór-
hatja, legalább gorombasága villámait szórja. Resz-
kessetek, ha Szeberényi haragszik, ,,kirúg-' espere-
seket is, hát még hatalma alá rendelt papokat ! 
Reszkessetek ! És bámuljátok a nagyot! rettenetest, 
Esperesi székből kirúg, esperesi székbe berúg, a 
mint neki tetszik ! 

Arra az idézetre, a mit nyilatkozatában felhoz, 
egyszerűen kijelentem, hogy soha sem mondtam, 
az csak Szeberényi ráfogása. Ö rá találó is, ne ru-
házza át én reám. 

Az orosházi közmondás is csak Szeberény 
találmánya. Orosházi ember ilyen gyarló szójátékot 
nem követel még gyönge órájában sem; ne fogjon 
rájuk Szeberényi ilyen együgyűséget, csakhogy szel, 
lemesség teljes hiányában leledzőknek tüntethesse 
fel őket. Ámde mély részvéttel kérdem : ha ilyen 
pici szellemességet akar is Szeberényi mondani, 
még ennyi sem telik tőle magától? —még ilyenért 
is Orosházára szorul ? Akkor csakugyan nem 
csoda, ha ama bizonyos nyilatkozatot »szellemes-
nek« találja. Pedig szellemes és goromba között 
nagy ám a külümbség ! 

A testvérharc elérte legfelsőbb fokát az un-

dokságnak. de csak az egyik: a támadó fél részé-
i-öl. Én bátran bocsátom a közvélemény Ítélete 
a lá : túl léptem-e azt a határt a legméltóbb elkese-
redés fájdalmai között is, a mit müveit ember-
nek, lelkésznek, testvérnek meg kell tartania1? Pe-
dig olyan testvérnek tervszerű, nyers, gonosz tá-
madása ellen, aki maga is elismerte rólam, hogy 
mindig segítettem rajta : ezt az önuralmat meg-
tartani nem lehetett künnyü. Hiszen 1894. február 
24-én megjelent nyilatkozatában maga is azt irta : 
„nagyon fáj nekem, hogy arról az emberről, a ki 
engem — úgyszólván — emberré tett s a világon 
a legjobb testvér volt 1902. végéig, igy kell írnom. 

Engem tehát a testvérharc miatt vád nem 
érhet ; legkevésbbé érhet pedig éppen Szeberényi-
től, aki minden kellemetlen érintésre azonnal szer-
telen dühben tör ki, és két kézzel szórja a gunv, 
megvetés, gyanúsítás mérgezett nyilait. El sem 
tudom képzelni, mit tett volna ő az én helyem-
ben ! Tehetek én kevesebbet, mint azt, hogy vé-
dem magamat; védem higgadtan, nyerseség nél-
kül, okiratokkal, tanukkal, birói Ítélettel. Szeberé-
nyinél rossz lélekre vall, midőn oly módon nyi-
latkozik a testvérek harcáról, mintha abban en-
gem is hibásnak gyanúsíthatna. 

Ilyen ember merészel , ,megvetést" kiereszteni 
a száján ? ! 

Igazán jól mulattam, mikor ezt a nyilatkoza-
tát olvastam : ,.ilyen sütét lélekkel (t, i. velem !) 
polémiába bocsátkozni méltóságom alatti dolognak 
tartom". De hát akkor miért polemizál mégis elle-
nem évek óta, névvel is, névnélkül is ! Az már 
csakugyan nagyon alanti dolog lehet, ami még 
Szeberényi méltóságán is alul van ! „Bőszült dühe 
elől megvetéssel most és mindenkor kitérek (Jaj 
szegény magyar nyelv !) Szeberényi megvetéssel — 
én velem szemben ; kitér ugyan ne izéljen már no* ! 
Kitér bizonyosan hozzá, illő fünségesen fönnhordott 
orral, kitér, amint már kitért, mikor lemondott a 
szerkesztői címről, hogy azután a névtelenség biz-
tosabb bástyájából lövöldözhesse ellenfeleire mér-
gezett nyilait; kitér most és mindenkor, mint mi-
kor a nagyidai cigányoknak elfogyott a puskapora ; 
hiszen a lap legközelebbi számában már ismét do-
bálózik a bumbumlövegekkel. 

Ezért nehéz az ő szavát komolyan venni; hi-
szen maga sem veszi komolyan. Úgy tesz. mintha 
ő nagyon sokad magával volna, pedig elfelejti, hogy 
azt más is tudja, hogy egy ember nagyobb lármát 
csap, lia kiabál, mint száz ember, a ki hallgat. 

„Megvetéssel" tér ki én előlem. Ennél a szó-
nál álljunk meg egy kicsit! 

Öcsém is elismerte rólam, hogy nagyon jó 
testvér voltam hozzá, én bebizonyítottam s bíróság 
előtt is be fogom bizonyítani, hogy merő hazugság 
és rágalom, amit ő én rólam irt bosszúból és zsa-
rolási szándékkal, — mégis ö miatta gáncsol en-
gem Szeberényi '? 



Megvetéssel — Szeberényi ! ? 
Egyik csabai lap ezt irja 1904. aug. 17. Felállott 

Szeberényi, a közgyűlés elismert Gabányi Miklósa, 
aki a képviselőtestület ülésein a naiv humort kép-
viseli ; ugyanaz, akinek azért nem kellett a villamos 
világítás, mert szerinte „becsületes ember este 6 
óra után nem jár az utcán," s a kinek ujabban 
mégis szörnyen tetszik a villamos világítás, olyany-
nyira, hogy kézzel-lábbal veri is a dobot egy villa-
mos telepi igazgatójelölt érdekében", (bátyja fia.) 
„Közben nagyokat köpködött Krisztus derék szol-
gája", „a hol ez a papherósz szót emel, megfeszí-
tik ott az igazságot." 

1904, aug. 24. „Ami meg a gseftet illeti, hát 
bizony az üzlet üzlet . . . Geseftelünk, mert be-
csületesebb dolog világosságot terjeszteni, mint 
•sö tetseget predikálnï '. 

1904. aug. 26, „Azon meggyőződésben vagyok, 
hogy nagyobb gseften alapszik az ur szolgájának 
fizetése, mint az ujságirás és eladás, mert a papi 
bért karhatalommal is keli fizetni, mig az újságot 
mindenki tetszés szerint veheti végrehajtás nélkül 
és 2 fillérért, a tartalmában több és nemesebb dol-
gok vannak összefoglalva, mint Szeberényi Lajos 
ur egész évi prédikációjában'1. „Szeberényi Lajos ur 
gseftrol beszél, azt valóban jól tanulmányozta, mióta 
bankigazgató lett''. 

Egy másik csabai lap igy ir 1904. aug. „Sze-
berényi L. tiszteletes úr kirohanást intézett a sajtó 
ellen, patkányméregnek nevezi a nép szellemi táp-
lálékát ; kivánja, hogy a sajtót a hatóság megrend-
szabályozza'-. (Ejnye be jó ! Szeberényi szakértő, 
jól tudja mire volna szükség. De hát miért nem 
szabályozza először maga magát? !) "Ezzel a ki-
rohanással a tiszteletes szellemi állapotáról nyúj-
tott igen sajnálatra méltó szegénységi bizonyítványt-
Neki is sok van a rováson, tehát van oka a sajtó, 
kíméletlen képviselőitől tartani. Szeretné tehát, 
ha a középkori spanyol csizma kinzópadok 
velencei ólomfedelek stb. emberszerető papi 
eszközök állíttatnának fel a sajtó harcosai szá-
mára. (No persze : Szeberényinek szabad legyen 
ám akkor is tetszés szerint gorombáskodni 
és gyanúsítani. Nini, otthon is pici pápának isme-
rik Szeberényit !) Nagyon szívesen venné ez a sz ük 
látkörii pap, fia az orosz intézmények nálunk is 
életbe lépnének . . Éppen ez volt szerencsétlen-
sége az emberiségnek és az manapság is, hogy 
ilyen értelmetlen, szegénylelkü figurák szerepelnek 
a közügyek terén is. Nó de hát nem csoda, hogy 
Szeberényi tiszteletes ur annyira tarthatatlan és 
beteg lélekre valló kirohanást intézett, mert értesü-
lésünk szerint tanyáján kiütött a sertésvész, kinn 
járt, tehát vaiószinü, hogy neki is megártott. Kü-
lönben, hogy mennyire gyenge értelmű a tiszteletes 
ur, kiviláglik abból, hogy a helyi B. H. cikkéből 
olyasmit akar kimagyarázni, ami, senkinek, plane 
cikkírónak esze ágában sem volt. Lehet, hogy azt 

tisztán rosszlel klisédből teszi. Ha van túlvilági lét, lia 
van Isten, akkor Luther, Zwingli, Gálvin a nagy 
vallásalapítók szellemei tegnap bizonyára sirva já-
rultak az Úr elé, kérvén : bocsásd meg neki oh 
Urunk, hisz' nem tudja, mit beszél. 

1904. aug. »Nem áll módunkban sem megcá-
folni, sem megerősíteni önnek ama értesülését, 
mintha Szeberényi Lajos csabai papot dadája feje 
lágyára ejtette volna. A sok sületlen kiröffenés, me-
lyet ez a papocska a független és igazán a közér-
deket szolgáló sajtó ellen intéz, valószínűvé teszi 
az ön állítását. Gsefteléssel akar vádolni, azután ő 
a legnagyobb gseftmájszter az egész vármegyében 
stb. stb. 

Joggal kérdezem ezek után< Szeberényitől, a 
ki „szellemesnek" találta az ellenem illetéktelen 
helyen intézett támadást, vájjon elég szellemesnek 
találja-e az ő ellene intézett jellemzéseket is ? En 
őszintén megvallom, nem találom őket szellemesek-
nek, — de találóknak már csakugyan találom én is. 

Azt a Szeberényit tehát, a ki a maga lapjá-
ban a rettenetest, a tekintélyt játssza, otthon sem-
mibe sem veszik. Ismerik ! A madárijesztőnek a 
fejére száll a madár — pihenni ! 

Gsak messziről néznek még reá néhányan 
ugy, mintha komolyan vennék. De csak nagyon 
messziről ám. Nem ismerik ! 

A maga egyházmegyéjében Szeberényi semmi 
hivatalra sem kapott megbízást ; vagy azért, mert 
nem tartják arra érdemesnek, — ez már Ítélet ; 
vagy pedig azért, mert ő nem vállalkozik ; ez még 
súlyosabb Ítéletre méltó. Hiszen ez azt jelenti, hogy 
ő a felelősséggel, gonddal és dologgal járó munkát 
nem vállalja, hanem csak a mások működését 
akarja felülbírálni és ócsárolni, felelősség nélkül, 
névvel vagy névtelenül, magas paripáról, csalha-
ratlan pápa fölényével, mintha ő jobban tudna 
mindent. Ki tette őt biróvá mások felett? Saját 
maga ! Ez bizony könnyű szerep. Ennek a kalóz-
kodásnak véget kell vetni. 

Gáncsoskodásában azonban mindig szemé-„ 
lyes okok vezetik, nem pártatlan igazságszeretet. 
Magyart meg nem dicsér, sem ügyet, sem eszmét, 
sem egyént ; nationalista tótot meg nem ró. A kit 
gyűlöl, vagy a ki útjában áll, azt üldözi, kímélet-
lenül, szemérmetlenül. 

ftt van egv példa : Mekkorra lármát csapott 
Korén ellen, az egyházmegyei elnökség látogatá-
sáról szóló szabályrendeleti javaslat miatt, azért, 
mert abban benne volt, hogy a lelkész köteles le-
gyen beszédeit leírni, s esetleg az esperesnek, 
püspöknek előmutatni. E miatt megtámadta, ócsá-
rolta; bujtogatott ellene annyira, hogy kedvét 
vesztve Korén lemondott az esperesi hivatalról. 
Éppen ezt akarta Szeberényi elérni. Lám pedig 
Korén neki fölebbvalója is, lelkésztársa is volt, 
csakhogy nem akart ugy táncolni, mint Szeberé-
nyi fütyült. Volt-e valami piczike kis igaza az ügy-



ben magában Szeberénvinik ? Dehogy volt ! Hiszen 
az akkor érvényben állott utasításokban is benne 
volt a javasolt intézkedés : „Szent beszédeit, melyek 
betéve mondandók el, a lelkész Írásban tartsa 
meg, hogy azokat a püspök vagy helyettese kívá-
natára előmutathassa. A most érvénybe lépett 
utasításban szintén benne van ez a rendelkezés : 
betéve mondandó beszédeit a lelkész Írásban 
tartsa meg. hogy azokat a püspök vagy helyettese 
kívánatára bármikor előmutathassa. Nos miért nem 
csapott lármát Szeberényi ezen javaslat ellen is ? 
r,zt a javaslatot Petrovics Soma, az ő sógora ké-
szítette. Az már más ! 

Joggal állítom tehát ezek alapján, hogy Sze-
berényiben porcikája sincs az igazságos pártatlan-
ságnak, hanem önzés, személyeskedés, gyűlölet, 
szenvedély vezeti. Joggal állítom, hogy olyan em-
ber, mint Szeberényi, ne merje ajkára venni a 
„megvetés" szót, mikor én előttem „kitér", hanem 
térjen ki — egyszerűen, tombolás, toporzékolás 
nélkül, az önismeret tanácsára hallgatva. Különben 
pedig majd megint én leszek kénytelen megis-
mertetni. Pedig ebben nem telik kedvem. Most is 
csak önvédelemből, kénytelenségből tettem. 

Veres József. 
Pank, Was jedermann von dem Gustav-Adolf 

Verein wissen sollte. Mit 88 Abbildtigen und 3 Fak-
simile 1—4 Tausend (A. Strauch) 1904. 228 lap 
Ára kötve 2-50 márka. 

E tájékoztató jellegű mű szerzője előttünk, 
magyar protestánsok előtt nem ismeretlen. Pokoly 
József kolozsvári ev. ref. theol. tanárral együtt ne-
velője volt ifj. Tisza Kálmánnak Budapesten. Jelen-
leg lelkésze a Luther-templom egyházközségének 
Lipcsében. Derék lia hasonnevű apjának, a szász-
orsz. ev. tartományegyház legelső papjának s a 
Gusztáv-Adolf egyesület jelenlegi nagyhírű elnöké-
nek, ki nekünk magyaroknak egyik közvetlen sze-
mélyes ismerősünk és jóbarátunk. Hisz néhány év-
vel azelőtt Magyarország nagy részét bejárta s töb-
bünkkel továbbra is fenntartja és ápolja a szemé-
lyes ismeretséget és barátságot. A hálás íití neki, 
mint „központi elnöknek" ajánlotta müvét. 

Bizonyos félreértések eloszlatása céljából irta 
meg szerző tájékoztatásul a Gusztáv-Adolf egye-
sületről szóló művét. Sokan, és pedig a művelteb-
bek körében máig is tájékozatlanok annak célja és 
jelentősége felől. Sajátos ev. prot jellegét mellőzve 
egyszerűen humánus jótékony egyesületnek, sőt 
segélyegyletnek tartják máig is igen sokan. E tá-
jékozatlanság mellett még a közönyösség eloszla-
tása is szerző művének apologétikai feladata. Ép 
azért a müvégén található irodalmára való folytonos 
utalással rövid, de találó vonásokban ismerteti e 
nagyáldásu egyesület keletkezését, szervezetét, fel-
adatait, eddigi hűséges szolgálatait s vágyait és re-
ményeit. Valódi kalauza a Gusztáv-Adolf egyesület 
világraszólló szeretetmíívének. 

A mi az ő keletkezését illeti, úgy méltán vi-
seli a nagy svéd király nevét. Az ev. hitnek és 
vallóinak békét és biztonságot akart szerezni Né-
metországban. Neki egy állandó szellemi emléket 
emelni, önmaga iránti becsületbeli kötelessége vala 
a német protestantismusnak. Grossmann, majd ké-
sőbb Zimmermann (1832. és 1841-ben) buzgóságá-
ból testet öltött az ige s Szászország, a mint a 
reformáció szülőhelye, ugy a Gusztáv-Adotf egye-
sület bölcsője egyaránt. Zimmermann darmstadti 
fölhívása életre szóllitotta az egész prot. világ szá-
mára az egyesületet. 1843. szept. 21. és 22-ikén 
ült össze Frankfurtban a szervező ülés, a melyen 
már 28 német fiókegylet is volt képviselve. 

További fejlődése sok nehézséggel és küzde-
lemmel járt. Itt sajnálattal konstatálja a szerző Ha-
kovszky durva támadásait a magyar s másokét a 
porosz és osztrák képviselőházban, a melyek a 
központi elnök részéről a Gasselben 1902-ben tar-
tott nagygyűlésen méltó megtorlásban részesültek. 
A porosz fiókegyletek védnökségét IV. Frigyes Vil-
mos vállalta el, s utódai is : I. Vilmos, Frigyes és 
II. Vilmos valódi német prot. fejedelmeknek bizo-
nyultak az egyesület anyagi viszonyainak hű és 
odaadó felkarolásában és támogatásában. Méltán 
díszítik az ő képeik a művet. Nem egy rendeletük 
igen becses okmánya a Gusztáv-Adolfegyesület 
bensőleg folyton izmosodó történetének. 

Majd a Gusztáv-Adolfegyesület szervezetét is-
merteti a szerző egy nagy törzsfa képében. Ma 45 
fő- és 1943 mellékágból s közel 632 hajtásból áll, 
mely utóbbiak közzé főleg a nöegyletek és diák-
egyletek sorozhatok. Magyarországon a gyámintézet 
annak legédesebb gyermeke. Azonkívül el van ter-
jedve Svédhonban (Gothenburg, Stokholm, Lnnd.) 
Romániában (Bukarest, Galatz, Hollandiában 52 
íiók és 5 nőegylettel, — Oroszországban, 1859 óta 
államilag is elismerve s évi 150 ezer rúbel bevé-
tellel, Belgiumban és Amerikában (1900 óta.) Az 
egyesült központi elnöksége Lipcsében székel s 24 
egyházi és világi tagból áll, kik közül kilencnek 
Lipcsében kell laknia, a kiket a főegyletek köve-
vetei a nagygyűléseken választanak. Egy gyönyörű 
kép örökíti meg a mostani központi elnökséget, a 
melynek diszelnöke Fricke theol. tanár s elnöke 
Pank lipcsei generálsup. További tagjai : Georgi 
lipcsei polgármester és Wach lipcsei tanár alelnö-
kök, Härtung superint., Hölscher lelkész és Riet-
schel tanár mint jegyzők, Krause konsul és Freies-
leben tanácsos, mint pénztárosok Lipcséből. A kül-
tagok között szerepelnek : Braun stuttgarti dékán, 
Nebe münsteri generálsup. Schult^ boroszlói kor-
mánytanácsos, Wit\ bécsi főegyházi tanácsos, 
Haupt hallei tanár, Karmann swetzi superint., 
Schviet{er ansbachi főegyházi tanácsos, leutsch 
nagyszebeni lelkész, Rogge potsdámi udvari főpap, 
Koch berlini főegyli. tanácsos, Pfeifer casseli gene-
rálsup. Reudtorfr preetzi tanár, Tetlinden duisburg 
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superint., Wagner speieri igazgató és Ziethen grót, 
schwerini nagybirtokos. Hogy a központi elnök-
ség ügyviteléről fogalmunk legyen, csak azt emiit-
jük, hogy mig az 1847. évben 1349. iratot iktatott 
és 1186-ot intézett el, addig az elmúlt évben 
9695-öt, illetve 4379-et. Nem csoda, hogy a köz-
ponti jegyzőség egy külön önálló hivatal. Hartung-
nak, a jelenleginek elődjei voltak: Hol land tanár 
1817—1867-ig Friche tanár, a későbbi elnök 1867— 
1874-ig, Criegern lelkész az egyesület nálunk is 
ismert nevü illusztris történetírója 1874—1888-ig 
és Hempel iskolaügyi tanácsos 1889—1897-ig. 1897. 
óta Härtung superint. viszi a jegyzői tisztet „nagy 
buzgósággal és ritka szakértelemmel." 

(folyt, köv.) 

Még egy helyreigazítás. Az „Ev. Egj'h. Szem-
le" f. évi kilencedik számában négy hasábra ter-
jedő cikkben Szeberényi L. Zs. ismét velem foglal-
kozik, kifejezve örömét, hogy lehetséges védekeznie. 
Ezt az örömöt különben régen élvezi. 1899 óta 
lapjának minden számában engem piszkál, hogy tisz-
tára mossa ,,elvekéit küzdő önzetlenségét1 ' 

Az említett cikk kapcsán szabadjon előbb kons-
tatálnom, hogy Sz. igazat ad nekem, midőn beis-
meri hogy az 1904 febr. 16-án tartott gyűlésen 
(és máskor is.) ő mondta, hogy a kerületi gyűlés a 
káplán ügyre vonatkozó mult évi határozatának az az 
értelme, hogy tőlem az egyház kápl án-hiány cimén -a 
multranézve joggal kívánhat 40o0 , sőt 7000 koronát. 
Hogy aztán meggondolta a dolgot és nem javasolta 
a pert, az lehet ; annak okát tudjuk. Abban is iga-
zat ad nekem, hogy a csabai egyház elfogadta azon 
feltételemet, hogy ha fizetem a 4 0 0 irtot, engem 
a káplán hiány miatt ,,felel ősségre' nem von !" Te-
hát thhez sem kell magyarázat. 

Előbbi heïyreigazitâsoin azon állítását sem ta-
gadja, hogy az „éljen"-t csak ő kiáltotta. 

Azután két szörnyen kicsinyes, hogy ne mond-
jam gyerekes dologgal hozakodik elő ez a bár még 
nem ,,sokra hivatott," de már is minden rendű és 
rangú egyének legfőbb birájaként viselkedő férfiú, 
Csak is azért reflektálok e szavakra, hogy jellemzik 
leendő püspökünknek igazmondását. 

Azt füllenti, hogy Linder kerületi küldötté egynek 
kivételével az összes szavazatokkal lett kiküld ve. Hár-
man Frintre szavaztunk. Hogy en reám is szavazott 
egy, azt már azért sem értem, mert előzőleg azon a 
gyűlésen is, midőn a felügyelő ur egy bizottság 
elnöki tisztét reám akarta ruházni, kijelentettem, 
hogy semmiféle megbízatást el nem fogadok. 
Különben tudja azt Sz. jól, hogy aki „brutális zsar-
nok." az szavazatokra nem pályázik. 

És az sem igaz, hogy ,,a gyűlésen külön he-
lyet foglaltam el." Melleje és ,,az ő lelkésztársai 
közé" ugyan nem ültem. De hát aki nem az ,,ő tár-
sa," az már nem is lelkész-e? És ha nem — pap 
senki? Mellettem egy lelkész és két tanító ült. 

Végül a kis ártatlan elkesergi, mennyit szen-

ved ő húsz év óta „a jó ügyért és az isteni igaz-
ságért." Elárulja, hogy martiriumànak emlékeit: az 
öt támadó „irodalmi termékeket" gyűjti — és a 
nagy kötet címlapjára ezt fogja nyomatni: Sic itur 
ad astra. — Hát a saját „irodalmi termékeit" 
melyekben magyarhoni protestáns egyházuuk minden 
notabilitását összeköpdöste, s melyek közt a „Szem-
lének" tiz kötete foglalja el a fő helyet, örzi-e? 

Állítsa a könyvtárában a kettői egymás mellé 
s címezze amazt vetésnek, emezt aratásnak. Ha az-
tán az általa intézett támadások vaskos kötetei mel-
lett a válaszok szerényke kis füzetjét meglátja, ak-
kor nem hogy méltatlanságot keseregne, de önkény-
telenül kalapot fog emelni :iz általa becsméreltek nagy 
türelme előtt. 

Ezeket elmondva, bocsánatot kérek a t. olvasó 
közönségtől, hogy „mertem" e b. lapban védel-
memre felszóllalni — mertem türelmét, igénybe 
venni. Hat éve csahol belém a „Szemle." Igaz, 
hogy én ezen „nagylelkűségért és nemes jó tétéért 
hálával tartozom de eppen azért meg nem állhat-
tam, hogy e hálámnak végre-valahára kifejezést ne 
adjak. 

Nem mondhatom, hogy „örülök, hogy védekez-
hetem." S lia meg nem nevez Sz. a lapjában, nem 
is reflektálok ezután sem kirohanásaira ; igazat adva 
neki abban, amit az ily hírlapi cikkekről egy esp. 
közgyűlésünkön mondott, hogy azok „Kutyaugatá-
sok/'" De ha ezután is méltat arra, hogy nevemet 
a nyilvánosság elé hurcolja, akkor talán (de csak 
is talán) válaszolok támadásaira — már csak azért 
is, hogy miat „hálára kötelezettje" örömet szerez-
zek neki. 

Korén Pál 
békéscsabai lelkész. 

K i a d á s u n k b a n m e g j e l e n ő , köz -
k e d v e l t s é g n e k ö r v e n d ő 

„Tranovsky"'-naptár 
e v a n g . t ó t a j k u k ö z ö n s é g ü n k s z á m á r a 
az 1905. é v r e m á r m e g j e l e n t 14 Ív-
n y i t e r j e d e l e m b e n , t ö b b m i n t 50 ki-
s e b b n a g y o b b c i k k e l ( t öbbek k ö z ö t t 
S á r k á n y S. p ü s p ö k u r n á k é l e t r a j z á -
va l és a r c k é p é v e l , ) 48 k é p p e l . 

A r a 5 0 fil lér, e g y e s p é l d á n y 
p o s t á n 7 0 f i l lér . 

E l á r u s i t ó k n ? , k 20°/o á r e n g e d m é n y 7 . 

M e g r e n d e l é s e k e t e l f o g a d 

a „Tranoscius" k ö n y v k i a d ó 
és k ö n y v k e r e s k e d ő r é s z v é n y -
t á r s a s á g L i p t ó - S z t . - M i k l ó s o n . 

Vitt • —. .ÍAjr i f l i i i t f a i H M H 



Pályázat 
^ Az 1 9 0 2 . évi verseczi ipar és gazdasági kiâllitâ- ^ 

láson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

a turáni ág. hitv. ev. egyház megürese-
det t 

lelhé§zi állomására. 
Az egyház istentiszteleti nyelve a tót. 
Jövedelem : 1. készpénzben és kolleda 

megvá l tásban együt t 280 kor. 2. 54 mérő 
(33'3 hl.) t iszta rozs és 8 mérő nyers főze-
lék ( ta tá rka őrletlenül, a mennyiben még te-
rem) 3. Há rom offertorium a három főünnep 
első napja in és az úrvacsorai offertorium. 4. 
50 köbméter száraz bükkfa. 5. S tó lákban : a) 
temetésér t beszéddel 2 kor., anélkül 1 '68 kor. 
b) esketésért 4 kor. és offertorium, menyasz-
szony avatásér t 2 kor. c) keresztelésért és 
egyházkelő asszony avatásáér t 1'40 kor. 6. 
50 régi mázsa t a k a r m á n y '/s-ban tavaszi, V«-
ban őszi (szalma) és '/»-ban széna. 7. A ta-
gositás a lkalmával kihasi tot t föld és ré tnek 
élvezete. Azonkivül természetben lakás, gaz-
dasági épületekkel és a ház mellet t i ker tnek 
élvezete. Az összes jövedelem 1800 koronára 
számí t ta t ik . 

Pá lyázn i kivánók okmányokkal felszerelt 
jelentéseiket az alólirt esperesi hivatalhoz f. 
1904. szeptemer 20- ig küldjék be. Később 
beérkezendő jelentkezések nem vétetnek te-
kintetbe. 

Mosócz ^Turócz m.) 1904. szept. 7. 

Morhács Márton 
a turóczi ág, h. ev. egyházmegye 

H9 1—1 esperese. 

Pályázat elnapolása 
A zólyomi ág. h. ev. egyházmegyéhez 

tar tozó tÓtpelsÖCZi 

lelkészi á l lomásra. 
E lapnak f. é. szept. 8-án megjelent 36-ik 
számában közzétet t pályázat i hirdetés köz-
bejött események fotytán, egyelőre elnapol-
ta t ik . 

Breznóbányán, 1904. szeptember 12. 

Csipkay Károly s. k. Svehla Gusztáv s. k. 
cm. felügyelő. Í)1 1—1 főesperes. 
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állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi 

orqona-épilö műintézeí 
(villamos üzemre 1 eierd< n e 

Temesvárott. 
Szállit 

rendszer 
kitűnő, 
szerint 

legújabb 
készí te t t 

pneumatikus •=. 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á r a k mellet t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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^ Az 1896 . évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
mel kitüntetve. 27—20 
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baktai EGRY FERENCZ 
harangöntő 

K i s - G e j ő e z , Ungmegye. 
Ajánlom harang-
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

HARANGOKAT, 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az elismerő iratokból: 

T. Egry Ferencz harangöntő úrnak Kis-Gejőcz. Van 
szerencsém becses tudomására hozni, hogy a pálvini ev. 
ref. egyház által 1897. évben uraságodtól vásárolt harang-
gal, — ugy hangjára, mint tartós szerkezetére való tekin-
tetből — a legnagyobb mértékben megvagyunk elégedve. 
Miért is el nem mulaszthatom, hogy ön előtt hálás köszö-
netemet ne nyilvánítsam. 

Pályin. (Ungm.) 
Soltész Tamás, 

ev ref. lofkí» . 



Pályázat 
a mavgonyai (Sáros m.) tót-magyar nyelvű 

ág. hitv. ev. egyház 

lelkészi állomására. 
Javadalom : 1. Telek jövedelem 174 K. 

2. Párbér 220 K. 3. Munkaváltság 154 K. 4. 
Készpénz 123 K. 20 f. 5. Pat ronátus i juta-
lék 224 K. 6. 10 öl fa 100 K. 7. Stóla jö-
vedelem 150 K. 8. Alapitványok kamata i 
80 K. 9. Offertoriumok 20 K. összesen 1245 
K. 20 f. Ezenkívül congrua 1600 koronáig 
873 K. 40 f. A kellően felszerelt folyamod-
ványok f. évi október hó l-ig alólirott es-
pereshez küldendők. 

Zsegnye, u. p. Eperjes 1904. aug. 24. 

Bánó Árpád 
esperességi felügj 'elő 80 3 - 3 

Hajdú János. 
esperes 

Pályázat. 
A bácsi ág. h. ev. egyházmegyei elnök-

ség az újonnan szervezett zotnbori 

missiói lelkészi állásra. 
pályázatot hirdet. 

Javadalom : 
I. Természetbeni lakás. 
II. 600 kor. készpénz. 
III. Az állani által biztositott congrua 

jövedelem. 
IV. Stóla fejében : keresztelésért 1 kor., 

esketésért 4 kor., nagy temetésért 6 kor,, kis 
temetésért 2 kor., konfirniandusoktól 2 kor. 

A folyamodványok f. év szeptember 
28 CÍig alulírotthoz benyújtandók. 

Újvidék, 1994. szept. 12-én 

92 1—1 
Belohorszky Gábor 

ev. főesperes. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : B u d a p e s t , V., L i p ó t - k ö r u t 15. = 

Gazdasági gépeket, kitűnő 
szerkezetű 

2—50 
lóerőig 

Benzin -motor os e s é plö készlete k. 

52 25—11 
Malomépitészet : liengerszékek, minden e szakmába vágó KülÖnleqeSSéa ' Legújabb szerkezetű csavaros 

S é P g y á r t á s a . Te l j e s m ű m a l m i b e r e n d e z é s e k . * y ' és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-féle v i l á g h i r ü amerikai arató és kaszáló gépek » Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 
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E T A I 6 . ISKOLA. 
Előfizetés dija : MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Hirdetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. — Egész oldal . . 16 kor. 
Félévre . . . 6 „ Fél oldal . . . 8 ., 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 tili. 

K i a d ó t u l í j d o n o s és s z e r k e s z t ő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 
Negyed oldal 
Nyolczad oldal 

• 4 
2 

Megnyitó beszéd. 
Tartotta a bánvakeriilet í. év szept, 20-án tartott gyűlésén : 

Zsilinszky Mihály kerületi felügyelő. 

Méltóságos és Főtisztelendő egyházke-
rületi közgyűlés ! Mielőtt a püspöki évi je-
lentést meghal Igatnók és a napirendre kitű-
zött tárgyak feletti tanácskozáshoz fognánk, 
engedje meg nekem a mélyen tisztelt köz-
gyűlés, hogy a legőszintébb üdvözlés mellett 
néhány bevezető szót mondhassak. 

Az a körülmény, hogy egykázkerületünk 
esperességeinek küldötteit, tehát az ev. egy-
ház óh iskola ügyeivel foglalkozó és- a ke-
resztény evangyélioini eszmékért lelkesedni 
tudó tagjai t van szerencsém magam körül 
tisztelhetni: felment attól, hogy bármely 
egyházi kérdésnek bővebb fejtegetésébe bo-
csátkozzam. Azt hiszem, elég csak érinte-' 
tient azokat a nagy fontosságú kérdéseket, me-
lyek felügyelői minőségemben lelkemet leg-
inkább foglalkoztatják. 

Anyagi helyzetünk tanulmányozásánál, 
fájdalom még mindig nem juthat tam odáig, 
hogy egyes gyülekezeteink helyzetéről tiszta 
képet szerezhettem volna magamnak. 

Sajnálattal kell kijelentenem, hogy a 
rendelkezésre álló adatok tökéletlenek és 
épen nem elegendők arra, hogy azok alap-
ján valami gyökeres javítást lehetne kezde--

, V • J , . • T , 

menyezni. 
A közfigyelem annyira oda tapadt az 

1848. XX. t.-c. megvalósításának reménybeli 
segélyéhez, hogy szinte megfeledkezünk az 
önsegély öntudatot élvező és önérzetet keltő 
eszméjének ápolásáról. 

Már pedig e nélkül az autonómiájára 
oly nagy súlyt helyező prot. evangeliumi 
egyháznak jövője nem lehet. Mert bármilyen » 

nagy lenne is az a várt segély, vagy az a 
törvényes osztályrész, melyet az 1N48. XX. 
t.-c. alapján jogosan várunk: az semmi esetre 
sem mentene fel bennünket azon kötelesség 
alól, hog}r egyházi intézményeinket a kor és 
törvény követelményeinek megfelelően saját 
erőnk megfeszítésével tovább fejleszszük. 

Az eddigi jelenségek alapján bizton re-
mélem, hogy a várt segély rövid idő alat t 
meglesz. Szabadjon remélnem azt is, hogy 
az nem fogja csökkenteni gyülekezeteinknek 
a múltban tanúsított áldozatkészségét. 

Hiszen az anyagi erő voltaképen csak 
es^kő^e a szellemi erő kifejthetésétek. Az is-
kolák és egyházak nagyobb dotátiója ; a lel-
készek, tanitók és tanárok tiszteségesebb 
fizetése csak arra való, hogy ezek az anyagi 
gondtól menten, nagyobb lelki nyugalommal 
küzdhessenek az Isten országának e földön 
való terjesztésében. Fájdalom, napról-napra 
kell tapasztalnunk, hogy ez a küzdelem 
mindinkább nehezebbé válik. 

A társadalom bonyolult új kérdései ; 
ezeknek régi kinövései, mondhatnám vad 
hajtásai, új meg új alakban jelennek meg ; 
s az újdonság után kapkodó emberek erős 
vággyal, lihegő kebellel keresik a boldogu-
lásnak útjait . , 

A természettudományok új igazságait 
és felfedezéseit félreértve, — ezekből rendesen 
csak azt válogatják ki, a mi anyagi érdekeik-
nek, érzéki örömeiknek és hatalmi vágyaik-
nak kedvez, vagyis azt, a mi ellen Krisztus«-
nak örökkévaló tana állhatatosan küzd. 

Világos, hogy Istennek azon szolgái, • 
a kik lelkük mélyében megvannak győződve 
az evangeliom igazságairól, erős harcot kény-
telenek folytatni az emberi önzés gyarlósági 



ellen. Az érzékiség ellen a lelki nemességet; 
az anyagiságellen az eszményiséget ; hatalmi 
gőg ellen az alázatosságot és testvériséget kell 
nemcsak hirdetniük, hanem életökkel is tanu-
sitaniok. Merem állitani, hogyakiezeketaz esz-
méket, akár tudományának mélységével, akár 
szónoklatának varázserejével, akár életének 
erkölcsi hatalmával át tudná plántálni a nép-
tömegek lelkébe, a ki az evangelionmak 
csak azt a két parancsát birná általános ér-
vényre emelni, hogy egymásnak terheit hor-
dozzuk és soha ne tegyünk olyat másokkal, a 
mit magunknak nem óhajtunk : Az nagyobb 
ember, nagyobb hatalom, nagyobb jótevő 
lenne, mint a világ összes állambölcsei és 
fejedelmei. 

Bizony, ha ezek és ezekhez hasonló ma-
gas keresztyén elvek tényleg uralkodnának 
e földön, akkor nem lennének véres háborúk, 
nem hullana millió embernek vére idegen 
érdekekért és nem ülne diadalt az üres gőg 
és erőszak a jog, törvény és igazság felett ! 

De mi célból emlegetem én fel eze-
ket i t t ? 

Egyszerűen azért, mert mélyen érzem 
és világosan látom, hogy az evangeliom val-
láserkölcsi hatása a mindenféle új politikai, 
gazdasági és társadalmi eszmékkel és áram-, 
latokkal szemben gyöngül. És komolyan le-
het félni attól, hogy ez az erkölcsi erő las-
sanként, észrevétlenül kivész a keresztyén 
társadalom lelkéből. 

Ez a szomorú tapasztalás önkénytelenül 
ar ra ösztönöz, hogy mint ennek a nagy ke-
rületnek ez időszerinti felügyelője keressem 
az utat és módot, hogy az évangeliomnak 
üdvözitő ős ereje, világot át teremtő hata lma 
vissza állittassék és az élet minden társa-
dalmi rétegeiben érvényre emeltessék. 

Érzem, hogy ezen cél elérhetése végett 
a veszély magasságához mért komoly és 
újabb erkölcsi eszközökhöz < kell nyúlnunk, 
mert a régi eszközök és egyházi cselekmé-
nyek sajnos, hatástalanoknak bizonyultak. A 
kérdés, melyre választ kell adni a z : Képe-
sek vagyunk-e az evangelium erejének az. 
életben érvényt szerezni vagy nem. Képesek 
vagyunk-e a haladó korral lépést tartani , a 
körülöttünk felburjánzó nehézségekkel ered-
ményesen megküzdeni, avagy bűnös resigna-

tióval beismerjük és igazoljuk ellenfeleink 
azon régi vádját , mely szerint a vallási re-
formátió positiv alkotásra és igazi haladásra 
képtelen ! 

A természet és a történelem tanúlsága 
szerint, úgy eg}res emberek, mint egész tár-
sadalmak, egyházak és nemzetek csak úgy 
képesek biztosítani fennmaradásokat és fej-
lődésöket, ha alkalmazkodni tudnak a kor 
haladó szelleméhez és a külső körülmények-
hez. Ez a történelem által is igazolt tör-
vény fog érvényesülni a hazai protestáns 
evangeliomi egyház életében is. 

Ha az új viszonyokhoz nem tudunk al-
kalmazkodni, akkor nem tudunk haladni 
sem ; és ha nem birunk haladni, akkor — 
elvesztünk. 

De ha élni akarunk és nem nyugszunk 
bele azon uj próféták kijelentéseibe, akik 
nyiltan hirdetik, hogy a vallás le jár ta magá t 
és hogy helyet kell adni a kor igényeinek 
inkább megfelelő u j ideáloknak : akkor talpra 
kell állanunk és azokkal a tanokkal határo-
zottan szembeszállanunk, még pedig a szeretet 
és igazság, a hit és tudomány fegyvereivel. 
Kell. hogy mindenek előtt egymás között 
a szeretet és bizalom kapcsait erősitsük, a 
gyengéknek bizonyult intézményeinket töké-
letesítsük; ós a kipróbált erős alapok tisz-
teletben tar tása mellett uj haladásnak fel-
tételeit biztosítsuk és siessünk mindazon 
reformok keresztül vitelére, melyek evang. 
egyházunkat saját hiveink és a nagy világ 
előtt, kedvessé erőssé és vonzóvá képesek 
tenni. , : . .. 

Szabadjon it t a sok teendő közül csak 
nehá-nyat érintenem. 

Anyagi érdekeink öntudatos és fokoza-
tos ápolása, mellett a legszükségesebbnek 
tar tom az evangeliomi hitbuzgóság feléb-
resztését és,fejlesztését . 

Enélkül eleven és egészséges egyházi 
életet nem lehet képzelni. Küzdelemteljes 
multunkban nehéz viszonyok nyomása alat t , 
erősebben fejlett ki egyházunk hivei között 
a protestatió szelleme, mint az evangelizatióé 
s talán azért vagyunk ma is erősebb protes-
tánsok mint evangélikusok. Már pedig mai 
viszonyok között ez utóbbira kellene nagyobb 
súlyt helyeznünk. A vallási meggyőződés és 



hitbuzgalom szent érzelmeit összhangba kell 
hoznunk a humanismussal ; és az általános 
emberszeretet és testvériség kötelességeit a 
különleges hazafiság érzelmeivel. E téren a 
felfogásokban oly ellentétek mutatkoznak, 
melyek egyházunk közéletének és hiveink 
hitbuzgósógának nagy kárára a közbékét 
veszélyezteti. Es ezzel az egy célra i rányult 
eggyütt működést lehetetlenné teszik. I t t 
nagy szerep vár iskoláinkra és azok élén 
álló ev. férfiakra, akiknek vallásos buzgósága 
irányt adhat egész nemzedékeknek. 

Ezzel karöltve javitauunk kell egyházi 
közigazgatásunkat is, mely sok tekintetben 
nem felel meg a modern élet követelmé-
nyeinek. 

Jav i tanunk és gyarapi tanunk kell az 
úgynevezett jótékonysági intézményeinket, 
melyek a cura pastoralis mellett legáldáso-
sabb hatás t képesek gyakorolni a néptöme-
gek lelkületére. Diakónusaink nincsennek, a 
diakonissa intézményt csak most kezdjük 
felkarolni; nőegyleteink is csak szórványo-
san, egymástól elszigetelve dolgoznak. 

Evangelikus szövetkezetekről, segélyegy-
letekröl és ál talában a keresztyén társa-
dalmi működésről ma még alig értónk rá ta-
nácskozni, sőt a belmissió ügye i ránt sem 
látjuk azt a lelkesedést, amelyre szüksé-
günk lenne. 

Lehetetlen tovább összetett kezekkel 
nézni isteni tiszteletünk és l i turgiánk ren-
detlen sokféleségét, mely jelen a lakjában ép-
pen nem képes egyházi egységünket és együvé, 
tar tozásunkat bizonyitani a világ előtt. A 
modern világ szórakoztató helyeinek ragyo-
gása mellett az Ur házának lá togatását nem 
birjuk sem t isztaság és rend, sem szellemi 
élvezet által eléggé vonzóvá tenni. Énekeink 
szép t a r t a lmának és dal lamának ha tásá t ki-
sebb gyülekezeteinkben megront ja az ének-
lés és orgonálás gyarlósága. 

Gyönyörű régi énekeinknek nagy része 
elkallódott, sőt jeles egybázi zenészeink által 
nagy gonddal ós tudással szerkesztett ének 
— vezérkönyveink — part i túráink — nagy 
részét is a feledés fátyola lepi. Azt gondolom 
elérkezett ideje annak is, hogy egyházi dal-
lamainknak szétszórt kincseit Összegyűjtsük, 
és hiveink rendelkezésére bocsássuk. 

Hogv egyházi i ro la lmunk nem áll a 
mai kor szinvonalán és hoíry az ogyhazias 
gondolkozású népünk nincs kellően ellátva 
sem népies iratok;»l, sem tudományos mü-
vekkel azt egyszerűen çsak érintem, még 
pedig nem csekély lelki fájdalommal. Mert 
ez azt bizonyitja, hogy a jelenkor nemze-
déke megfeledkezett azon dicső történelmi 
tényről, hogy a mult században protestáns 
evangeliomi szellemű irók adtak i rányt a 
hazai irodalomnak és művelődésnek is ; meg-
feledkezett , hogy a tudomány, az irodalom 
és a sajtó ma még nagyobb hatalom, mint 
volt, melyet magunktól könnyelműen eldobni 
egyházi érdekeinknek veszélyeztetése nélkül 
nem szabad! A mi egyházunk küzdő egyház 
még ma is. Küzdelmeiben leghatásosabb szel-
lemi fegyvere lenne most is a sajtó. 

íme, mélyen tisztelt egyházkerületi köz-
gyűlés, csak nagyjából, csak némi figyelem 
gerjesztésül érintem azokat a fontos kérdé-
seket, melyek nézetem szerint érdemesek 
arra, hogy komolyan gondolkodjunk felettük 
és meggondolás után céltudatos munkára 
határozzuk el magunkat amig nem késő ! 

L á m más hatalmas országokban s köz-
tük a reformátio hazájában is nagy munka 
folyik nemcsak az egyházi intézmények re-
formálásában, hanem sociális kérdések gya-
korlati megfejtése körül is. 

A németek e téren is követik Luther t , 
aki nemcsak a szentirással, nemcsak dogma-
tikai kérdésekkel foglalkozott, hanem a né-
met nemességhez intézett szózatában azt is 
részletesen fejtegette, miként kell a polgári 
kormányzatot evangeliumi alapon felépiteni. 

Az angol irók ma is erős meggyőződés-
sel hirdetik, hogy „A polgári szabadság — 
végső elemeiben — a reformátio gyümölcse. 
És az amerikai demokrat ia nagyszerű irója 
Tocqueville nem kételkedett kijelenteni, hogy 
az Egyesült-Államok szabadsága a vallásnak 
köszönhető. S ez nemcsak Angliában és Ame-
rikában igaz, hanem igaz Magyarországban, 
sőt minden keresztyén államban is. 

Ott van Franciaország, melyben a pro-
testánsok tiszteletreméltó tevékenységet fej-
tenek ki a társadalmi bün és nyomor kiir-
tására. 

Ott van Németország, melyben Luther-
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nek emiitett felfogását még a katholikusok 
is osztják — mig a protestánsok kongressu-
sai nem csak elméletileg tárgyalják a soci-
alis kérdéseket, hanem kezükbe veszik a gya-
korlati munkát is, azon meggyőződésből in-
dulván ki, mely a szerint keresztyénségnek 
feladata, hogy áthassa a társadalmi életet 
és annak összes intézményeit. 

I)e ne menjünk idegen országokba jó 
példák után. I t t vannak saját hazánkkan a 
katholikus testvérek — congressttsai. 

Nincs a társadalmi életnek az a köre, a 
melyre figyelműket ós tevékenységüket ki 
ne terjesztették volna és különösen megfi-
gyelendő az, hogy a reformátió fegyvereit 
használva, különös gondot fordítanak àz if-
júság* vallás-erkölcsi nevelésére. 

Én mélyen tisztelt egyházkerületi köz-
gyűlés azon véleményben vagyok, hogy ne-
künk prot. evangélikusoknak nem szabad to-
vább vesztegelnünk. Nekünk is az egyházi 
és társadalmi tevékenység terére kell lép-
nünk. 

Lát juk a baj t és a nyomorúságot min-
denfelé. A bűnöknek mindazon nemei, me-
lyek a megváltás előtt pusztították az em-
beriséget, mutatkoznak ma is a társadalom-
ban. Krisztusnak socialis és vallási elvei men-
tették meg az akkori társadalmat . 

Ez a világtörténelmi nagy tény meg-
szabja és megkönnyíti a mi tevékenységünk-
nek irányát is ; csak arra kell ügyelnünk 
liogy ne tévesszük össze ez eszméket azok-
kal az emberekkel, akik a jóhiszemű népet 
félrevezetik és kizsákmányolják. 

Gondolj uk meg, hogy érzelmeket és gon-
dolatokat nem lehet erőszakos fegyverekkel 
elnyomni ; mások meggyőződését nem lehet 
gyűlölettel megvál toztatni ; sőt ellenkezőleg: 
az emberi természetben van, hogy mennél 
nagyobb gyűlölettel találkozik, annál nya-
kasabban, annál keményebben ragaszkodik 
saját meggyőződéséhez. Ezért a mai socia-
lismus kinövéseit nem lehet kicsinyléssel, 
megvetéssel, hanem egyedül csak jóakaró 
felvilágosítással, szeretettel, személyes érint-
kezéssel, céltudatos és buzgó működéssel le-
het ellensúlyozni és helyes mederbe terelni. 

Erőszak és gyűlölet, eretnekégetés és 
üldözés nem evangelikus térítési eszközök. 

Mi ismerjük ezeket az eszközöket, de elve-
ink terjesztésénél használni nem fogjuk soha. 
TJé mért tudjuk, hogy a mi társadalmi és 
politikai betegségeink legnagyobb része : az 
anyagi érdekek túlságos dédelgetése, a val-
lási közöny ter jedése , a jellemek meggyen-
gülése, az erős meggyőződések ritkulása, a 
gyengék és szegények jogainak eltiprása, 
más népek és nemzetek önbálványozó meg-
vetése stb. mind egyetlen főrészből : a val-
lás-erkölcsi elvek elgyöngüléséből erednek, 
ezér t ezeknek az erkölcsi erősítésre kell for-
dítanunk egész erőinket. 

Ez azonban k o m o t y munka és odaadó 
fáradság nélkül nem sikerülhet. 

Midőn tehát én ezen nagy és komoly 
munkára kérem fel a méltóságos kerületi 
közgyűlés tagjainak becses figyelmét és arra 
kérném, hogy a fent emiitett reformok elő-
készítésére külön bizottságokat méltóztassék 
kiküldeni — a mai ülést megnyitottnak 
nyilvánítom. 

Az elemi iskolai oktatás és nevelés 
reformjához. 

Oly miire akarjuk a mi iskoláink érde-
mes tanítóságának figyelmét felhívni, a mely 
az utolsó tanévben nemcsak a székesfővá-
rosban, hanem hazánk szélesebb paedagogiai 
köreiben is nagy és méltó feltűnést keltett. 
A gyermeket könnyen, játszva és a mi 
a fődolog, gyorsan és alaposan megtaní-
tani az olvasásra és irásra, régtudjuk, a 
módszeren múlik. Az újabb időben igen sok 
és sikeres kísérletet tet tek a külföld és ha-
zánk paedagogusai is e terén s hogy csak 
egyet említsünk a sok közül, a phónomimi-
kát bizonyára mindnyájan ismerjük. Hogy 
továbbá a tanításnak már az elemi elsőfo* 
kön is nemzetinek kell lennie, más nemze-
tek példáján okulva beláttuk már régebben 
mi is, de módját nem igen tudtuk, kap-
kodtunk. 

E kettős célt, az olvasás és irás gyors 
taní tásának módszerét nyújtani, a tanitónak-
utmutatót adni kezébe a nemzeti i rányban 
való tudatos és tervszerű nevelésben, nem-
csak kitűzte, hanem el is érte a szakférfiak 



egyhangú véleménye szerint Gööz József dr. 
hírneves paedagogusunk.*» Fáradhata t lan 
szorgalmával eddigelé a közép- és polgári 
iskolák tankönyv irodalmát gazdagí tot ta , a 
mely működésének gyümölcsei széles e ha-
zában közhasználatnak örvendenek. 

Néhány évvel ezelőtt visszatért első sze-
relméhez, az elemi iskolához, szerető lelké-
vel ott is felkeresvén azokat, a kik első lé-
péseiket teszik az ismeretek mezején, az 
első osztályokat. Nem az Íróasztal mellett 
jött létre az a müve, melyet tanítóink fig vei-
mébe, iskoláinkba való behozatalra ajánlunk, 
hanem ott, a hol az ilyen nemű dolognak 
íétesülnie kell, az iskolában, a gyermekkel 
való közvetlen érintkezésben. I t t a műhely-
ben bizonyultak be gondolatai közül helye-
seknek azok, melyeket számunkra könyvé-
ben letett, maradtak el azok, melyek a gya-
korlatban hasztalanoknak mutatkoztak. Az 
életből, az iskolából, a gyermek és tanitó 
szivének együtt dobbanásából, elméjének 
együtt működéséből forrott ki ez a raes-
termü. Bámulat ta l töltötte be paedagogiai 
világunkat a szerző azon pár t lan képessége, 
melylyel a gyermekkel gyermekké tud lenni, 
s ez a bámulat csak fokozódott azokban, a 
kik hallották őt, midőn egyik-másik tudo-
mánya , vagy szak-, vagy bírálati körben az 
ügy iránti lángoló buzgalommal ismertette 
módszerét, de egyenesen e l ragadta azokat, 
a kik lát ták őt abban az ossztályban, mely-
ben első izben te t t kísérletet módszerével, 
mennyi szeretet ós lelkesedés a született ta-
nitó részéről, mennyi érdeklődés, figyelem, 
ragaszkodás és ezért meglepő eredmény a 
kicsinyek részéről. Minden órán minden betű, 
minden mondat a szépet, jót, igazat szolgálja, 
az áhí ta t angyala lebeg a padok között akár 
új betűt tanulnak, akár a haza szent eszmé-
jét, akár az Istenség végremehetetlen mély-
ségét tárgyal juk gyermeki dadogás for-
májában. 

És miért ajánljuk tanférfiaink figyel-
mébe Göőz József dr. ezen művét? Lehet-e 
mindenki Gööz Józseffé ? Epen azért ajánl-
juk az ő müvét, mert igenis annyi melegség 

*) Gönz József dr. a székesfővárosi III. kerületi polgári 
Iráuy- és ipariskola igazgatója, több tudományos társu l j 
tagja, a budapesti ev. ref. egyház buzgó, tevékeny tagja. 

sugárzik annak minden egyes sorából, annyi 
élet lüktet annak minden izében, hogy lehe-
tetlen, hogy abból reánk is ne származzék 
valamelyes. A ki eddig kerülte az első osz-
tá lyokat , a ki nyűgnek érezte az olvasás és 
írás, a beszéd és értelem gyakorlatak taní-
tását , nem mintha nem lett volna képessege 
rá, hanem, mert az unalmat, a figyelem és 
haladás e megölőjét sajá t magából és tanít-
ványaiból számkivetni nem tudta , mert az 
eredmény csak igen lassan muta tkozot t s 
foh'ton ingadozó maradt , az ezen mü vezetése 
mellett biztos, gyors, alapos eredményt el-
elérve, az érdeklődést folyton ébren ta r tva 
élvezetet, lelki örömöt, édes ju ta lmat fog 
látni ahban, amit eddig nyűgnek, büntetés-
nek látott . Már pedig mennyire fontos kér-
dés a gyors, biztos haladás különösen a mi 
felekezeti rendesen osztat lan iskoláinkban, a 
hol idáig a legkisebbeknek olvasásra, írásra 
taní tása emésztet te meg a rendelkezésre álló 
idő oroszlánrészét, a hol addig, a mig a 
kicsinyeket csendes foglalkoztatással haszno-
san féken ta r tan i nem lehet, a nagyobbak 
bizony majdnem kizárólag csakis csendes 
foglalkozzással töltik a d rága iskolai időt. 

Göőz Józef dr. sa já t módszerével a kö-
vetkező eredményeket érte el. Az egyik első 
osztályban öt hét a la t t minden tanuló szó-
tagolva olvasott és rajzol ta a betűket. Mái-
október havában meggyőződött erről egy 
nagy küldöttség. 

Másik esztendőben, hogy lassabban ha-
ladjon, 12 hétre osztotta be a betűk meg-
taní tásá t s ekkor a taní tványok nemcsak 
olvastak, hanem minden betűt ír tak is. 

Hogy milyen korszakos ez a dolog, azt 
abból is lehet következtetni, hogy : 

a) a vallás- és közoktatásügy minister 
Göőz vezérkönyvét, ABC-jét á l ta lánosan ap-
probálta : . 

b) az összes tanitó- és tanitónőképzők-
ben megvételre a jánlot ta és elrendelte, hogy 
az összes állami tanitó- és tanitónőképzőkben 
a paedagógia tanára i dr. Göőz József 
egyesítő taní tás módját a módszertan kapcsán 
ismertessék ; 

c) a közokt. minister a szerzőt a mult 
szünidőben kiküldte, hogy a tanitói tovább 



képző tanfolyamokon mindenütt bemutassa 
tanitási módját, a mi meg is törtónt ; 

d) ebben az esztendőben szintén minis-
teri rendelet alapján az összes tanitó- és 
tanitónőképzőkben személyesen megjelent és 
az intézetek tanár i kara, a i f júság s az 
összesereglett tanügy barátok előtt előadást 
tar tot t . Csak két helyre nem mehetett , ahová 
most szoptemberben fog menni. 

A szabadkai, kolozsvári, budapesti II. 
ker. képző intézetek if júsága soha sem fogja 
elfelejteni ezeket az előadásokat, annyira fel-
lelkesítette, suggerálta s a 6 éves gyermek 
nevelése iránt extasisba hozta hallgatóságát. 

Dr. Gröőz József nemcsak az olvasás-irás 
tani tásában csinált reformot. Az általános 
művelődéstörténeti tudomány mellett más 
alapon is épit. A magyar nép lelki világá-
nak, a magyar anyák nevelési módjának, a 
Tisza vidékén és más helyeken közvetlen 
megfigyelés ut ján szerzett gazdag tapasz-
talatok alapján. Harminc-negyven várme-
gyében ta r to t t előadást, Túróc-Szent-
Mártontól Székesudvarhelyig, Iglótól Szom-
bathelyig, Pozsonytól Nagy-Becskerekig. 
Túróc megyében — Stubnya fürdő nagy-
termében — a főispán, a meghivott protes-
táns lelkészek és róm. kath. papok, a megye 
tanitóságának, még Bars megyéből is feljött 
vendégek jelenlétében megmutat ta , hogy az 
a gyermek, a ki a magyar csilingiliket, mon-
dókákat, versikéket Gröőz szájából hallotta, 
azokat soha sem fogja elfelejteni. A gyerme-
ki lélek suggestiója alat t tani tás közben, 
rögtönözve született dalocskái, melyeket a 
kedély élénkitésére és a sziv nemesítésére 
használ, anyira kedvesek, fülbemászók, hogy 
a hallgatóság egy része helyenként vele 
dúdolva, két-két perc a la t t tanul ta meg. 
Szólnak pedig ezek a dalocskák az édes-
anya iránti szeretetről, háláról, , az Istenről, 
a tavaszi nap hivásáról stb. : 

e) a székesfővárosban, az ürömi utcai 
iskolában összegyűjtöttek olyan tanulókat, a 
kik közönséges tanitás mellett nem voltak-
voltak képesek az ABC-t megtanulni. Dr. 
Göőz hangutánzó képes ABC-jének és szere 
tetteljes játékos tanitás módjának alkalma-
zása mellett minteg}7 25 növendékből 23 
megtanult olvasni, úgy, hogy jövőre a I l - ik 

osztályba fog belépni. Milyen áldás ezekre 
nézve, hogy nem maradtak analphabéták. 

Eddig ez iránynú három könyve jelent 
meg a szerzőnek 1. Hangutánzó képes ABC. 
képekkel gazdagon illustrálva. Ara 60 fillér. 
2. Hangutánzó olvasás- és irástanitás cimü 
vezérkön}7ve (Il-ik rész) ára kötve 3 kor. 40 
fillér. 3. Tanitók útmutatója (III-ik rész). 
Első rész lesz a már sajtó alá rendezett 
beszéd-értelem és cselekvés gyakorlat rajzol-
tatással egybekötve. A 2. számú vezérkönyv-
ben osztatlan iskolák tanitói számára mintegy 
egy iven tömöritve van pillanatnyi felvétel 
Dr. Göőz olvasástanítási módjáról, egyebek 
közt a tréfás nevü betűk (ásitó-á, cicahivó-c, 
jajgató-j, suhintó-s stb.) bemutatása és rög-
zitése. Nála a betűk elevenek, mozognak, 
mintha betügyerekek, pajtások volnának, 
egymásnak bemutatkoznak, összefogódszkod-
nak a hangösszekapcsolás és szótagolva olvasás 
előkészitése végett. Bebizonyitja tréfásan, 
hogy minden betű i betűből lett. Egy hajlós 
vesszőcskével alaki t ja a nyomtatot t nagy 
betűket s a gyermekekkel is alaki t tat ja . 
Növendékei együtt cselekszenek tanítójukkal, 
nemcsak hallgatják, lát ják őt. Ez nála a 
cselekvő szemlélet elve. A táblán egy mér-
tékből (Zollstock) alakított M-et álló helyzet-
ben oda támasztva megmutat ja , hogy nincsen 
külön nyomtatott meg irott betű, a mint az 
írás régi korszakában csak egy betütypus 
volt. Mintha bábú volna az a betű, bemu-
t a t j a állva, s mellette krétával lerajzolja a 
betű körvonalát, aztán jobbra elhajlitja, düífc 
helyzetbe hozza ugyanazon M betű alakot s 
készen van az irott betű typusa, csak egy 
kis felfelé néző karikát kell tenni elejére és 
végére. Előgyakorlatul egy hajlós kis vesszőcs-
kéből, mintha bűvész pálca volna, mindent 
megcsinál és megcsináltat, kiindulva, a kari-
kából, az összes betűk alapvonalából, anél-
kül, hogy betűről volna szó. Ugyanezeket 
homoktáblán i ra t ja vesszőcskével, később 
kirakat ja babszemből, kukoricából, kavicsból, 
hogy még homokjátékaiknál is használhassák 
é figurákat. Minden hangot a természetből 
vezet le, mert ez a természeti hang a t iszta 
és örök. Hiszen Árpád apának és bizonyára 
úgy suhintott az ostervessző, mint nekünk 
ma, úgy zizegett a nád, mint a mai gyer-



mekek. Pl. egy gyertyatar tóban levő gyer-
tyá t meggyújt a gyermekek előtt, maga reá 
fúj, felhívja a gyermekeket, hogy ők is fúj-
janak rá ültőhelyükből ; a gyermekek ezt 
megteszik s megnevezték ezzel a hangot. A 
gyertya elhajló lángja a gyertyaszállal együtt 
ad ja a kis f betű typusát, a melyet a tani tó 
a táblára firkant. A gyertyatar tó karimája 
adja az f betű átkötését egyenes vonallal. 
Máskor meg háttal fordulva odaáll a gyer-
mekek elé s egy suhantó hajlós vesszőcské-
vel, vagy egy pálcikára kötött szijjostorral 
jobb karjával suhint a levegőbe. Kérdezi 
micsoda ez? felelet: S. Suhintat a gyerme-
kekkel ujjokat e lőrenyúj tva , majd ujja hegye 
alá fogva a krétát a táblához közeledik foly-
vást suhintva és suhintás közben, midőn a 
táblához ért, az előretartott kréta hegyével 
rálópja, rásuhintja, ráf i rkant ja a nyomtatot t 
nagy S betűt. Ebből Írottat csinál egy kis 
felfelé néző félkarikának hozzárajzolásával. 

ABC-jében a legtisztább magyarság, a 
legmelegebben érző szív és az Isten minden-
hatóságában bízó hit, a magyar haza szere-
tete lépten-nyomon megnyilatkozik. Érdekes 
gyűjteményt találunk ABC-je végén. Össze-
gyűjtöt te az iskolába lépő 6 éves magyar 
gyermek szókincsét, fogalmait. Ezeknek be-
gyakorlásával kezdi az iskola munkáját . Ha 
valamelyik gyermek nem tudja, bemuta t j a 
vagy természeti tárgygyal, vagy képen, vagy 
utánzó cselekvéssel, úgy bevési azt a fogal-
mat a gyermek emlékezetének táblá jára s 
igy teremt kiindulási pontul magyar vagy 
nem rjiagyar anyanyelvű tanulók között 
egységes alapot, kö.zös . szókészletet. Egyné-
hány képre csak ennyit i r : olvassunk ké-
pekről. A gyermek szemlélet u t ján felsorolja, 
mit csinálnak ott, mit lát ő azon a képen. 
Némely képen 10—15 fogalmat is jelenítve 
lát a gyermek, s ezeknek felsorolása s a 
rajzolt cselekvések megnevezése által mint-
egy önkéntelenül a legtermészetesebben meg-
indul a gyermekekben a gyondolkodás és 
fogalmazás első áramlata. Felhivjuk az ev. egy-
ház egyetem tanügyi bizottságának figyelmét e 
korszakos mûre ; tegye lehetővé, hogy Göőz 
József dr. a mi felekezeti képzőinkben is 
személyesen bemutathassa módszerét. Fel-
hívjuk az egyetemes egyház könyvkiadó 

osztályát és ennek elnökét, dr. Zsilinszky 
Mihály ö méltóságát, írasson dr. Göőz Jó-
zeseffel iskoláink számára egységes ABC-t s 
vegye be ezt az egyetemes eg3'ház által ki-
adott könyvek sorába. 

Eddig a protestáns iskolák első helyen 
állottak s most is ott állanak, hála Istennek. 
Ne engedjék, hogy mások elsőkül e l ragadják 
a pálma megtar tásának s magasan hordásá-
nak ezen eszközét. 

Dr. Szabó Viktor. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Folytatás.) 

III. Tanitó- és tanitóiiökép%ö-iidézetek ös^-
s%esen. 
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A tanulók hit felekezet szerint 1891-től 1902-ig. 

Év Ag. h. ev. 

Átlag 1891--1895 3 . 8 3 5 
1896--1900 4 . 4 2 3 
1898 4 . 4 5 8 

Gymnasium < 1899 4 . 5 4 5 
1900 , 4 . 6 4 3 

V« 1 1901 4 . 7 1 1 
1902 4 . 7 8 0 

Átlag 1891--1895 9 0 9 
' 1 1896--1900 1 . 0 4 3 

1 1898 1 . 0 3 8 
Reáliskolák 1 1899 1 . 0 3 4 

• -r . . 1900 1 . 0 8 1 
1901 1 . 0 7 4 

1 1902 1 . 0 6 4 
1 Átlag 1891--1895 4 . 7 4 4 

1896 5 . 4 6 6 
! ' 1898 5 . 4 9 6 

• Együtt 1899 5 . 5 7 9 • Együtt 
l 1900 5 . 7 2 4 

1901 5 . 7 8 5 
[ 1902 5 . 8 4 4 



A felső tanintézetek ág. h. ev. tanulóinak 
szama iS86-től 1902-ig Magyarországon. Belföld. 

A hallgatók tudománykarok 
szerint, év 

Á t l a g 
1. Jogkari 
és • jogaka-

démiai 
hallgatók 

2. Bölcsé-
szetkari 

hallgatók. 

1 8 8 6 — 90 
1891— 95 
1 8 9 6 — 9 0 0 
1901 
1902 

Á t l a g 1886— 90 
1891— 95 
1 8 9 6 — 9 0 0 
1901 
1902 

Á t l a g 

3. Orvoskari 
hallgatók 

4. Gyógysze-
részhallga-

tók. 

5. Műegye-
temi hallga-

tók. 

6. Felső tan-
intézetek 
hallgatói 
összesen. 

1 8 8 6 — 90 
1 8 9 1 — 95 
1 8 9 6 — 9 0 0 
1901 
1902 

Á t l a g 1 8 8 6 — 90 
1 8 9 1 — 95 
1 8 9 6 — 9 0 0 
1901 
1902 

Á t l a g 1 8 8 6 — .90 
1 8 9 1 — 9 5 
1 8 9 6 — 9 0 0 
1901 
1902 

Á t l a g 1886— 90 
1891— 95 
1 8 9 6 — 9 0 0 
1901 
1902 

241 
281 
401 
452 
393 

54 
73 

115 
117 
156' 

98 
102 

75 
69 
79 

30 

17 
26 
25 

50 
_82 

143 
118 
150 

473 
538 
751 
782 
803 

9°42 
9 '45 
8 '38 
8-05 
6-71 

13-37 
13-22 
13-05 

9 '43 
10-83 

7-69 
8*84 
9-65 

10-10 
10-68 

11-72 

10-90 
15-48 
13-59 

9-24 
11*25 
Ï 1 - 3 9 

7-54 
9*59 

C 9-39 
9-95 
9-56 
8 '44 
8-21 

^Z ág h. ev. hittudományi intezetek hallga-
Iái anyanyelv szerint 1897-tól igo2yig Magyat-
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anyanyelv 
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Ag. h. ev. intéz. 
Magyar anyanyelv 
Német „ 
Tót 

Egyéb „ 

Összesen : 

2 5 
103 

17 

30 
103 

19 

32 
102 
28 

39 
94 
30 

40 
91 
34 

1 

54 
106 
33 

27-98 
54-92 
17-10 

Ag. h. ev. intéz. 
Magyar anyanyelv 
Német „ 
Tót 

Egyéb „ 

Összesen : 145 152 1 6 2 163 166 193 íoo-oo 

A bánsági ág. hitv. ev. egyházmegye augusz-
tus hő 30 és 31-ík napjain Temesvárott tartotta 
rendes évi közgyűlését. Az első nap reggeli óráit 
a közgyűlés tagjai a közös áhítatnak szentelve részt 
vettek a megújított díszes templomban tartott, a 
gyámintézet javára szánt offer tórium mai összekö-
tött istentiszteleten, a mely alkalommal Kramár 
Béla kir. tanácsos főesperes feszült figyelemmel 
hallgatott épületes egyházi beszédet mondott s a 
leikésztársaknak úrvacsorát osztott. Nyomban az 
istentisztelet után Soltész Gyula birdai lelkész és 
Ujházy Dénes kir. erdőtanácsos elnöklete alatt az 
egyházmegyei gyániintézet tartotta évi közgyűlését, 
a melyen elintéztetvén a szokott tárgyak s sorra 
kerülvén az egyetemes gyániintézet egyházi elnöki 
állására kívánt szavazat, a mely egyhangúlag Gvu-
rácz Ferencz dunántuli püspökre szólt, — jól eső 
tudományul szolgált a hivek áldozatkézsége, a 
mely a befolyt, adományok összegét tekintve • a 
mult évinél nagyobb eredményt tüntet fel. Tekin-
télyesebb adományaikkal különösen kiváltak a 
fransleldi, lajosfalvi és lieblingi egyházhivek. Az első 
nap délutáni óráit a kiküldött bizottságoknak a 
voltaképeni egyházmegyei közgyűlés egyes tárgya-
iban való ülésezése, továbbá a fontosabb tárgya-
kat előkészítő értekezlet foglalta el. A második 
napon aztán a Kiss Kálmán tótaradáci lelkész ál-
tal mondot t könyörgés végeztével az egyházme-
gyei közgyűlés báró Ambrózy Béla egyházmegyei 
felügyelő és Kramár Béla kir. tanácsos főesperes 
elnöklete alatt megszakítás nélkül reggel 9 órától 
délután 1 óráig tartott. A közgzülést az egyházme-
gyei felügyelő lelkes beszéddel nyitotta meg, mely-
ben ezúttal i s megható tanújelét adta az ő ismert 
egyházszerető buzgalmának s élénk lelkesedéssel, 
szólt többek közt arról is, hogy családjában mily 
gondosan ápolja az őseitől reá szállott drága örök-
séget, égyházunkhoz való hűséget s nagyhatást 
keltve utalt a közgyűlésen jelen vot(í tiára, báró 
Ambrózy Andorra, a kit ugy igyekezett nevelni 
hogy a !íü,hűségben s.*az egyházi-étet terén való 
szereplésében méltóan kövesse apjának s elődei-
nek nyomdokait. Nagy érdeklődéssel hallgatta ezu-
tán a közgyűlés a főesperes gondosan összeállított 
ter jedelmes éví jelentését . Az egyházak tisztvise-
lőiről Szólva meleg r é szvé te l emlékezik a jelentés 
Paulinyi Sámuel antalfalvi lelkész s l l u b e r János 
pancsovai egyházfelügyelő haláláról, majd örvende-
tes jelenségül közli Horváth Zoltán nagykikindai 
főszolgabírónak a törökbecsei egyház tel ügyelőjévé 
történt megválasztását ; hasonló örömmel jelzi az 
egyházmegyére vonatkozó egyéb évi ' mozzanatok 
sorában a Bavanistye, Jarkovác és Klopódia köz-
ségekben lakó ev. hívek leány egy házakká alaku-
lását ; hallottuk továbbá az évi jelentésből, hogy 
az egyes egyházakban az áldozatkézség az idén 



is szépen n ;ivú:;'.ill s említést érdemel kivált Vull-
mann Ede pancsovai egyházgondnoknak az oltani 
uj ev. templom építési költségéhez 20000 korona 
adománnyal való hozzájárulása. (Epen a közgyűlés 
folyamán hozta a posta az egyházközség gyászje-
lentését az érdemdús nagylelkű, jóltevő elhunytá-
ról, mélyen érzel t részvétet keltve a nagy veszte-
ség a közgyűlés tagjai szivében.) A körlelkészi s 
inissiúi jelentések tárgyalása után a közgyűlés az 
egyházmegye világi aljegyzőjéül egyhangúlag báró 
Ainbrózy Andort, egyházmegyei felügyelőnknek 
képességével s bnzgóságával az egyházi élet terén 
is sokra hivatott jeles liât választotta meg. Több 
kisebb jelentőségű tárgyon kivül szőnyegre került 
a theologiáink uj szervezéséről szóló javaslat, a 
melyet a közgyűlés Soltész Gyula birdai lelkész 
előadói jelentése s ifj. korén Pál törökbecsei lel-
kész hozzászólása után általánosságban elfogadott ; 
a részleteknél azonban a javaslaton egyes módo-
sításokat határozott el. al egyházmegyei elnökség-
nek az antallalvi papválasztást előkészítő eljárása 
tárgyában, a mely ellen az érdekelt egyházközség 
s a sajtó egy része is panaszt emelt, az egyház-
megyei közgyűlés, az ügy beható megvitatása után 
egyhangúlag elhatározta, hogy az egyházmegyei el-
nökség eljárását helyesli s iránta teljes bizalmát 
fejezi ki. K. K. 

Negyvenéves tanitói jubileum. Srlianc János, 
körmendi tanitó f. é. Agusztus 81-én töltötte be 
tanítói működésének 40-ik évét. Ezen alkalomból 
volt tanítványai kezdeményezésére szép és lélek-
emelő ünnepélyt rendeztek tiszteletére. Az egyház-
megye tanitó egyesülete értesülvén erről ugyan 
azon a napon délelőtt 8 órakor gyűlést tartott 
melyben az értekezlet alelnöke (elnöke maga a 
jubiláris lévén) méltatta az ünnepeltnek érdemeit, 
egy másik pedig annak életrajzát olvasta fel. Az 
életrajzból megtudtuk, hogy midőn a fiatal ember 
Sopronban a tanítóképző intézetet elvégezte, két 
állomás lett neki felajánlva: az etVerdingi rendes 
tanítói állomás és a körmendi segédtanítói állomás. 
() — a német ajkú magyar, ez utóbbit választotta 
hogy hazájának szentelhesse életét. Es fáradozásá-
nak gyümölcse, hogy a körmendi iskolában a tan-
nyelv többé nem magyar német, hanem csak ma-
gyar. Iskolája mindig a legjobbak közé tartozott, 
a miért más felekezetű tanulók is szívesen felke-
resik. Innen az a tisztelet, melyben Körmend vá-
rosában részesült. Tanitó társai is megtisztelték 
bizalmukkal. A vasmegyei általános tanitó egyesü-
letnek egy ideig elnöke volt, és mind végig tagja. 
Szinte elnöke az egyházmegyei tanitó egyletnek 
is. — A tulajdonlapén egyházi ünnepély reggel 
10 órakor vette kezdetéit. Harangzugás és orgo-
nahangok között vezette be egy küldöttség az ün-
nepelt tanítót a templomba, melyet fényes közön-
ség hitfelekezeti külöinbség nélkül zsúfolásig meg-
töltött. A gyülekezet éneke után Kund Sámuel 

rép'-zelak-csángi lelkész ós eperes, ki 34 évvel 
ezelőtt Körmenden le'készked« lt hat és félévi..», az 
oltár előtt rövid ima uLán méltatta a jubilant ta-
nítónak irdemeit , dicsérettel kiemelve a gyüleke-
zetnek kegyeletes ragaszkodását a tanítóhoz. Kérte 
is őket, hogy ezen dicséretnek koronáját tartsák 
meg. soha se legyen egyházi tisztviselőinek oka a 
panaszra, a sóhajra, akkor se ha megöregedtek, 
ha elgyengültek. Különösen megható volt, midőn 
az ősz esperes-lelkész az öreg tanítót, mint 40 
évvel ezelőtt a körmendi gyülekezetben közvetlen 
munkatársát, most is az egyháznak buzgó munká-
ját megáldotta. E beszéd után a kórusban gyö-
nyörű karének hangzott fel. Az után Schrantz ta-
nító válaszolt az esperesnek beszédére, szinte fel-
felelevenitvén az elmúlt idők esztendeit, valamint 
külön külön telelt Schranc minden egyes üdvözlő 
beszédre. Üdvözölték pedig a jelenlegi tanítványok, 
fehér ruhás lánykák és link, kiknek nevében egy 
kis lányka gyönyörű virágcsokrot nyújtott át neki. 
Ezek után a volt tanítványok — férfiak és nők — 
hosszú sora járult az ünnepelt elé — köztük egyik 
másik távolról jött el az ünnepélyre. Szonokuk re-
mek beszéd kíséretében értékes emléktárgyat nyúj-
tott át a tanítónak. A gyülekezet részéről a felü-
gyelő, az egyházmegyei tanitó testület nevében az 
egylet alelnöke, a vasvármegyei általános tanitó 
egyesület nevében az egyesület elnöke, a körmendi 
ev. ref. gyülekezet részéről a lelkész, a körmendi 
tanitók. nevében a róm kath. tanitó, az örsegi ev. 
ref. tanitók testülete részéről a testület elnöke, a 
körmendi tiliális tanitók részéről a vasmadardi ta-
nító. üdvözölte a jubilánst. Buzgó záró ima és ál-
dás után a közönség felálva énekelte nemzeti imán-
kat, a himnust. Délben közebéd volt, melyen Kör-
mend társadalmának minden rétege bizonyságot 
tett arról a tiszteletről, melyben a jubiláns részesül. 
Este pedig táncmulatság volt, mely a nőegyletnek 
szép jövedelmet hozott. 

Segélyosztás. A bányakerületi közgyűlés se-
gélyosztó bizottságának a f. h. 20-án tartott ülésén 
hozott javaslata alapján a következő egyházközsé-
gek, lelkészek, özvegyek és árvák részesülnek se-
gélyben : 

A Baldácsy alapból: rendelkezésre állott 6000 
kor. rendes és 3000 kor. rendkívüli segély, mely 
összegből egyházközségek segélyezésére, fordít-
tatott : 2266 kor,, lelkészek segélyezésére : 2500 
kor., szegény özvegyek és árvák ségélyezésére : 
1200 korona. (3000 kor, képezi ez összegből a püs-
pök tiszteletdíját és 34 kor. fordíttatott bélyeg és 
dostadijakra.) 

Segélyért folyamodott összesen 44 egyház-
község. 

Segélyben részesültek : Apatelek, Szilingyia, 
Yácz, Rád, Makó, Gsépa egyenként : 113 33 fillér 
Titel, Szélbás, Obecse, Yersecz, Dutyin, Lúgos, 
Gádoros, Szentetornya, Gsorvás, Ujbanovcze, Kur-



min, Mitrovicza, Káva, Fút, Nyáregyháza, Podhragy, 
Nedozor, Blatnicza, Vámos, Osztroluka, Bábaszék, 
egyenként : 75*55 fill.-el. 

6 egyház 113-38 fillérrel — 679-98 
21 ,, 7555 „ — 586 55 

2266-53 
A kerületi szegény lelkészek közül segélyben 

részesült a folyamodó 38 lelkész közül : Tor-
nyos Pál 250 k. Zsilinszky Endre, Lifïa János, Gá-
lik Mátyás, Fridrich Zsigmond, Szeberényi Vilmos, 
Menhárdt Mihály, Ghovan Zsigmond, Gresler Gyula, 
Ponyicsky Pál, ükályi Adolf, Mendel Lajos, Podh-
raczky Pál, Chován Viktor, Plavecz Gyula, Je-
szenszky Nándor, Abafíy János, Laczkó János, Gretz-
macher Sámuel, egyenként 83'33 kor. 

Achim Mihály, Bácz Gyula, Szeberényi Lajos, 
Szilárd János, Horváth András, Hodza János, Pole-
reczky András, Horváth Bogumil József, Kovács 
Dániel, Lukács Pál, Linder Mihály, Bakay Péter 
egvenként 62-50 kor. 

1 leikész 250 kor. — 250-00 
18 .„ 83-33 tili. - 1499.94 
12 „ 62-50 tili. — 750 

2499.94 

Papi özvegyek és árvák : 27 özv. ill. árva kö-
zül Goldperger Malvin és Olga, Spannagel Józsefné, 
Hornyánszky Gusztávné, Valacfi Mihályné, Bewrács 
Simonné, Stehló Józsefné, Kutlik J,-né, Je-
szenszky J.-né, Bóth Irén, Bukva Endréné, Iíer-
nuch Adolfné, Bierbrunner Jánosné, ^inbrózi 
Edéné, Mocskónyi Nátánné. Baross Károlyné, Ke-
mény Ödönné, Horeczky Laura, Simon Péterné, 
Hodza Andrásné, Bogyai Pálné, Brozik Titusné, 
Molitorisz Jánosné, Krcsméry Ágostné, Urbánszky 
Jánosné és Krausz Imréné. összesen 25-en 48 koi\-
val. 1200 korona. Egyházkerületi segélyben része-
sültek (papi özvegyek és árvák) összesen 20-an. 
Ezek közül : Goldberger Malvin és Olga (Szem-
lak.) Vallach Mihályné (Petrőc,) Jeszenszky Irén 
(Petrőcz,) Benyacs Simonné (Bulkesz,) Budva End-
réné (Nádorhegy,) Embrosv Edéné (Versecz,) Bier-
brunner Jánosné (Bát,) Mocskónyi Jánosné (Szarvas) 
Horeczky Laura (Pilis,) Hodzsa Andrásné (Szu-
csán,) Brózik A.-né (Kormöczbánya,) Bogyay Pálné 
(Buttka,) Belohorszky Károlyné (Liptó-Szmrecsan,) 
Urbánszky Jánosné (Korpona,) Ambrózi Jánosné 
(Selmeczbánya,) Molitorisz Auguszta (Dacsolam,) 
összesen 16, egyenként 75 korona. 

Külföld. 
Az általános ev. luth, értekezlet ez év szept. 

26—29-ik napján Bostock egyetemi városban tartja 
XI. évi nagygyűlését. Azon Oehlkers hannoverai 
lelkész „a hitvallásról a hivatásszerű életben," 
Kaftan generálsup. ,,az ev. lutli. hitvallásnak a 

XX-ik században való érvényéről," Seidel lichten-
steini főlelkész ,,a lartományegyháznak népegy-
házzá való fejlesztéséről," Späth philadelphiai tanár 
„az ev. luth, hitvallásnak nemzetközi jelentőségé-
ről," Bezzd neuendeltalsaui igazgató-tanár ,,az ev. 
luth hitvallás Róma ellenes jelentőségéről" és 
Uhlmann svéd püspök „az ima jelentőségéről és 
fontosságáról jelen ev. luth, egyházunk helyzetünk-
ben" c. alatt tart előadást. A megnyitó istentiszte-
leten Armknecht s a zárón Brüchner egyházi taná-
csos, lelkész prédikál. Szükebbkörü bizottsági ülé-
seket tart az értekezlet a sajtó, a belmisszió, a 
Gotteskasten, a pogány missió, a kivándorlás s 
a zsidó missió ügyében. Az értekezlet elnöke 
Vitzthum gróf és Scheile svéd püspök, az ismert 
nevü theol. iró. Hát bizony szép és dicséretes do-
log ez a buzgólkodás és tömörülés az ev. luth, 
hitvallás körül. De azt hisszük ínég sem elégséges 
az üdvösségre. A hitvalláshoz való ragaszkodás 
mellett még más valamire is van szükségünk. 
Mecklenburg példája igazolja, hogy a hitvallás han-
goztatása még nem biztositja a komoly vallásos 
erkölcsi élet és jellenifejlesztést az egyházban. 
Evangélikus, a Krisztusban való hitéletre van szük-
sége a mi ev. lutli. egyházunknak. 

A templomépítés és ev, vallás fejlesztés ügyét 
szolgáló Ev. egyházi segélyegylet mult hó 13-án tar-
totta a császárné jelenlétében Berlinben 16. évi 
rendes közgyűlését, a melyen az összes ev. tar-
tományegyházak generálsup. a német császári ház 
ministere, az egyetemes zsinat elnöke s más egy-
házi előkelőségek jelentek meg. A császárné kisé-
retében volt a tőudvai mester, s több előkelő fér-
fiú és női udvari személyiség. Az évi jelentést 
Cruner lelkész, a szükebbkörü bizottság előadója 
terjesztette elő. r.bből megtudjuk, hogy a tartomá-
nyi egyletek 2oO ezer, a rajnai tartomány 30 ezer 
a házi kollekta 150 ezer, az egyházi kollekta 28 ezer 
s a tagsági dijak cimén 100 ezer márkát gyűjtöt-
tek. A berlini nőegylet külön 60 ezer márkát gyüj-
tött és 16 diakonissa állomást tart fenn. A császárné 
alapja 31 ezer márkáról 115 ezerre emelkedett, A 
750 nőegylet közül esik Brandenburgra 180, Raj-
nára 170 s Wostfáliára 73. A „Frauenhilfe-4 c. havi 
folyóiratnál 2500 előfizetője van s a segélyegylet 
naptára 90 ezer példányban kelt el. Külön a tem-
plom épitési egylet is igen nagy összegekkel ren-
delkezik. line igy épitik meg Németországban a 
legelőkelőbb körökben is az ev. egyház anyagi és 
szellemi ügyét. S hogy milyen erős az ev. prot. 
öntudat e legmagasabb körökben is, a német csá-
szárnak a strassburgi püspökhöz intézett dorgáló 
beszéde is igazolja. 

Szászországban az ev. sociális egyesület a 
mult hóban tartotta Lipcsében első évi közgyűlé-
sét. Prédikált Druts giesseni tanár. Az elnöki meg-
nyitó azokra a vádakra utalt, a melyek szerint az 
egyesület pártpolitikai célzatokat követne s kiniu-



talta annak tisztán vallásos jellegét. Előadást tar-
tott Gregory tanár .,az emberről s a keresztyénről 
a socialis életben" címmel. Socialisnak nevezi a 
kötelesség tiszta tudatát és leghívebb teljesítését. 
A ki sociális téren mozog, az keresztyén köteles-
ségeit teljesiti híven és igazán. A ker. hivőknek 
buzgólkodniuk kell a socialis életben. A socialis 
egylettel rokon piszonvban vannak az ev. szövet-
ség, az ev. munkás ogyletek, az ev. socialis érte-
kezlet, a socialis reform társulata, a belmissió s a 
közösségi élet mozgalmak. Az egyházból elidege-
negelt tagok megnyerése egyik legfőbb feladata. 
Az egyesület tagjainak sáma 160. — A s{ás{ papi 
egylet Freibergben tartott gyűlés, Tagjainak száma 
900 s igv az egész német birodalomban a máso-
dik legerősebb papi egyesület fentart egy otthont 
Freibergben és bőven segélyezi a papok liait. Fel-
adata a lelkészi javadalmazások előmozdítása is. 

I roda lom. 
Pank, lVrí7i" jedermann von dem Gustav-Adolf 

Verein wissen sollte. Mit 88 Abbildugen und 3 Fak-
simile 1 - 4 Tausend (A. Strauch) 1904. 228 lap. 
ivra kötve 2*50 márka. (Folytatás.) 

A következőkben az egylet céljait és szükség-
leteit ismerteti a szerző. Az ev. hivek gondozása 
a diasporában az ő feladata, templomok és isko-
lák építése és papok és tanitók alkalmazása és 
segélyezése alapján. Valóban ev. hit és tevékeny 
felebaráti szeretet az egyesület kettős nagy pillére 
és oszlopa. Itt egy kis történeti visszapillantással s 
képekkel illusztrálva ismerteti a párisi vérnászt, 
liásta garázdálkodásait Erdélyben, üévayt a bör-
tönben, a pozsonyi papidézést s az eperjesi vér-
törvényszéket. A szükségletek közzé a papi állá-
sok szervezése, templomok, iskolák és paplakok 
építése, anyagi javadalmazásuk megjavítása és a 
papok és tanitók özvegyeinek és árváinak segélye-
zése tartozik. E szakasznak egyik legszebb képe a 
diósgyőri régebbi és mai diszes templom s több 
erdélyi szász ev, templom képe. 

Az egyesület anyagi eszközei az önkéntes 
szeretetadományok. Azok az egylet fennállása óta 
a következő arányokban folytak be : 1852-ben 244767 
1862-ben 487979," 1872-ben 422656, 1882-ben 458488 
1892-ben 1880135 s 1902-ben 2402742 márka. A 
központi bizottság mai vagyona 1553403 s az ösz-
s/.es egyleteké 5148047 márka. Sok lélekemelő vo-
nást örökít meg a szerző az adományok gyűjtésé-
nek történetéből. Az alapszabályok értelmében az 
összegyűlt összegek egy-egy harmadának felosztása 
felöl a fő- és fiókegyletek s a központi elnökség 
intézkednek. Az u. n. nagy szeretetadományok év-
ről-évre változnak. Magyarország csak egyetlen-
egyszer részesült benne. Legújabban már 20 ezer 
márkára rug annak összege. Rövid 70 évi fenn-

állása óta 40678380 márkát fordított segélyezésekre. 
Ebből Magyarország 76 egyházközségére esik 26310 
márka s Erdély 74 egyházközségére 29066 márka, 
ami a többi országokhoz képest eléggé szerény 
összeg. Legtöbbet lörditott a német és az osztrák 
diaspora fölsegélyezésére s legújabban olasz, orosz 
amerikai és afrikai egyházköszégekre is. Az isko-
lák közül a felsőlövői seminaritun 256166 márkában 
részesült, a mi elég tekintélyes összeg. A „Los von 
Kom" mozgalma óta a Gusztáv-Adolf-egvlet főfi-
gyelme az osztrák reformmozgalom erősítésére 
irányul. Igy nevezetesen Csehországban a kloster-
grábi egyházközség máris 67371, a teplitzi 97949 s 
a túrni 89383 márkában részesült, a mi eléggé 
igazolja, hogy tényleg ma az egyesület az átmeneti 
hid a reformatio országa s a kath. országokban 
élő protestánsok között. Igy ,,Magyarországon — 
mint a szerző mondja — méltán Istentől áldottnak 
mondják az ő munkásságát az evangélium szol-
gálatában !"' 

S ennek az egyesületnek évről-évre nagyobb 
a működési köre. A diasporában szétszórtan talál-
ható tagok összegyűjtése és erősítése ma is egyik 
legszebb feladata s legnehezebb hivatása. Itt rö-
vid szemlét tart a szerző az egyes országok fe-
lett, a hol máig és még inkább a jövőben sok még 
a teendő. Itt van Franciaország és Ausztria a maga 
llómaellenes reformmozgalmával, a klerikális Bel-
gium a maga pár ezer lélekből álló zsinati és mis-
siói egyházával, az inquisitio hazája Spanyolország 
a Fliedner-léle szeretetművekkel, Olaszország sza-
bad ev. egyháza s romai, llórenci és genuai né-
met prot. egyházközségi élete s végül Oroszország 
s a messze kelet protestantismusa (Szaloniki, 
Smyrna, Jaffa, Betlehem és Jeruzsálem). A török 
szultán is jóakaró kegyeibe fogadta az egyesületet. 

A zárószó méltán ev. lelkiismereti kötelesség-
nek mondja az egyesület támogatását s művét 
„szent és áldott isteni műnek" 

A függelékben kivonatok találhatók az egy-
letnek 1843-ban keletkezett „szükséges tudnivaló 
alaj»szabályaiból" továbbá bő irodalmi közlések az 
egyesületnek eddigi történetirodalmából s kimerítő 
közlések az egyesület ünnepi és röpirataiból. Egy 
megbízható név és tárgymutató csak megkönnyíti 
a mű használhatóságát, a melyet magyar prot. vi-
szonyukra alkalmazva, nem ártana édes zengzetes 
nyelvünkre átültetni. Végűi a hasonmások^ között 
Vilmos würtenbergi király 1843. levele, a török 
szultán 1901. iradéja s az 1892. wittenbergi császári 
okirat szerepel. 

A Gusztáv-Adolf-egyesület e kitűnő tájékozta-
tóját melegen ajánlják lelkészeink, tanítóink és mű-
veltebb közönségünk szives ügyeimébe. A vallás-
tani és konfirmátiói oktatásnál és számos képe és 
vonzó előadása miatt nagy sikerrel használható. 

Dobsina. 
Dr. S\lávik Mátyás. 



T e o l o g i a i Szak lap . Szerkesztik és kiadják 
Raffay Sándor — Hornyáns^ky Aladár — Pokoly 
József — Dr. Tüdős István. II. évfolyam 5 szám. 
Tartalma : A Bábel-Bibelvita. IV.„.Hornyánszky Ala-
dártól. Péter és Pál a vegyes házasságról. Raffay 
Sándortól. A vallás eredete és kezdetleges alakjai. 
Miklós Gézától Szent-Ábrahámi Mihánv, mint dog-
matikus. III. Masznyik Endre dr,-tól Péter. Jelenése 
Piaftáy Sándortól. Lapszemle. Könyvismertetései 
Ujabb predikátió irodalmunk. Pestmegyeitől. Lincke, 
Jesus in Kapernaum. llaffay Sándortól. ^Olvasóink-
hoz és barátainkhoz,'' cim alatt arra kéri a szer-
kesztőség a „Szaklap" olvasóit, hogy mint eddig, 
úgy ezután is, sőt lehetőleg fokozottabb mérték-
ben csoportosuljon a liatal válalat körül a jövő — 
111 — évfolyam megindításánál is. — Részünkről 
is a legmelegebben ajánljuk ismételve a szép re-
ménynyel kecsegtető szakfolyóiratot. Sz. 

Evang. Homi l . Fo lyó i ra t . Szerkeszti és kiadja: 
Gedidy Henrik. II évfolyam. A szám. — Tartalma: 
1. ,,A szószék költészetéből" Nagy Lajostól. 2. Szent-
háromság utáni XIV. vasárnapi beszéd j Geduly 
Bogyoszlótól. 3. Szentháromság utáni XV. vasár-
napi beszéd Kovács Andortól. 4, Szentháromság 
utáni XVI. vasárnapi beszéd Hajdú Lajostól. 5. 
Szentháromság utáni XVII. vasárnapi beszéd Kru-
pec Istvántól. 6. István király napján Geduly Hen-
riktől. 7. Keresztelési beszéd Korén Páltól. 8. Es-
ketési beszéd Korén Páltól, 9. Ima gyermektelenül 
elhalt férj felett Kasper Józseftől, 10. Gyászbeszéd 
Oravecz Mihály ravatalánál Terray Gyulától. 
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Malomépitészet U j hengerszékek, m i n d e n e szakmába vágó 
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EVANG. EGYHÁZ ÉS ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
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K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nvolczad- oldal 2 „ 

A vallástanárok jogi helyzetének kér-
déséhez. 

A vallástaiiárok mult évi értekezlete megbízásából irta, s a 
folyó évi értekezlet elé t e r jesz t i : Geduly Henrik ev. leikész 

egyházkerületi jegyző. 

Méltóztattak megbízni azzal, hogy a f. 
évi értekezletnek dolgozatot mutassak be a 
felöl, mi a véleményem a vallástanárok egy-
házjogi helyzete felöl. 

Midőn e megtisztelő megbízatásnak a 
legnagyobb készséggel eleget teszek, a r ra 
kérem ugy nagyrabecsült megbízóimat — a 
vallástanárok egyetemes értekezletét, — mint 
egyházunk összes hivatott tényezőit, bog}7 a 
felvetett tárgyhoz s annak általam körvona-
lozott megoldásához hozzászólani szívesked-
jenek. Megkivánja ezt az ügy nagy fontossága 
és az a tény, hogy egy ember— bármennyire is 
igyekezzék a tőle telhetőt nyújtani, végre is 
nem rendelkezik a tudásnak és bölcsesség-
nek akkora mértékével, hogy egy évek óta 
rendezetlenül maradt ügyet absolut tökély-
lyel vihessen a megoldás felé. 

* 
* * 

Maga a tárgy újszerű. Megoldása a lé-
tező állapotok torzjelenségei szerint nehéz. 
Ha azonban mindazt figyelembe vesszük, a 
mi vele összefüggésben van és vizsgálódá-
sunkat a tételes törvény, a kifejlődött gyakor-
lat és a{ egyház érdekeinek hármas szempontja 
alá helyezzük, akkor igen egyszerűen meg-
oldható, csak nem szabad elhatározásaink-
ban tért nyitni az egyháztól idegen gondo-
latoknak, nem szabad a kérdést átjátszani 
más térre, mint a melyen jogosan mozog-
hatunk. 

a) A tételes törvény szempontja. 
A tételes törvény, a magyarországi ág. 

hitv. ev. egyház alkotmányának 200 és 214 
§§-ai látszólag csak az iskolával szemben 
szabál}rozták a vallástanárok jogi helj7zetét, 
a midőn egyfelől megállapítják azt, hogy 
kik közül választhatók és milyen jogviszony-
ban vannak a többi középiskolai tanárokkal 
szemben,—másfelől adminisztratív tekintetben 
bizonyos rendelkezések betartását követelik 
meg tölök. E tételes törvényeken kivül az 
alkotmány a vallástanárok egyházjogi hely-
zetére nézve mindössze ott intézkedik, a hol 
őket (a §-ban) az egyetemes lelkészi n}7ug-
dijintézet jogosult és kötelezett tagjainak 
jelenti ki. Egyéb vonatkozásokban a törvény 
az ö egyházjogi helyzetöket szabályozatlanul 
hagyta s a mennyiben a lelkészi képesítéstől 
teszi függővé alkalmaztatásukat, de viszont 
tanártársaikkal szemben minden, — a rendes 
tanár t megillető jogok és jogositványok terén 
egyenlőknek mondja ki, látszólag azt a kétes 
helyzetet teremti meg részökre, a melyet 
könnyelmű felfogás mellett ,,se pap, se t aná r " 
jelzővel lehetne jellemezni. 

Úgyde — mint mondottam — eféle 
helyzet képét reájuk csak könnyelmű felfo-
gás alkalmazhatja. Kétségtelen ugyanis, hogy 
valamely állás jogi helyzetének alapos ki-
domboritása végett a kiindulási pont a leg-
szorgosabban figyelembe veendő. A kiindu-
lási pont pedig az illető állás élnyerhetésé-
nek feltételeit szabályozó jogerős intézkedés, 
szabály vagy érvényben levő tételes törvén)7, 
mert — ha egyéb törvényes intézkedésnek hí-
jával is vagyunk,— már ebben magában meg-
találjuk az illető állás jellegének meghatá-
rozását. Ha valamely közösségbe lépünk, s 
már e belépés első pillanatában, sőt ezt meg-
előzőleg is adva vannak azon feltételek, a 



melyek közt ama közösség tagjaivá lehetünk : 
akkor már lényegileg e közösségben viselt 
tagságunk jogi ismérvei is adva vannak. Ha 
valaki liadnagygj^á csak úgy válhatik, ha 
előbb a katonai tanfol}'amot végezte el,— ak-
kor, ha azt elvégezte és véglett tanulmányai 

folyományaként a lkalmaztatást nyer, jogi 
helyzete az előképzettségére vonatkozó érvé-
nyes szabályok alapján már is ki van dom-
borítva, t. i. : ő katona. Ali ez — egyéb, eset-
leges kivételt statuáló törvényes szabályok 
hiján — minden egyes pályáról. Áll a vallás-
tanári pályáról is. A midőn a képesítésre 
vonatkozó törvény (214. §.) azt mondja, 
hogy : ,,<7 vallástanár, a lelkészek vagy közép-
iskolai vallástanári vizsgát tett egyének sorá-
ból választandókimondja ezúttal életpályá-
jának jellegét, célját, működése irányzatát , 
s ez nem lehet egyéb, mint : lelkészi jelleg, 
lelkészi életcél, lelkészi működési irányzat. 
Mert ha nem igy volna, a torvény bizonyára 
gondoskodott volna a képesités másnemű 
meghatározásáról. 

vS ezzel nem áll etlentétben a törvény 
ama megállapítása, hogy a vallástanárok a 
többi szakok tanáraival teljesen egyenjogúak. 
Kétségtelen ugyanis, hogy úgy akadémiai 
képzettségűk, szakműveltségük szinvonaláuál, 
mint az előadásokra bizott tárgy fontossá-
gánál fogva jog és igazság szerint a többi 
szakok tanáraival szemben hát térbe nem 
voltak szorithatók. Akadémiai képzettségük a 
középiskolai érettségi vizsgát követő négy 
éves bölcsészeti és theologiai tanfolyam lé-
vén, a birtokukba vett tudományos fokozat 
az egyetemi bölcsészeti, jogi, rk. theologiai 
stb. fakultással egyenrangú. Az általuk elő-
adott tantárgy az állami törvénykezés és az 
érvéuyes egyházi szabályok szerint egyaránt 
elsőhelyen áll az összes tantárgyak sorában, 
s ezzel már adva van kiváló fontossága úgy 
paedagógiai, mint didaktikai szempontból ; 
azonkivül mind a 8 osztályban elengedhetlen 
tárgyként szerepel heti két órán keresztül — 
tehát a vallástanár által előadott tárgy óra-
száma heti 16 órában lévén megállapítva s 
a növendékek fokozatos, helyes valláserköl-
csi képzése is ezt az óraszámot követelvén 
meg : minden szempont a mellett szól, hogy 

ők a többi szakok tanáraival szükség szerint 
egyenrangúaknak tekintendők. 

A mi midőn ezt az egyházi törvén)7-

ezen §-a megállapítja, tulajdonkép — még 
pedig a felsorolt indokok alapján igen helye-
sen és igazságosan — csak a vallástanárok-
nak a többi szakok tanáraival szemben való 
viszonylagos helyzetöket szabátyozza, t ehá t 
mindössze külső jogi corollariumot állit fel, 
de e^zel nem bocsátkozik az ő hivatásuk 
lényegi meghatározásába, — h o g y úgy mond-
jam : jogi formát ad, de nem a hivatásra 
vonatkozó deíinitiót. 

S ezt napjainkban igen szükséges hang-
súlyozni azokkal a tendentiákkal szemben, 
a melyek a vellástanárt egyszerűen a többi 
szakok tanáraival egyenlő hivatásu, egyenlő 
természetű feladatokkal felruházott tanártes-
tületi tagnak tekintik, előadónak, professzor-
nak, világi férfiúnak, a kire a vallás, mint 
egyszerű középiskolai tantárgy előadása van 
rábizva s a ki ha egyszer a tárgyat előadta, 
azontúl semmiféle közelebbi vonatkozásban 
nincsen az egyházzal, gyülekezettel, templom-
mal, papsággal, egyházi hatósággal stb. stb. 
Szükséges ezt hangsúlyozni azért, mert a 
törvény 214 § ának imént adott, s nézetem 
szerint helyes magyarázata azt hiszem, ki-
ábrándí t ja azokat, a kik a törvénynek azt a 
kifejezését, hogy a „vallástanárok a többi 
szakok tanáraival mindenben egyenjogúak," 
félreértve, vag}7 abba kelleténél többet bele-
magyarázva, azt nem úgy fogják fel, mint 
a mely kizárólag a vallástanároknak a tanár-
testületben elfoglalt jogi állását határozza 
meg, de úgy, mintha az az ő hivatásuknak 
valamelyes modern világi jelleget kölcsö-
nözne. 

De nem állhat meg az egyháztól való 
függetlenitésre törekvő ezen magyarázat a 
törvény egy más, ee analógnak tekintendő 
intézkedésénél fogva sem. Ertem a 200. §.-t. 
Kevés szó, de tárgy-unk szempontjából rend-
kivül fontos. Ez a szakasz szól a nem ág. 
hitv. ev. tanintézetekbe járó evang.- tanulók 
vallásoktatásáról s második kikezdésében 
annyit mond, hogy az ily idegen intézetek-
ben oktató : vallástanitók és vallástanárok 
évi jel öntéseiket illetékes egyházi hatóság-



hoz felterjeszteni kötelesek." Mit foglal magá-
ban ez a szakasz ? Azt, hogy az egyház a 
vallástanárok működését folytonos ellenőrzése 
a la t t kivánja tar tani , időszakonként meg-
győződik arról, hogy a megbízottak a reájuk 
bízottakat hiven, lelkiismeretesen végzik-e. 
Ha pedig ezen — nem felekezetünkbeli intéze-
teknél működő vallástanárok is képesítés 
szempontjából a lelkészek körébe tar toznak, 
mint a hogy a 214. §. szerint tényleg oda-
tar toznak s ezen lelkészi képesitéssel biró 
egyének hivatásos működéséről az egyház-
nak tar toznak jelentést tenni, világos, hogy 
működésűk egyházjogi szempontból más, 
mint lelkészi jelleggel meghatározott nem le-
het. Úgyde — habár a 214. §. az evange-
likus középiskolákban működő val lastaná-
rokra nézve e jelentés — kötelezettséget nem 
is ál lapít ja meg, (mert hiszen azt ot t helyet-
tök az ugyancsak egyházi a lkalmaztatású 
intézeti igazgatók végzik el) — ez a csekély 
külömbség az analógia érvényéből mit se 
von le s igy egyházjogi szempontból nem 
vál toztathat magán a vallástanári állás jel-
legén, mely — itt és ott, felekezetünkbeli és 
nem felekezetünkbeli középiskolákban csak 
egyöntetű lehet, vagyis a 214. §. első be-
kezdése alapján „lelkész}" 

Ugyanezen eredményre jutunk, ha 
b) a kifejlődött gyakorlatot 

tekintjük. Mert az általunk ismert kö-
zépiskolák minden val lástanára szűkebb- tá-
gabb körben teljesít lelkészi functiót. Így 
Budapesten a főbb ünnepek alkalmából a 
vallástanárok egyes —kerüle tükbe eső iskolák 
termeiben külön istentiszteletet végeznek ; 
Eperjesen és Nyíregyházán a tanár i kar ós 
az evang. ifjúság közös úrvacsorai ünnepé-
lyén a vallástanár végzi a szertartást ; Rozs-
nyón a főgymnasium igazgatójának temeté-
sén fungensként a vallástanár is részt ve t t ; 
Tordán a Luther- társaság közgyűlése alkal-
mával ta r to t t ünnepi istentiszteleten egy fő-
városi vallástanár (Klaár Fülöp) mondta az 
oltári imát, Budán az egyes alkalmakkor a 
vallástanár ta r to t t oly istentiszteletet, a me-
lyen gyermekeikkel együtt meghívás folytán 
a szülők is megjelentek; a téli időszakon át 
a vallástanárok országszerte kötelességüknek 
t a r t j ák az ifjúsági istentiszteletek végzését, 

továbbá reformátiókor, áldozó-csütörtökön, 
koronként a hármas ünnepkör több ünnepein 
is a gyülekezeti istentisztelet teendőinek tel-
jesítését; ezenkívül csaknem mindenütt a 
gyülekezet lelkészével karöltve végeznek 
egyébb alkalmi lelkészi teendőt is, --- tehá t 
a nélkül, hogy őket erre a tételes törvény 
vagy más érvényes jogszabály szorítaná, a 
legjobb tanítómester, az élet kifejlődött 
körülményeihez való alkalmazkodásuk közben 
jöttek rá arra, hogy ők habár tanári feladat-
tal lépték is át az iskola küszöbét, de e kü-
szöbön belől is meg kell maradniok lelké-
szeknek. 

És ez nem is lehet másként 
c) az egyház érdekei s zeni pontjából 

sem. Mint Is ten országának földi szerve, az 
egyház előtt az az önmagával szemben tar-
tozó kötelesség áll, hogy az ige hirdetése és 
a szentségek kiszolgáltatása által mindinkább 
és inkább gyarapí tsa Istenben, a m i Atyánkban 
és a mi Urunk, a Jézus Krisztusban igazán 
hivők számát. E feladat teljesítésére vezető 
eszközök között legfontosabb az ige hirde-
tése-tanitás út ján. A midőn tehát az egy-
ház ezt a valóban kifejezetten lelkesei termé-
szetű feladatot a középiskola körén belül rá-
ruházza a vallástanárokra, csak abban a tu-
datban teheti, hogy bennök e feladat elvég-
zésére alkalmas tényezőket talál, t ehá t hogy 
a vallástanárok az ö lelkészei, az ö igehir-
detői, az ö megbízott pásztorai maradnak 
ott, a középiskola küszöbén belől is, a kik 
az egyháznak nevelő és oktató vezetésökre 
bizott fiait és leányait teljes lelkipásztori 
buzgósággal, tudásuk fényével, hitük és sze-
retőtök melegével Isten országa hü polgá-
raivá, a hazai eveng. egyház öntudatos, ön-
érzetes, müveit és egykor vezető szerepre 
hivatott tagjaivá képezik. 

Lehet-e e magasztos tisztnek másként 
megfelelni, mint igazi evangeliumi lelki-
pásztori hivatás érzettel, lángoló apostoli 
lelkülettel, benső páli igazság tudat ta l , pé-
teri hevülettel és jánosi szelídséggel ? Nem 
áll-e az egyház e magasztos munka mezején 
való működés sikereinek ú t jába gátul, ha a 
megbízottakon minden más, csak nem lelki-
pásztori jelleg ömlik el? 

(folyt, köv.) 



A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Foly ta tás . ) 

Fontosabb egyházi ténykedések az 1902. ev 
folyamán ág. hitv. evang. hit felekezetnél 
Magyarországon : K e r e s z t s é g ú j s z ü l ö t t e k n e k 
43214, f e l n ő t t e k n e k 60 ese tben . K o n f i r m á c i ó 

22261. H á z a s s á g k ö t é s e k eg5'ező va l lású fe lek 
k ö z t 8729, n e m egyező va l l á sú fe lek k ö z t 
1998, összesen 10727. 

A törvényesen bevett felekezetek között előfordult áttérések 1902-ben Magyarországon. 
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A Szirniay-féle ösztöndíj a greifswaldi 
egyetemen. 

Dr. Schillt^c Viktor greifswaldi egyetemi 
theol. taDár ez évi április 20-án kelt levelé-
ben arról értesitette Dr. Zsilinszky Mihály 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. á l lamti tkár t 
és bányakerület i ev. egyházfelügyelőt, hogy 
az ő kezdeményezésére s még inkább Dr. 
Sartorius Károly egyházjogtanár szakavatot t 
véleményes javaslata alapján a greifswaldi 
egyetemi tanács kimondotta, hogy ezentúl a 
S;irmav-féle ösztöndíj évi kamatjai Greifswald-
han tgyenlö részben kizárólagj magyar evang. 
theologusnak fognak kiosztatni. Egyút tal ér-
tesiti az ál lamti tkárt , mint a külföldön levő 
magyar ösztöndijak szakavatot t Íróját és 
alapos ismerőjét arról is, hogy az egyetemi 
tanács negyjelentőségü döntése alapján fel-
hívta a Szirmay családot arra, hogy ado-
mányozás jogát a jóvöben csakis hazai evan-
gélikus vallású theologusokkalszemben („evang. 
Theologen ungarischer Nationalität") gyako-
rolhatja. 

Bizonyára örömmel veszi ev. egyházme-
gyénk minden egyes t ag ja a greifswaldi egye-
temi tanácsnak ezt a reánk felette kedvező 
döntését s hogy Schnitze t aná r nekünk még 
nagyobb örömöt szerezzen, julius 4-ikén kelt 
levele kapcsán Sartorius tanár egyházjogi 
alapos véleményes javaslatának másolatát is 
megkíildötte Zsilinszkynek. 

Magáról az ösztöndíjról részletesen szóll 
maga Zsilisznky is „Tájékoztató a külföldi 
egyetemeken magyarhoni prot. ifjak számára 
tett alapítványi ösztöndíjakról'1 (Budapest 1897.) 
c. müvének 13—19. lapján1). Közleménye vé-
gén az ösztöndíj bonyodalmas történetéről 
megemlékezve a fájdalom hangján azt mondja: 
„íme, az eredetileg magya r prot. if jak ré-
szére te t t alapítvány az eredeti alapító oklevél 
hiánya következtében majdnem teljesen kisik-
lott felekezetünk kezei közül. Az előzmények 
után majdnem bizonyos, hogy államilag köz-
vetített (mert az adományozás jogának ügye 
1896-ben a magyar vallás-és közoktatásügyi 
ministerium közalapítványi ügyosztálya elé 
került), felekezeti jelleg nélküli alapítvány 

') Kapható Bendl Henrik egyetemes pénztárnok urnái 
1 Ko rónáé rt. Mért nem másutt is? 

lesz belőle". Bizonyára jólesik Zsilinszkynek 
— a mire Schultze t aná r levele is utal — 
a greifswaldi egyetemi tanács legújabb vég-
leges döntése folytán ez örvendetes csalódás 
s nagy köszönettel és hálás elismeréssel adó-
zunk neki a külföldi magyar ösztöndijak 
ügyének felszínen tar tásáér t s eise sorban 
Schultze és Sartorius t aná roknak ' a Szirmay-
féle ösztöndíj jogi természetének az eg}*etemi 
tanács előtt való végleges rendezéséért. Ál-
landó emléket emeltek azzal maguknak eléggé 
nem méltányolható külföldi prot. tanulmá-
nyaink, s ezzel — mivel eg}Tik legszebb feje-
zete — hazai prot. egyházunk történetében. 
Áldja meg a Gondviselés őket nemes fára-
dozásaikért hazai ev. egyházunk szolgála-
tában ! 

Nézzük csak közelebbről, hogy mire ala-
pí t ja Sartorius t aná r szakszerű egyházjogi 
véleményes javaslata, a melynek alapján a 
greifswaldi egyetemi tanács a jövőre nézve 
végérvényesen döntött, az adományozás g}'a-
korlása tekintetében a Szirmay-féle ösztöndíj-
nak határozott magyar evang. felekezeti jel-
legét ? 

Szirmay Tamás huszárezredesnek, mint 
adómányozónak alapítványi intentiójáról bi-
zonyít az a levél, a metyet 1743. junius 16-án 
a felsőpfalzi Neumarktból 2000 ftal megter-
helve küldött volt Székely Sámuel hadnagy-
gyal Mörl nürnbergi első ev. lelkészhez, mely 
levélben a greifswaldi egyetemen tanul t hazai 
i f júság tanulmányai iránti érdeklődés mellett 
mindössze csak annyi foglaltatott , hogy az 
alapítvány évi kamatjából 6 magyar ifjú 
(,,pro Ungaris nationis meae") és személyi 
oldaláról a Szirmay családból valók, évenként 
50—50 í r t ta l segélyeztessenek. E levél az 
a lapí tvány jogi természetéről közelebbről 
nem szóll s annak közelebbi meghatározásá-
ban — mit pedig a lelkész az egyetemhez 
intézett egyik levele értelmében remélt - -
az adományozó ezredest korai halála meg-
akadályozta . Az ezredes özvegyének a greifs-
waldi egyetemhez intézett levelében azonban 
már ilyen kifejezések találhatók : hogy férje 
alapítványi üsztöndija „religiosae pietat is 
atque venerationis documentum ns . ,e t augmen-
tandae gloriae Dei amore" szóll, — s tovább 
menve : a hagyományozónak veje Pothurnay 



András a greifswaldi s az altdorfi egyetem 
pörösködése alkalmával a greifswaldi egye-
temhez azt a kérdést intézi, hog}T egy tanuló 
theologusnak mennyire van szüksége 1 évre 
Greifs wal db an, — s végül a greifswaldi egye-
temnek 1799-ben megirott történetének 15-ik 
lapján az ösztöndijak sorozatában a Szirmay-
féle ösztöndijról az áll, hogy „a% theologiai 
tanuló magyaroknak" szóll s még 1818-ban 
is arról értesitette az egyetem a tudakozódó 
Peteilyt, hogy ez az ösztöndij „theol. tudo-
mányt tanuló magyaroknak'' számára való. 
S ez volt hosszú éveken át az állandó gya-
korlat, úgy hogy a véleményes javaslat sze-
rint csakis 1835-ben történt először, hogy a 
család az ösztöndijat „evang. vallású nem 
theologusnak" adományozta. Az egyetemi 
rektornak 1835-ben május 25-én kelt egyik 
i ra tában található először ez a megjegyzés, 
hogy „az ösztöndijasok hitvallása tekinteté-
ben nincs határozat" , ugy hogy ténydeg csakis 
1902-ben julius 18-án kelt rendeletével azt 
az intézkedését közölte az egyetemi tanács 
az adományozás jogát gyakorló Szirmay -
családhoz, hogy ,,a jövőben csakis ev. hit-
vallású tanulókat ajánljon az ösztöndíjra". 

Eredeti alapitó oklevél hiányában az 
alapi tvány eddigi kifejlődési történetéből a 
véleményes javaslat 3 féle felfogást követ-
keztet : 1. az alapitvány kizárólag theologiát 
tanuló magyaroknak-szóll ; 2. az alapitvány 
a szak megnevezése nélkül ev. vallású ma-
gyaroknak szóll ; s 3. az alapítván}7 a vallás-
felekezetre és szaktudományra való tekintet 
nélkül a magyaroknak szóik s utóbbi mellett 
szóll az alapi tványt tar talmazó magánlevél-
nek szószerinti szövege. Hogy az alapitó ala-
pí tványának jogi természetét s főleg ha tá-
rozott felekezeti jellegét meg nem nevezte, 
az a véleményes javaslat felfogása szerint az 
ezredes által (mivel maga is hallgatója volt) 
jól ismert greifswaldi egyetemnek akkori vi-
szonyaiból egészen természetesen következik. 
Az egyetemnek akkori jellege határozott ev. 
vallású, „<a tiszta ev. tan fentartására és fej-
lesztésére irányuló" volt, a mi különösen abban 
az intézkedésében jutott kifejezésre, hogy 
ugy a tan, mint a szervezet és fegyelem te-
kintetében a tanárok és a tanulók egyaránt 
a generálsuperintendens felügyelete és fenn-

hatósága alat t állottak. Tanárokról csak olya-
nok hivattak meg, a kik „Keligionis Augus-
tanae sincritata egregii", sőt maga Frigyes, 
a svéd király 1739. julius 26-án elrendelte, 
hogy csak olyan tanárok alkalmaztassanak, 
akik veszedelmes vagy gyanús valláselveket 
„nem vallanak". Hozzájárul továbbá az is, 
hogy az orthodoxia akkori idejében a theoL 
tudomány volt az egyetemi előadás és ta-
nulmányozás központja, mely theologia az 
orthodox lutheri tan érdekeit szolgálta elmé-
tileg és gyakorlatilag egyaránt. Az egyetem-
nek eme akkori határozott lutheri felekezeti 
jellegéből, életrendjéből és belső és külső 
szervezetéből a véleményes javaslat igen 
alapos és bő'részletességge! egészen helyesen 
azt következteti, hogy a Szirmay ezredes 
alapitó-levetében az akkori idők és viszonyok 
között külön a vatlásfelekezeti jellegnek meg-
nevezése felesleges, mert magától értetődő volt 
Az egyetemnek akkori határozott ev. lutheri 
vallásfelekezeti berendezésével meg volt adva 
az alapitványi ösztöndijnak is határozott ren-
deltetési jellege. S hogy a greifswaldi tudo-
mány-egyetem határozott ev. lutheri egy-
házias jellege volt a döntő az alapitóra nézve,, 
az özvegyének ama intentiójából is követke-
zik, a melylyel az ösztöndijat a Magyaror-
szághoz közelebb fekvő altdorfi egyetemre, 
mint szintén határozot t ev. lutheri egyetemre 
kivánta áthelyeztetni, a miből aztán Nürn-
berg városa és az altdorfi egyetem ellen pör 
is keletkezett, mely azonban Greifswald győ-
zelmével s az alapitványi tőke két harmadá-
nak birtokába jutásával végződött. 

De Sartorius t anár egyházjogi véleményes 
javaslata még egyéb indokokat is hoz fel a 
Szirmay-féle ösztöndij-alapitvány határozot t 
ev. vallásfelekezeti jellegénak beigazolására. 
Igy nevezetesen Szirmay Tamás, az alapitó 
későbbi huszárezredes magánlevelében szó-
szerint megemlíti, hogy hálából XII . Károly 
svéd király iránt, — kinek az őt Rauvitz 
lengyel városban őt fölkereső Szirmay Miklós 
és Meltzel Mihály ösztönzésére magyarok szá-
mára a greifswaldi egyetemen 17Ö5-ben t e t t 
ösztöndiját ő maga is élvezte, — tet te meg 
nagylelkűen a maga alapítványát . Ebben a 
fejedelmi alapítványban határozottan „magyar 
evang. theologusok segélyezéséről" van szó. 
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Közelebbről ,,4 nationis Hung. studiosos" 
van emlitve, ,,qui domi orthodoxis fidei prin-
cipiis irabuti, incepta studia Theologica ulte-
rius ibi t rac tent ac prosequantur" . Ez ösz-
töndíjnak egyik élvezője a következő évben 
épen maga Szirmay Tamás volt, és pedig 
mint a theologia hallgatója. Későbbi özvegye 
1744. márcz. 17. az egyetemhez intézett le-
velében azt azzal indokolja, hogy ,,a nagy 
fejedelem iránti tiszteletből, mint magyar 
nemes („cavallier") bizonyságot akar t tenni 
magyar evang- nemes jellegéről". Az a tény, 
hogy Szirmay maga is élvezte XII . Károly 
s t ipendiumát s ezzel kapcsolatba hozta a 
maga alapí tványát , világosan elárulja az ő 
intentióját, a melyek szerint alapítványával 
első sorban, sőt kizárólag ev. theologiát tanuló 
honfitársain akar t segíteni. 

De belső okok is igazolják ez intentiót. 
Payr Sándor soproni tanár és ismert nevű 
egyháztörténet irónk 1904. febr. 12. kelt le-
velére való hivatkozással méltán utal Sarto-
rius az egyházi jogász arra, hogy Szirmay 
alapí tványa idején vagyis 1730—1750. között 
,,a magyar theologusok számára a külföldi 
egyetemek látogatása nem luxus, hanem 
égető szükség volt'', mivel a theologiának 
még Eperjesen való bevégzése sem vétetet t 
teljes theol. befejezésnek és maga Eperjes is 
a XVII. és XVIII-ik században ugyancsak 
sok szorongatásnak és üldözésnek volt kitéve. 
Abban az időben csaknem .,kötelező jelle-
gűvé" vált a theologusra nézve egy-egy kül-
földi prot. tudományegyetemnek fölkeresése 
és látogatása. Az alapító-levélnek szerves 
kapcsolata XII. Károly király adományával 
s az akkori vallásfelekezeti viszonyok a kül-
földi egyetemeken és prot. egyházi és tanügyi 
szükségletek Magyarországon szinte felesle-
gessé teszik Szirmay Tamás alapítványánál 
a vallásfelekezeti célnak és jellegnek köze-
lebbi megnevezését, mi mellett annak ,,az 
első lelkésznek" egyénisége is bizonyit, a ki-
hez a levél cimezve volt. XII . Károly . svéd 
király alapitványi rendeletének határozott ev. 
lutheri .szelleme lebegett az ő szemei előtt, 
midőn bárcsak egész ál talánosságban meg-
tet te ev. theol. honfitársai részére nagylelkű 
a lapí tványát . Tániogat ják e felfogást az ala-
pitó leveleknek ama szavai is : „in glóriám 

Dei" és ,,erga Glóriám Dei centum vias ope-
r ie t" stb. 

Egyházjogi fejtegetéseinek eredményeit 
Sartorius véleményes javaslata, a melynek 
alapján a greifswaldi egyetemi tanács 1904. 
április 20-án az adományozás jogát gyakorló 
Szirma}* családra nézve is kötelezően, vég-
érvényesen döntött, a következő 3 pontban 
foglalja össze szószerint: 

1. Az alapitó levele határozot t szósze-
rinti korlátozást az alapitvány célját illetőleg 
nem foglal magában sem az ev. hitvallású 
magyarok, sem pedig a választandó szakstu-
dium tekintetében. 

2. Tekintet tel azonban a greifswaldi 
egyetemnek az alapitó előtt jól ismert 
akkori vallásfelekezeti viszonyaira az alapitó-
nak szándéka és akara ta másokra, mint ev. 
hitvallású magyarokra nem vonatkozhatot t . 

3. Magán-alapitó levelének alakja, tar-
ta lma és cime végül — összefüggésben az 
akkori kortörténeti helyzettel, — amellett 
szóll, hogy az alapitó kizárólag az ev. theol. 
studium fejlesztését t a r to t ta honfitársainál 
szem előtt. 

íme Sartorius t anár szakavatot t vélemé-
nyes egyházjogi javaslata például szolgálhat 
arra, hogyan kell az alapitványt eredeti ala-
pitó oklevél hiányában is a maga idejéből 
kifolyólag értelmezni és e rede t i céljának és 
rendeltetésének megfelelőleg kezelni. A greifs-
waldi egyetemi tanácsnak végleges döntése 
véget fog vetni a jövőben annak a sok bi-
zonytalanságnak, sőt anomal iának, a mely 
ez ösztöndij adományozásához ujabban és 
legújabban fűződött. Hisz' megtörtént , hogy 
gazdászok, jogászok, sőt róm. kath. sárosi 
joghallgató is élvezték ez ösztöndijat, a sze-
rint a mint a praesentát iót a Szirmay csa-
lád egyik vagy másik tagjá tól meg tudták 
szerezni. Annál fájdalmasabb, hogy a ,,Be-
dürft ige Landsleute für Ungarn" számára 
szólló halle-wittenbergi magyar ösztöndijain-
kat máig is elharácsolják mitőlünk az erdélyi 
szászok, s e tekintetben Haan Lajos kezde-
ményezésére hazai ev. egyházegyetemes ha-
tóságunknak évek előtti beavatkozása sem 
vezetett sikerre. 

Különösen mi eperjesiek őszintén örvend-
hetünk a Szirmay-féle alapitványi ösztöndij 



e f o r d u l a t á n a k . H i sz az a l a p i t ó e lőd je i a 
co l l eg ium n a g y n e v ű jól tevői és fe lügye lő i 
vo l t ak t ö b b izben. H i s szük is, h o g y m é l t ó 
u t ó d a i k első s o r b a n az e p e r j e s i theo loguso-
k a t f o g j á k a g re i f swa ld i ösz tönd i j é lvezeté-
ben részes i teni . 

M é g egye t . I n d í t v á n y o z o m . hog}^ az egye-
t e m e s közgyű lé s t a l á n é p e n Zsilinszky sze-
mé lyében fe jezze k i jkv i l eg is h á l á s köszö-
n e t é t és e l i smerésé t ú g y a k e z d e m é n y e z ő 
Schultze V i k t o r s a v é l e m é n y e z ő Sartorius 
K á r o l y t a n á r r a l , m i n t a Sz i rmay- fé l e ösz-
t ö n d i j ü g y é t vég leg e l d ö n t ö t t greifswaldi 
egyetemi tanácscsal s zemben . L e g y e n m e g a 
m i ö r ö m ü n k n e k a n y o m a az e g y e t e m e s köz-
gyűlés j k v b e n is. V é g ü l i n d i t v á n y o z o m a z t 
is, h o g y az e g y e t e m e s g} rülés az 1790 : 26. §. 
12. p o n t j a a l a p j á n t e g y e m e g a kel lő lépé-
e t a e e k r r a is, h o g y a S z i r m a y és H r a b o v s z k y , 
v a l a m i n t az Apa f fy - f é l e a l a p í t v á n y o k viss^a-
szereztessenek ! V a n j o g u n k is, s z ü k s é g ü n k 
is r eá . 

Dobs ina . Dr . Szlávik Mátyás. 

Belföld. 
Az evang. bányakerület gyűlését Zsilinszky Mi-

hály felügyelő avval a beszéddel nyitotta meg, me-
lyet lapunk már közölt. 

Ennek elhangzása után felolvasásra került 
Sárkány Sámuel püspöki jelentése ; evvel kapcso-
latban Veres József felszólalt, amiatt, hogy a cong-
ruás lelkészek, akik 1897-ben kaptak a rendkívüli 
állami segélyből, mostanában nem kapják meg a 
kiegészítést 1600 koronáig, pedig a törvény és mi-
niszteri rendelet intézkedése világos, félreért-
hetlen.*) 

A hitoktatók az őszszel értekezletre akarnak 
öszszegyülni, hogy a hitoktatás ügyéről értekezze-
nek ; költségeik megtérítését kérik. A közgyűlés 
400 k. erejéig hozzájárul. 

Kramár Béla főesperes kéri, hogy az antal-
falvi lelkészjelőlés ügyében az elnökség nyilatkoz-
zék. Bár elismerik, hogy az egyházmegyéknek tisz-
teletben kell tartani a törvényt, mégis itt oly kö-
rülmények forognak fönn, hogy nem az elnökség 
iránt váló tiszteletlenség, hanem hazafias aggoda-

*) Illetékes helyen meggyőződtem, hogy a mínisteri-
umban is úgy értik a törvényt, hogy akik 1897-ben rendki-
vüli államsegélyben részesültek, abból most is kapnak annyit, 
amenyivel fizetésük meg congruájuk 1600 kor.-ig lenne kiegé-
szítve, ha azért folyamodnak a közoktatásügyi kormányhoz. Bi-
zony furcsa, hogy sem magok a szegény lelkészek, sem ható-
ságaik nem törődnek még azzal sem, amit a törvény biztosit 
nekik ! V. J. 

lom készti őket arra, hogy az elnökség intézke-
dését ne hajtsák végre. Az egyházmegyei elnök-
ség lemondott tisztéről. 

Zsilinszky Mihály hangsúlyozza, hogy ilyen 
bonyolodott ügyben nem lehet máskép, mint a 
törvény alapján eljárni. Sajnálja, bár elismeri, liogy 
a jelölés körül történtek hibák, de ezek a hibák 
orvosoltatni fognak. Bejelenti, hogy az eddigi eljá-
rást semmisnek nyilvánította a kerületi elnökség, 
s a pályázók mindegyikét jelölhetőknek jelen-
tette ki. 

A budapesti egyházak szervezkedése örven-
detes módon halad előre. 

A túróczi egyházmegye annak kieszközlését 
kérte, hogy a kormány engedje meg az" állami 
népiskolákban a vallást nem az iskola tannyelvén, 
hanem a gyermek anyanyelvén tanítani, a köz- « 
gyűlés Morhács esperes felszólalása daczára napi 
rendre tér az indítvány tölött, 

Jeszenszky Károly azt indítványozza, hogy a 
közgyűlés üdvözlő iratot küldjön a kormánynak 
ama terve miatt, hogy alkalmat kiván adni javas-
latával arra, hogy minden nyelvű növendék már 
a népiskolában megtanulhasson magyarul.1) 

Morhács esperes azt hiszi, hogy nem találnak 
majd tanítót, lia a fegyelmi ügy a vármegyei bi-
zottság kezébe kerül.**) Nehéz helyzetbe hozza 
egyházunkat is a javaslat, mert megróhatnak majd 
olyan tanítót is, aki a magyar nyelvet tanította. 

Jeszenszky K. : ne csak a magyar nyelvet, 
hanem a magyar hon szeretetét is tanítsa a tanitó. 

Szavazásra kerülvén a dolog, a többség a tú-
róczi kérvény mellőzése mellett maradt, Szeberényi 
L, Zs. meg 4—5 társa nem szavazott a többséggel. 

Az iskolai bizottság javaslatára egyhangúlag 
kimondja a közgyűlés, hogy a szarvasi tanítóképzőt 
kerületi intézetté fogadja. A javaslatot Mágócsi — 
Dietz Sándor dolgozta ki igen szépen és gondosan. 
A javaslatot egész terjedelmében közölni fogjuk. 

A Bulgáriában lakó 4000 evang. lelkészt kér 
és évi 7oO K. segélyt. A kérelmet pártolólag ter-
jeszti a közgyűlés az egyetemes gyűlés elé. 

A horvátszlavon egzházmegye ügyeivel kap-
l) 1883-ban Szeberényi Gusztáv superintendens felhivta 

a kerület papjait és tanitóit „határozott és a magyar haza-
fiság terén való állásfoglalásra" és fölvetette a kérdést : „váj-
jon nem adunk-e és ha igen, mivel adunk alkalmat arra, hogy 
szüntelenül ily undok vétekkai illettetünk ?" Akkor ő ugy 
nyilatkozott : ,,magyar hazafi az, aki a magyar nyelv diplo-
matikus voltát az egész országra nézve tettleg elismeri, aki 
a magyar állam egységét szem elől nem vesztve, ezen szel-
lemben háza, egyháza és tanitványai lelkébe csepegteti a haza 
iránti tántoríthatatlan ragaszkodást és szeretetet." „Történel-
mileg a magyar nemzet a magyar állam alapitója, A külön 
ajkúak egyesitő kapcsa abban a magyar nyelv." 

**) Olyan nagy oka van félni a komoly, hazafias ellen-
őrzéstől némely tanitónak ? Aki hazafias, kötelességtudó, mind-
egy annak, hogy ki kiséri működését figyelemmel -, de annak, 
akinek rejtegetni valója volt vagy van, nagy nyűg az ellen-
őrzés. Jogunk ezen csorbításáért is a pánszlávokat okolhatjuk i 



csolatban fölmerül a kérdés, hogy követeljük-e az 
odavaló theologustúl a magyar nyelv bírását, mi-
után a horvát kormány ösztöndiját Bécsben is él-
vezheti a theologus. 

Zsilinszky felvilágosítani kívánja a horvát 
kormányt, hogy kívánságunkhoz képest úgy változ-
tassa meg az ösztöndíj kiosztását, hogy a Bécsben 
tanult theologus egy évet valamelyik magyar theol. 
intézetben végezzen és magyarul megtanuljon. 

Dr. Wagner Géza előterjesztette az iskolai 
bizottság javaslatát az iskolai vagyon eladására 
mutatkozó miniszteri rendeletek ügyében ; a köz-
gyűlés elfogadta a következő javaslatot : 

A kerületi közgyűlés sértetlenül fentartandó-
nak vallja ág. hitv. ev. egyházunk amaz autonom 
jogát, hogy az iskolalentartó egyházi hatóságok 
iskolai ingatlan vagyonukról és a felettes egyházi 
hatóságok jóváhagyásával rendelkezhessenek ; ez 
okból habár méltányolja a püspök és a kir. mi-
nister urak ama törekvését, hogy az iskolai 
ingatlan vagyonoknak rendeltetésüktől elvonása 
megakadályoztassék ; erre elfogadhatónak nem 
tekintik sem azt hogy az iskolafentartó hatóságok 
a püspök urnák a szándékolt elidegenítésekről 
előzetes jelentést tegyenek. 

A zsinati törvény 183 §-a az iskolafentartó 
hatóságoknak ez irányban való autonom rendel-
kezési jógát csakis a felettes egyházi hatóság jó-
váhagyásának fentartásával korlátozza ; ez okból 
a felettes hatóságok által jóváhagyott intézkedé-
sek érvényét és hatásosságát akár egyházi, akár 
állami adminisztrálió útján gyengíteni vagy kétessé 
tenni nem lehet és nem szabad. 

Nehogy azonban a kerületi közgyűlés most 
hangsúlyozott álláspontja következtében akár az 
iskolafentartó hatóságok, akár azok közvetlen fe-
lettes hatóságai ama téves felfogásból induljanak 
ki intézkedéseiknél, mintha a püspök és a kerület 
felügyeleti joga az iskolai ingatlan vagyonra vonat-
kozó intézkedésekre nem terjedne ki ; vagy mintha 
a kerületi közgyűlés ama nézetet helyeselné, mely-
nek a túróéi egyházmegyei közgyűlés kifejezést is 
adott, mely szerint az iskolafentai tó testület az is-
kolai célokra rendelt vagyont e céloktól el is von-
hatná : a kerületi közgyűlés megállapítja, hogy ugy 
az iskolafentartó egyházi hatóságok, mint a felettes 
egyházi hatóságaik az iskolai vagyonnak rendelte-
tésétől való elvonásáért, valamint az iskolai vagyonra 
vonatkozó intézkedésekért felelősséggel tartoznak, 
hogv helyesnek és szükségesnek találja, ha a püs-
pök az egyházaknak és esperességeknek minden, 
az iskolai vagyonra vonatkozó intézkedését a felet-
tes egyházi hatóság által helybenhagyott egyes in-
tézkedések érvényének és harmadik személyek 
szerzett jogainak sérelme nélkül, szorgos felügyelet 
alatt tartja, minden, iskolai vagyon telekkönyvi ál-
lapotára vonatkozó változásnak utólagos bejelenté-
sét bekivánja, netán tapasztalt visszaélések eseté-

ben pedig ezek megtorlása, valamint az iskolai 
céloknak okozott károk megtérítése végett a zsi-
nati törvényben és szabályrendeletbén megállapí-
tott jogait gyakorolja. 

Egyúttal felkéri az egyetemes közgyűlést, ér-
lesitse a m. k. vallás- és közoktatásügyi- ministert, 
hogy az 1900 évi 17364. sz. körrendeletben javas-
latba hozott előzetes bejelentésekre ág. hitv. ev. 
egyetemes egyházunk az iskolafentartó testülete-
ket a zsinati törvények értelmében nem kötelez-
heti, az egyetemes egyházunk autonómiája érde-
kében ily előzetes bejelentéseket püspökeinknek 
sem engedhet meg és hogy a fennálló törvények 
keretében úgy véli hatályossá tehetni, ha a k. mi-
niszter ur oly netalán tudomására jutó eseteket, 
melyekben az iskolafenntartó hatóságoknak köz-
vetlenül fölöttes hatóságai kellő felügyeletet nem 
látszanak gyakorolni az iskola vagyonának biztos 
elhelyezésére és rendeltetési céljának fordítására : 
a püspök tudomására hozza, a ki ily esetekben az 
egyházi törvényeinknek és a szabályrendeleteink-
nek megfelelő eljárást épúgy meg fogja indítani, 
mint oly esetekben, melyek felügyeleti joga gya-
korlása útján jönnek tudomására. 

Végül felkéri a kerület az egyetemes közgyű-
lést arra is, hogy ama kérdést, miképpen kezelen-
dők egyházaknak, esperességeknek, kerületeknek 
és az egyetemnek iskolai célra rendelt vagyonaik 
oly időközökben, midőn rendeltetésük cáljaira fel 
nem használhatók, egyetemes szabályrendelettel 
rendezni ; ama kérdés t : pedig fordithatók-e, mily 
körülmények között, és mily feltételek alatt iskolai 
célokra rendelt egyházi vagyonok más célra k? a 
legközelebbi zsinat által megoldandó kérdések közé 
felvenni szíveskedjék, 

A közgyűlés egyik kiemelkedő tárgyát ké-
pezte az egyházmegyéknek — a budapesti és hor-
vát-sziavon esperességek kivételével — az 1848. 
XX. t. c. végrehajtása tárgyában csaknem szóról-
szóra azonos határozatai, melyekben kifogásolják a 
közös bizottságnak eljárását, mely szerint a papi 
íizetés minimumát 1600 koronának hagyta meg a 
kormány elé terjesztett ínemoranduinában. Vilá-
gosan kimutatják az egyházmegyék, mennyire el-
lenkezik ez az osztó igazsággal, mikor a hasonló 
minősítésű állami, megyei és egyéb tisztviselők 
sokkal magasabb fizetési fokozatba vannak so-
rozva, miért is kívánják hogy 1. a papi fizetés mi-
nimuma állainsegélylyel 2400 korona legyen, 2. kor-
pótlékul a káplán! minőségben töltött idő betudá-
sával ötször 200 korona biztosittassék a papoknak, 
3. a meglevő nyugdíjalapok fölhasználásával oly 
nyugdijalap létesíttessék, mely lehetővé tegye, hogy 
a pap 30 éves szolgálat után teljes lizetéssel nyug-
díjba vonulhasson és 4. hogy a felekezeti tanitók 
kántorok, középiskolai és tanítóképzői tanárok li-
zetése egyenlő legyen az államiakéval korpótlék 
és nyugdíj tekintetében is, nemkülönben, hogy a 



vallástanitással foglalkozók munkájukhoz mért dija-
zásban részesüljenek. 

A fölsorolt kívánságokat a közgyűlés a tan-
ügyi bizottság ajánlatára a magáévá tette, csupán 
a 3-ik pont alattit toldotta meg azzal, hogy a 
nyugdíj csak munkaképtelenség esetén adandó ki, 
nehogy 52—53 éves, tehát jórészt legjobb munka-
képes erők léphessenek ki az egyház szolgálatából. 

Ugyancsak élénk megbeszélés tárgyát képezte 
az egyetemes bizottság javaslata a theologiák szer-
vezésére nézve. Általánosságban elfogadják a ja-
vaslatot az egyházmegyék, ha ugyan — úgymond— 
van szükség három egyenrangú theologiára ; de 
annál több kifogás alá estek a részletek, különösen 
a javaslat XV. szakasza, mely bár hangoztaija. 
hogy Pozsony és az egyetem között tennálló szer-
ződés érintetlen marad, mégis a pozsonyi theolo-
giától a legközelebbi kathedra üresedés esetén egy 
tanári állás fizetését el akarja vonni, hogy Eper-
jest és Sopront segítse vele. Az egyenlő theolo-
giák szervezésénél szembeötlő az egyenlőtlenség, 
mert mig a dunáninneni és bányai kerület szintén 
hozzájárulna a theologiák föntartásához, semmiféle 
jogot nem gyakorolhatnak, addig a tiszai és dunán-
túli kerület — mint fön tartó — maga választja a 
tanárokat, és kormányozza a területén levő theolo-
giát, a mellett ugyanezen kerületek a pozsonyi 
theologiába befolynak, mert hisz a nagybizottság-
ban helye van mind a négy püspöknek. A javas-
latból kifolyólag az a furcsa állapot is bekövetkez-
nék, hogy mig a soproni és eperjesi theologiánál 
első fokú hatóság gyanánt a kerület, második fo-
kon pedig az egyetem szerepel, addig a pozsonyinál 
ugy az első mint a másodfokú hatóságot az egye-
tem képezi. A közgyűlés ezeknél fogva a javaslat 
XV. szakaszát oly formán kívánja módosítani, hogy 
a hangoztatott egyenlőség ne irott malaszt legyen, 
hanem minden tekintetben érvényesüljön. 

Ugyané pontnál élénk vita fejlődött ki a fölött, 
vájjon a tlieologusok külföldön töltött ideje milyen 
mértékben számittassék be az itthoni 4 éves kur-
zusba. A közgyűlés óhajtja, hogy külföldön töltött 
két félév beszámittassék a theologusoknak, de oly 
föltétellel, hogy külföldön is kötelesek legyenek 
azon tantárgyakat hallgatni, melyek az illető év-
folyamban itthon előadatnak s természetesen ezek-
ből is kötelesek itthon vizsgázni. 

Laukó Károly azt kívánta, hogy mind a négy 
évet itthon legyen köteles tölteni a theologus s 
nemzeti érdekből teljék meg itthon magyar nem-
zeti érzéssel s legyen a magyar irodalomra utalvai 

Zsigmondy Jenő szükségesnek tartja, hogy 
mentül előbb hivatalt vállalhasson a theologus mint 
pap s mégis mehessen egy évre külföldre. 

Vei es József megvan arról győződve, hogy aki 
8 évi gimnáziumi, 3 évi theologiai tanfolyamon nem 
szitta lelkét tele hazaszeretettel, azt a 4-dik év sem 
nyerheti már meg. Irányadó elvünk a papok ne-
velésénél ne a nemzeti politika, hanem az egyház, 
szempont legyen. Ne engedjünk semmit tenni a 
nemzeti érdek rovására, de még sem szabad azt 
döntő szempont gyanánt elfogadni az egyházi ér-
dek rovására. Mi mindent megteszünk a nemzet 
érdekében, többet mint maga a magyar állam, a 
nemzetiségi törekvések ellensúlyozására, de maga 
az állam helyett rendőri szolgálatra nem adhatjuk 
át egyházi intézményeinket. Tegye mindegyik a inaga 
feladatát! Szükségesnek látja azt is, hogy a tlieologu-
sok a magyar protestáns irodalom történetét ala-

posan tanulhassák : ezt tehát a tantárgyak közé 
felvétetni Kéri ; szükséges volna még sociologiai 
ismeretekkel is ellátni őket az élet és elvek küz-
delmeire, hiszen korunkat, népünket a sociális 
kérdés a legkomolyabb alakjában foglalkoztatja ; 
kell, hogy a lelkész tájékozva levén, népét is tá-
jékoztathassa. A r, katholikusok e tekintetben is 
kiképezik papjaikat. 

A Luthertársaság Hivatalos Közlöny kiadására 
kér pénzbeli segélyt. Többen kinyilatkoztatták, az 
esperesek is, hogy azt nem tartják szükségesnek, 
Veres József elmondta érveit is, nevezetesen : tisz-
tán hirdetésekkel és körözvénvekkel nem lehetne 
egy lapot megtölteni, cikkekkel pedig nem lehet 
hivatalos lapot szerkeszteui. mert a cikkek irányá-
ért nem lehet felelős a hivatalos egyház, sőt fele-
lős szerkesztőt sem választhat általános nregnyug-
vásra, az egyházakat és lelkészeket nem lehet kö-
telezni egy lap járatására, a lelkészeket nem ér-
dekli az, hogy micsoda körleveleket adnak ki más 
kerület vagy egyházmegye lelkészeinek; körlevelek 
nem olyan számosak, hogy nagy teher volna kivo-
natolásuk stb. A felügyelő szavazás nélkül mondta 
ki a határozatot, hogy a kerület hozzájárul a kia-
dás költségeihez, hanem a költségvetést előbb is-
merni kívánja.*) 

Kérelem. Az egyetemes lelkészi értekezlet 
megbízása alapján tisztelettel kérem lelkész tár-
saimat, szíveskedjenek megbeszélésre alkalmas 
tárgyakat bejelenteni, vagy ilyenről szóló értekezé-
süket megküldeni, hogy előadóknak kioszthassam. 
Az egyházmegyei és kerületi lelkészi értekezletek 
jegyzőkönyvét megküldeni, hogy azok tartalmáról 
az egyetemes lelkészi értekezlet is tudomást sze-
rezhessen. Veres József az egyetemes lelkészi érte-
kezlet elnöke. 

Kérelem. Az egyetemes lelkészi értekezlet 
nov. 9-én délután 4 órakor tart gyűlést Budapes-
ten. A ki felolvasást szándékozik tartani, vagy leg-
alább megbeszélésre tárgyat kíván ajánlani, szíves-
kedjék nálam mentül előbb bejelenteni. Az érte-
kezlet befejezte után a lelkészek tanuló fiait se-
gélyező egyesület igazgató bizottsága tartja meg 
évi rendes közgyűlését. Orosházán, Í904. szept. 25. 

Veres József elnök. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

F. L. A következő kérdést kívánta lapunkban 
közölni: Egyik egyházi lap, a mely azt tartja ma-
gáról, hogy „Lutheri," majdnem minden számában 
hol ez vagy amaz, hivatásának magaslatán álló fér-

*) Fu rcsán vagyunk evvel a régóta eről tetet t lappal ! 
Mi köze a Lu the r t á r sa ságnak a hivatalos közleményekhez ? 
hiszen a Lu the r t á r saság célja : az evangeliumi v a l l á s o s 
irodalom fejlesztése és ter jesztése! A hirdetések és körlevelek 
kiadása sem vallásos, sem irodalom, sem fejlesztés ! A jelen, 
tés is fu rcsán van vele. Előbb-utóbb kell, hogy nekünk is 
legyen, he nem is ,,Hivatalos közlönyünk", de legalább 
egy olcsó néplapunk." Hiszen ez a ket tő egészen különböző 
két dolog! A néplap igenis a Lu ther tá r saság kezébe való, 
de Hivatalos Közlöny nem, annak kiadása csak üzlet, amiér t 
pedig engem valamikor ugyancsak megró t t a Lu ther tá r saság 
elnöke, pedig akkor én csak a tankönyvek, énekeskönyvek 
kezelését a jánlo t tam. 



íiu ellen, okok vagy ok nélkül személyes támadások 
intéztéztetuek, magán ügyeibe avatatlan kézzel, ké-
retlenül és rosszakaratulag belenyal, durva, zabo-
látlan, óesárló, gyalázó és kicsinyítő kifejezések 
használtatnak, közhasznú intézkedések nemzeti 
sére lmeknek deciaráitatnak és suba alatt áldatlan, 
hajtogatások folynak. Ezek közismereti! igazságok. 
EzeKet látva kérdezzük : 1. Helyeselhető-e azon 
egyházi lapnak fentebb vázolt irás- és h a r c m o d o r a ? 
2. S ha nem, mi a teendő az ilyen minden egy-
háziasságot és jóizlést sértő, az egyházat lealacso-
nyító és tekintélyét leromboló, az egyesek magán-
ügyeit könyörtelenül pellengérre állító keresztyén 
el lenes eljárása ellen 7 — Válaszunk ez : magától 
értetődik, hogy az az eljárás és modor nem helye-
selhető, de nem lehet ellene tenni semmit egye-
bet, mint visszaküldeni a lapot ; tolakodása any-
nyira megy (tudja miért!), hogy rendesen küldi 
olyanoknak is, a kik meg sem rendelték. Bizik 
abban, hogy csak elolvassák, s akkor a rágalom-
ból, ha csak picit is, elhisznek. Semper uliqnid 
haeret ! Ez kell neki ! — R. K. Köszönettel fogad-
juk és közre adjuk ezen a helyen a figyelmeztetést, 
mely szerint Müller Béla, ki sanfranciskói missziói 
lelkésznek adja ki magát s a küluiissió célra gyűjt, 
nem megbízható, sőt megérdemli, hogy a hol je-
lentkezik, a rendőrséghez utasit tassék. — C. J . 
Még az utolsó negyedre hiányzik az előlizetés. 
— M. N. Igaz; a képviselő házban megtörtént, 
hogy mikor Baltik püspök hazafiságának védelmére 
szólaltam fel, Szalay Imre azt mondta : „látszik, 
hogy te is lutheránus pánszláv vagy." Aiiide éppen 
én tiltakozom leghangosabban az ellen, hogy mind-
untalan ar ra használják fel ezt az elhamarkodott 
közbekiáltást, mintha minden pánszlávot csakis ily 
alaptalanul gyanúsí thatnának pánszlávsággal. Ké-
rem : a tapasztalat is, a logika is tiltakozik az ilyen 
alkalmazás ellen. Némelyeket pánszlávnak monda-
nak, ezek között Veres József csakugyan nem 
pánszláv, tehát a többiek sem pánszlávok, Ez rossz 
következtetés ! Az a Szalay-féle közbekiáltás mást 
bizonyít, t. i. azt, hogy a pánszlávok olyan rossz 
hirbe keverték már lu theránus egyházunkat, hogy 
miattuk hajlandók némelyek minden lutheránust 
egy kalap,alá fogni a pánszlávökkal. Az én háta-
mon ne másszanak ki a valódi pánszlávok a gya-
núból ! Védem szívesen a tótokat, képviselőházban, 
gyűlésen, sajtóban, de nem védem a pánszlávokat. 
A kettő között nagy a külömbség. V. .1. 

Pályázatok. 
A n ó g r á d i á g . h i t v . ev . e g y h á z m e g y é -

h e z t a r t o z ó ozd in i és c s e h b r e z ó i c o n g r u á s 
e g y h á z a k 

l e l k é s z i á l l o m á s a i 
ü r e s e d é s b e n lévén , a z o k r a p á l y á z a t h i r d e t -
t e t i k . S z o l g á l a t i n y e l v t ó t ós m a g y a r . 

P á l y á z ó k f o l y a m o d v á n y a i k a t fo lyó év i 
c jk tóber 30- ig a l u l í r o t t e s p ? r e s h e z k ü l d j é k be . 

Kz i r á sz , 1904. s z e p t . 22. 

Wladá r M iksa 
95. 1 — 1 esperes. 

Pályázat 
a b á n s á g i á g o s t . h . e v a n g . e g y h á z m e -

g y é h e z t a r t o z ó nándorhegy i 

lelkészi állomásra. 
A z a n y a e g y h á z h o z K a r á n s e b e s l e á n y e g y h á z 
is t a r t o z i k 158 l é l ekke l . 

I . J a v a d a l o m : 
1. 1600 k o r o n a k é s z p é n z . 
2. L a k á s k e r t t e l . 
3. 2 (ke t tő ) h o l d s z á n t ó f ö l d h a s z o n é l -

v e z e t e . 
4. H a t ö l t ű z i f a . 
5. S t ó l á k . 
6. 3 n a g y ü n n e p i o f f e r t o r i u m . 
7. N a p i d í j és ú t i k ö l t s é g a z e g y h á z m e -

g y e i k ö z g y ű l é s r e és f u n c t i o k o n k i v ü l v é g z e t t 
l e lké sz i t é n y k e d é s a l k a l m á v a l a filiálebah. 

I I . S z o l g á l a t i n y e l v a n é m e t , a k i , t ó t u l 
is t u d , e l ő n y b e r é s z e s ü l . 

I I I . K ö t e l e s s é g e a l e lkész i t e e n d ő k ö n ki-
v ü l a v a l l á s t a n í t á s . 

M e g j e g y z e n d ő , h o g y a b á n y a i á g . h i t v . 
ev . e g y h á z k e r ü l e t l e l k é s z v á l a s z t á s i s z a b á l y -
r e n d e l e t 18. §. d) p o n t j á b a n e m i i t e t t s e g é d -
l e l k é s z e k is p á l y á z h a t n a k . 

S z a b á l y s z e r ű j e l e n t k e z é s a f ő e s p e r e s n é l 
f. évi október hó végéig. 

T e m e s v á r , 1904. s z e p t e m b e r h ó 2 8 - á n . 
Kramár Béla 

97 2—1 főesperes. 
J . ' 

V i l á g h í r ű ! 
A RFlfflBíi" f e s t é s z e t i müintézet a ki-

(1 j j IVLAUiMJ valóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—l Első rangú k é p e k árai : 
Olaj-, aquarell- és pastellfestésben fénykép után 

48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 
Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-

és krétarajz ára 5 korona 
Rész le tes á r j egyzék bé rmen tve . 

Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„l^ORD" festészeti ipintiézet 
B u d a p e s t , V I I . , R o t t e n b i l l e r - u t c a 46. 

^r— 1 



Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
j j táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 
M 
M 
M # 
* 

Wegenstein C. L. 
— — e lső dé lmagyaro rszág i = 

* orgona-épilő műintézef 
^ • (villamos tizemre berendezve 

Temesvárott. 
S z á l l í t 

r e n d s z e r 
k i t ű n ő , 

s z e r i n t 
l e g ú j a b b 
k é s z í t e t t 

pneumatikus 

ü o r g o n á v á * 
* 
M 
* 
* 
* 

bármi iy nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szivesen szolgálok. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
r-* 
* * * » 
» 
X * 
* * 

Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—21 

baktai EGRY FERENCZ 
liarangöntö 

K i s - G e i ő e z, U n g m egye . 
Ajánlom liarang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

T r 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessék árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az elismerő iratokból: 

T. Egry Ferencz harangöntő úrnak Kis-G-ejőcz. Azon 
haranggal , melyet uraságod a kis-bereznai monostor-tem-
plom részéről küldöt t és sa já t találmányú szabadalmazott 
vaskoronával ellátott, tel jesen megvagj 'ok elégedve ; mint 
amidőn tek. uraságodnak becses tudomására jut ta tok, egy-
ben önt, mint a harangöntés terén pájá t r i tki tó pur i tán 
jellemű mestert , a Főtisztelendő lelkészkedő Papság s az 
egyház gondnokainak figyelmébe a legmelegebben ajánlom. 

Dudics Incze, m o n o s t o r - f o n ö k . 

Készít mindennemű 

vas- és f émön töde részvény- tá rsaság S Z O M B A T H E L Y . 
R a k t á r : Budapest , V., Lipót-körut 15. 

A 1 
Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat 

B e n z i n - m o t o r o s c s é p l ö k é s z l e t e k . 
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m 

bL 

2 - 5 0 
lóerőig 
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52 25—12 
Malomép i tésze t : Uj hengejrszékek, m i n d e n e szakmába vágó KülÖnleaeSSéq : Legú jabb szerkezetű csavaros 

. gép gyár tása . Teljes mümalmiberendezések. és szabad, víznyomású borsajtók. 
O s b o r n e D. M.- fé le világhírű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 
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Előfizetés di ja: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 tili. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
*••©•+ 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

A vallástanárok jogi helyzetének kér-
déséhez. 

A val lástanárok mult évi értekezlete megbízásából irta, s a 
folvó évi ér tekezlet elé ter jeszt i : Geduly Henrik ev. lelkész 

egyházkerület i jegyző, 
(folyt, és vége.) 

Ne szakítsuk há t szét t isztelt ér tekezlet 
a Krisztusban egymáshoz tar tozó részeket. 
A mit a tételes törvény, a kifejlődött gya-
korlat és az egyház jól felfogott érdeke egy-
forma erővel hangsúlyoz, annak ad junk erő-
teljes és ha tározot t kifejezést az életben is 
és ha egyszer megál lapí to t tuk azt az egye-
dül helyes igazságot , hogy a vallástanár lel-
kipásztor, hogy ugy mond jam : „intézeti lel-
kész" már pedig egyéb egyházjogi tényt e 
/észben meg nem állapíthatunk : akkor von-
juk le ennek consequentiái t is és állítsuk be 
a val lás tanár t , mint intézeti lelkészt, minden 
fokon a közegyház élő egész jogi közössé-
gébe. 

Megpróbál ta ezt már a mult évi érte-
kezlet is, de nézetem szerint kevés erővel, 
csak ál ta lánosságban, de nem a gyakor la t i 
szükség szemelőtt ta r tásával és nem az egész 
egyházi jogélet terére való vonatkozással . 
Megkísértem én is a va l l á s tanár egyházjogi 
helyzetét az evangeliomi egyházi élet szem-
pont jából vázolni. 

a) A vallástanár az egyházközségben. 
1. A va l lás tanár t a középiskola fennta r tó 

ha tósága választ ja ; de mivel az alább kö-
vetkező megál lapí tásoknál fogva a vallásta-
nár a gyülekezeti életben is — mint annak 
egyik hivatot t tényezője, befoly — a válasz-
tás eredményét a fenn ta r tó ha tóság szeretet-
teljes tudomásul vétel véget t közli a gyüle-
kezettel . 

2. A va l lás tanár hivatalból t a g j a az 
egyház tanácsnak , képviseletnek, közgyűlés-
nek, iskolaszéknek. 

3. A gyülekezet i lelkésszel való szere-
tet tel jes megál lapodás a lap ján és a gyüleke-
zeti szokások ügyelembevételével a gyüleke-
zetben lelkészi igehirdetői fe ladatot tel jesí t , 
— e tek in te tben őt az iskola nem gá to lha t ja y 

sőt jövőben maga az iskola tar tozik gondos-
kodni oly meghivási módozatokról , a melyek-
ben a val lás tanár f igyelme előre fel legyen 
hiva a gyülekezet i igehirdetői szereplés, igy 
pl. reformat io kor, áldozó-csütörtökön, esetleg 
pünkösdkor és á l t a lában minden oly alka-
lommal, a mely egyháztörténet Heg Jon tos vo-
natkozású. a nyilvános közös is tentisztelet 
végzésének kivánatos voltára, ez lévén a 
szülék, a gyermekek és az egész közegyház 
előtt folyton megújuló, megnyugtató bizonyság 
arra , hogy a va l lás tanár személyiségében a 
gyülekezet valóban h iva to t t intézeti lelki-
pásztorra l dicsekedhetik. 

4. A gyülekezeti lelkésszel való szeretet-
teljes megál lapodás a lapján keresztelhet, avat-
hat , eskethet , conf i rmálhat , t emethe t ; mely 
esetekben a szolgála ta i t igénybevevő fél őt 
külön t iszteletdí jban részesíteni tar tozik . 

5. Válasz tható bármely gyülekezet i jel-
legű tisztségre, kivéve az egyházfelügyelni 
és a szabályrendelet i leg más képesítéshez 
fűzöt t t isztségeket . 

b) A vallástanár az egyházmegyén. 
1. Mint ál landó természetű lelkipásztori 

hivatással megbízot t egyén hivatalból tagja 
az egyházmegyének, nem lévén mél tányos 
dolog, hogy a midőn az egyház jogi életé-
nek tényezői (törvényszéki birák) és iskola-
ügyének ellenőre-^(dékánok) hivatalból t ag ja i 



az egyházmegyei közgyűlésnek, akkor a kö-
zépiskolai igehirdetői, lelkipásztori feladat 
teljesítője ki legyen zárva épen azon elsőfokú 
hatósági szerv életéből, a mely a vezetése 
a la t t álló egyháztestületek összes életviszo-
nyainak (s mennyire fontos ezek között épen 
a középiskolai igehirdetés !) számbavételére 
van hivatva. 

-2. csak nyer a? egyházmegyei köz-
gyűlés. nyer egy eleven, sajátlagos lelkipász-
tori feladatot teljesitő s mert a maga hiva-
tása körében mással nem pótolható, tehát 
más által magán az egyházmegyén is helye-
sen nem képviselhető tagot, — és nyer az 
intézet lelkésze, mert kötelességszerű sürü 
érintkezésben lévén a gyakorlati lelkipásztori 
élet és egyházkormányzat tényezőivel, jelen-
ségeivel, magába az iskolába is beviheti, 
legalább is több módja lesz bevinni az élet 
számára nevelő gyakorlatias eljárást, felfo-
gást , célokat, sikereket. 

3. De nyernek vele az egyházmegye többi 
lelkészei is. Hiszen a tanitás, az igehirdetés 
az ő hivatásszerinti főteendőjök is. Melyik 
lelkipásztor ne volna vallástanár a szó álta-
lános, eszményi értelmében? És melyik lelki-
pásztor volna e téren annyira tökéletes, hogy 
a különböző irányú tapasztalatoknak az ő 
tudását is fejlesztő, az ő látókörét is tágító 
behatásaira semmiféle szüksége ne volna. Es 
elvégre a vallástanár vezetésére bizott fő-
gymnasiumi, fő reáliskolai, tanítóképzői, szó-
val közép- és magasabb fokozatú iskolái 
evang. ifjúság a mi ifjúságiink, a mi véreink, 
a mi testvéreink a Krisztusban — az ő ha-
ladásuk a Jézus tudományában, az ő fejlő-
désök az evangéliom elvei szerint első sor-
ban kell. hogy érdelődésünk tárgyát képezzék. 
Minden a mellett szól tehát, hogy ha vala-
lakinek, ugy a vallástanárnak is méltó helye 
van az egyházmegyére meghívottak között, 
s midőn oda testvéri szándékkal belépni kész 
és hajlandó, nem kevesebb testvéri hajlan-
dósággal kell, hogy oda befogadtassék. 

4. Ha pedig már egyszer befogadtatott 
oda, kell, hogy az egyházi törvény korlátain 
belől joifök es kötelességek dolgában legyen 
egyenjogú többi lelkésztestvéreivel, vagyis, 
kivéve azon állásokat, a melyekre az egy-
házi törvényhozás kifejezett szándékához ké-

pest csak gyülekezeti lelkészek választhatók, 
(97. §.) a többiekre legyen ő is megválaszt-
ható (egyházmegyei lelkészjegyző, dékán, 
lelkész-törvényszéki biró, pénztáros, — 105. 
— kerületi lelkészképviselő 87. §. q. stb.) 

5. Legyen hivatalból tagja az egyház-
megye tanügyi és gyámintézeti bizottságának. 

c) A vallástanár az egyházkerületen. 
Habár az imént hivatkozott egyházi 

törvény (87. §. g.) fenti tételeink által adott 
magyarázata értelmében az egyházkerületi 
közgyűlésre választás utján felküldendő egy-
házmegyei lelkészképviselők sorában méltán 
helyet foglalhat a főgymnasiumi vallástanár, 
ámde az ő beszámításával egyetemben ki-
alakúit egyházmegyei lelkészi kar minden 
ideális testvéri érzülete mellett mégis alig 
hihető, hogy a gyakorlati élet rá ne cáfolna 
azon reményünkre, hogy egyszer-másszor őt 
is felküldik a kerületre. 

Hogy tehát az eszközök ne álljanak út-
jában a célnak, hogy az az óhajtot t harmó-
nia, a kerületi közgyűlésen való részvétel 
kérdésén hajótörést ne szenvedjen, oly expe-
diensröl kell gondoskodni, a m e l y ne zavar ja 
meg a lényeget, senkivel szemben ne legyen 
jogfosztó, vag}7 korlátozó természetű, de ma-
gát a vallástanári intézménynek az egyház-
kerületi közgyűlésen való képviseltetését mé-
gis biztosítsa. 

S ilyen expediensre kész mintát szolgál-
ta t az egyházi alkotmánynak a kebelbeli ta-
nítók egyháztestületi közgyűlésen való rész-
vételére vonatkozó 112 §. c. pontja, a mely 
kimondja, hogy az egyházkerületi közgyű-
lésnek választás utján tagja a ,,szabályren-
detetihg meghatározandó módon kiküldött két 
népiskolai tanitó." 

Igaz, hogy a törvénynek ez az intézke-
dése nem egészen szabályszerű. Az elemi 
iskolai oktatás oly nagyfontosságú intézmé-
nye az egyháznak, a kor világiasitó irány-
eszméi mellett a lelkészi és tanítói intéz-
mény mennél sűrűbben, az egyházi élet min-
den polcán egybeolvadó működése oly nagy 
horderejű érdeke a közegyháznak, hogy én 
a magam részéről inkább hajlandó lettem 
volna tágí tani az alkotmányszerü kereteken 
és magasabb számban megállapítani a kerü-
leti közgyűlés hivatalból jogosult tagjai t , 



mint ilyen szűk számra szoritani az elemi 
iskolai intézmén}7 képviseletét az egyház-
kerületen. 

De hát a tény adva van. A törvény ki-
mondja az arányt s a midőn a vallástanári 
intézménynek az egyházkerületi közg}Tülésen 
való képviseletét szabályozni kivánják, a kü-
lönböző szempontok arányos egybevetésétől 
el nem zárkózhatnak. Ha pedig ilyen alapon 
indulunk ki, akkor meg kell állapodnunk 
abban, hogy az egyházkerület középiskolái-
ban működő vallástanárok közül évenként 
egy, s ez is természetesen intézetenként vál-
takozó sorrendben legyen hivatal szerinti t ag ja 
az egyházkerületi közgyűlésnek. 

Igen természetes, hogy e meghatározás 
nem csupán az egyházunkbeli, de más jel-
hgii középiskoláknál működő val lástanárokra 
is kiterjed. Mert bizonyos az, hogy mindezen 
utóbb emiitett iskolákban működő vallásta-
nárok lelkészi állású egyéniségek, a kik az 
egyházmegyei közgyűlésen részt vesznek, de 
már a kerületi közgyűlésen csak a legrit-
kább esetben. Nem volna tehát méltányos 
dolog a kerületi közgyűlésen való részvételö-
ket azon a cimen is korlátozni, hogy ők 
első sorban lelkészek és csak azután vallás-
tanárok. De meg mennél több iskola vallás-
tanárának nyilik a lka lmi a kerületi közgyű-
lésen való részvételre, annál inkább van biz-
tositva a vallástanitás minden oldalon való 
rendezésének és majdan rendben tar tásának 
az érdeke. 

Ugyanezen okokból kimondandónak vél-
ném, hogy 

1. Tanácskozási joggal minden kebel beli 
vallástanár jogosult résztvenni a kerület1 

közgyűlésen. 
2. Hogy a szavazati joggal egyházke-

rületenként kiküldendő egy val lástanár jo-
gosult és kötelezett tagja a ker illeti tanügyi 
és gyáminti '\eti tanácskormány nah. 

d) A vallástanár az egyhá{egyetemen. 
Különböző módon, lia nem is hivatás-

szerűen, mint a hogy én tervezem, de egyes 
kerületi t isztségekre vagy bizottsági tagsá-
gokra történt megválasztatásuknál fogva a 
vallástanári intézmény képviselőinek az egy-
házkerületen való képviseletéről már is gon-
doskodva van. 

De egyáltalán nem tör tént gondoskodás 
az egyetemes közgyűlésen való részvételök-
ről. Pedig alább felsorolandó érveim azt hi-
szem, mindenkit meggyőznek arról, hogy 
erre is határozot tan szükség van. 

Mert mit tapasz ta lunk? Már huzamosabb 
ideje, — az egyes résztvevőknek vagy az 
általuk képviselt iskoláknak nem csekély ál-
dozata árán évenként egyszer, rendszerint 
az egyetemes közgyűlést megelőzőleg az ösz-
szes vallástanárok eg ybegyülnek, szakmá-
jokba vágó tá rgyak felöl eszmecserét folytat-
nak, nagy jelentőségű elhatározásokat kezde-
ményeznek. — de azon az erkölcsi erőn kivül, 
a melyet diszes testületük önmagában kép-
visel, kifelé semmiféle foganatot nem tud-
nak szerezni megállapodásuknak, sőt azon 
kezdem, voltaképen azt sem tudják, kinél, 
mel}r egyházi hatóságnál, közegnél vagy tes-
tületnél kezdeményezzék szakszerű megálla-
podásaik jogos érvényesítését. 

Há t ez azokkal a nagy érdekekkel szem-
ben, a melyeket hazai evang. egyházunkban 
a középiskolai vallásoktatás képvisel, külö-
nösen akkor, a mikor mindenfelől általános 
a panasz, hogy tanitás, tanmenet , tanórák, 
tankön}rvek stb. szempontjából kiforratlan, 
rendezetlen állapotok, ősi slendrián nyűgé-
vel kell küzködnünk, a mikor nyüzsög, forr, 
a béklyókból kitörni vágyik a rendezés refor-
máló irányzata, semmiképen nem helyes do-
log. Kell szoros szervi kapcsolatot létesiteni 
a vallástanári intézmény és az egyház e g y e -
teme között ; kapcsolatot, a mely biztositsa 
egyfelől az e téren rendezésre váró dolgok 
között a lényegi egységet, de a mely másfe-
lől áttéphetlen, erős láncainál fogva bizto-
sitsa az egyetemes egyház Vl'áó. óvó és irá-
ny itó hatását is a vallástanári intézmény jövö 
kifejlődésében. az intézmény jövendőbeli fel-
adataina k megvalósításában. 

Mivel pedig az ügy érdekében megen-
gedhetetlen, hogy szakszerű kérdésekben 
épen a vallástanári intézményt és épen az 
egyetemes g3Tülésen nem szakavatot t refe-
rensek képviseljék, de nem kevésbé megen-
gedhetetlen volna az is, hogy maga az egye-
temes gyűlés, az egyház legfelső kormányzó 
hatósága, a vallástanárok tanácskozó testü-
letévé váljék, gondoskodni kell egy átmenő 



szerv beállításáról, a mely a vallástanárok 
szakszerű értekezletét magán az egyetemes 
közgyűlésen képviselje. És ezt a szervet vé-
lem én feltalálhatónak akkor, ha kimondatik 
hogy a négy egyházkerületi közgyűlés vá-
lassztott vallástanár tagja i közül évenként egy 
kerületenként felváltva hivatalból tagja a{ 
egyet, tanügyi bizottságnak, kö^okt. bizottság-
nak és az egyetemes közgyűlésnek és ott elő-
adója : 

1. egyrészről a vaJlástanitásra és álta-
lában a vallástanári intézményre vonatkozó-
lag az alsófoku egyházi hatóságoktól és tes-
tületektől beérkezett, de egyetemes közgyű-
lési megerősítésre utalt határozatoknak. 

2. a vallástanárok értekezletén hozott ja-
vaslatszerü megállapodásoknak, a melyek 
aztán vagy az egyetemes közgyűlés által 
saját hatáskörén belől azonnal elintéztetnek, 
vagy a menn3'iben nagyobb horderejű kez-
deményezéseket foglalnak magukban, alkot-
mányos tárgyalás végett az egyházkerüle-
tekhez — és igy tovább — leszállittatnak. 

* 
* * 

Ezekben van szerencsém javaslataimat 
előterjeszteni. Figyelmes hallgatóim észreve-
hették bennök azt az irányzatot, a mely fél-
téken}"en igyekszik megóvni az egyház egy-
ségét, alkotmányának szellemét, de egytútal 
egyes szerveink képességét arra, hogy valóban 

egyházias, közhasznú tevékenységet fejthes-
senek ki. 

Egy közgazdasági cikkben olvastam a 
minap, hogy ha a mult század az egyéni erő 
érvényesülésének, akkor a jelen század a 
tömegszervezésnek korszaka. Hát én, noha a 
Bodnár-féle eszmehullámzás történet filozó-
fiai rendszerét ismerem és bizonyos fokig 
méltánylom is, ennyire finoman disztinguálni 
nem tudom. 

De tudom azt az egyet, tudom minden 
aesthetikai, filozófiai és fizikai igazság egy-
bevetéséből, hogy a szervezet akkor a leg-
hatalmasabb, ha az egyes szerveiben rejlő 
erő centrifugál és centripetál törekvéseinek 
kifejtésére egyaránt módot nj 'ujt . 

En a vallástanárok egyházjogi helyze-
tének megállapítására irányuló törekvéseim-
ben sem az egyént, sem a tömeget (értsd a 
szervezett egyház összessége) nem néztem, 
de néztem azt, hogy a mennyire e kérdés 
korlátain belől alkalom nyílik reá, az egy-
házi autonómiának minden vonalon való egy-
séges és egészséges életnyilvánulásait biztosít-
sam. 

Ez a törekvés legyen zászlajára írva 
minden egyházias tevékenységünknek, akkor 
nincs mit félnünk az idők viharaitól. 

Ebben a szellemben ajánlom javaslatai-
mat elfogadásra.. 

A kormány 1902. évi jelentéséből. 
(Folyta tás és vége.) 

A~ egyes hitfelekezetek nyeresége vagy vesztesége, az áttérések folytán 1896-tól 1902-ig. 

Hitfelekezet 
Nyereség (t) va gy veszteség ( - ) 

Hitfelekezet M a g y a r 0 r s z á g 0 n Hitfelekezet 
1896-ban 1897-ben 1898-ban 1899-ben 1900-ban 1901-ben 1902-ben 

Római katholikus -1* 416 1149 1217 "i" 1701 + 1825 4- 1866 + 1530 
Görög katholikus •f 1558 692 — 154 — 252 •f 774 + 579 + i 381 
Görög keleti — 1634 — 1021 + 108 — 125 — 948 — 840 — 642 
Ágostai hitvallású evang. — 453 — 280 — 46 — 313 — 303 — 194 — 333 
Evangelikus református — 28 416 — 900 — 814 891 — 831 — 754 
Unitárius -J- 264 74 2 + 124 — 63 — 100 + 187 
Izraelita — 97 178 — 221 — 308 367 — 468 — 35.7 
Egyéb vallású — 6 17 6 — - 13 — 25 — 12 — 12 



Felekezetből kilépettek és a felekezetek kö-
telékébe visszatért felekezeten kívüliek összes 
szama 1896-tól 1902-ig Magyarországon, a) Ki -
l é p t e k . Á g o s t . h i t v . ev . 1 8 9 6 - b a n 755, 1897-
b e n fi93, 1 8 9 8 - b a n 188, 1 8 9 9 - b e n 202, 1900-
b a n 358, 1 9 0 1 - b e n f é r f i : 98 n ő : 155 ö s s z e s e n 
253. 1902-ben fé l t i : 139 nö : 166 össz . 305, 
1896- tó l 1902-ig ö s sze sen fér f i : 1263, nő: 1490 
e g y ü t t 2753 . b) V i s s z a t é r t e k . 189 6 - b a n 3, 
1897-ben 5, 1 8 9 8 - b a n 77, 1899-ben 2, 1900-
b a n — 1901-ben f é r f i : 3, nö : 5, egyöt t , 8, 1 902-
b e n f é r f i : 9 nö : 8 e g y ü t t 17, 1896-tól 1902- ig 
ö s s z e s e n f é r f i : 59 nö : 53 e g y ü t t 112. 

Az 1902-ben felekezetből kilépettek kimu-
tatása nemük és életkoruk szerint, elhagyott 
hitfelekezetükkel egybevetve. Á g o s t a i h i t v a l l á s ú 
evano-. 20 é v e n a lu l f é r f i 2 nö 5, 2 0 — 2 4 

é v e s fér f i 7 nö 22, 2 5 — 2 9 é v e s férf i 22 n ö 
20, 3 0 — 3 9 éves fér f i 41 n ö 51, 4 0 — 4 9 é v e s 
fé r f i 34 nö 30. 5 0 — 5 9 éves fé r f i 2r> nö 26, 
60 é v e n fe lü l fé r f i 8 nö 12, ö s s z e s e n fé r f i 
139 nő 166 e g y ü t t 305, o]ü : 25 50. 

Az 1899—1902. években érvénytelenné nyilvá-
nítással, felbontással és ágy- és asztaltól való 
elválasztással befejezett házassági perekben sze-

replő házasfelek vallása. 

É v 
Az összes 
befejezett 

perek 
száma 

A f é r j 
v a l l 

ág. h. ev. 

A feleség 
á s a 
ág. h. ev. 

1899 — — 1892 233 ' 233 
1900 — — 2095 248 247 
1901 — — 2 4 9 5 297 286 
1902 — — 2614 317 322 

Belföld. 
Torony és harangszentelés Oroszvár-ott (Mo-

>011111.) Szép ünnepélye volt Oroszvár kisded mo-
sonyi leány-egyházának f. é. szept, 18-án. Szép és 
felemelő azért, mert ő méltósága Dr. Baltik Fri-
gyes püspök úr maga jött el, szive sugallatát kö-
vetve — úgymond — ezen a canor.ica vizitáció 
alkalmával általa megszeretet t kis gyülekezetbe s 
végezte a felszentelés lélekemelő funkcióját. Így 
ünnepe volt e toronyszente lés az egész mosoni 
esperességnek, melynek lelkészi kara egynek kivé-
telével, kit aggkora s a távolság akadályozott, el-
jött örülni az örülőkkel. A szegény, anyagi gon-
dokkal küzdő, az e. e. e. gyámintézet, a Gusztáv 
Adolf, a Gotteskasten egyletek s az egyházkerület 
által évtizedek óta szeretettel segélyzett leányegv-
ház meggyőződhetett arról, hogy az egyház ennek 
a jó édes anyának s a hittestvérek gyámolító sze-
retete mindig is az é rdemes szűkölködők felé irá-
nyúi s buzgó bizalommal énekelhet te a „ne csüg-
gedj kisded sereg" vigasztaló, felemelő énekét. De 
példát vehet ezen kis gyülekezettől sok más, jobb 
viszonyoknak örvendő egyházközség, inert hogy 
az egyházszeretet , a hitbuzgóság miket lendit, 
megmutat ja ü roszvár a múltban és most is fénye-
sen a jelenben. Alig lesz példa a magyarhoni ág. 
h. ev. egyházban, hogy egy hitközség hivei telek-
könvvileg biztosították volna egyházi járulékaikat. 
Megtették ezt az oroszvári hivek ezelőtt 20 évvel 
úgy, hogy a lelkészi és tanítói te rmesz tvény járu-
lékokat minden egyháztag a maga ingatlanára be-
tábláztatta s ez által örök időkre biztos alapra fek-
tette az egyházközség fenállását. Kisded imaházá-
nak, mely 1826-ban épült, hiányzott a torony s ha-
rangok, s ennek fölállítása volt régi melegen ohaj-

tott vágya a gyülekezetnek. Az elmúlt tavasszal 
estomihi vasárnapján elhatározta a közgyűlés, hogy 
belemegy egy harangláb épí tésébe s meg is csi-
náltatta a tervet és költségvetést. De harangláb 
csak amolyan szerényes expediens — dicséretre 
méltó felbuzdulással elvetették az eredeti szerény 
tervet s határozatba ment hogy tornyot épí tenek. 
Istenben vetett bizalommal s a hivek önként vál-
lalt megadóztatásával, a tehetősebbek tekintélyes 
szeretetadományával (a r. kath. Henkel grófné 
10000 téglát adott) s miután egy zurányi lelkes 
egyháztag, Zimmerman György egyszerű töldmives 
telekkönyvi biztosíték s minden költségnélkül (>000 
koronát adott kölcsönbe 4°/0 mellett 12 évi tör-
lesztésre, lehetséges volt a 8000 koronára előirány-
zott toronyépítésbe s 2 harang beszerzésébe bele 
menni. Schiller soproni épí tőmester válalta magára 
a torony építését s a hires Seltenhoffer cég a két 
harang öntését . Előbbi kiemelendő nem csak azért 
mivel igen csinos tornyot emelt, hanem különösen 
azért, mert a mi ritka eset, az előirányzat alatt 
maradt az összköltség. Seltenhofert a harangok 
kedves összhangzata dicséri. Az önköltségen, hit-
rokoni szívességből megjelent pozsonyi egyházi 
vagy 100 tagból álló vegyes kar, Frühwirt Samu 
karnagyai az élén, nyitotta meg az ünnepélyt a to-
rony előtt szabad ég alatt gyönyörű motettel, 
melynek elhangzása után ő méltósága a püspök 
úr mondta felavató beszédjét Ján. Jel. 1, 8 alap-
ján. mély hatást keltve a hallgatók szivében. A fel-
szentelési aktust befejezte az énekkar magyar 
énekkel s aztán harangszó mellett vonult be a 
nagyszámú közönség a feldíszített templomba, meg-
töltve azt minden zugában. A liturgiát a főespe-
res végezte s utánna a szent beszédet Zimmer-
mann János, helyi lelkész mondotta a nagyobbik 



harang feliratát „a szeretet soha el nem fogy" 
vévén alapul. Szivhez szóló épitő szép be-
széd volt, méltó az ünnepi alkalomhoz.' Ezen 
beszéd után a püspök úr kívánságára urva-
esorát osztott a főesperes. Gyonási beszédét Luk. 
14. 17 versére alapította „jertek el. mert immár 
mindenek elkészíttettek," mely jézusi mondás a 
templom kapuja fölé van köbe vésve. Az urvacso-
rában részt vettek ő méltósága a püspök úr, a 
mosonyi lelkészi kar és a prezbitérium, élén a 
helyi felügyelővel. Szokatlantalán ez a funkció fel-
szentelésnél, de igen szépen és hatásosan illett 
bele az ünnepélybe, melyet a püspök úr által mon-
dott áldás fejezett be. Agg főpásztorunkat a mily 
szeretettel fogadtuk, oly szeretettel kisértük az 
állomásra s bucsuztunk el töle hálás köszönettel, 
hogy bokros teendői között, drága idejét nem 
kímélve eljött, erősíteni s buzdítani az erőtleneket 
s gyengéket, a kik ünnepjükön, melyre oly szá-
mosan jöttek el a hitrokonok, bizony tapasztal-
hatták azt, liogy igenis „a szeretet soha el nem 
fogy." X. 

Jelentés a besztercebányai ág. Jiit.v. evang. 
ker. egyházközség és iskoláinak 1903. évi állapo-
táról. A minden tekintetben kimerítő jelentés egy 
vonzóan megirott bevezetésben egész általánosság-
ban a beszterczebánvai ev. egyház mult évi álla-
potait rajzolja, majd az egyházközség és intézetei-
nek 1908, évi áttekinthető képét a következőkben 
ismerteti : A község érdemes és áldozatokban 
máris igen gazdag felügyelője Stadler Todor, és 
2 lelkésze Mikler Sámuel, volt nkörösi tögyimn. 
tanár és S\teliló Gerö. „Az egyházközség kormány-
zata" c. alatt részletesen beszámol a Jelentés a 
község belső viszonyaival. Van külön gazdasági és 
temetői, kölcsönügyi, számvizsgáló, énekügyi és 
egyházi adóbizottsága. Az egyházközségnek van vi-
rágzó algyimnásiuma és látogatott népiskolája. Te-
temes ösztöndíj és szegény és segélvalapitványok-
kal is rendelkezik, s van külön gyám- és nyugdíj-
intézete is. Birtok és vagyoni állása az egyházköz-
ségnek 11664213, bevétele 51274-41, kiadása51051-78 
gymn. vagyonállása 39969.37 korona. Az alumneum, 
vagyona 33246, évi gyarapodása 100153 koi. Lé-
lekszám a filiákkal és szórványokkal együtt 5350. 
Szül. 142, hirdettetett 43 pár, eskettetett 40 pár, 
meghalt 134 személy, confirmáltatott 100 gyermek, 
urvacsorához járult 4256 lélek, ami bizonyára szép 
és tekintélyes szám s az egyházközség vallásos 
buzgoságának fényes bizonyítéka. Egyházi adóban 
űzettek az anyaegyház hivei 4073-80, a leányegy-
házakban 183 kor. A legnagyobb tétel 50. a leg-
kisebb 2 kor. Hátralék fejében fizettek a leány-
egyházak 275 koronát. A jelentés egy valóban anyagi 
és szellemi tekintetben virágzó egyházközségnek 
a küképe és lenyomata, a melyen őszintén örven-
dünk a mai sivár világban. Még Zólyomban és Dobsi-
nán tapasztaltunk hasonló örvendetes állapotokat a 

felvidéki ev. egyházak életében. A besztercebányai 
ev. egyházközség egyik legvirágzóbb intézménye 
az Evang. egyesület, a melynek szépen berende-
zett saját helyisége is van. Tagjainak száma 312. 
Helyiségeiben tartottak az eperjesi ev. theologusok 
ez év május havában egy vallásos estélyt. Véd-
nöke Stadler F. kir. tanácsos, agilis elnöke Sjtehlo 
Gerö lelkész, a t. tagok között Zsilinszky M. 
és Zelenka P. szerepel. — A jelentésben föltűnő 
a temetési dijaknak generális, mediális és speciá-
lis rovatolása. 

A Magyar Prot. Irod. Társaság újvidéki köz-
gyűlése. Ez volt a 15-ik, s mint vándorgyűlés a 
8-ik ülése a Prot. Írod. Társaságnak. A megjelent 
tagok számát, az ünnepélyes fogadtatást s a vég-
zett munkát tekintve méltán csatlakozik a többiek-
hez. Újvidék egész magyarsága külsőleg is valóság-
gal tüntetett a Társaság tagjainak fogadtatásával. 
A közgyűlés tagjait szept. 14-ikén Ujviclék állomá-
sán S^alay Lajos polgármester fogadta, kinek szí-
ves üdvözletére Hegedűs Sándor válaszolt. A vá-
rosházi nagy teremben tartott közgyűlést Antal 
Gábor püspök mint alelnök nyitotta meg s köze-
lebbről a társaság eszményi czéljait fejtegette. A 
ref. egyház nevében Péter Pál főispán s az ev. 
nevében Ringhofer Laios törv. széki elnök üdvö-
zölte a közgyűlést, a melyre a mi Zsilins\kynk vá-
laszolt méltóképen, ax ev. püspökök közül saj-
nos senki sem jelent meg, s az ev. tagok is igen 
gyéren voltak képviselve. Masznyik, Szlávik, Raffav. 
Stromp, Gamauf és Jausz tanárok, Hoznék, Ko-
vácsi, Kis R. és Keviczky lelkészek voltak Zsilinszky 
M. mint alelnök és a bácsi ev. papság teljes száma 
mellett egyházunk összessen megjelent tagjai. 
A Társaság anyagi es szellemi ügyeit a köz-
gyűlésen, a melyen a ref. egyház lelkészi és ta-
nári kara ez alkalommal is igen nagy számmal 
volt képviselve, Szöts F. titkár terjesztette elő. A 
Társaság mult évi bevétele 20, kiadása 17 ezer 
korona. Kiadványai becsülétére válnak. Az évi 3 
frt.-ért megszerezhető Szemle legkedveltebb folyó-
irata a mi műveltebb prot. közönségünknek. Igen 
népszerűek a Koszorú kiadványai is. Sajnosan bú-
csúzott a Társaság eddigi elnökétől Gyurátz Ferencz 
püspöktől, kinek magvas szónoklatait mindig nagy 
élvezettel hallgatták. De nagy reménynyel és biza-
lommal nézünk az ujjonnan megválasztott elnök : 
Zelenka Pál püspök működése elé, kinek egyik 
legszebb feladatát a Társaságnak az ev. papi és 
világi körökben való népszerűsítés fogja képezni. 
Uj választmányi tagok lettek a fővárosiak közül : 
Vécsey Tamás és Horváth Ödön, s a vidékiek kö-
zül : Raffay Sándor és Bernáth 'Lajos, a kiknek 
megnyerése nyereség a Társaságra nézve. Az 
ünnepi díszülés a ref. templomban istentisztelettel 
kezdődött, a melyen Baksav Sándor püspök helyi 
történeti vonatkozásokban gazdag imát és Famler 
G. A torzsai ev. lelkész magvas beszédet mondott. 



Onnan a Társaság tagjai ugyancsak Bak sav remek 
rögtönzött záró beszéde után az iskolás gyerme-
kek sorfalai között az ev templomba vonultak, a 
hol Belohors\ky S. esperes az ev. és Molnár H. 
lelkész a ref. egyház nevében üdvözölte a Társa-
ságot. s mindketten hangoztatták azt, hogy Újvi-
dék városának 5 vallásfelekezete és 7 nemzetisége 
ritka egyetértésben él egymással. Az üdvözletre 
aztán Hegedűs S. elnök évről évre feszülten váró 
beszéde következett, mely ez alkalommal is ma-
gával ragadta az óriási közönséget. Beszédjének 
főbb gondolatai a következők voltak : Lelki öröm 
tölt el bennünket, monda magasan szárnyaló be-
szédében, azok fölött, a miket itt tapasztalunk. 
Kijöttünk erre a vidékre, a hol annyi nemzetség 
és felekezet él együtt és itt találtuk a felekezeti 
béke és szeretetteljes együttérzés eszméjét. Mikor 
majd innen távozni fogunk, szerte vihetjük egész 
Magyarországon példáját annak, hogy kell élni szer-
tartás és dogmák különfélesége dacára békés test-
véri egyetértésben. Örömmel tölt el annak tapasz-
talata, hogy itt találjuk az eszményt az életben 
megvalósítva. Nagy terheket ró ránk az állam ver-
senye a humanizmusban és a kultúrában. Szük-
séges, hogy ebben a versenyben ne maradjunk el. 
Ezért kell, hogy összetartsunk, inert az egyetértés 
adja meg a versenyhez szükséges erőt. A Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság az evangéliumi szel-
lemet akarja bevinni az életbe. Tudományunkat 
és intézményeinket oly magaslatra kell emelni, 
hogy minden igényt kielégítsenek és hozzásimul-
janak az élethez. Mert csak az az egyhez biztosítja 
fenmaradását, amelyik igy cselekszik. Mi magyar 
protestánsok vallásunk nyelvével erősítjük a ma-
gyarságot. — Ezért ránk uj kötelességek várnak s 
ezért kell, hogy az állani segítsen bennünket. Ezért 
nem elégedhetünk meg azokkal az eszközökkel, 
melyek másokat kielégítenek. Nálunk nem lehet 
pápai hatalmi szavakra hivatkozni, nekünk a meg-
győzés, a szeretet és felvilágosítás fegyvereivel 
kell küzdenünk. Ami fegyverünk a szeretet. A 
díszülés méltó befejezését S^ilassy A. belmissiói 
tárgyú felolvasása és Szabolcs ka Mihály néhány 
szép költeménye képezte. Nagy élvezettel hallgat-
ták épúgy, mint faus^ V. soproni theol. tanárét a 
közgyűlésen a bibliáról és az ásatásokról, a mely-
ben meggyőzően azt fejtegette, hogy a Bábel és 
a biblia irodalmi vitája, a legújabb ásatások s az 
őstörténetem ujabb eredményei a biblia tekintélyét 
és történeti megbízhatóságát épen nem érintik, 
sőt lépten nyomon emelik és igazságait földeri-
tik. A délutáni órákban ugyancsak az ev. temp-
lomban megalakult Sfilassy A. elnöklete alatt az 
re. magyar prot. belmissiói egyesület, mint ujabb 
organuma a magyar prot. egyház egyháztársadalmi 
uniójának. Azon remek előadást tartott Mezőtúr 
szép szavú szónoka Gergely A. ref. lelkész. Itt 
az egyesület végleg szervezkedett, s megválasz-

totta fővárosi és vidéki választmányi tagjait. Az 
Erzsébet szálló nagytermében megtartott hangver-
seny méltó záradéka volt a Prot. Írod. Társaság 
Újvidéki nagygyűlésének, mely után a tagok nagy 
száma Belgrádba tett kirándulást. A szerb és a 
magyar dalárda hangversenye szép egyetértéssel 
derekasan oldotta meg nemes feladatát. Az Újvi-
déki fogadtatás örökké emlékezetes lesz reánk 
nézve. Egyesek és hatóságok versenyeztek a ta-
gok vendégszerető fogadtatásában. Az összes köz-
épületek föl voltak lobogózva s a magyarság dia-
dalát látták a Társaság megjelenésében. A közgyű-
lés előkészítésében Belohors\ky esperes, Molnár 
lelkész és Lombos káplán fáradozása elismerésre 
méltó. Újvidék városa 1000 koronát szavazott meg 
egyhangúlag a közgyűlés költségeinek fedezésére, 
s más vellásuak is szívesen látták vendégeinket. 
Tapintatos-dolog volt az is, hogy p. o, Bánfy, ki 
a díszülésen mingvégig megjelent, a Társaságtól 
külön szerezte Újvidéken a maga pártját. Bántott 
az ev. tagoknak oiy csekély számban való megje-
lenése, mig ezzel szemben a ref. lelkészek igen 
nagy számmal voltak képviselve. Zsilinszky és Ze-
lenka feladata leend a bizonyos téves felfogásnak 
eloszlatása a jövőben. Még egy megjegyzésünk az, 
hogy a közgyűlésre nem valók, mint p, o. az új-
vidékinél a Koszorú ügye, a részletkérdések meg-
vitatása, a melynek Hegedűs S. igen ügyesen vé-
get vetett a maga indítványával. A kinek a Ko-
szorú füzeteinek terjesztésére van valamelyes si-
keresebb módja, közölje azt előzetesen a választ-
mányban való megvitatás céljából Társaságunk 
lángbuzgalmu titkárával S^öts Farkassal. 

Dr. S^lávik Mátyás. 
Vélemény a theol. intézetek szervezése tár-

gyában, előadva a dunáninneni egyházkerület köz-
gyűlését megelőző értekezletén, Pozsonyban 11)04. 
aug. 23. A in. é. egyetemes közgyűlés jegyzőköny-
vének 20-ik pontjában nyilatkozattételre hivatik fel 
egyházkerületünk a theol. főiskolák szervezése és 
a más ker. felekezetből hozzánk áttért lelkész al-
kalmazhatósága kérdésében. Az előbbire nézve vé-
leményes javaslátom ez: 1. Az egyetemes bizott-
ság javaslata, mely szorosabb értelemben a theol. 
tanügy szervezéséről szóll s a 76-ik szakaszig ter-
jed XIV. különböző cím alatt, a 12 és 31, §. mó-
dosítása mellett elfogadható. A javaslat 2-ik sza-
kasza szól a tananyagról és annak beosztásáról. 
Ennek azon lényeges módosítását ajánlóin, hogy 
a bölcsészet történetén kivül vétessék fel az elő-
adandó tantárgyak sorába, a bölcs, ethika, az ész-
jog, az aesthetika és a vallásphilosophia s a rend-
szeres theol. tantárgyak csakis a negyedik tanév-
ben adassanak elő. A 31. §. pedig, mely arról szól, 
hogy a külföldi egyetemeken töltött idö a theol. 
akadémiai négy évfolyamba be nem számitható, 
legjobb lesz ha teljesen elhagvatik. a 39. d. al-
pontjában az illetékes főhatóság kifejezése, az akad. 



nagy tanács, v. a theol. főiskolák kormányzó ta-
nács kifejezésével helyettesítendő, nehogy félreér-
tésekre adjon alkalmat. II. A javaslat azon részét, 
mely a 76. §-tól bezárólag a 93. §-ig terjed s mely 
a theol. tanügyi szervezet alkalmazásáról szól, a 
létező theol. főiskolákra, ez idő szerint teljesen el-
ejtendőnek tartom. Az ezen szakaszban tárgyalt 
ügyet megoldja, meggyőződésem szerint a legkö-
zelebbi jövő, még pedig olyanképen, hogy nem fog 
szerzett jogot érinteni és a fejlesztést, melyre még 
mindén intézet egyiránt szorul, mindannyinál, ha 
ez marad a közóhaj, elő fogja mozdítani. III. Még 
egyre kell a tisztelt közgyűlés figyelmét felhívnom 
és határozatát kikérnem. A javaslat u. n. indokolá-
sában ugyan is szól a segédlelkészek gyakorlati 
évéről és elhelyezéséről. Hogy ez hogyan történ-
hetett, hogy e tárgy, mely külön szabályozást igé-
nyel, a javaslat megokolásában előfordul: arról 
nem tudok számot, adni. l)e arra igenis kérem a 
tisztelt közgyűlést, hogy ezt az oda nem tartozó 
szakaszt ejtse el és utasítsa vissza, mint olyant, 
mely a püspöknek feltétlen hatalmat akar adni a 
segédlelkész felett, akár elhelyezését, akár áthe-
lyezését illetőleg. Ez nem evangeliomi, de igen is 
római álláspontról elképzelhető: E mellett még a 
tanügyi szervezettel ellen mondásban is van. A mi 
elvégre a más ker. felekezetből hozzánk tért lel-
készek alkalmazhátását illeti, arra nézve — elfo-
gadva a javaslat 58, §-ának alapelvét — ajánlom, 
hogy ez külön rövid szabályban állapittassék meg, 
hogy minden ilveu előforduló esetben, az illető 
theol. tanintézeti kar véleménye alapján döntsön 
az egyetemes theol. akadémiai bizottság. 

Händel Vilmos ker. főjegyző. 
Theologusok létszáma. A folyó tanévre beirat-

kozott theologiai hallgatók szám szerint a követ-
kező módon oszlanak meg Pozsony Sopron és 
Eperjes között : (a zárjel közötti számok a mult 
tanévre vonatkoznak) 

I. II. III, IV. össz. 
Pozsony: 20 (20) 21 (08) 08 (12) 19 (12) 68 (52) 
Sopron : 10 (09) 09 (10) 10 (17) 16 (04)* 45 (40) 
Eperjes: 15 (14) 12 (13) 13 (17) 16 (06) 56 (50) 

45 (43) 42 (31) 31 (46) 51 (22) 169 (142) 
Segélyezési terv. Pótlólag a bányakerület ez 

évi közgyűlésének tudósításához közöljük, hogy 
a gyámintézetnél szabad rendelkezésre befolyt 
összesen 2661 K. 79 fill,; ennek fele, vagyis: 1330 
K, 90 tili, a központba szolgáltatandó be, a másik 
feléből levonandó 100 kor. a pozsonyi diakomissa 
intézet javára mint adomány és költségekre 140 
kor., marad kiosztásra: 1090'89 kor. melyet dr. 
Skultétv Jenő esp. gv. i. elnök kiegészített 1100 
koronára. Az összeg 10 egyház között osztatik fel 

* Jegyzet. A soproni IV. éves hallgatók a mult évben 
mindnyájan külföldön töl töt ték a negyedik évet, az idén 16 
hallgató közül 7 folytat ja tunulmányai t Németországban. 

mindegyik egyháznak jutván no korona és pedig : 
Arad—Békésből : Apateleknek, Bácsból : bácsi mis\-
s^iónak, Bánságból : a bánsági missziónak, Békés-
ből : Puszta]öldvárnck, Budapestből.- Váenali, Csa-
nád—Csongrádból : Makónak, Horvát—Szlavónból : 
mitrovieai missziónak, Pestből : Penenek, Turócból 
Priekopának, Zólyomból : Szitnya-Lehotkánalz. Az 
egyetemes gv. i.-hez a központi kisebb adomá-
nyokra ajánltatnak: Medgyes-Egyháza, Zsabnvai 
misszió, Orsova, Gádoros, Nagyszentmiklós, Rád, 
lllok, Jászkerekegyháza, Újpest, ßlatnica és Oszt-
roluka. A kerületi 800 koronás szeretetadományra 
ajánltatik: Zólyomvámos. a Palló-féle kisebb se-
gélyre ajánltatnak : az összes folyamodó özvegyek. 
A Gusztáv-Adolf egylethez felterjesztetik 37 kér-
vény. 

Külföld. 
Belgiumban ugyancsak erős a klerikálismu*. 

S bár az állam és az egyház külön választása van 
elvben kimondva, a gyakorlat egészen a pápás 
klerikálisul us ügyét szolgálja. Azt olvassuk, hogy 
a római templomépitésre szánt állami segélyezések 
250 ezer frankról 700 ezerre emelkedtek legújabban. 
A különböző kongregátiók ingó és ingatlan vagyona 
1035346000 frankra rug, 1840-ben még csak 779 ko-
lostora volt Belgiumnak 11998 rendi taggal, 1900-
ban a franczia kongregátiók beözönlése óta mái 
2286 kolostora 40834 rendi taggal. íme igy hálózza 
be a klerikalismus Belgium állami és egyházi életét, 
mig ezzel szemben a kath. Franciaország a kon-
kordátum felmondásáig jutott el napjainkban. De 
azért a belga klerikálismus nagyon szépen megtér 
a rontó és bontó sociáldemokratiával az egész 
vonalon ! 

A herrnliuti testvérgyülekezet gnaden fekki theol. 
szemináriuma a mult hóban tartotta 150 évi fenn-
állásának lélekemelő jubileumát. Az ünnepi beszé-
det Kolbing igazgató és Dober berthelsdorli püspök 
tartotta s örömmrl és hálával emlékeztek meg a 
szeminárium eddigi áldásos munkásságáról. A kir. 
konsirtóriumot s a siléziai ev. tartományegyházat 
Hase boroszlói generálsup., a boroszlói theol. facul-
tást Cornill tanár, a halleit Reisehle, a jénait Nip-
pold, a tübingait Millier s a straszburgit Spitta ta-
nár képviselte az ünnepélyen. Többen tiszteletbei 
doctori címekben is részesültek. Szép és lélek-
emelő dolog a német prot. theol. fakultásoknak és 
semináriumoknak ez a tömörülése és lelki közös-
sége ! 

A vakok tanitó inak ez évi (Xl-ik) hallei kon-
gresszusán Kunz illzachi (Elzász) igazgató „Biick-
blick, Umblick és Ausblick" cim alatt következő 
érdekes és tanulságos statisztikát terjesztett elő : 
A német birodalomnak van ma 35 ilynemű tanin-
tézete 2500 tanulóval, 26 otthonnal és 1100 ápolttaL 



Ezeken az intézeteken eddigelé 13 ezer vak meg-
fordult. E tanintézetben működik 165 tanitó, 54 vak 
segéderő és 123 mester vagy segéd. A költségek 
2600 ezer, az épületek és hozzátartozóik 14 millió 
a taneszközök 200 ezer, az ingóságOK 1300 ezer 
márkára rúgnak, a vakok által készitett tárgyak-
hói az utolsó évben 900 ezer márkáér adtak el. 
Ausztriának van 11 tanintézete és 13 otthona s 
Magyarországnak 4 intézete és 3 otthona, Orosz-
országban egy Máriaegylet buzgólkodik a vakok 
szolgálatában. Van 25 tanintézete és 12 otthona, 
ezenfelül még más alapítványokból fentartanak 6 
intézetet és 5 otthont. Európában a vakok intéze-
teinek száma 188 s az otthonok vagy műhelyekéi, 
140. A föld többi részein mindössze még 58 tanin-
tézet és 16 otthon föltalálható. Íme a keresztyén 
hurnanismus e szerencsétlenek szolgálatában! A 
ker. vallás egyik legsarkalatosabh alapelve az egyes 
emberi lélek véghetetlen becse és értéke, a mely 
tehát megérdemli a testi és lelki gondozást ! 

Skúfiában hagy az izgatottság a protestánsok 
között. Amint az 1900. évben az u. n. presbvteri 
egyház a szabad egyházzal egyesült vagy 24 pres-
l»yleri telkész és 5000 kommunikáns ném lépett 
be ez egyesült egyházba, sőt előző egyházi jellegét 
megtartva még vagy 1000 millió frankot érő va-
gyonnak a kiadatását is követelte. Mig Skótiában a 
biróság 2 izben is elutasította e töredéket a maga 
kérvényével, addig e hó elején a londoni legfőbb 
biróság 5 szavazattal 2 ellenében neki ítélte oda 
az előbbi ,.Eree Church" egész vagyonát. A lordok 
házának angol bírósága a magas anglikán püspöki 
egyház álláspontján ítélt, a melynek különben sin-
csen valami nagy érzékep a resbyteriánusok vallási 
mozgalmai iránt. Az ítélet folytán mintegy 1000 
skót lelkész hajléktalan maradt, mig az egész előző 
szabad egyházi vagyon a fent említett 24 papnak 
és hiveinek jutott. Az Ítélet kihirdetése nagy felin-
dulást és zavart hozott maga után. Edinburgbau és 
(îlasgowban nagy tiltakozó gyűlésre készütnek. Az 
Ítélet ugyan csak okt, havában lép életbe, de már 
most is nagy az izgatottság a szigorúan orthodox 
ref. hit u skótok között. Nálunk Magyarországon is 
visszhangra talált a mozgalom. Dr. Szabó Aladár 
budapesti ref. theol. tanár buzgolkodik az iránt, 
hogy nálunk is gyűlés tartassék a skót egyesült 
szabad egyház iránt való részvétünk és rokonszen-
vünk kifejezésére. Kíváncsiak vagyunk a további 
fejleményekre ! 

Rómában a protestantizmust az iskolák is 
szolgálják. Követségi (porosz) kápolnája mellett 
külön német ev. egyházközsége is van. 2 iskola 
is van Kómában és pedig mind a 2 német és prot. 
jellegű. Hasonlóak az állapotok Flórenzben is, a 
hol hasonlóan 2 ev. egyházközség és iskola ver-
senyez egymással. Legújabban Messinát kivéve ez 
iskolák paritásos jellegűek s a német birodalom és 
iskolaegylet tenhatósága és támogatása alatt álla-

nak. A klerikalizálás veszélye ki van zárva, mivel 
a kath. tanulók elsülyesztő kisebbségben vannak. 
A paritás jellegét az iskolai szabályok igen erősen 
hangoztatják. A mellett Rómában igen kevés a né-
met kat. család. Azért azonban ez iskolákban is 
fokozott éberségre és ellenőrzésre van szükség. 
Ezzel szemben nálunk tudvalevőleg a mi túlnyo-
móan elméleti jellegű vallásszabadságunk mellett 
az állami iskolák többé kevésbé a pápistaság me-
legágyai. Azért van nálunk.annyi baj és elkesere-
dés az egyházban. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

I roda lom. 
A magyar liturgia történetev Irta: Vörös Béla, 

a budapesti kir. orsz. gyűjtőfogház ref. lelkésze. 1. 
kötet. A keresztyénség behozataláról a XVI. szá-
zad végéig. Budapest, 1904. Hornyánszky Viktor. 
344 lap. Alapos kutatások alapján ismerteti a szerző 
a magyar liturgia történetét, olyan keretben, a mely 
felöleli a magyar protestáns istentisztelet históriai 
előzményeit és alapjait és kimutatja ennek hatását 
általános vallási, keresztyén egyházi, morális és 
nemzeti szempontból. Igen érdekes, tanulságos ol-
vasmány. Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

T E M E T Ő. 

Melezer Gyula dr 
acsai ág. h. ev. lelkész- pestmegyei alesperes életrajza. 

Melezer Gyula született 1836 április hó 10-én 
Rákoskeresztúron, hol atyja János lelkész és al-
esperes, anyja Bartholameidesz Eördög Sarolta 
volt. E két név is mutatja, hogy ároni családból 
származott. A Melezer család egyike a legrégibb 
protestáns, nemes papi családoknak. Szártnozásu-
kat vissza lehet vezetni a reformatio bölcsőjéhez, 
mert 1555-ben egyik ősi rokona diakónus volt 
Iírichdorfoan Melezer, György ennek unokatest-
vére Valentinas Melezer pap Könnöczbányán 1566. 

Ez időtől fogva az adatok hiányoznak egy 
századon keresztül; ha majd az egyházi monográ-
fiák megíratnak, akkor rábukkanhat a történetíró, 
a közbeeső ősökre, mint minden valószínűség 
szerint egyházi tisztviselőkre. A család történeté-
n e k fonala felemeltetik 1666-ban Dóbsinán. a hol 
1674-ig Melezer János nevű pap működött. A bol-
dogultnak nagyatyja tanitó volt Osztrolukán, szép-
apja lelkész Besztercebányán, dédapjáról egy tót 
egyházi jegyzőkönyvi kivonat igy\emlékezik meg, 
.,byl uradem Karetélskym pocteni Johannes Mel-
ezer." A családi hagyományok fentartották, hogy 
ez utóbbi ős nagyobb úrból lőn tanítóvá s később 
lelkészi állással tiszteltetett meg. 



Edes atyja r. keresztúri lelkész és alesperes 
volt. Hogy tehetséges férfiú lehetett az, más érvet 
elhallgatva, kitűnik egy közszájon teninaradt, és 
az ő személyéhez és Dr. Székács József püspök-
höz kötött, valóban megtörtént eseményből. 

B. Podmaniczky János r. keresztúri földesúr 
lánya lakodalmára hivta meg Székács József püs-
pököt. Székács a megtisztelő meghívásnak en-
gedve megjelent a főúri háznál. A inenyaszonv tu-
dakozódott a püspök podgvásza felöl. Nincs poci-
gyásza, otthon öltözött ünnepi ruhába mondja a 
püspök. „De hol van a papi ruhája," — kérdé a 
menyasszony, mert hiszen igérte a püspök ur, mi-
dőn a a cónfirmatióhoz előkészített, hogy J i a jól 
tanulok, férjhezmenetelemkor megesket. — „Vagy 
úgy — biz én az Ígéretemről meg is feledkeztem. 
Most már késő, nem készültem, sem papi ruhám 
nincs.'' 

De a menyasszony nem engedett. A püspök 
sietett a helybeli paplakra papi ruháért, na meg a 
paroehiális jog ez esetben átengedéséért. 

Benyit a parochiára,senki otthon, minden 
tárva nyitva. Bemegy a kertbe, ott se lát senkit 
se, de hangot hall. Egy előfohász kenetes hang-
jait. Meglapul a bokrok mögött. A helyi pap el-
mondja az esketési vezérigéket, hozzá fog a be-
szédhez, végig tárgyalja teljes hangsúlyozással és 
buzgósággal, úgy mintha a bárói párt esketné már 
is az oltár előtt. Amen után előlép a püspök, üd-
vözli kartársát, mint lia csak akkor lépet volna a 
kertbe, s elmondja, hogy milyen különös kíván-
sága van a baronessenek, hogy ő t. i. a püspök 
eskesse, pedig neki se Luther köpönye nincs 
vele, se nem készült. De a baronesse nem tágit, 
hivatkozik egy évekkel ezelőtt tett Ígéretére. Mi-
vel szavát meg kell tartania, kéri a helybeli col-
lega papi ruháját kölcsön. — — 

A püspök elkezdi az oltár előtt az előfohászt. 
Melczer János nagyot néz, hogyan lehetett egy és 
ugyanazon alkalomra 2 egyénnek ugyan azt szó-
ról szóra megfogalmazni. Meglepetése nőttön nőtt, 
midőn a püspök ugyanazon alapigéket olvasta tél, 
a melyeket ő önmagának kijelölt s midőn a tár-
gyalás is majdnem szóról szóra az volt, a mit 
Melczer ez alkalomra megfogalmazott, a helyi pa-
rochus nem tudott hová lenni csodálkozásában, 
hiszen úgymond ő e beszédet semmiféle forrásból 
nem merítette, nagy gonddal állította össze, miként 
lehetséges tehát ugyanezt a beszédet szóról szóra 
a püspök szájából hallani ? Végezetbe abban nyu-
godott meg, hogy magna ingénia conveniuut. 

Ez ügynek azonban a fehér asztalnál folyta-
tása volt. 

A bárói családnál hagyományos szokás volt a 
legünnepélyesebb lakomákat toaszt nélkül fejezni 
be. Dacára ennek feláll a püspök s pohárköszön-
tőre kért engedélyt, mert ő úgymond az eskető pa-
pot akarja felköszöntem. 

Mindenki nagyott nézett, hogy a püspök ön-
magát dicsőíti, midőn a szép esketési beszéd esz-
megazdag és formailag utolérhetetlen tartalmára 
újólag mintegy újjal rámutat s élteti a helybeli 
lelkészt e szép beszéd megalkotóját, tehát a tulaj-
donzépeni eskető papot. 

Dr. Székács József Magyarország elismert fő-
papja volt, az egyház legkiválóbb szonoka, harmo-
nicusan gondolkozó fő, nem vette volna be Mel-
czer János beszédét, eszméit, gyönyörű kifejezé-
seit fennkölt lelkébe, ha az ő magas lelkéhez méltó 
tartalommal és alakkal nem látattott volna el. Aki 
tehát Székács lelkéhez tudott ily hatásosan szól-
lani, annak magának nagy szellemnek kellett len-
nie. 

Életrajzunkhoz szükséges volt az atya jellem-
zése, hogy kidomboríthassuk a később tevékeny 
férfiúvá emelkedett fiút. Most folytassuk ott, a 
hol a tulajdonképi életrajzott elhagytuk. 

Melczer Gyula tanult R. Kereszturon, 1847 és 
1848-ban Budapesten, Aszódon 1848 és 49-ben — 
Selmecbányán 1850—1854, Pozsonyban 1854—57, 
Halléban 1857—59, Göttingában 1860-ig. Gondosan 
elkészülve a papi pályára ismeret körét hosszú 
utazásokkal tágította. Volt Hollandiában, Angolor-
szágban, Francziaországon, Schweiczon és Bajor-
országon keresztül hazautazott. 

1859-ben mint a hallei egyetem tudós tagja 
pbilosoíiai doctorrá avattatott. Mely tudorságot itt-
hon nostrificálni törekedett, azonban a Melczer 
család gazdagabb és ,,Gutgesinnt" ága e czélja' elé 
nehéz akadályokat görditett, úgyannyira, hogy tö-
rekvése hajótörést szenvedett, miért is a tudori 
cimet neve mellett nem használta. A tudori okle-
vél ma is a család birtokában van. 

1860-bau november 12-én Székács József su-
perintendens által pappá szenteltetett. 1863. elejéig, 
mint segédlelkész működött atyja oldalánál. 1863-
ban hivta meg rendes lelkészül a tapio-szelli egy-
ház, hol 1866. okt. 28-án kelt egybe Elefánt Sarol-
tával néhai Elefánt Mihály és Juhász Karolina bu-
dapesti lelkész leányával. 1867-ben az acsai gyüle-
kezet választotta meg lelkészének, hol áldással 
működött haláláig. Tehetségét, tevékenységét elég 
korán vette észre a pestmegyei esperesség s fo-
kozatonként több tiszt teljesítésével bizta meg. 
1864—69-ig a tanügyi bizottság munkás előadója 
volt. Az acsai kör dékánja volt 1869—1872-ig. 
1872—1877. is t. tanügyi előadó. 1871—1877 Pest-
Kis-Kun vármegye püspökhatvani választókerüle-
tének bizottsági tagja. E túlnyomóan r. kath. pol-
gárokból álló kerület szép példáját mutatta a vallási 
türelemnek, midőn őt a protestáns férfiút tüntette 
ki bizalmával. 

1878. óta a pestmegyei esperesség aljegyzője 
és a kerületi törvényszék rendes birája. 

1881. óta a pestmegyei esperesség föjegyzője-
.ként működött, 1889. óta ugyanennek két ciklusán 



megválasztott alesperese s mint ilyen a tanügy 
élére állitva azt buzgón, odaadóan, lelkesen vezette, 
inig teljes egészségnek örvendhetett. 

Alesperesi működésének utolsó éveiben meg-
látszott rajta a lappangó betegség nyoma, azért e 
terhet vállairól az esperesség bölcs belátása le is 
vette. Sokat könnyített rajta ezzel, mégis a meg-
maradt egyház-vezetési teher s még jobban a 
mindinkákb előnyomuló betegség terhe ónsuly-
lyal nehezedett 1900. óta vállaira, úgy hogy leros-
kadott alatta s két évi szenvedés után 1902. évi 
január hó 12-én délelőtt 10 órakor nyitott utat 
halhatatlan lelkének a Mindenható a testből az örök 
dicsőség és igazság szolgáltatás hazája felé. Özve-
gye nemsokára követte őt hosszú betegség után 
1904. é\i április hó 16-án a halál útjára. 

Az áldott emlékű füríiu több oldalú irodalmi 
működéssel fényeskedett. Ha félreisrnerhetlen te-
hetségét egy irányban összpontosította volna, na-
gyot, maranandót alkuthatott volna. Mindazonáltal 
az egyházi élet mezején működött legszívesebben. 
A sorrendtől eltekintve eléggé vem méltatható az 
18N6-ban megjelent ,,Passió", mely bár minden 
evang. egyházban legalább nagypénteken honisittat-
nék meg. K művet báró Pránay Dezső egyetemes 
felügyelőnek dedicálta. .ló, hiveit szerető pap volt, 
hú barátságot ápoló collega, gyöngéd térj, gyer-
mekeinek jövőjét mindig szem előtt tartó család-
apa. Krisztus hű vitéze, az egyetemes egyház mun-
kás, tevékeny tagja. 

Áldott legyen közöttünk emléke. 
Irta és felolvasta a pestmegyei papi értekez-

leten 
Budapest, 1904. julius 26-án 

Szilárd János 
domonyi ev. lelkész és dékán. 

Az aszódi ág. hitv. ev. anyaegyház és gimná-
ziuma,- úgyszintén a hévizgyörki és ikladi leány-
egyházak hivei mélyen megrendülten jelentik, hogy 
szeretett lelkipásztoruk, nagy tisztele tű Moravcsik 
Mihály, lelkészkedésének 52-ik, ezen egyházakban 
töltött áldásos működésének és gimn. bizottsági 
egyházi elnökösködésének 36-ik évében folyó évi 
szeptember hó 26-án az Urban csöndesen elhunyt. 

Pályázat megújítása. 
A zólyomi ág. h. ev. egyházmegyéhez 

tar tozó tótpelsőci 

lelkészi állomásra. 
r Lakás és kert . 2. készpénzben : 890 

kor. 3. Községi termények megvál tása : 495 

kor. 4. Az önállósí tandó l eányegyháznak 756 
koronát kitevő terhéből az anyaegyház pó-
tol : 400 koronát . 5. 7 pozs. mérő buzá. és 27 
pozs. mérő rozs (218 kor. becsértékben.) 6. 
84 köbméter tűzifa (252 kor. becsértékben.) 
7. Szántóföldek ingyen haszná la ta , melyek-
nél a munká t az egyház tagok tel jesi t ik (ter-
mesztmények becsértéke 240 kor.) 8. Csibe 
megvá l t á s ; 200 kor. 9. Stóla és offertorium 
körülbelől 1000 korona. 

A mag}-ar és tót nyelv ismerete szüksé-
ges. Je lentkezés a képesítést igazoló okmá-
nyokkal együt t folyó évi oktober hó 20-áig 
az alulirott főesperesi hivatalnál . A már je-
lentkezet egyének pá lyáza ta i számba vétetnek. Breznóbányán, 1904. oktober hó 4-én. 

Czipkey Károly s. k. Svehla Gusztáv s. k. 
em. felügyelő. főesperes. 

98. l - l . 
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VilágMrü ? 
aE F K Í l R í i " f e s tész9ti müintézet a ki-

jjf\LAUAJJ válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—1 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquare l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s krétarajz á r a 5 korona 

Részletes árjegyzék bórmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„t̂ Ê ORD" festészeti ipníiézet 
B u d a p e s t , VII . , Ro t tenb i l l e r -u tca 46. ! 



Pályázat 
a bánsági ágost. h. evang. eg}7házme-

gyéhez tar tozó nándorhegyi 

lelkészi állomásra. 
Az an}^aegyházhoz Karánsebes leányegyház 
is tar tozik 158 lélekkel. 

I. Javada lom : 
1. 1600 korona készpénz. 
2. Lakás kerttel . 
3. 2 (kettő) hold szántóföld haszonél-

vezete. 
4. Hatöl tűzifa. 
5. Stólák. 
6. 3 nagy ünnepi offertorium. 
7. Napidíj és útiköltség az egyházme-

gyei közgyűlésre és functiokon kivül végzett 
lelkészi ténykedés alkalmával a filiáleban. 

II. Szolgálati nyelv a német, a ki tó tul 
is tud, előnybe részesül. 

III . Kötelessége a lelkészi teendőkön ki-
vül a val lástanitás . 

Megjegyzendő, hogy a bányai ág. hitv. 
ev. egyházkerület lelkész választási szabály-
rendelet 18. §. cl) pont jában emiitet t segéd-
lelkészek is pá lyázha tnak . 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. évi október hó végéig. 

Temesvár, 1904. szeptember hó 28-án. 
Kramár Béla 

97 2—2 főesperes. 

Megújított pályázat 
a mitroviczai (Szerémmegye) ág. h. evang. 

missim lelkész-ál lomásra, 
A misió lélekszáma 700, nyelve német 

és csekély részben tót. Azonban ezen utóbbi 
nyelv ismerete nem feltétlenül szükséges. 

A lelkész fizetése 1600 korona készpénz-
ben és a szokásos stólák. 

Természetbeni lakás nincsen, lakáspénz 
fejében kap a lelkész 480 kor. évente. 

A kérvények a szükséges okmányokkal 
együt t 1904, oktober 31-ig küldendők be 
alulirotthoz. 

Neudorf-Yinkovci, 1904. szeptember 27. 

Abaffy Miklós 
1—1 esperes. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : B u d a p e s t , V., L i p ó t - k ö r u t 15. = 

Gazdasági gépeket, szedem Benzin és szivógáz-motorokat i L ™ 
B e n z i n - m o t o r o s c s é p i ő k é s zl e te k. 
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52 25—13 
Malomépitészet ; Uj hengerszékek, mindene szakmába vágó KülÖnleqeSSéQ \ Legújabb szerkezetű csavaros 

gép gyártása. Teljes mümaluiiberendezések. ~ _ és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-féle v i l ágb i rü amerikai arató és kaszáló gépek » Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 



H u s z o n k e t t e d i k évfô1 41. szám. Orosháza, 1904. o k t o b e r 13-án 

Előfizetés dija M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. Hirdetés dija: 

Egész évre . . 12 kor. Egész oldal . . 16 kor. 

Félévre . . . 6 ,, Fél oldal . . . 8 ., 

Negyedévre . . 3 ,, 
E g y szám ára 2 4 tili. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és sz«rke«ztő : F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 
Negyed oldal . 4 ., 
Nyolczad oldal 2 „ 

A bányai ág. hitv. evang.. egyház 1903. 
évi szeptember 9—12. napjain Budapes-
ten tartott rendes évi közgyűlése által a 
szarvasi tanítóképző ügyében kiküldött 

bizottság jelentése. 
Igen tisztelt Közgyűlés ! 

A mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
J-'S. illetőleg <>."). pont ja szerint az igen tisz-
telt kerületi gyűlés átérezve annak szükségét, 
hogy a bányakerületben egy felekezeti tanító-
képző fentartassék, elhatározta, hogy az in-
tézet viszonyainak tanulmányozása és javas-
lattétel végett ismét egy szűkebb bizottságot 
küld ki. 

Alól írottak mint a kiküldött bizottság 
tagjai igaz tisztelettel a következőkben ter-
jesztik jelentéseiket az igen tisztelt közgyű-
lés elé, — kérve a viszonyok személyes meg-
vizsgálásából eredő — tapasztalataiknak tu-
domásul vételét és javaslataiknak szives el-
fogadását. 

A bizottság, hogy a kellő körültekintés-
sel járjon el dr. Wagner Gréza a kerületi 
iskolai bizottság elnökének elnöklése alat t 
kellő tájékozást merítet t a szarvasi tanító-
képző ügyéről, a kerületi levéltárban fellel-
hető iratokból és a kerületi közgyűlés jegy-
zőkönyveiből, majd teljes számban megjelen-
vén Szarvason a tanítóképző meglevő viszo-
nyairól közvetlen benyomást szerzett. 

Ezek alapján és Nméltóságú Vallás- és 
Közoktatásügyi m. kir. Minisztériumtól ez 
ügyben érkezett iratok ügye. nbe vételével 
alkotta meg a szarvasi tanit iépző intézet 
viszonyairól a következőkben ázolt vélemé-
nyét és a tanítóképző jövőjére vonatkozó 
javaslatát . 

A bizottság, hogy tárgyalásának kellő 
alapja és munkálkodásának kellő célja legyen, 
elsősorban is megvitatandónak tar to t ta azt a 
kérdést, vájjon evangelikus egyházunk szem-
pontjából de különösen a bányai kerület ér-
dekeinek szempontjából egyáltalán van-e 
szükségünk tanítóképzőre V 

Ugyanis a meglevő protestáns tanító-
képzők és az államtól fentar tot t tanítókép-
zők első látszatra uj tanítóképzők felállítását 
szükségtelennek tüntetik fel, kissé behatóbb 
vizsgálódás és mélyrehatóbb körültekintés 
után azonban csakhamar -ellenkező meggyő 
zodésre jutunk. Nevezetesen a kulturális élet 
mind nagyobb intensitása mellett a közok-
tatásnak súlypontja a középiskolától mind-
jobban eltávolodik és elemi népoktatásra to-
lódik át. Ugy hogy a jövőnk kultúrájának 
alapvető munkájá t mindinkább az elemi ok-
ta tás veszi át. Ez teszi ujabb időben foko-
zottabb mértékben a népoktatást . És ha ez 
már általános kulturális szempontból igy van, 
annál nagyobb mértékben áll ez a felekezeti 
oktatás szempontjából. Hiszen ág. hitv. ov. 
egyházunk itt, az elemi oktatás helyén neveli 
fel egyházunk jövő hiveit, itt kell hitvallá-
sunk tanai t olyképen hirdetnünk, amint az 
evangeliumi eg1 házunk szellemének megfelel. 
A protestáns 
szerint eg ' 
is forrása, 
dandóbb g^ 

,'ion az 

ellem, amely meggyőződésünk 
hazánk, nemzetünk erejének 

hogy mennél mélyebb, mara-
iret verjen, mélyebb nyomokat 
mi oktatás fokán. A népokta-

tás szervei ueT de lelkészi karunk szervezete 
és f e l ada t i is nem engedik meg, hogy az 
elemi okta isba közvetlenül vagy mélyebbre 
hatoljon be a protestáns szellem felkent baj-
noka, a lelkész, ugy hogy ennélfogva ennek 



feladata is, kötelessége is legalább jórészt 
egyaránt az egyházunk által fentartot t elemi 
iskola tanitójára hárul. Vájjon képes lesz-e 
már most a különben kitűnő állami tanító-
képzőben képzett tanitó olyképen megoldani 
ez t -a feladatot, a mint ezt egyházunk meg-
kívánja és megkívánhatja ? Feltéve a legked-
vezőbb viszonyokat — feltéve, hogy az illető 
tanitőképző-intézeti évei alatt a hetenkénti 
két órában teljesen megfelelő hit- és erkölcs-
tani oktatásban nagy eredménynyel részesült; 
feltéve, hogy egyházunk elemi iskolájában 
nyerve alkalmazást teljes lélekkel ra j t a van, 
hogy egyházunk szellemében járjon el, mond-
juk mindezt feltételezve mégis érezhető lesz 
tanításában, eljárásában, hogy a tanitás ál-
talános érdeke mellett kevesebb részt fog 
ju t t a tn i felekezetünk feladatainak megköze-
lítésére és hiányozni fog mindenesetre az a 
szellem, melyet iskoláinkban elsősorban meg-
honosítani tár tuk szükségesnek. Mi ugyanis 
kötelességünknek tar t juk a jó, sőt kitűnő 
elemi iskolákról való gondoskodást, de meg-
kívánjuk, hogy ezek egyszersmind jó protes-
táns iskolák leg}-enek. Ily iskolákat pedig 
jóformán csakis ág. hitv. ev. egyházunk altal 
fentar tot t tanítóképzőből kikerült tanitók te-
remthetnek meg. 

íme ez az a fontos körülmény, mely 
-annak kijelentésére késztet bennünket, hogy 
.az ág. hitv. ev. egyház által fentartott tanító-
képzők szükségességét hangoztassuk. 

De van ezen körülménven kivül még J O 
•egy gyakorlati tényező is, mely a tanitó-
képző szükségessége mellett szól. Ugyanis 
igen sok esetben az elemi iskola tanitója 
egyszersmind az egyház orgonistája (ének-
vezére). Az állami tanitókepzőkből kikerült 
tani tókat egyházi alkotmányunk (207. arra 
utalja, hogy az erre szükséges képesítést 
,,valamely hazai ág. hitv. ev. tanítóképző 
intézetben szerezze meg". A legtöbb állami 
•elemi tanítóképzőt végzett tanitó azonban 
mihelyt t isztán elemi iskolai állast foglal el 
— ilynemű képesítést nem szerez meg, de 
ha megszerzi is, vájjon lesz-e ennek az úgy-
mondhatjuk futólag szerzett képesítésnek 
olyan alapja, mint a minő kívánatos '? A ta-
pasztalat, de különösen buzgó lelkészeink pa-
nasza elegendőkép bizonyítja, hogy alkotmá-

nyunk által is kivánt czélnak csakis az egy-
házunk tanitóképző intézeteiből kikerült ta-
nitók felelhetnek meg lélekben is a kellő 
mértékben. Ez a körülmény az előbbinél talán 
még inkább teszi szükségessé, nélkülözhetet-
lenné az ág. hitv. ev. tanítóképzőt. 

Ily tanítóképzőnek szükségességét azon-
ban kerületi közgyűléseink is több ízben han-
goztatták, így mellőzve a régebbi kerületi 
közgyűlések jegyzőkönyveit csak az 1900. 
évi jkv. 24, az 1901. évi jkv. 50, az 1902. évi 
41 és az 1903. évi jkv. 48. pontjaira utalunk, 
melyek a tanitóképző fontosságát és szük-
ségességét hangoztat ták. 

Ékesen szólóan és jelentősen bizonyítja 
azonban be a tanitóképző szükségességét még 
az a körülmény is, hogy a szarvasi tanitó-
képző intézet fogyatékos szervezete és sze-
gényes ellátása daczára is a fentartók dicsé-
retre méltó áldozatkészségéből és az élére 
állított férfiak önfeláldozó munkásságából 
immáron 44-ik évét tölti be. 

Mindezek a körülmények elegendően bi-
zonyítják, hogy tanítóképzőre szüksége van 
egyházunknak. Minthogy pedig a bányai 
kerület helyzeténél fogva alig jut hozzá, 
hogy egyházunk által fentar tot t képzőkből 
mint a soproni, eperjesi, felsőlövői és selmecz-
bányai képzőkből elégíthesse ki iskolai szük-
ségletét és minthogy kivánatos, hogy bányai 
kerületünk viszonyainak, szellemének, érde-
keinek megfelelő számú tanitó álljon rendel-
kezésére— azért nélkülözhetetlennek tart-
juk, hogy a bányakerület is gondoskod-
jék megfelelő számú tanitó képeztetéséről. 
Helyén valónak találjuk hangoztatni azt is, 
hogy a protestáns érdekek istápolásából is 
kivegye a maga részét olyképen, hogy egy-
házunk érdekeinek, 385 felekezeti iskolájának 
es 67000 tankötelezettnek megfelelő módon 
járuljon hozzá azoknak az evangelikus ifjak-
nak tovább képeztetése által, kik a tanitói 
pályára óhaj tanak lépni. 

Ebből a meggyőződésünkből kifolyólag 
óhajt juk a tisztelt közgyűlés fig}*elmébe aján-
lani a tanitóképző elhelyezésére vonatkozó 
alábbi javaslatunkat. 

A tanitóképző intézet elhelyezésének 
kérdésében döntőnek kell tar tanunk azt a 
szempontot, hogy a tanítóképző ott helyez-



tessék el, a hol felállítására, jövőjére, felada-
tá ra nézve a legkedvezőbb körülmények és 
feltételek állanak fenn. 

Már első pil lanatra is kijelentheti a bi-
zottság, hogy a tanitóképző felállitására a 
székes fővárost nem ta r t ja kedvező helynek, 
mert a székes főváros viszonyait nem t a r t j a 
kedvező feltételeknek oly intézet elhelyezé-
sére, melynek taní tványai jelentékenyen na-
gyobb részben a kis városi, vagy- falusi lég-
körben kell, hogy töltsék be hivatásukat . 
Szemlét ta r tva azokon a vidéki városokon, 
melyekben a tanitóképző szükségelte feltéte-
lek feltalálhatók volnának, a bizottság egy-
hangúlag abban állapodott meg, hogy ily 
intézet felállitására legalkalmasabbnak ta r t ja 
Szarvas városát. 

Es pedig a következő okokból : 
1. Első sorban tisztelettel és elismeréssel 

említi meg Szarvas lakosságának buzgó val-
lásosságát. kifogástalan vallás-erkölcsi életét, 
nagy kegyeletét egyházi intézmények iránt, 
melyeknek nemcsak helyileg, de a nép lel-
kületében is történeti múlt ja van. Lehetetlen 
hogy mindezek hatással ne legyenek a kör-
n}'ezetében nevelődő, fejlődő tanítójelöltekre. 
Hiszen már maga együtt lakó hitsorsosaink-
nak nagy száma is kell hogy mélyebb nyo-
mokat hagyjon lelkületében : tudvalevőleg 
Szarvas 25000 lakosa közül 22000 ág. hitv. 
ev. hitsorsosunk. 

2. Kedvező feltételnek kell ta r tanunk azt 
is, hogy Szarvason olyanféle viszonyokat, kü-
lönösen elemi iskolákat lát maga előtt és 
tanulmányai folyamán meg is látogat, a mi-
nők jövő pályáján fogják működésének helyét 
alkotni. Itt Szarvason közvetlenül maga előtt 
lá t ja az alföldünk szükségleteinek kielégitését. 
Itt látja a kis város, a falu, a tanya iskolá-
ját és iskolájának életét. It t megtanulhat ja 
könnyen még anyanyelvén kivül esetleg a tót 
nyelvet is, hogy kerületünk más helyén is 
teljesíthesse feladatát . 

3. Figyelemre méltó különösen a tanulók 
ellátására és megélhetésére nézve, hogy 
Szarvason egyszerű, jóformán falusias kör-
nyezetben még a szegényebb sorsú is kö-
nyebben gondoskodhatik megélhetéséről, mint 
más helyen, már csak azért is, mert 
Szarvason a iánylag még ma is olcsóbb az 

élet. mint más városiasabb viszonyokkal biró 
felső vidéki községünkben. Szarvas községe 
nagyobb számú ifjúság igen jutányos módon 
való elhelyezésére is alkalmasnak mutatkozik. 

4. Különben pedig Szarvas társadalmi, 
gazdasági élete elég egyszerű arra, hogy a. 
tanítójelölt innen távozva jövőjének viszo-
nyaiba könnyen bele élhesse magát . Az el-
lentét a tanuló helye és esetleg- jövendő fa-
lusi életének helye között nem lesz oly nagy, 
hogy valaminő elkedvetlenedésnek lehessen 
szülőoka. Viszont azonban Szarvas annyira 
fejlődött már, hogy a tanuló megélhetésé-
nek, tanulmányainak feltételeit megtalálhatja, 
benne. 

5. A tanulók gazdasági oktatására Szar-
vas városának alkalmas kertje, faiskolája is 
van a megfelelő szakemberrel (kertésszel) 
úgy, hogy a tanulók ez irányú tanitásáról a 
legczélszerübb'en lehet gondoskodni. 

6. Végül pedig a mit legelőször kellett 
volna említenünk, a tanítóképzőnek Szarva-
son való elhelyezése mellett szól különösen 
az, hogy immár 44 éve, tehát közel félszá-
zadon át fennáll, minden évben több, az idén 
18 okleveles taní tót bocsátott ki szárnyai 
alól és igy mintegy meggyökeresedett, úgy 
az intéző lelkes férfiak, mint az egyház hí-
veinek lelkületében is. Az ő munkálkodásuk 
révén ós a fentartó testületek további áldo-
zatkészsége folytán, továbbá az eddigi va-
gyon további használatának átengedése is 
mind a tanítóképzőnek Szarvason való meg-
hagyása, illetőleg felállítása mellett szól. 
Bárhol állittassék is fel a tanitóképző, min-
denütt szüksége lesz, a lelkes liitsorsos fér-
fiak egész sorára, kik ügyeinek intézésében 
részt véve, áldozatkészen álljanak a fentar tó 
testület rendelkezésére, llven lelkes és önzet-
len férfiaknak kipróbált sora van Szarvason, 
kiket eddigi érdemes és önfeláldozó munká-
juk révén is megillet az, hogy továbbra is 
igénybe vegye munkálkodásukat hálás egy-
házunk. Bárki legyen is az intézet fentartója, 
jellegét, lelkületét a benne működők és inté-
zőik adják meg. Példa erre épen Szarvas, a 
hol Benka Gyula, Haviár Dániel lelkesedése 
nélkül már rég megszűnt volna az a viszo-
nyaihoz mérten jó iskola. 

Az alulírott bizot tság tehát meggyőze-



désének illő komolyságával javasolja az igen 
tisztelt kerületi közgyűlésnek, hogy a szük-
ségesnek itélt tanitóképzőt állitsa fel Szarva-
son, illetőleg a mostani szarvasi tanitóképzőt 
vegye át és mint bányakerületi tanitóképzőt 
tartsa, fenn továbbra is, a mire különben már 
azért is indít tatva kell hogy érezze magát , 
mert az 1860. évben felállított szarvasi tanító-
képzőnek már 1864-ben a kerületi tanító-
képző czimét megadta. 

Hogy azonban a bizottság javaslatának 
komolyságát bizonyítsa, kötelességének ta r t ja 
rámutatni először, hogy a szarvasi tanító-
képző fentartása mibe kerül ma, mibe fog 
kerülni az átvétel után és hogy az átvétel 
t a r t ama alatt tehát az átmeneti időben mily 
költségeket kíván meg. A szarvasi tanitó-
képző ma a szarvasi gimnáziummal szoros 
kapcsolatban tartatik fenn ; ez a kapocs va-
lamivel lazább ma, mint volt annak előtte, 
de még ma is ol}~an szoros, hogy csakis ily 
módon tar tható fel a rendelkezésére álló 
eszközökkel. 

A szarvasi tanítóképzőnek az 1903—904. 
tanévre szóló költségvetése a következő ösz-
.szegeket foglalja magába. 

Jövedelem : 
1. Tandí j 1700 K 
2. Fölvételi dij 80 K 
3. Tanulóktól a tanár i nyugdíjba . 260 K 
4. Államsegély 3300 K 
5. Egyházak járuléka és vegyesek 1400 K 
6. Ösztön dij-alap kamatai . . . 200 K 
7. Egyetemes egyház közalapjától 1800 K 
8. A bányai kerülettől . . . . 3200 K 

11940 K 
Költség : 

1. Tanarok fizetése, korpótléka és 
lakáspénze , 7200 K 

2. Igazgató tiszteletdija . . . . 400 K 
3. Fűtés, világítás, javítás, tiszto-

gatás 1200 K 
4. Tanári nyugdíjintézetbe . . . 400 K 
5. Ösztöndíjra és vegyesekre . . 300 K 
6. Adományok tőkésítésére . . . 339 K 

9839 K 

Jövedelem . 11940 K 
Költség 9839 K 

marad felesleg 2101 K 

vagyis 2101 Korona többlet mutatkozik; ez 
azonban csak látszólagos, mert a 3300 Ko-
ronányi államsegély teljes egészében nem 
használható fel, mintán a nag\Tméltóságú 
Minisztériumtól a tanári fizetések pótlására 
van rendelve, minthogy pedig a tanitóképző 
intézeten több ilyen önálló, csupán csak a 
tanitóképző szolgálatában álló tanár nincs 
alkalmazva, fizetésének pótlására sem volt 
felhasználható. 

A nagyméltóságú Miniszternek 980311903. 
szám alatt 1904. jan. 12-én kelt rendelete 
értelmében a 3300 Koronányi összegből Lé-
vius Ernő tanár részére 400 K. Hroskó Kál-
mán részére 1300 K. és az igazgatói állás 
részére 1600 Kor. lett engedélyezve. A fen-
tebbi kimutatás szerint azonban ez nem tör-
ténhetett meg, mert külön igazgatói állást 
a jövedelem csekélysége miatt nem lehetett 
felállítani. Az 1902. évre engedélyezett 2900 
Kor. egy igazgató és egy segédtanár fizetés 
kiegészítésére lett volna fordítandó, ugyan-
csak a nevezett rendelet értelmében. Azon-
ban a fentebb emiitett okból, ez sem követ-
kezhetett be, miért is indítványozzuk, hogy 
a nagyméltóságú Miniszter úrhoz felterjesz-
tés intéztessék, a nevezett rendelet kikötésé-
nek olyaténképen való módosítására, hogy a 
nevezett összegek átmenetileg a bejáró tan-
erők díjazására legyenek felhasználhatók — 
addig, mig a kerületnek módjában leend a 
nagyméltóságú Miniszter úrnak egy másik 
rendeletében kikötött négy éven belül a ta -
nitóképző ügyét teljesen rendezhetni. A ki-
utalt és fel nem használható összeg jelenben 
is a szarvasi tanitóképző által a nagyméltó-
ságú Minisztérium további rendel kezéseig 
letétként kezeltetik. 

A tanitóképző intézet költségvetésében 
a csekély fentartási összeg csak azért volt 
elégséges, mert a szarvasi gimnázium adott 
helyiséget és taneszközöket a tanítóképzőnek, 
tanára i pedig tiszteletdíj fejében látták el a 
tanítást . Ezt az összeget is azonban, a mint 
kitetszik, különböző hel}7ről sikerült csak 
biztosítani és csakis a mostani egyszerű vi-
szonyok közt volt elégséges. De már az 1868. 
XXXVIII . népoktatási törvény szigorú alkal-
mazása folytán sem fedezte volna az összeg 
a szükségletet, még kevésbé felel meg az 



1903-ban közzétet t a taní tóképzők szervezetére 
vonatkozó állami k ívána lmaknak . Úgy, hogy 
ha a szarvasi taní tóképző ügyét a t isztel t 
kerület nem veszi kezeibe, úgy az eszközök 
elégtelensége mia t t nem egészen dicstelen 44 
év után meg kell szűnnie. Azt hiszszük, min-
den hitsorsosunk kai. kerületünk minden egyes 
t ag jáva l érezünk egyet, a midőn kimondjuk, 
hogy ennek nem lehet, nem szabad megtör-
ténnie. Az intézet fen ta r tása egyszerűen pro-
tes táns érdek, melyet kötelességünk kielé-
giteni. 

A bizot tság fe lada tának tekinte t te a 
t isztelt kerületet t á j ékoz ta tn i a felöl is, hogy 
minő módon, minő eszközökkel s ikerülhet a 
szarvasi taní tóképző megmentése illetőleg 
átvétele. 

És hogy erre vonatkozólag előleges tá-
jékozást nyúj tsunk, kötelességünknek t a r t juk 
a taní tóképzőnek átvétele után való költség-
vetést az igen t isztelt közgyűlés elé terjesz-
teni . 

(folyt, k ö v ) 

Sz. L. Zs. Úrnak! 
Az „Evang. Egyh. Szemle" l()-ik számá-

nak ,.Belföld" rovatában a bányakerület i köz-
gyűlés lefolyásáról megjelent közleményét 
olvastam. Tud ja nagyon jól, hogy én sem 
kedves , ,objectiv" lap jának czikkeire, sem 
Tisztelendőségednek gyak ran csakugyan gye-
rekes, szánalmas, paphoz nem méltó expec-
torat ióira reíiectálni nem szoktam : mégis ez 
esetben nem tehetem, hogy szó nélkül hagy-
jam közleményének végső szavai t s be ne 
mutassam a t. olvasó közönségnek, mii}' 
objectivek és hitelesek Tisztelendőséged köz-
leményei. 

A fent emii tet t közlemény utolsó kikez-
dése ugyanis igy szól : „A gyűlés végén még 
egy kínos incidens volt. K r a m á r főesperes 
írásban bejelentette, hogy a ker. tisztviselők 
(hatáskörére vonatkozó) szabályrendeletét nem 
készíti el, annál kevésbé, mer t a kerület vi-
lági elnökében nincs bizalma s tb ." Szemen 
szedett valótlanság ! Abban az ak tában egy 
szó sincs sem ,,bi;alomról'1, sem kerületünk 
most,a ni filugwlöjcröl. Tessék beadványomat 
lenyomatni s akkor a t isztelt olvasó közön-
ség látni fogja, hogy az a , ,nagy dolgokra 

aspiráló" b.-csabai pap, a ki oly magas lóról 
beszél a világgal — nem á ta lo t t a hazudni , 
hogy megtéveszsze az olvasó közönséget s 
szolgálatot tegyen velem szemben a ker. fül-
ügyelőnek. a ki akkor vet te napirendre a 
dolgot, a mikor én nem voltam jelen az ülés-
ben. A nevezet t beadványban indokoltam, 
miér t nem készí thet tem el a szabályrendele-
tet:, „azér t különösen — iráni jelentésemben,— 
mer t a ker. felügyelőnek mostani, nem a 
törvény a lapján, hanem a praxis folytán ki-
fejlődött ha tásköré t az a lko tmány 12 (a világi 
és egyházi elem egyenjogú befolyása) és 120 
§§. (az adminis t ra t iónak a püspök ál ta l való 
vezetése) kifejezet t egyházjogi elveivel össze-
egyeztetni nem tudom". Hol van itt „bill-
iómról1', hol van itt az államtitkár úrról szó! 
H a magá ra vette, arról nem tehetek ; úgy 
látszik, fején ta lá l tam a szeget. 

ll}ren hiteles Sz. L. Zs. Urnák minden 
szava, i lyen hitelesek l ap jában az anta l fa lv i 
választásra vonatkozó közleményei is. De 
erről majd közelebb. 

Temesvár . 19(»4. okt. 7-én. 
Kramár Béla. 

Bel fö ld . 
A tiszai ág. h ev. egyházkerület közgyűlése. 

Nagy érdeklődés, a tagok folytonos élénk részvé-
tele mellett folyt le a tiszai ág. h. ev. egyházkerü-
let f. évi szeptember hó 20—23. napjain tartott köz-
gyűlése Nagyváradon. A fontos ügyek egész soro-
zata, az országos közvéleményt mozgató nagy kér-
désekben várt megnyilatkozások és elhatározások 
a keiület közel s távolból egybesereglett mintegy 
120 főnyi képviseletének figyelmét mindvégig lekö-
tötték s dicséretére legyen mondva a tiszai kerü-
letben különben is nem ismeretlen egyházias ér-
deklődésnek, a negyedik nap részletkérdései nem 
kisebb figyelemben és gondos megvitatásban ré-
szesültek, mint az első nap ünnepélyes jelenetei, a 
minek okát a tárgyakban magokban fellelhető ér-
dekességen kivül aligha kell másban keresnünk, 
mint a kerület életének magas színvonalon tartott 
vezetésében, Zdenka Pál püspök igaz föpásztori, 
szeretetteljes, eszmetermelő és ez eszmék megva-
lósításáért minden vonalon munkára kész — és 
S\cntivánxi Árpád felügyelő markans egyházias, 
alkotmány tisztelő, evangeliumi béketörekvésektől 
áthatott egyéniségében. 

A kiváló elnökség a kerület képviselőinek nagy 
számától kisérve 20-án este érkezett Nagyváradra, 



hol a vasúti állomáson a törvényhatóság részéről 
Rimler Károly polgármester, az egyház részéről 
Oszterlamm Ármin kir. erdőfelügyelő, egyházfel-
ügyelő fogadta őket. 

21-én délelőtt az összes főesperesek és espe-
rességi felügyelők bevonulásával, számos érdek-
lődő közgyűlési tag jelenlétében az elnökség a köz-
gyűlés előkészítő bi\ottsági ülést tartott. A legfon-
tosabb tárgyak már itt nyertek minden — a köz-
gyűlést zavaró momentum eleve kizáró — gondos, 
részletekre kiterjedő elintézést. Ugyanezen délelőttön 
folyt le a kerületi számvevőszék ülése dr. Meskó 
László tiszavidéki esp. felügyelő és Bartholomaidesz 
László gömöri alesperes elnöklete alatt. A Matern y 
Lajos kerületi számvevő, Korbély Géza, Banczik 
Sámuel és Geduly Henrick számvevőszéki tagok 
által referált ügyek megbeszélése során kitűnt, 
hogy az egyházmegyék, közép- és főiskolák anyagi 
ügyei mindenhol illetékes, lelkiismeretes, hozzá-
értő tértiak által kezeltetnek, az értékek és tőkék 
mindenütt gondos eltenőrzés alatt állanak s lia né-
mely irányban a formaszerűség még* mindig ap-
róbb fogyatkozást is szenved (pl. néhány egyház-
megye és iskola nem küldte be idei költségvetését, 
mások csak általános, a részletekre ki nem ter-
jedő számadást adtak be, van olyan egyházmegye, 
a mely a hátralékok behajtásában a türelemnek 
túlhajtott példáját adja. ugy, hogy a hátralékok már 
a tőketartozás mennyiségét is meghaladják, egysé-
ges minta hiányzik, az alapítványi oklevelek hiteles 
másolatban való beküldése még mindig késik stb). 
általánosságban megnyugtató tényként domborodik 
ki az igazság, hogy a kerületet képező egyházme-
gyék és iskolák vagyona gondos, lelkiismeretes 
kezelésben részesül. 

Az első nap délutánját a kerület gyám intézete 
foglalta le magának. I). u. Vo 4 órakor tartatott a 
gyámintézeti közgyűlés .Materny Lajos főesperes, és 
Radvánv István esp. felügyelő, ker. gy. i. elnökök 
vezetése alatt. A megjelentek szivében örökké élni 
fog a kedves emlékezés arra a szép jelenetre, mi-
kor Materi n Imre, a vendéglátó egyház buzgó 
lelkésze vezetése alatt a kerület gyámintézetének 
szine előtt megjelentek Nagyvárad lelkes evangeli-
kus hölgyei, hogy egyrészről kijelentsék azon el-
határozásukat, mely szerint a közgyűlésnek a nagy-
váradi egyház kebebelében való megtartása emlé-
kezetére megalakítják a női gyámintézetet, s más 
részről, hogy az ekként most megalakított női 
gyámintézet szeretetmunkájának első zsengéjéül a 
közgyűlés asztalára leteszik a lebontott régi temp-
lom oltárán elhelyezettdiszbibliákat s az ugyanonnan 
kikerült csillárt azzal a kérelemmel, hogy a kerület 
gyámintézete ezen tárgyakat két vagy három szegény 
gyülekezet között ossza ki. A vallásos SZÍV mélysé-
geiből áradt szeretetteljes elhatározás méltó vissz-
hangra talált az egész közönség lelkes udvkivána-
taiban, a melyekkel az elhangzott beszédet követte 

és abban a tinóm lelkületre valló feleletben, a 
melylyel Radvánv István gyámintézeti "elnök a nagy-
váradi hölgyek szép áldozatkészségét méltóan ecse-
telte. — Egyébként a begyült adományokból, gyűj-
tésekből a kerület 13 szegény egyháza egyenként 
100—100 korona segélyben részesült. Az adomá-
nyok közt kellemes meglepetést keltett az az el-
nöki bejelentés, mely szerint dr. Meskő László, a 
tiszavidéki esperesség kiváló buzgalmű felügyelője, 
kötelezte magát a gyámintézet céljaira 6 éven ke-
resztül évi 200—200 koronát adományozni. 

A gyámintézeti közgyűlés végeztével az ösz-
szes jelenlevők az egyházközségnek a műit évben 
felszentelt templomába vonultak, hogy résztvegye-
nek az ünnepélyes istentiszteleten és meghallgas-
sák Dubovav Bélának, a miskolci egyház másod-
lelkészének ünnepi szónoklatát, a ki a szentírás 

« három különböző helyéről összeválogatott igék alap-
ján prédikált a szentek szükségeire való adakozás 
kötelességszerű, lélekemelő és áldó voltáról. 

Rövid előértekeziet és a tanügyi-bizottságnak 
Radvánv István esperességi felügyelő és Liszkay 
János kishonti alesperes elnöklete alatt tartott ülésé 
fejezte be az első nap tennivalóinak sorát. 

* 

A tulajdonképi közgyűlés csütörtökön, szep r 

tember 22-én, reggel 9 órakor a templomban tar-
tott rövid istentisztelet után ugyancsak a templom-
ban vette kezdetét. A megalakulás formalitásainak 
be végeztével Szentívánvi Árpád egyházkerületi fel-
ügyelő a következő elnöki üdvözlettel nyitotta 
meg a közgyűlést : 

Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés ! 
Mielőtt a mai napra egybe hívott rendes egy-

házkerületi közgyűlésünk alkalmával megjelenteket 
szívből üdvözölném, kötelességemnek tartom, hogy 
a lefolyt évben felmerült s az előkészítés stádiu-
mában lévő olyan javaslatokról megemlékezzem, a 
melyek minket a legközelebbről érintenek. 

Méltóztatnak tudni, hogy az egyházunkat az 
ev. ref. egyházzal közösen érdeklő ügyekre nézve 
egy bizottság lett kiküldve s ahhoz lett utasítva 
az 184S XX. t.-c. végrehajtása tárgyában egy mun-
kálatnak készítése ; egv szűkebb körű bizottság-
lett kiküldve mely javaslatot készíteti arra nézve, 
mily intézkedések teendők ezen törvény szellemé-
nek életbe léptetése, tárgyában ; a nagy bizottság 
együttes ülésében tárgyalta e javaslatot s azt el-
fogadván átadta a miniszterelnök és a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter uraknak. A kormány e 
javaslatot szívesen fogadta, s kívánalmainkat a le-
hetőségig teljesíteni kilátásba helyezte. 

Az első kívánságunk az, hogy a jogegyenlő-
ség és viszonosság a többi vallás-telekezetekkel 
szemben nemcsak szóban és elvben de valóságban 
is életbe léptetve legyen ; további kívánságunk 
pedig az, hogy mellőzhetlen egyházi és iskolai ki-
adásainkra az államtól törvény által biztosítandó 



olyan dotátiót kapjunk, miáltal szükségleteinket 
fedezni képesek • legyünk s azon túlságosan nagy 
adóteher mely híveinket sújtja csökkentessék. 

Az utolsó időben nemcsak némely lapban, de 
a társas életben is [elvettetett a saecularisátio kér-
dése. Tisztelt uraim ! én őszintén kimondom e te-
kintetben véleményemet, mely oda irányul, liogy 
ezen eszmének barátja nem vagyok, mivel azt fo-
radalom nélkül nem vitték keresztül sehol, én pe-
dig hazánkat minden nagyobb megrázkódtatástól 
óvni kívánom s attól is tartok, liogy a saecularisá-
tio közvetve autonomiánk sérelmét vonná maga 
után s azt megcsonkítaná. Ne menjünk tehát ily 
ábrándok után s kérjük inkább azt a kormánytól, 
a mit a közös bizottság javasol s hiszem, hogyha 
azt megkapjuk egyházunk boldogulni lóg. 

Szólanom kel! ez után azon törvényjavaslat-
ról. melyet a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
ur a népiskolai törvény módosítása tárgyában ki-
dolgozott s melyet egy nagyobb számú tagokból álló 
enquête elé terjesztett, a melyen elnök-társammal 
mi is részt vettunk, kifejezést adtunk nézetünk-
nek. Ezen javaslat autonómiánkat is érinti, azon-
ban kötelességünk támogatni e javaslatot, a mely-
nek célja oda irányul, hogy Magyarország a magya-
roké, és a magyar nemzeté legyen, és örömmel 
üdvözöljük e javaslatot, mert nem tehetünk mást, 
minthogy olyan uton és módon haladjunk ezen 
irányban, a minő utak rendelkezésünkre állanak. 

Ezek után tisztelettel üdvözlöm mélyen tisz-
teli Püspökünket Zelenka Pál urat, üdvözlöm az 
egyházmegyei felügyelő esperes, egyházkerületi 
biró, jegyző, s a többi tisztviselő urakat, továbbá, 
tanár, tanitó urakat s az összes kiküldötteket, szó-
val az egyházkerületi közgyűlés minden rendű és 
rangú tagjait, s Isten bő áldását kérve összejöve-
telünkre az egyházkerületi közgyűlést ezennel meg-
nyitom. 

Elnöktársa meleg üdvözletére és azon hiven 
tolmácsolt mély részvétnyilatkozalra, a melyet a 
ker. felügyelője a közgyűlés nevében a püspököt 
neje elhunytával ért veszteség felett fejezett ki, az 
ősz püspök a fájdalmas emlékezés felett kitörő 
könnyek között, mély megindulástól meg-megszak-
gatott hangon felelt, megköszönve a közgyűlés me-
leg részvétét, őszinte odaadásról tanúskodó üdvöz-
letét kijelentve azt, hogy lia eddig is az volt, ezu-
tán — lelke szerető telétől elszakittatváu, még in-
kább a közegyházé óhajt lenni. 

Ezután Zelenka Pál püspök jelentése került 
tárgyalás alá. A jelentés felöleli az egyházkerület 
és az egyházegyetem életébe vágó összes kima-
gasló események ismertetését és hű képet nyújt 
arról a fáradhatatlan tevékenységről, a mely a ti-
s/.ai kerület kiváló szellemi vezérét oly általános 
tisztelet és szeretet tárgyává teszi. 

Mellőzve az egyes felszólalások részletes fel-
sorolását, a melyekben leginkább dr. Meskó László 

Kubinyi Géza. Münnich Kálmán. Benczúr Géza es-
perességi felügyelők, Hammersberg László ország-
gyűlési képviselő, Terrav Gyula, Glauf Pál, Ma-
terny Lajos, Siinkovic János főesperesek és dr. 
Meskó Sándor kerületi főjegyző vettek részt, in-
kább azon határozatok és nyilatkozatok közlésére 
szorítkozunk, a melyek az egyházkerület és az 
egyházegyetem szempontjából általánosabb jelen-
tőségűek. 

Bártfa, Eperjes, Kassa és Kisszeben kettős 
egyházainak egyesítése körül már régen folyik a 
harc. Az egyik tábor az egyház magasabb érde-
keire, a másik az egyes hivek hithűségét fenyegető 
veszedelmekre hivatkozik. A közigazgatási tapasz-
talat pedig az, hogy a kettős egyházak nagy része 
szivesen belemegy az egyesítésbe, kisebb része 
ellenben féltékenyen óvja a különállás állapotát. 
A kerület már egyszer határozott a kérdésben, 
bölcs mérséklettel kimondván azt, hogy az egye-
sülés keresztülvitele azon időre halasztassék, a 
mikor a kettős egyházak valamelyikének lelkészi 
hivánva birtokos nélkül marad. Kassára nézve ez 
az időpont most Csiskó János lelkész elhunytával 
bekövetkezett. Utasíttatott az egyházmegyei elnök-
ség, hogy a kerület határozatának érvényt szerezni 
kötelességének ismerje. 

.4 hat s^abad királyi városi egyházmegye, az 
egykori hírneves superintendencia léte felett is 
megkondult a halálharang. Egy szavazat híján az 
összes többi szavazatokkal utolsó közgyűlésén ki-
mondotta feloszlatását és egyházközségeinek a leg-
közelebbről érdekelt egyházmegyék kötelékébe 
való belépését. E határozat ellen Justli Alfréd bárt-
fai lelkész felebbezést adott be. A kerület elvetette 
a felebbezést és sanctionálta az egyházmegye fel-
oszlatását kimondó határozatot. 

A theologiák egyetemesen való szervezése ügyében 
Glauf Pál esperes, főjegyző, ez ügy előadója való-
ban fényes diadalt aratott. Az egyházmegyék be-
érkezett nyilatkozatai megdönthetetlen tanúbizony-
ságai ama ténynek, hogy Glauf javaslatai és állás-
pontja e kérdésben nem specialis „eperjesi' vagy 
„tiszakerületi" érdek kohójában főttek, — de 11 
egyházmegye elfogulatlan, '— objektiv szemponto-
kat is mérlegelni tudó, az egyházegyetem legma-
gasabb érdekeihez is felemelkedni képes elhatáro-
zásaival találkoznak. A Glauf-féle munkálat lénye-
gét, irányzatát, mely az egyetemes egyház érdek-
körében való szervezés eszméjén épül fel, minden 
egyházmegye elfogadta, — a közgyűlés pedig har-
sány éljennel és külön is kifejezett elismeréssel 
honorálta Glauf munkásságát e kérdésben s expi-
álta az őt ért méltatlan támadásokat. Kimondotta 
a közgyűlés, hogy a három meglevő intézetnek 
olyatén szervezésébe is belemegy, hogy mind a 
háromban 0—<i r. tanerő működjék és vállalja az 
ebből reáháramló tehertobbletet, viszont azonban 
elvárja, hogy a mennyiben mindhárom főiskola 



egyetemes érdeket képvisel, necsak a földrajzilag 
de a tényeknek megfelelőleg egyformán érdekelt 
mind a 4 egyházkerület aránylagosan járuljon azok 
fentartásához. Az egyházmegyék által az egyes 
részietek módosítására nézve felterjesztett javas-
latokat az egyetemes közgyűlés által kikiildendő 
egyeztető bizottság elé Utalta a kerület. 

Általános érdeklődés közben tárgyaltatott a 
qsinattartás kérdése is, a tárgyalás eredményéül 
a következő határozati javaslat egyhangú elfoga-
dásával : 

A Zsinattartás tárgyában egyházkerületünk ré-
széről tett indítványt a mult évi egyetemes köz-
gyűlés 99. pontjában hozott határozatával a napi 
rendről levette ugyan, — miután azonban időköz-
ben a kormány az 1848, évi XX. t. c. végrehajtása 
tárgyában azon nyif.atkozatot. tette, mely "szerint 
a kezdeményező lépés megtétele céljából bevárja 
az érdekelt felek nyilatkozatát, közegyházunk aka-
ratának kifejezője pedig csakis a zsinat lehet, ugyan-
azért : 

tekintettel az állam és egyház közötti viszony-
ban 1901. óta beállott, nagy változásokra, az Egy-
házi Alkotmánynak sok tekintetben hézagos, hiá-
nyos intézkedéseire, melyeket szabályrendeletek-
kel pótolni nem lehet, 

tekintettel továbbá az I S I S . évi XX. t. c. életbe 
léptetése tárgyában szükséges előmunkálatokra, 
melyeknek fel kell ölelniöjp az egyházi adózás ren-
dezését, lelkészek, tanárok, tanitók igazságos igé-
nyét, a vallástanitásnak nagyon is szügséges ren-
dezését, a culturális és humanitárius intézmények-
nek állami segélylyel való biztosítását., 

tekintettel végül arra, hogy az ev. ref. egy-
ház a maga igényeinek megállapítására már a 
íolvó évben tart zsinatot s ezt maga a közös em-
lékirat is s/.ükségeszek tartja: 

az egyházkerületi közgyűlés a zsinatnak 
mielőbbi összehívását kivánja. s felkéri az egyete-
mes közgyűlést miszerint a zsinattartást az Al-
kotmány 186. értelmében határozatikig mond-
ja ki. 

Nem kisebb érdeklődéssel folyt le a\ 184S. 
XX. t.-c. végrehajtása körüli vita. A kerületi fel-
ügyelő nyilatkozása e tárgyban az ő fentközlött 
megnyitó beszédében foglaltatik. A püspök pedig, 
kinek talán széles e hazában a legnagyobb érdeme 
van abban, hogy ez a kérdés a inegérlelődéshez 
közeledő mai alakjában szőnyegre kerülhetett, inert 
hiszen tudvalevőleg az ő „igénytelen javaslatainak" 
ismeretessé télele hívta tel a közfigyelmet a pro-
testantizmus égető anyagi bajaira: jelentésében 
szintén csak az eddig megtörtént tények, az „Em-
lékirat" elkészülte, a kormánynál átnyújtás és ott 
történt szívélyes fogadtatásának előadására szorít-
kozik. Ámde ugyancsak a püspök egyházkormány-
zói működésében nem mulaszt el egy alkalmat sem, 
hogy az evang. egyház közvéleményét e kérdés-

sel szemben folyton ébren tartsa. Püspök társaihoz 
intézett, nyomtatásban is megjelent levelében erő-
teljesen hangsúlyozza a lelkészi és tanári, tanitói 
fizetések rendezése, valamint az egyházi adóteher 
csökkentése szempontjából körvonalozandó köve-
teléseinknek zsinatilag történendő megállapítása 
szükségét; az egyházi és állami adónak egymás-
hoz való aránylását feltüntető terjedelmes dolgoza-
tában pedig bemutatja azt a kiáltó tényt, a mely 
szerint közel a gyülekezetek 3/4 része egyházi adóban 
a stólad íjakon, tandíjakon, stb. felül az állami adó-
nak több mint 20%-ával adózik, nem is szólva 
arról, hogy vannak egyházközségek, a melyek 
annak 200%-ánál is többet — az egész kerület pe-
dig általánosan 2,r807o-át fizeti az állami adónak. 
Ez a tarthatatlan állapot vitte az egyházmegyék 
közönségét arra, hogy ez ügyben sürgős és hat-
hatós orvoslást kérelmezzenek. Az elfogadott ha-
tározati javaslat lényege a következő : 

„A mennyiben az egyházmegyék határozatai-
ból kitűnik, hogy az ,,Emlékiratban" foglalt s a 
kormányhoz benyújtott előterjesztéshez hozzájá-
rulnak és tisztán a lelkészi, tanitói és tanári fize-
tések méltányos és korszerű rendezése tekinteté-
ben ajánlanak az „Emlékirat" javaslatait kiegészítő 
intézkedéseket, továbbá az égető szükségre való 
hivatkozással kérnek sürgős közbelépést, a kerü-
leti közgyűlés kimondja, hogy a két protestáns 
egyház Emlékiratában" foglalj, jogos követelések 
végrehajtását az egyetemes közgyűlés útján a kor-
mánynál megsürgeti, még pedig akként, hogy a 
lelkészi fizetéseknek törzsfizetés, kórpótlék és 
nyugdíjigény tekintetében a főgimnáziumi tanáro-
kéval. — a tanitók, közép- és főiskolai tanárok 
javadalmazásának a hasonló állami alkalmaztatás-
ban levő tanféiiiak javadalmával való egyenlővé 
tételét kapcsolatosan a kormány figyelmébe ajánlja; 
a mennyiben pedig úgy az egyházi adózás, mint 
a lelkészi fizetések ügye eddigelé az egyház „Al-
kotmánya" által szabályozva van és igy azok újon-
nan való szabályozásához az egyházi törvényhozás 
hozzájárulása mulhatlanul szükséges, ezeknek az 

-egyház közvéleményében jelentkező kívánságokhoz 
és jogos követelésekhez képest való további ren-
dezése céljából e helyütt is figyelmébe ajánlja az 
e^yházegyetemnek a zsinattartás ügyét." 

A „Luthertársaság hivatalos közlönyére" nézve 
a kerület érdemleges határozatot nem hozott, mert 
elébb a részletes tervezetet és számításokat akarja 
látni. A középiskolák rendtartására nézve szintén 
nem hozhatott érdemleges határozatot mindaddig, 
mig az iskolai bizottságok egytemes egyházi sza-
bályrendelettel szervezve nincsennek. A curapasto-
ralisra vonatkozó bányakerületi szabályrendeletet 
oly módon kivánja életbeléptetni, hogy annak 
egyik része utasítás, másik része inkább gyakor-
lati útmutatás jellegével bírjon. A tanügyek, pénz-
ügyek letárgyalása után a vegyes ügyek kerültek 



napirendre és néhány egyházmegyei felterjesztés 
nyert elintézést. 

Négy napi tárgyalásban kifejtett szorgalmas 
munka után a közgyűlés Szentiványi elnök záró-
szavaival, a püspök hálaadó imájával ért véget, a 
jelenvoltak szivében nemcsak az együttlét kedves 
óráinak, de az eredményes, Istennek tetsző mun-
kának kellemes emiékét hagyva hátra. —chf. 

Meghívó. Tisztelettel alulírott a vallástanár és 
a vallásoktatással foglalkozó lelkész urakkal ez uton 
tudatom, hogy az ág. h. evang. vallásoktatók f . évi 
értekezletét elnökségünk Budapestre, a deáktéri ág. 
h. ev, gyülekezet épületének nagytermébe novem-
ber hó 8-ika délutáni ? órára hivta össze. E jelen-
tés meghívó gyanánt szolgál. Értekezletünk tárgy-
sorozata a következő lesz : 1. Imádság. 2. Elnöki 
megnyitó. 3. Titkári jelentés. 4. Jelentés a középis-
kolai vallásoktatás reformjára vonatkozólag, részint 
az „Evang. Egyház és Iskolában közölt, részint a tit-
kárhoz beküldölt véleményekről. Ennek alapján a 
kérdés megvitatása. (Mull évi jegyzőkönyv 5-ik 
pontja.) 5. A vallástanáiok lelkészi jellege és jogi 
helyzete. E kérdés megbeszélésének alapjául szol-
gál Geduly Henrik nyíregyházai lelkésznek az 
„Evang. Egyház és Iskola'" f. évi 39-ik és követ-
kező számaiban megjelent munkálata. (Mult évi 
jegyzőkönyv 4-ik pontja.) (i. Indítványok. (Előzete-
sen az elnökséghez írásban benyújtandók.) 7. Az 
értekezlet bezárása s imádság. Egyúttal jelentem, 
h(>:_\ az értekezleten résztvevők részére, a nagymélt. 
kereskedelemügyi minisztériumhoz vasúti kedvezmé-
nyekért íolvamodtunk. Felkérem tehát ama vallás-
tanár- és vallásoktatással foglalkozó lelkész urakat, 
kik értekezletünkön részt venni szándékoznak, hogy 
alulírott értekezleti titkárral minél előbb közölni szí-
veskedjenek, vájjon a m agy. államvasutakra szólló 
he dve\ményes jegyre igényt tartanak-e, s egyúttal 
jelöljék meg a pontos cimet és utvonalat melyre a 
kedvezményes jegyet kérik. Folyamodásunk kedvező 
elintézés© esetén a jelentkezőknek a kedvezmé-
nyes igazolványokat el fogom küldeni, ellenkező 
«selben szintén a lapok utján adok tudósítást. Sop-
ron 1904. okt, 5-én. Kiváló tisztelettel : Hetvényi 
Lajos ág. Ii. ev. főgiinn. vallástanár mint az érte-
kezlet titkára. 

A ruszkini ág. hitv. ev. uj templom 1904, évi 
október hó 16-án tartandó fölszentelési ünnepélyé-
nek programmja. 1. Délelőtt 9 órakor: Bűcsuis-
teni tisztelet a/, imateremben : a) egy énekvers ; 
b) ima ; r) énekvers. 2. Átvonulás az uj templom-
hoz harangok felszentelésére : a) egyházi ének 2 
vers; b) fölszentelési beszéd és ima. Weber Samu 
főesperes által ; c) záró ének, egy vers. ]l4 órai 
szünet után 3. Menet a templomba harangzügás 
mellett az uj templom felszentelésére : a) az uj 
templom átadása. Dr. Lorx Sándor beszéde; b) 
bevonulás az ii| templomba orgonaszó mellett ; 
c) a 4(i-ik szánni ének ; d) oltári szolgálat; e) We-

ber Samu fölszentelési beszéde, f) egyházi főének -
g) Kailing Hugó lelkész ünnepi szónoklata; h) egy 
énekvers ; i) urvaesora, szolgáltatja Dianiska And-
rás, főesperes ; k) oltári szolgálat, áldásosztás We-
ber Samu főesperes által; 1) Záró ének, utl'erto-
ri um, Délután fél 1 órakor: Közebéd az iskolate-
remben. 

K ü l f ö l d . 
Poroszországban lázas munkásságot tejt ki a 

német protestantizmus. A jezsuita törvény 2-ik §. 
eltörlése s a máriás kongregátlók tervezett meg-
honosítása erősebb tömörülésre bírta a porosz 
pi olestánsokat .Bräunlich lelkész buzgólkodására tő-
leg az „Evang- Bund" ügye örvendetesen halad s 
az ő lelkes agitálására sorba egymásután íiókegy-
letek létesültek Danzig, Torn, Elbing és más vá-
rosokban. Melette a Gusztáv-Adolf egylet ügye is 
hódit a porosz tartományegyházban. A branden-
burgi főegvlet elnöke Kogge protsdami udvari lel-
kész. Szinte csudálatos, hogy még itt is vannak 
olyan egyházközségek, a melyekben a jövedelem 
40%-át fizetik egyházi adó fejében. De örvendetes 
haladás észlelhető a porosz ev. tartományegyház-
ban a diakonissza-ügy terén is. Mig ugyanis Po-
roszország nyugati részén a maga 477o ev. lakos-
ságával 2597 ev. lakosra esik 1 deakomissza, addig 
Pomineriániában a maga 97"/0 ev. lakosságával 
4433 lakosra. Legörvendetesebb a diakonisszaügy 
állása a rajnai egyháztartománybán, a hol 29°/° ev, 
lakosságnál 1201 ev. lakosra esik egy-egy diako-
nissza. A dancigi városi kórházban is a diako-
nisszák szorgalmaskodnak, mig e tekintetben uá-
lánk az apácák foglalták el a helyet. Végül a po-
rosz tartományegyház gyakorlati buzgósága mel-
lett tudományos theol. téren is tűnik ki. „Ev. tu-
dományos egyesületének" febr. gyűlésé 11 1 ehelis 
s a juniusin Borner kőnigsbergi theol. tanár tar-
tott előadást. Az első szólott ,,a zsidóság befolyásá-
ról a keresztyénség egyházi rendjére" s a befolyást 
közelebbről minden nagy elvi ellentét mellett is a 
noachita törvények megtartásában, a 7 napos he-
tek berendezésében, a 2 heti böjtnapban, a hús-
véti ünnepnek nisán 14-ikén s a pünkösdinek 50 
nappal későbbi megtartásában s a szertartások ko-
rébői: az imáitok és helyek, szokások, doxologiák 
(Amen, Halleluja, Hozsanna) átvitelében látja. Még 
a keresztelés is zsidó szokáshoz csatlakozik, bár 
van benne sok pogány vallásos elem is. Az egye-
sület júniusi gyűlésén Dorner tanár, a nagy vallás-
bölcselő a buddhismusról és a keresztyénségröl érte-
kezett. Mindkettő váltságvallás, s alapitóik életle-
irásában igen sok a rokonvonás. Cg y Krisztust, 
mint Buddhát követői istenitik, sőt nekik a prae-
existentiát tulajdonítják. S mégis mélyre ható kü-
lömbséü észlelhető a buddhismus és a keresztyén-



ség között. A buddhismus a szenvedésektől, a ke-
resztyénség a bűntől és annak tartozásától való 
megváltást tanítja. Az elsőt a kötelességérzetben 
való hiányosság, utóbbit az isten könyörülő kegyel-
mében való megváltás érzete jellemzi, a miért is 
-a keresztyénség az élet- és tetterős egyéniség val-
lása. Végül még megemlítjük, hogy ez őszön Dán-
éig városában a kőnigsbergi egyetem theol. tanárai 
a lelkészek részére egy nagyobb előadási kurzust 
rendeznek. Erre koronként nálunk is volna szükség. 

Dr.-, S^ldvik Mátyás. 

I rodalom. 
,,Verny pritel na cestách a v cirine" (Hű ba-

rátunk uton és idegenben) cím alatt ltohácsek 
Simon modori könyvnyomdász kiadásában névte-
len szerzőtől egy kis imakönyv jelent meg, a 
melynek célja, hogy mintegy kísérője legyen az 
uton azoknak, a kik ..akár az elviselhetetlen körül-
mények, akár az élet terhei által űzve, akár pedig 
azért, hogy a mindennapi kenyeret megkereshes-
sék, elhagyják hazájukat, szülőföldjüket, övéiket s 
elmennek a széles világba." S a szerző csakugyan 
hű kísérőt, igazi hű barátot nyújt ezeknek azokban 
a szívből jövő, Isten és Jézus szeretetétől áthatott, 
a sajgó, kétségtől és a bizonytalan jövő félelmétől 
felzaklatott szivet megnyugtató hosszab-rövidebb 
imádságokban, a melyeket a 173 oldalra terjedő 
kis imakönyv tartalmaz. Iteggeli, esteli, ünnep- és 
vasárnapi, munka előtt és munka után való. az 
utazás megkezdése és bevégzése s utazás közben 
& tengeren mondandó imádságot és más fohászt 
talál ottan az a szánalomra méltó, a kit az élet 
messze idegenben űz, hajt. AZ imákhoz sorakozik 
•egy vagy több szentírási mondás s egy-egy arra 
az alkalomra illő ének, mintegy kiegészítője a 
szivből jövő kis fohásznak. A szerző igazán Isten-
nek tetsző munkát végzett, mikor ezt a kis köny-
vet közrebocsájtotta. Hisszük, hogy a tót nép, a 
mely egész rajokban költözködik kifelé Amerikába 
ezt a „hű barátot" nem felejti itthon. A könyvecske 
•egyszerű kötésben 70 fillérért, aranyozott bőrkö-
tésben 2 kor., egyszerű fekete bőrkötésben 1 K. 
20 fillérért kapható Bodicky Mihály lelkésznél Kraj-
nán és fent emiitett könyvnyomdásznál. —á— 

Jelentés D. Luther Márton Müvei-röl. A nagy 
reformátor 1). Luther Márton műveiből, a melye-
ket Dr. Masznyik Endre szerkesztésében a Luther-
Társaság bocsát közre, megjelent az 1. kötet. Tar-
talmának java részét a 95 tétel és annak magya-
rázata, az ágostai és M iltitz-féle tárgyalásra, továbbá 
a lipcsei vitára vonatkozó iratok és a római pápa-
ságról szóló munkája képezik. A kötetet Luther-
nek egy egykorú fametszet után készült képe di-
sziti. A kötet ára az egész vállalat aláíróinak 0 ko-
rona, bolti ára magasabb lesz. A kik diszkötésben 

kívánják, a kötés és a jobb papiros árával többet 
űzetnek, a kik a kötet árát október 20-ig megkül-
dik, a könyvet bérmentve kapják. Másoknak után-
vétellel küldik, szét. Jelentkezni lehet Kovács Sán-
dor theol. akad. tanárnál az „Evang. Theol. Otthon" 
felügyelőjénél Pozsonyban, a kit a Luther-Társa-
ság a vállalat kezelésével megbízott, Ugyan ő hozzá 
kell a mű árát is küldeni. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. P. Ürömmel veszem tudomásul, hogy az 
egyetemes lelkészi értekezletre értekezést jelent 
be : ,.Az ev. liturgia egységesítéséről." Mentül előbb 
szíveskedjék megküldeni. Aki véleményes jelentést 
kiván erről készíteni, szivesKedjék nálam jelent-
kezni, hogy az értekezést inegküldhessem. A ref. 
lapok sűrűn foglalkoznak ezzel a kérdéssel ; az 
illető számokat szivessen elküldöm. — V. Gy. Kö-
szönöm ! Tisztelettel kérjük a többit is. 

Pályázat. 
Magyar és tót nyelvben jár tas 

keresek. J a v a d a l m a : 400 korona és teljes 
ellátás, — mosást kivéve. Az állás mind já r t 
elfoglalható. 

Szarvas, 1904. okt. 6. 

Zvarinyi János 
100. 1 - 1 ev. lelkész. 

Pályázat 
a bácsi ágost. hitv. evang. egyházme-

gyéhez tar tozó óbecsei 

misszió lelkészi ál lásra. 
A lelkész j avada lma: I. Lakás. II. Az 

egyháztól 600 kor. III . Református hívektől 
240 kor. IV. Poli t ikai községtől 200 kor. V. 
Az államtól a kongrua 944'80 kor. VI. Stó-
lák és offertoriumok. 

Szabályszerű jelentkezés a főesperesnél 
f. évi október hó 30-ikáig. 

Újvidék, 1904. október hó 9-én. 

Belőllorszky Gábor 
102. !•>—1 evang. főesperes. 
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A ' Az 1902 . évi verseczi ipar es gazdasági kiàllitâ- jç» 
táson ès az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-« 
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állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi 

orgona-épitö műintézet 
(villamos üzemre berendezve 

Temesvárott. 
Szállít kitűnő, legújabb 

rendszer szerint készí te t t 

:zrz-.pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a l ego l c sóbb árakf m e l l e t t 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vételnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek, 
líővebhi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* # * 
* 
» 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

V \ Az 1896 évi Kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—22 j f 

V i l á g h í r ű ? 
al?r K nt?ri" festész6t' rnüintézet á ki-

j j f \LAUi\LJ válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96-20-3 Elsőrangú képek árai : 
Olaj-, aquare l l - é s p a s t e l l f e s t e s b e n fénykép után 

48 03. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

l.oglinoinabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s krétarajz á r a 5 korona 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, lia részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„Í^ORD" festeszeti njiiintezet 
B u d a p e s t , VII . , Ro t t enb i l l e r -u tca 46. 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntő 

K i S - G e j Ő e Z, Ungmegve. 
Ajánlom harang-
öntö müheige-
met, amely legré-
gibb és legjobb 
tirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t kérni ! 

Kivonat az elismerő i ratokból: 

T. Egry Ferencz urnák Kis-Gejöcz. 

Az ön által az 1897. érben a szent-jakabi rk. tem-
plom részére öntől mintegy 1 és 1/j 111 -mázsás harang ki-
fogástalan, a hívek is teljesen megvannak elégedve. Fo-
gadja részemről is elismerésemet. 

Szent-Jakab. (Tornám,) 
Nyárady Lajos, 

rk. lelkész. 

Pályázat 
A XII I . városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németa jkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pá lyáza t 
hirdet tet ik . 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az 
ev. iskolában a va l lás tan t előadni. 

Ezen állomással következő jövedelem 
van összekötve : kényelmes lakáson, kerten 
és stólán kivül az egyházközségi pénztárból 
747 K 24 fillér, szántóföldek használa ta , széna 
és fai l letmények. Kamatok v városi segély és 
offertoriumok címén 452 K 76 tili. A kong-
rua kitesz 543 K 46 fillért. 

Pályázók felkéretnek felszerelt folyamod-
ványaika t / . ('. október hó 31-ig Weber 
Samu főespereshez Szepesbélára beküldeni. 

Isfló és Leibic 1904. okt. hó 5. 
A beteg főesperes helyett 

Kübecher Albert Münnich Kálmán 
alesperes. 101. 3—1 egyházmegyei felügyelő. 



J( Hazánk legrégibb harangöntödéje. £ 
üzletem fennállása alatt 116 ev. ref. egyháznak szolgáltam munkámmal . 

Orgona építészeti műterem 
Debrecenben 

Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegiuui melleit). 
F E N N Á L L 1893. ÓTA. 

Teljesen e célra épitetfc házamban készítem a 
mai kor legtökéletesebb vivmánya szerint bármily 
kivitelű új orgonákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Munkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s ígé-
rem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érdekét tar tom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, t isztí tását, hangolását és javítását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre 
menő jótállás mellett. 

A nagytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tani tó urak szives •pártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat , maradtam 

teljes t isztelettel 

Kerekgyártó István 
83. 10. orgona készítő. 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 
Előnyöis feltételek engedtetnek. 

SELTEN« FRIGYES FII 
S O P R O N B A N 

cs. és m. királyi udvari szállítók. 
Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüke . 

a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagv j 
ságban és zengzetben csak a legfinemabb ha rangé rcbő . 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedi harangok ú j r a . 
önte tnek ; ezek, valamint az líj harangok is, a már meg 
levőhöz tel jes összhangzatban önte tnek , Minden harang 

hangja előre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz 
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakor onákkal 
bi ró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból k é s z ü l t 
tűzmentes harangáll-
ványokat, cél szerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szoigalun k. Határozott árak, elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
R a k t á r : B u d a p e s t , V., L i p ó t - k ö r u t 16. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat 10Í 
B en-zi n - itt o t o r o s c s é /> 1 ő k é h z l e t e k. 

- 5 0 
röio 

52 25—14 
Malomépitészet : H bengerszékek, minden e szakmába.vágó KÜlÖnieqeSSéq : Legújabb szerkezetű csavaros 

L gépgyártása. Teljes mümalmibereudezések ~ _ és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-féle világhírű amerikai arató és kaszáló gépek n Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

' m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 
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Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 ,, 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
«-©•+ 

K i a d ó t u l a j d o n o s és szerkesztő: 

V E R E S J Ó Z S E F . 
Fe le lős szerkesztő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

A bányai ág. hitv. evang. egyház 1903. 
évi szeptember 9-12. napjain Budapes-
ten tartott rendes évi közgyűlése által a 
szarvasi tanítóképző ügyében kiküldött 

bizottság jelentése. 
(Folytatás és vége). 

Alapul véve a nagymél tóságú közokta-
tásügyi Minisztérium által legújabban kiadot t 
tani tási tervezetet , kell gondoskodnunk 123 
taní tás i óiái<",, továbbá a gazdaság i gyakor-
latokról és esetleg valaminő kéz imunka ta -
nitásáról, melyet a következő módon 'lehetne 
ellátni. 

A) Személyi kiadások. 

1. Igazga tó 10—12 heti órával á 
2800*) 2800 K 

4. T a n á r 1 8 - 2 0 h. órával á 2400*) 9600 K 
1. Gyakorló tani tó 8 óra, esetleg 

még 4 óra 2400 K 
Segéderők 23—41 órára 1000 K 
Lakáspénz 500 + (400x4) = . . 2100 K 

1 t aná r természetbeni lakást kap 
17900 K 

B) Dologi kiadások. 

Fűtés, vi lágí tás 2000 K 
Taná r i nyugdí j 480 K 
Épület fen ta r tás 500 K 
Szolga (lakás természetben) . 600 K 
Szer tárak, bútor, felszerelés . 500 K 
Irodai á ta lány 300 K 

» 4380 K 
*) Esetleg a következő szakmák szerint : bölcsész-theo-

ologiai, uyelvész, természet-tudomány, történet-földrajz, zene-
ének. 

Ö s s z e s k i a d á s . 
17900 K 

4380 K 
22280 K 

vagyis a taní tóképző átvételekor az összes 
kiadás 22280 koronát tenne ki. 

Er re a tekintélyes összegre fedezetet is 
keres tünk és e tek in te tben a következő ter-
vezetet bá torkodunk az igen t isztel t kerületi 
közgyűlés elé ter jeszteni . 
Az egyházak járulékaiból . . . . 1000 K 
Tanulók felvételi di ja 100 K 
Tanulók t and i j a 1700 K 
Szarvas i főgimnázium segélye . . 2000 K 
Kerüle t i segély 3200 K 
E g y e t e m e s egyház segély . . . 1800 K 

9800 K 
Egybevetve a k iadás t az eddigi ren- 22280 K 

delkezésre álló fedezet tel . . 9800 K 
m a r a d fedezet len 12480 K 

Ez mindenesetre je lentékeny összeg, 
melynek nagyságá t nem akar tuk készakarva 
csökkenteni a nagymél tóságú Minisztérium-
tól segélyként kiutal t 3300 koronával és pe-
dig azér t nem, mer t e részben azzal a javas-
la t ta l lépünk az igen t isztel t közgyűlés elé, 
hogy a tani tóképző segélyezése tek in te tében 
egészen más alapon forduljon a nagyméltó-
ságú Minisztériumhoz. 

A nagymél tóságú Minisztér iumnak a ta-
ni tóképző intézet i ránt eddig tanus i to t t jó-
indulata , továbbá a nagymél tóságú Miniszté-
térium által a folyó év tavaszán t a r to t t nép-
okta tás i enqette-en e lhangzot t nyi la tkozatok, 
de a segélyezett tani tóképzők részére k iadot t 
szabályzat a lapján az t a reményt bátorko-



dunk táplálni, hogy a nagyméltóságú Minisz-
tériumhoz a tanítóképzőnek nagyobb mérvű 
segélyezése iránt nem fordulna az igen tisz-
tel t kerületi közgyűlés eredménytelenül. 
Ugyanis ha alapul vesszük a középiskolá-
ink segélyezéseinek kulcsát, úgy a 4 osztál}Tú 
tanitóképző segélyét osztályonként 3200 ko-
ronát véve alapul 12800 koronára reményel-
hetjük. Ezzel az összeggel a fedezetlenül 
maradt 12480 koronányi összeg teljesen fe-
dezve volna, sőt még 320 korona a segéd-
kezők jobb díjazására vag}7 más egyébb ke-
vésbé nélkülözhetetlen kiadások fedezésére 
volna felhasználható. 

Mi tehát azt javasoljuk, hogy forduljon 
az igen tisztelt kerületi közgyűlés, a szarvasi 
tanitóképző intézet segélyezése iránt a nag}7-
méltóságú Minisztériumhoz és az erre vonat-
kozó szerződés megkötésére ha ta lmazza fel 
az illetékes forumokat, még azon esetre is 
ha a nagyméltóságú minisztérium a nag}Tobb 
segély fejében egy, esetleg két tanszékre 
nézve* a kinevezés jogát óhaj taná magának 
fenntartani. 

IIv módon megvolna oldható a szarvasi 
tanitóképző intézet átvételének kérdése a ke-
rület minden nagyobb megterhelése nélkül. 
Készakarva készíttettük igy a tervezetet oty 
célból, hogy a kerületből és közalapból re-
ményelhető nagyobb segély azután az átvé-
telt követő első évek után a tanári fizetések 
emelésére és az ötödéves pótlékok fedezésére 
legyen igénybe vehető. 

A tanítóképzőnek ilyen előn\Tös módon 
való átvétele illetőleg fenntar tása csak azért 
történhetik meg, mert a szarvasi egyház és 
a tanítóképzőt fenntartó esperességek hajlan-
dók a tanítóképzőnek Szarvason való meg-
hagyása esetén a szükséges és most használt 
helyiségeket** használatra átengedni, az uj 
gymnasium épületének elkészülte után pedig 
a mostani g}'mnasium épületét a tanítóképző 
intézet használatába bocsátani azzal a kikö-
téssel, hogy a gymnasium könyvtára továbbra 
is az épületben maradjon és hogy a diszte-
rem a gymnasium céljaira továbbra is igénybe 
vehető legyen. Beleegyezik továbbá abba is, 

*) Pl . te rmészet tudomány és nyelvészéti tanszék. 
'** mint a tanitóképző és gyakorló iskola mai éptüetét 

és a .gimnásiumi épületben használt tantermeket . 

hogy a tornaterem is a gymnasium mai kö-
zösen használtassék, úgyszintén az alumneum 
és a gymnasium fürdője is, sőt eleinte mig a 
beszerzések nem lesznek elégségesek, a gym-
nasium szertárának használatát is biztosítani 
hajlandó. 

A tanitóképző mostani felszereléseit pe-
dig díjtalanul átengedi.* 

A felajánlott kedvezmények, amint meg-
győződtünk, mind olyanok, a melyek a ta-
nitóképző igényeit kielégítik, különösen a 
mostani gimnázium épületében nagyon-cse-
kély átalakítás után nemcsak a szükséges 
tantermek, szertárak, szolga-lakás és benlakó 
tanár lakása volna jól elhelyezhető, de még 
két, három terem a növendékek benlakására 
is felhasználható volna, mint az a mellékelt 
tervből kitetszik. 

Kedvezménykép ajánl még a szarvasi 
főgimnázium az alumneumban 10 ingyenes 
helyet, de olykép, hogy a fentartó esperes-
ségekből való ifjak elsősorban részesitendők 
előnyben. 

Mindezek alkalmasak arra, hogy a tanító-
intézet jövőjét biztosítsák és mi ezeknek el-
fogadását melegen ajánljuk. Mivel pedig a 
tandíj is jövedelmi forrásoknak van megje-
lölve, s mivel a fentartó szarvasi egyház to-
vábbá a békési, arad-békési és csanád-csong-
rádi esperességek a tandíj tekintetében eddig 
szerzett előnyök biztosítását kérik, köteles-
ségünknek tar t juk felsorolni, hogy a tandíj 

a) szarvasiakra nézve 41 kor. illetőleg 
kedvezménnyel 31 vagy 12 kor. 

b) a fentartó esperességekre nézve 45 
kor. illetőleg kedvezménnyel 35 vagy 16 kor. 

c) más esperességekre nézve 49 korona 
illetőleg kedvezménnyel 39 vagy 20 korona, 
mely összegek azonban oly tetemesek, hogy 
az átvétel után várható nagyobb látogatás 
után sem volnának felemelendők, hanem in-
kább leszálli tandók. « 

Az átvétel után szükséges beruházási 
költségek tájékozódásunk és számitásunk sze-
rint aligha fognak 1000—2000 koronánál 
többre rúgni.* a meljT összeg, ha a kerülettől 

* A m'elyeknek értéke összesen körülbelől 9260 koronát 
tesz ki; mig a közösen használhatók értéke 44000 korona. 



előlegeztetik is, az internátusi csekély dijból 
is fedezhető leend. 

A mi még a tanitóképző jövő szerveze-
tét , igazga tásá t és felügyeletét illeti, a bi-
zot tság most még nem lá t ja szükségesnek 
az intézkedéseket, miután ezek csak az át-
vétel után válnak szükségessé, de kötelessé-
gének t a r t j a rámutatni , hogy az erre hiva-
tot t férfiak a kerülettől főképen a tanító-
képző helyének közeléből volnának legalkal-
masabban megválasztandók. 

Mindezek után az igen tisztelt kerületi 
közgyűlésnek kegyes jóindulatába melegen 
ajánl juk a szarvasi tanitóképző ügyét azzal 
a javaslatunkkal, hogy a felsorolt módozatok 
mellett és viszonyokkal a tanítóképző átvé-
telét méltóztassék elhatározni. 

Abban a reményben, kogy ezen protes-
táns érdekből is szükséges és fontos átvételt 
el méltóztatik határozni, javasoljuk, hogy ad-
dig is mig az átvétel lebonyolítható leend. 
az igazgatói áilás azonnali betöltése végett 
az átmeneti időre a mostani segélyt 2000 
koronával méltóztassék felemelni, egyúttal 
pedig méltóztassék akár a kerület ar ra hiva-
tot t tisztviselőit, akár külön bizottságot fel-
hatalmazni, hogy az átvételre szükséges in-
tézkedéseket tegye meg, illetőleg a szüksé-
ges szerződéseket is kösse meg. 

Az igen tisztelt közgyűlés elé ter jesztet t 
javaslatunkkal kapcsolatban véleményt óhaj-
tunk mondani a nagyméltóságú Minisztérium-
nak a 38930—902., 54076—902. és a 26557 — 
903. szám alatt i rendeletek alapján a pro-
testáns tanitóképző intézetek számára meg-
állapított szabályzatról, mely nagyjában 
ugyanazokat a feltételeket tar talmazza, mint 
az állami segélyben részesített középiskoláink 
szerződése. 

Éppen ennél az oknál fogva a szabály-
zatot a tanítóképző átvétele esetén teljes 
egészében elfogadásra ajánljuk. Hogy azon-
ban mindennemű félreértés elkeriiltessék, 
megjegyezni kívánjuk, bog}' a hi toktatásra 
és a hitoktató személyére nézve az egyház 
teljes mértékű, független elhatározását és 
rendelkezését fentar tani véljük szükségesnek, 
továbbá hogy uj tanár választása esetén a 
választási iratok felterjesztésére nézve a sza-
bályzat nem egészen világosan intézkedik. 

Kérjük azonban az igen tisztelt közgyűlést, 
hogy a nagyméltóságú Minisztériumhoz inté-
zendő felterjesztésében kérje, hogy a szabály-
zat kívánta feltételek realizására kitűzött 
négy évi időtartam a tanitóképző intézetnek 
a kerülettől való átvétele időpontjától szá-
míttassák. 

Ezekben az igen tisztelt közgyűlés által 
kiküldött bizottság megfelelve feladatának 
ismételten ajánl ja az igen tisztelt közgyűlés-
nek a szarvasi tanitóképző átvételét, ami 
által annyi törekvés, lelkes áldozatkészség, 
de egyházunk érdeke is a legszebb juta lmat 
nyerendi. 

Mély t iszteletünk őszinte kifejezésével 
maradunk az igen tisztelt közgyűlésnek 

Budapesten, 1904. szeptember hó 16-án. 

Wagner Gé~a 
Lankó Károly 

Góbi Imre 
Mágocsy-Dielz Sándor 
Dr. Zsigmondy Jenő. 

À kassai két ev. egyház egyesítése* 
Ez ügyben Kres\ János, mint egyház-

tág- a következő felhívást intézte a I. egy-
ház közgyűléséhez, melyet közérdekénél fogva 
s a jánlva az ev. egyháztagok figyelmébe, 
egész terjedelmében közlünk : 

Tekintetes egyházi közgyűlés ! 
Mikor a kassai ág. hitv. ev. II. egyház 

közgyűlésének megtisztelő bizalma az egy-
házfelügyelői állásra megválasztott , csekély 
erőm, tehetségem és képességem érzetében, 
haboztam a bár diszes, de nehéz feladattal 
járó állást elfoglalni. 

Ezen habozás közben azonban, az egy-
ház múlt jának emlékeiből felragyogott előttem 
az I. egyház megboldogult felügyelőjének 
Brósz Jónátnak erkölcsi hagyatéka, mely pa-
rancsoló erővel teszi kötelességévé az egyház 
minden hü fiának, hogy tőle telhető buzgalom-
mal igyekezzék a helybeli két egyháznak egye-
sítésére. 

Ezen erkölcsi hagyatékban tekintetes 

*Jegvzet. Felkérésre szívesen adunk helyt lapunkban 
a fenti cikknek, mely, bár első sorban helyi érdekű, de fon-
tos közérdekű dologról is szól. Szerk. 



közgyűlés oly hivatást, oly kötelességet vél-
tem feltalálni, mely egy magasabb erő ha-
talmával kényszeritett a felügyelői állást, di-
szével és terheivel egyaránt elfogadni. 

Nyugodt öntudattal mondhatom, hogy 
csakis a két egyház egyesítésének minden 
személyi tekinteten fölülálló magasztos célja 
birt reá állásom elfogadására és a hiven tel-
jesített kötelesség megbékítő érzésével, sze-
rénytelenség nélkül mondhatom, hogy meg-
tet tem mind azt, mit e tekintetben megten-
nem lehetett. 

Köztudomású dolog és jegyzőkönyvekben 
dokumentált tény, hogy a II. egyház minden 

fentartás és feltétel kikötése nélkül, teljes kész-
ségét nyilvánította a\ egyesillés elfogadására. 

Ha a helybeli két egyház bármelyik hü 
tagja , végig olvassa a kassai egyház mozgal-
mas történetét, megdönthetetlenül domboro-
dik ki előtte azon elvitázhatatlan történelmi 
tény, hogy a legteljesebb, a leggazdagabb 
virágzás, a kassai ev. egyháznak az orszá-
gos mozgalmakban ponderáló szava és te-
kintélye arra az időre esik, a midőn a refor-
máció idején, egy egyházközségbe olvadt 
bele a három nyelvű hivek érzete. Évszáza-
dokon át, azóta sem érte el a virágzás azon 
fokát, sőt ellenkezőleg, a mozgalmakban gaz-
dag történet igazolja, hogy a különböző szo-
morú viszonyok által befolyásoltatva részekre 
tört az egység, melynek következményeként 
igazi fejlődés és haladás azóta, sajnos, nem 
éretet t el oly7 mértékben, mint a milyent vál-
vetett , közös és egyesült erővel elérni lehe-
te t t volna. 

Megragadó momentumként emelkedik ki 
az egyház történetéből a 67-es alkotmányos-
ság után bekövetkezett nyebvbeli változás, a 
mikor a nemzeti érzésnek mindent beragyogó 
hatása alat t a maroknyi magyar elem szám 
és tekintélybeli vezérszerephez jut. 

T. közgyűlés! Nem feladatom, nem is 
szándékom ezúttal kiterjeszkedni, azon sze-
mélyi és a sajátos viszonyokban rejlő okokra, 
melyek az egyesülést eddig meggátolták. Fel-
dobog • a hü protestáns sziv annak a megra« 
gadó szépséggel, igazsággal, hithüséggel fo-
galmazott á t i ra tnak soraira, melyet az I. 
egyház ez évi jul. 2-án tar to t t üléséből az 

egyesülés nemes és nagy céljának üdvös vol-
tá t lefestvén, a II. egyházhoz jut ta tot t . 

Ha nem csillogó szójáték volt ez, ha-
nem a komoly férfias akara t megnyilvánu-
lása, akkor ennek az egyesülésnek Isten aka-
ratával megkell történnie. És miután bizo-
nyos veszélyező tekinteteket a haláluak fel-
ta r tóz ta tha ta t lan keze, a személyi okok teljes 
megszűntével feloldott, alapos a reményem, 
hogyT ez be is fog következni. 

Az Ítélkező történet tulajdonába me-
gyen át a jegyzőkönyvek azon örökre meg-
maradó tanúsága, hogy a II. egyház sióval 
is és tettel is hozzájárult ez időszerint az 
egyesülés megteremtéséhez, mig az I. egy-
ház eddig csakis szóval és elhatározással, 
de a határozat végrehajtásával, az igazi 
tettel még adós maradt . Jól es L k hinnem és 
remélnem t. közgyűlés, hogy ezen adósság, 
a testvéri szeretet, a hitsorsosi egyrüttérzés 
szent nevében és a mélyreható hazafias ügy 
érdekében törlesztve is lesz. Törlesztve lesz 
annál is inkább, mert a II. egyház a maga 
részéről a fent jelzett módon, a maga egé-
szében mindent, de mindent teljesített. 

Az én felügyelői munkásságom e tekin-
tetben e soraimmal véget ért. Az egyesítést 
vállaltam célomul, ehhez való hozzájárulását 
és pedig hangsúlyozottan föltétlen hozzájá-
rulását a II. egyház hivatalosan megadta. 
Feladatomat ezzel befejeztem. Es midőn nem 
a II. egyház nevében, hanem teljesen magán 
személyként, kérve kérem az illetékes ténye-
zőket, hogy csakis az egyház érdekének 
szempontjára emelkedve, legyőzve teljesen 
minden személyi tekintetet és elvetve a lo-
kális viszonyok minden kicsinyeskedő sugal-
mazását, ismételten kérve kérem haj tsa va-
lahára végre tényleg az egyesülést, melyTet a 
hivek tömege régóta óhaj tva vár, az egyház-
kerület jogerős szabályrendelet alapján mind-
két egyház érdekében évek óta sürget, mely 
ellen politikai nemzetiségi okból csak a liptói 
espcresség — fájlalva a német és tót egyházak 
megmagyarositását — emelte fel tiltakozó 
szavát. Teszem azt azért, mert hinni nem 
akarom, hogy a kassai I. egyház nemes, ha-
zafias közönsége csak látszólag is a liptói 
esperesség ál láspontjára helyezkednék. Te-
szem ezt azért, mert lelkemet á t járó meg-



győződésem az, hogy ezzel s imára fényesiti 
a többi felekezetek előtt a városban, az or-
szágban a szétvonás mia t t megszólással és 
gúnnya l m e g t á m a d o t t tekinté lyünket , mely a 
d i ada lmasan megindul t magyarosodás t tovább 
fejlesztve, nagy nemzeti célokat szolgálhat 
az ál tal is, hogy magyarosító erejét kisugározza 
a vidéki fit iákra. 

T. közgyűlés ! Nem folytatom, gyengének 
é rzem m a g a m a t ahhoz, hogy én ezt az esz-
mét a maga nagy ér tékében kidomborí t -
hassam ! 

Ez eszme nemességének, nagyságának 
tuda ta , benne kell, hogy legyen mindnyá-
junk lelkében ! Csak a megvalósí táshoz szük-
séges erős e lhatározás van h á t r a még. A 
legkedvezőbb alkalom it t van ! Csak komo-
lyan akarni kell . . . Minden érdeklődő szem 
az I. egyház t ag ja i r a tekint . Az igazi val-
lásos hithüség, a valódi hazafiság, testvéri 
összetar tás egyesült pa rancsa int . . . Váro-
sunk közönsége előtt, a haza i protestant iz-
mus előtt, a jövendő idők előtt a felelősség 
súlya nem azokra hárul át , a kik mindenkor 
és mindenben az egyesülésnek teljes készség-
gel és nyí l tsággal rendelkezésére á l lo t tak . 

Mély t isztelettel vagyok Kassán , 1904. 
szept. hó 29-én a tekinte tes közgyűlés alá-
zatos szolgája 

Kresz János, s. k. 

Belföld. 
A somlyóvidéki ág. h. evang. lelkészegylet f. 

október hó 10-én tartotta meg ez évi őszi értekez-
letét Pápán, az evang, egyház kisebbik tanácster-
mében. Jelen voltak az összes köri-lelkészek és 
Varga Gyula vönöcki lelkész, a tekintélyes keme-
nesaljai ev. egyházmegyének érdemes esperese. 
Az értekezletet megelőzőleg gyónás volt a temp-
lomban, a hol Varga Pál galsai lelkésztárs osztott 
urvacsorát. Az értekezletet Gyurátz püspök nyitja 
meg. Beszédében utal a vallás szolgáinak magasz-
tos hivatására, llámutat arra a nehézségre, amely-
Ivei e tiszt jár. Történeti példákkal bizonyítja, hogy 
a/, istentagadás már a legrégibb népeknél is talál-
ható. A vallást. Istentiszteletet lekicsinylik, mint 
a mi csak az embereknek, a papi kasztnak talál-
mánya. Bölcsészek, enciklopédisták karöltve tö-
rekszenek a materialismust diadalra emelni. A je-
len sem szegény a vallásellenes filozófusokban, ki-
válló Írókban. Büchner, Moleschott, Pule mind az 

anyag dicsőitői. De hát vájjon letegyük-e ezek előtt 
a fegyvert ? Nézzük, ezzel szemben mit tanit a vi-
lágtörténet? Ez hirdeti, hogy az ember vallásos 
lény; vallás nélkül nem létezhet. Addig amig a 
vallásos érzés erősen lüktet a nemzetben — emel-
kedik az, mihelyt a vallásos érzés lankad, — ha-
nyatlik a nép, a szellemi erő. Lélek, szellem, ide-
alizmus bukik s a népnek egyedüli elve : „panem 
et circenses." Fönícia, Karthago egvKor nagy vala, 
de csak addig, amig vallása vonzó vala. Amint ez 
az érzékiség kielégítésének nyomorult eszközévé 
törpült, — bukott a nemzet is. Igy Babylon is, a 
görög és a római história is ezt igazolja. Amig a 
vallásosság erős volt — a nép nagygyá lett. De 
mihelyt a politheismus sülyed, mihelyt az augur 
is mosolyogva vált tekintetet társával, mihelyt el-
vész a nép hite, — nem marad más hátra, mint 
a pusztulás, önmeghasonlás. Az ember vallásos 
lény. Megáll ez igazság az egyeseknek tagadásával 
szemben is. Ez emlékeztet egy rajtuk kívül álló 
örök hatalomra. Egy eszményt tart az ember előtt: 
a szép, a jó, az igaz eszményt ; s amig az ember 
ezeket tiszteli, addig halad, emelkedik. A politheis-
mus Mosaismus, Izlam, Buddhismus nem képes 
erre, mert exkluzív, mert magát az embert tevén 
Istennek, Istene van végetlen volt. Ez nem tud 
emelni, mert nincs igazi eszményi tartalma; a 
Nirvána nem tud emelni. Joggal mondjuk, hogy a 
ker. vallás tökéletes vallás. Ez a Krisztusban egy 
oly eszményt állit elénk, amely örökké igaz, kime-
ríthetetlen és igy örökké vonz. Egyetemes jellegű, 
mert minden embert kebelére ölel. Ezt a vallást 
szolgájuk mi. Lehet, hogy munkánkat nem mél-
tányolják eléggé, de ez ne keserítsen. Egyik jeles 
író szerint az az egyszerű zsellér, ki egy jó gyü-
mölcsöt termő fát ültetett, uevel, ápol, több jót 
tesz, mint a leghíresebb hadvezérek, kik a csata 
mezején halomra ölik embertársaikat. Ez a gon-
dolat vezessen, ha csalódunk a munka mezején. 
Lelkesítsen az a tudat, hogy ha betöltjük a vallás 
szolgálatában tisztünk minden igazságát, akkor nem 
fáradunk hiába. Üdvözli a tagokat és Varga Gyula 
kemenesalji esperest mint vendéget. Ezután hite-
lesítés alá kerül az értekezlet tavaszi ülésének 
jegyzőkönyve. Ennek kapcsán örvendetes tudomá-
sul szolgál az, hogy úgy az egyházmegye mint a 
kerületi, sőt más testvér testületek is hozzájárul-
tak egyletünknek amaz indítványához, a melyben 
az a vasárnapi munka szünetnek általánosabbá, 
intenzivebbé tételét sürgeti. Tárgyaltatik a ker. 
lelkészegylet f. évi jegyzőkönyve. Felkéretnek is-
mételten is a lelkésztársak a községi ev. felsőbb 
leányiskolánál létesített ,,lelkészi alapitvány" nö-
velésére. Ezzel kapcsolatban elnök ur meleg pár-
tolásba ajánlja az intézetet ; a gyülekezetek és ve-
zetőinek jóindulatát kéri ki. S\alav László pénztá-
ros és Kapi Béla könyvtáros jelentését 'az érte-
kezlet tudomásul veszi s ujabb munkáknak be-



szerzését elhatározza. Horváth Béla indítványa 
alapján az értekezlet megbeszélés tárgyává teszi 
ama kérdést : megengedhető-e és helyes-e az, hogy 
az anyaegyházhoz közel lévő filiákban vasárna-
pőhkint a délelőtti órákban könyörgés tartassék. 
Ennek ugyanis sok hátránya van — minden elő-
nye mellett, Ék, bontó eszköz ez a közös szellem 
kifejlődésében, gát és akadály a testvériség meg-
erősülésében. Elszakadnak a filiabeliek a közös 
templomtól ; ezért anyagilag is megtagadják a kö-
zösséget, mondván : az anya templomát ők nem 
épi tik, mert van saját templomuk. De mert az 
öregek, gyermekek a távolba nem mehetnek, — 
jó, ha otthon van istentisztelet. Mindamellett óhaj-
tandónak véli az értekezlet hogy sátoros napokon, 
reformáció, aratási hálaadó, konfirmáció napján 
ne tartassék meg a filiákban az istentisztelet. .Majd 
Mohácsy Lajos olvassa fel munkáját e czimen : 
,,Korunk szociális bajai és a\ evangélium." Mun-
kájában napjainknak emez aktuális kérdésével be-
hatóbban foglalkozik s biblikus alapon fejtegeti. Az 
értekezlet figyelemmel hallgatja a munkát és kö-
szönetet, elismerést mond a szerzőnek s felkéri, 
hogy a munkát tegye szélesebb körben — lapok 
utján — is ismertté. Gyurátz elnöklő püspök újra 
emlékezteti az értekezlet tagjait ama határozatra, 
a mely szerint a lelkésztársak kötelezték magukat 
saját gyülekezeteik történetének megírására. A ki 
teheti fogjon már most hozzá, hogy az egyházme-
gye monográfiája minél előbb elkészülhessen. Vé-
gül elhatározta az értekezlet, liogy külső funkciók-
nál használatos papi süveget készíttetnek az ösz-
szes lelkészek, hogy az eljárás,itt is egyöntetű le-
gyen. Az értekezlet Varga Gyula esperesnek fel-
szólalása után Gyurátz püspök buzgó fohászával 
ért véget, 

A Luthertársaság és az E. E. E. Gyámintézet 
ez évi közgyűlésüket szeptember hó 28—30-ik nap-
jain tartották Komáromban. Szeptember hó 28-án 
d. e. a Luthertársaság igazgató-tanácsa tartott 
ülést, melyen elkészítette a délután tartott köz-
gyűlés tárgyait. 12—2 óráig a nagy számban meg-
jelent tagok egy evang. tiszt kalauzolása és magya-
lclZctSct mellett a hires várat tekintették meg. Dél-
után 4 órakor azután a városházán meg volt az 
évi közgyűlés dr. Zsilinszky Mihály elnöklete alatt, 
a ki szokás szerint magvas, erős, evangeliuini lel-
kesültségtől áthatott és ilyenre buzditó megnyitót 
tartott, a melyben a protestáns sajtótermékek fel-
karolását és terjesztését kötötte a tagok lelkére, 
utalván a protestáns külföldnek és nálunk a r. 
kath. egyháznak és egyleteinek példájára. Igen 
szépen emelte ki és hangsúlyozta, hogy a társa-
dalom alapja a keresztyénség, Krisztus tanítása, a 
melyet át kell ültetni az életbe. A közgyűlés elha-
tározta, hogy a magas szárnyalású megnyitó be-
széd a jegyzőkönyvbe iktattassék. Erre azután fel-
olvasta Falvay Antal az intéző-bizottság jelentését, 

melyet a kiadványok iránti érdeklődés kérésével 
és a Szabadkán és Torzsán megtártott VI. vándor-
gyűlésre való visszapillantással vezetett be és a 
melyben a társasig vagyonszaporodásáról és mű-
küdéséről számol be. A „Bibliai Olvasókönyv" 
Jausz, Majba és Hetvényi szerkesztésében megje-
lent és 2-40 K-ban állapíttatott meg, a mit azonban 
némelyek joggal drágátlottak. Napirendre került ez-
után ismét a ,,Hivatalos Közlöny" megindítása, kap-
csolatban „Néplap" megindításának kérdésével. 
Élénk megvitatás után a határozathozatal el lett 
odázva és abban történt megállapodás, hogy a 
kérdés a szűkebbkörű bizottsághoz utaltassék és 
függőben maradjon az egyetemes gyűlésnek idején 
leendő ujabb tanácskozásig. A népies kiadványokon 
kivül megjelentek : „Bibliai Olvasókönyv „E. Csa-
ládi Lap". Az „egyházunk nagyjai" cimű életkép-
sorozat vállalathoz 200 K segélylyel járult a köz-
gyűlés. Gyurátz Ferenc „Hit oltára'- 111. kiadása 
megjelent változott alakban. Az egyházi lapok se-
gélyben részesültek mint. tavaly, úgy most is. A 
következő indítványok: Payr S.,,Vallásos Antholo-
giá"- Materny J. ,,Házi naptár kiadása'' az irodalmi 
szakosztályhoz utaltattak. A számadás és költség-
vetés elfogadtatott. Az ,,egyházi nyomda" felvetett 
kérdésének megvitatása el lett odázva. Este 7 
órakor nagyon szépen sikerült Lutherünnepély tar-
tatott, a melyet az „Erős vár a mi Istenünk" el-
hangzása és Horváth Sándor velegi lelkész ájtatos 
imája után Zsilinszky Mihály nyitott meg rövid és 
lelkes beszéddel, Kovács Sándor theol. akad. ta-
nár pedig ünnepi beszédet tartott a magyar pro-
testáns vallásos költészetről, a melyetalapos, szak-
avatott kidolgozásnál és vonzó előadásnál fogva 
mindvégig feszült figyelemmel hallgatott a közön-
ség a zsúfolt templomban. Meghatóan tárta tel a 
vallásos költőknek a magyar nemzet nyomorusá-
gain való kesergését és a népet a bűnbánatra szó-
lító szózataikat. Végül pedig a komáromi lelkész, 
Jánossy Lajos fejér-komáromi esperes tartott igen 
sikerült és lelkes értekezést a komáromi egyház 
múltjáról. Másnap, szeptember 29-én az egyetemes 
gyámintézet tartotta évi közgyűlését. Előzőleg a 
gyámintézeti istentisztelet tartatott meg szintén Ko-
vács Sándor theol. akad. tanár predikátiójával, a 
melyet Martha és Máriáról szóló gyönyörű törté-
net alapján tartott, igen szellemesen és vonzóan 
tárgyalván a kettőnek példáján az odaadó és 
munkás szeretet megnyilatkozásait; a melye-
ket a gyámintézeti működésnek is vissza kell 
tükröztetnie. Az istentiszteletnek dr. Baltik Frigyes 
püspök imája és áldása általi befejezése után a 
gyűlés lett megtartva dr. Baltik Frigyes püspök 
és Badvány István kettős elnöklete alatt, a ki köz-
tetszéssel fogadott beszéddel nyitotta meg azt. Az 
elnöklő püspök felolvasta erre évi jelentését, egy-
szersmind lemondását is jelentvén be, a mely fö-
lött a gyűlés sajnálkozását fejezi ki, egyúttal jegy-



zőkönyvbe iktatván az o bokros érdemeit a Gyám-
intézet ügyének fellendülése körül. Erre a kikül-
dött szavazatszedő bizottság jelenti, hogy mind a 
4 kerületben egyhangúlag Gyurátz Ferenc püspök 
választatott meg egyházi elnöknek, a ki a hozzá 
fűzött várakozásnak megfelelően remek programúi-
beszéddel foglalta el az elnöki széket. Azután a 
négy kerület egyházi elnökei ; Raab Károly, Löw 
Fülöp. Famler G. A. és Materny Imre olvasták fel 
évi jelentéseiket. Ezen pontnál el lett határozva, 
hogy a gyülekezetek ne gyűjthessenek segélypén-
zeket az illetékes egyházi hatóságok megkerülésé-
vel. A jelentések mind a gyámintézet áldásos mű-
ködéséről és a keresztyén szeretet sok megható 
megnyilatkozásáról tudtak beszámolni, mint keresi 
fel a gyámintézet József gyanáut a testvéreket, a 
niit .Materny Imre fejtett ki szépen. Az offertorium 
eredménye 94 K. a mely dr. Kéler Zoltán 1000 Iv 
és egy budapesti asztaltársaság 1000 K. ajándéká-
val együtt Érsekújvár törekvő leányegyháznak 
templomépitésére lett juttatva, dr. Nagy Vilmos 
200 K. ajándékát pedig a rendeltetéssel megbízott 
dr. Haitik Frigyes püspök Pucho leégett gyülekeze-
tének juttatta. Feljegyzésre méltó egy Graf nevű 
kassai nőnek 40000 K. ajándéka, a melyet a Gyám-
intézet céljaira adott szegény egyházaknak a ka-
matokkal való segélyezésére oly kikötéssel, hogy 
a segélyért folyamodó egyházak folyamodványai 
mindig a G. A. egyletnek küldendők be felülbírálás 
végett. Erre nézve az elnökség bízatott meg azzal 
hogy az alapitványozóval folytassa a tárgyalást. A 
jövő évi gyűlésre két meghívás jött, t. i. Miskolc 
és Gsaba gyülekezeteitől. A döntés az elnökségre 
bízatott. Délután a tagok nagyrésze Tatabányára 
rándult ki az ottani gyönyörű széntelep megtekin-
tésére, a mely még csak 7 esztendeje áll üzemben 
és 10000 munkást foglalkoztat, tehát egész várossá 
fejlődik és a melyet az igazgatóság tagjai igen nagy 
előzékenységgel mutattak be. Még érdekesebb, lé-
lekemelőbb volt a 3-ik napon szept. 30-án tett ki-
rándulás Érsekújvárra az újonnan épülő templom 
alapkövének letételére, a melyet dr. Baltik Frigyes 
igen szép és evangeliumi hithűségre és buzgóságra 
intő beszéddel felavatott. Evvel méltó befejezést is 
nyert az ünnepségek sorozata, amelyeknek fényét 
és díszét emelte egyrészt 3 püspöknek : dr. Baltik 
Frigyes, Zelenka Pál és Gyurátz Ferencnek jelen-
léte,; másrészt Komárom városa polgárságának és 
hatóságának vendégszeretete, a melyet tanúsítot-
tak ügy a házak díszes fellobogózásával, mint az 
előkelőségek megjelenésével az összejöveteleken. 
Bár terjedhetnék a Gyámintézet és Lothertársaság 
áldásos működése minél szélesebb rétegekbe, fen-
nen lobogtatván az evangeliomi felvilágosodottság, 
hithűség és szeretet zászlaját. 

Papszentelés a bányai ág. h. ev. egyházke-
rületben. A Pilisen f. hó 8-án tartott papszentelés 
alkalmával Sárkány püspök a következő végzett 

theologusokat szentelte fel : Beit Pált hitoktató- se-
gédlelkésszé az óbudai leányegyházba. Melczer 
Dezsőt segédlelkésszé Péteribe. Bálent Pált segéd-
lelkészszé Tiszaföldvárra. Bezek Jánost segédlel-
készszé Békéscsabára és Csobrda Vladimírt segéd-
lelkészszé a liptószentmiklósi egyházba. 

A rákoskeresztúri egyház üresedésben lévő 
lelkészi állására Margócsy Aladár nagy-szlatinai 
lelkészt és Kardos Gyula püspöki segédlelkészt 
jelölte. 

Jegyzőkönyv, felvétetett Orosházán, a „Ma-
gyarors\ági ág. hite. ev. leikésiek tanuló fiait se-
gély\ö egyesület" számvizsgáló bizottságának 1904. 
október hó 7-én tartott gyülésésben. Jelen voltak 
alulírottak, 

1. Veres József egyesületi elnök megnyit-
ván a gyűlést a jkv. vezetésével Okályi Adolt 
egyleti ügyvivőt bízza meg. 2. Vizgálat alá vette a 
bizottság az ügyvivő által összeállított 1903. évről 
szóló számadásokat, a melyek a következő ered-
ményt mutatják : 

1. Bevétél volt 2977 K 20 f. 
2. Kiadás 641 K 65 f. 
3. Maradvány 2335 K 64 f. 

mely összeghez hozzáadva az 1902-ik évi marad-
ványt 3418 K 19 fillért, lesz az összes pénzmarad-
vány 1903. végén 5753 K 83 f. mely összeg gyü-
mölcsözőleg van az egyes pénzintézeteknél elhe-
lyezve. Hátralékos követelése volt az egyesületnek 
a tagoknál 1320 K 25 f. Vagyona volt az egyesület-
nek a) készpénzben 5753 K 83 f. b) hátralékos kö-
vetelésekben 1320 K 25 f. vagyis összesen 7074 K 
08 fillér. Ezzel szemben mutatkozik teher az 1903-
ban megszavazott s azon év folyamán fel nem se-
gélyekből kifolyólag 570 korona, úgy hogy a tiszta 
vagyon 6504 K 08 fillért tett ki 1903. végén. A 
számvizsgáló-bizottság a számadásokat tételről-té-
telre átvizsgálván, az okmányokkal összehasonlí-
totta s azokat rendben találta, miért is indítvá-
nyozza. hogy ügyvivő pénztárnoknak a felment-
vény megadassék. 3. Vizsgálat alá vette a bizott-
ság a pénztár állapotát 1904. szép te in bor hó 30-ig, 
a mikor is a következő eredményt találta : 

1. Bevétel 1904. szeptemb. 30-ig 652 K 17 f. 
2. Tavalyi maradvány 5753 K 53 f. 
3. Összes bevétel 6406 K — f. 

Ehhez hozzáadva a még be nem jegyzett tőke ka-
matokat 1903. 1-ső feléről u. in. a Békés-Bánfalvi 
Takarékpénztár 150 sz. könyvében 26 Iv. 21 fill. 
Ugyanazon takarékpénztár 143. sz. könyvében 54 
K 43 f. és a gádorosi szövetkezet 64. számú köny-
vében 61 K 65 tili, lesz 

összes az bevétel 6538 K 29 f. 
Ezzel szemben kiadás 410 K 10 f. 

pénzmaradvány 6138 K 19 f. 



mely összegből gyümölcsözőleg volt elhelyezve : 
1. A békés-bánfalvi tkptár 150 sz. könyvén 1076 K08 t 
2 . , , „ „ U 3 „ „ 2302,, 12 „ 
3. A gádoros! hitelszöv. 61 „ ,, 2678 03 „ 

6056 K 53 f 
4. Készpénzben találtatott 81 K 66 f 

összesen 6138 K 19 f 
1. Az 1905-ik évre szóló költségelőirányzatot a kö-
vetkezőkben ajánlja a közgyűlésnek a bizottság : 

I. B e v é t e l : 
Belépési dijakból . . . . J0 K 
Tagsági dijakból . . . . 600 
Alapítványokból . . . . 100 
Alapítványi kamatokból . . . 100 
Tőkdfiamat és kés. kam . . . 250 
Tagsági dijak hátralékából . . 100 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

összeg 1790 K 
II. K i a d á s . 

1. Tőkésítésre . . . . , . 940 K 
2. Segélyekre 650 K 
3. Irodai szükséglet és útiköltségekre . 70 K 
1. Ügyvivőnek tiszteletdíj . . . 100 K 
5. Előre nem láthatókra . . . 30 K 

összeg 1790 K 
5. A túlságosan felszaporodott hátralékok tekinte-
tében elhatározza a bizottság, miszerint az elnök 
és ügyvivő-még egyszer szólítsák fel a hátraléko-
sokat, hogy kötelességeknek eleget tegyenek, mert 
ellenkező esetben más szigorúbb módhoz lesznek 
kénytelenek nyúlni, hogy az egyesület zavartalan 
működése akadályt ne szenvedjen. 6. Az ügyvivő-
táradságos munkájáért a bizottság köszönetét fe-
jezi ki. K. m. f, Veres József s. k. elnök. Kovács 
Andor, Mendöl Lajos b. tag. Scholtz Gyula b. tag. 
Jegyezte Okályi Adolf. 

Az antalfalvi egyház f. hó 2-án megtartott 
papjelölő közgyűlésében az oda pályázott 42 lel-
kész közül Hrobony János isztebnei, Csaplovics 
János zárjecsi és Bella Method liptó-tarnóci lelké-
szeket, az elnökség pedig a maga részéről Korén 
Pál törökbecsei lelkészt jelölte. Ezen fenti jelölés 
következtében a bánsági ág. hitv. ev. egyházme-
gye tiszti kara, — mert az egyház által jelölt fenti 
három lelkésznek a jelölésből való kizáratását „ha-
zafisági szempontból való megbízhatatlanság" cí-
mén keresztül vinni nem tudta, — lemondását je-
lentette be. 

Püspöki látogatás a kemenesaljai ág. hitv. ev. 
egyházmegyében. Az esperesség gyülekezetei lelki 
örömmel várták nagynevű szeretett főpásztorukat 
főt. és mélt. Gyurátz Ferenc püspök urat, ki szept. 
hó 6-án d. u. 1V2 órakor érkezett az egyházmegye 
területére titkára, Kapi Béla kíséretében. A kis-
celli vasúti állomásnál fogadására megjelentek: 
Varga Gyula esperes, dr. Berzsenyi Jenő egyház-
megyei felügyelő, Nagv Sándor ns-dömölki lelkész, 
Poca Ferenc s. lelkész. Remete Dénes egyh, köz-

ségi felügyelő, Pulay. Gábor, esp. jegyző, Nagy Dé-
nes kern, sömjéni nagybirtokos, dr, Porkoláb Mi-
hály ügyvéd, egyh. községi felügyelő, dr, Király 
János orvos, Hrabovszkv Mór egyh. községi felü-
gyelő, Beizseiiyi Dezső ügyvéd. Kis-Czell város 
részéről: Pálovics József bíró, Lórántli Gyula vá-
rosi jegyző, Koczor Márton, Szárády Dénes, Szabc 
Antal, Szabó László, Cser Lajos tanitók stb. Az 
egyházmegye nevében dr. Berzsenyi Jenő, egyház-
megyei felügyelő üdvözlé meleg szavakban főt. és 
mélt. püspök urat, kinek szívélyes köszönő válasz^, 
után a megjelentek kocsikra helyezkedtek el és 
megindult a menet, Gzell-Dömölkön, Kemenes-Mi-
hályfán át Kemenes-Sömjénbe. Ide érve püspök ur 
és kisérete az egyházmegyei felügyelő ur vendég-
szerető uri lakába szállott, honnét alig negyedórai 
időzés után püspök ur az egyházlátogatás teljesí-
tése végett az iskolába ment, mely egyszersmint 
imatermül szolgál. A tanitólak kapujánál Nagy 
Sándor lelkész által mondott lelkes üdvözlésre 
püspök ur szintoly meleg hangon válaszolt, mire 
a hivek serege az iskolába vonult, melyet zsúfo-
lásig megtöltött. Az egyházlátogatási istentisztele-
ten s az ezt követő közgyűlésen résztvett dr. Ber-
zsenyi Jenőné urnő őnagysága is családjával együtt 
szép jelét adván ezáltal a családi körében ural-
kodó egyházszeretetnek s vallásos buzgóságnak. 
Néhány énekvers elzengése s az. esperes buzgó 
imája után főt. püspök ur Jézus ezen szavai alap-
ján : „Valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek 
az én nevemben, ott vagyok én is közöttük," ma-
gas szárnyalású, szivet-lelket lebilincselő beszéd-
ben utalt arra, hogy a Megváltó most is jelen van 
a hivek között, de nemcsak jelen van, hanem ke-
resi is szivök kertjében a hit, szeretet, remény 
pálmaágait s ha ezeket ott találja, akkor drága 
ajándékot hoz számunkra, — békességei és vi-
gasztalást. Ezután felolvastatott a leánygyülekezet 
története, mely számos, örvendetes hitéletről tanús-
kodó mozzanatot örökít meg. A ,,kérdő pontok" 
tárgyalása közben hálás köszönetével adózott püs-
pök úr Radó Dénes és Berzsenyi Jenő uraknak 
azon nemesszivüségéért, hogy a jelentkező sze-
génysorsu gyermekek helyett a tandijat lefizetik, 
utóbbi nagylelkű jóltevőnek még azért is, hogy a 
gyülekezeti „Aranykönyv" beszerzését magára vál-
lalta, buzdít továbbá „nőegylet" megalakítására, 
,,imaház-alap" létesítésére, „ifjúsági énekkar" szer-
vezésére, ,, gyülekezeti magtár" megalapítására. 
Szept. 7-én a ns-dömölki anyagyülekezet megláto-
gatására utazott püspök ur grór Erdődy Ferencz 
által rendelkezésére bocsátott négyes fogaton. Czell-
Dömölk határához érkezve a község elöljárósága, 
a lelkészlak előtt pedig az ottan elterülő tágas 
térségen a leánygyülekezetekből s helyből össze-
sereglett hivek beláthatlan tömegétől környezve az 
egyháztanács élén Nagy Sándor lelkész fogadta a 
fáradhatlan buzgalmu főpásztort, ki megköszönve 



a szívből fakadt üdvözletet azon reményének ád-
kifejezést, hogy e dicső múlttal biró gyülekezetben 
mindenek ékesen és jó rendben vannak. Majd 
megszólaltak a harangok ércnyelvei a góth stylben 
épült nagy templomba hívogatva a szép számmal 
összegyűlt híveket. Fehér ruhába öltözött leányok 
hosszú sora nyitotta meg az ünnepélyes menetet, 
melyben fut. püspök ur az esperes és egyházme-
gyei felügyelőtől kisérve a templomba vonult. 
Nagy Sándor lelkész pedig I. Péter 3 f. 15-dik ver-
sének alapján jól átgondolt, magvas beszédet mon-
yán. A beszéd végeztével püspök úr szóllott az 
oltár elől a tágas templom minden zugát megtöl-
tolt áhítatos hívekhez azzal az elragadó, ékes-
szólással, mely bámulatba ejt s leköti mindvégig a 
ügyeimet. A közgyűlésen, mely mindjárt az isten-
tisztelet után tartatott meg, elhatároztatott, hogy a 

gyülekezet története, mely ev. egyházunk törté-
nelmének szempontjából is oly sok értékes ada-
tot tartalmaz, — a lelkész egyházi beszédjével 
együtt kiuyomássék. Aranykönyvet a gyülekezet 
júltevői emlékének megörökítésére Berzsenyi De-
zsőné úrnő őnagysága vesz a gyülekezetnek. Nő-
egylet megalakítását bizton reméli püspök ur, űgy-
szinte ifjúsági könyvtár létesítését. Az egyháztar 
nácsot megbízza, hogy keressen módot miszerint 
K.-Czell és Ns-l)ömölk között egyházilag is létre 
jöjjön az egyesülés. Ajánlja a vallásos estélyek 
tarlósát s lelkükre köti a híveknek a házi és nyil-
vános isteni tiszteletek buzgó gyakorlását. A. Ságh 
és K, Köcsk még u. a. napon várt meglátogatásra 
Megérkezésük után ilt is ünnepi díszbe öltözve 
várta a gyülekezet apostoli buzgalmu (("»pásztorát, 
kit Kocor Márton a I. gyülekezet kiváló tanítója rö-
viden, de szívélyesen üdvözölt, egy kis leányka 
pedig virágcsokorral kedveskedett. A. Ságh az 
anyagyülekezetnek egyik legbuzgóbb filiája. Van 
csinos temploma, gazdag „magtára", melynek ka-
mataiból kapja a lelkész és tanitó részben gabona 
illetményét, magtári pénze 3572 kor. 55 fillér, tar-
taléktőkéje 2300 kor., alapítványi pénze 200 kor. 
melynek kamatjait szegény gyermekek felruházá-
sára fordítják, mindez és még több örvendetes je-
lenség azt bizonyltja, hogy az unokák méltó utó-
dai azoknak a hitbuzgó elődöknek, a kik közül 
számosan Wűrteiubergből költöztek ide. Ma már 
azonban csak az elváltoztatott nevekben fedezhető 
lel egyes családok idegen származása, mert más-
különben teljesen megmagyarosodtak. Főt. püspök 
ur ki is fejezte elismerését a tapasztaltak felett, 
buzdítva a híveket továbbra is vallásos buzgóságra 
tántoríthatlan egyházszeretetre, inert csak igy re-
mélhető, hogy a 1. gyülekezet jövője is szép és 
biztos leend. Az istenfélelemre serkentett az egy-
há/.látogatási közgyűlést megelőző isteni tiszteleten 
is, melyen Varga Gyula esperes áhítattal imádko-
zott, midőn feszült figyelemmel hallgatott beszé-
dében, melyet az np. ezen szavaira alapított : ,.Nem 

tudjátok-e hogy ti az Istennek temploma vagvtok 
és a/. Istennek lelke lakozik bennetek" szivet-lelket 
meghatóan fejtegette, hogy nemcsak a testnek, ha-
nem a léleknek is szüksége van táplálékra s bol-
dog csak az lehet ki a vallásosságot híven ápolja 
szivében. A legkedvezőbb benyomások hatása alatt 
s azon reményben búcsúzott püspök ur ezen ugy 
lélekszámra nézve, mint anyagi tekintetben erős 
I. gyülekezettől, hogy kebelében is nemsokára 
megalakul a „nőegylet", melynek áldásos munkás-
sága a hitbuzgóság tüzét csak éleszteni fogja. 
Megjegyzendő még, hogy az „Arangykönyv" meg-
rendelésére S\abó lmréné ajánlkozott, kinek ál-
dozatkészségéért jegyzőkönyvi köszönet szavazta-
tott. Már hanyatlóban voit a nap mikor püspök ur 
és kísérete a k. köcski 1. gyülekezetbe eljutott, 
ugy, hogy csak gyertyavilág mellett tarthatta meg 
az egyházlátogatást. A kevés számú hivek részé-
rói a tanitó által kifejezett üdvözlő szavakra püs-
pök ur köszönettel s áldást kívánattal válaszolva 
fehérruhás leányok sorfala között, kik virágot szór-
tak útjára — a tanitólakra s onnan az imatermiil 
is használt iskolába ment, hol rövid éneklés és az 
esperes imája után Jézus eme sza\ait idézve: 
„íme én veletek vagyok minden napon, a világ 
végezetéig" beszélt ismét ifjúi tűzzel, lelkesedéssel, 
a fáradtság legkisebb jele nélkül, lelkükre kötvén 
a híveknek, kiknek nagy része, mivel a szül; is-
kolahelyiségben nem fért el, az udvaron nyitott 
ablakon át hallgatta néma csendben főpásztorának 
ihletett ajkáról a kenetteljes szavakat, hogy Jézus 
lelke az igazság, békeség és vigasztalásnak lelke 
uralkodjék köztük. A közgyűlésen felhívta püspök 
ur a kisded I. gyülekezetet, hogy keressen utat-
módot uj tanitólak és iskola építésére, mert a je-
lenlegi nemcsak alacsony, de a padok is rozzant 
állapotban vannak benne, ugy, hogy az .^építkezés 
soká el nem odázható. De addig is, mig ez nieg-

- történik, a szükséges tanszerek megszerzésére 
utasíttatott a gyülekezet. Örvendetes tudomásul 
vette püspök ur, hogy a tankötelesek, még az is-
métlőiskolások is, már mind beiratkoztak, hogy is-
kolai könyvtái van, hogy a tartozások pontosan 
befolynak s rendesen kiszolgáltatnak és hogy a 
gyülekezetnek 1400 kor. alaptőkéje is van. „Arany 
könyv" itt is beszereztetik, megrendelését özv. 
Sebestyén Józsefné, szül. Fülöp Eszter vállalta el. 
Nőegylet megalakítását szinte hathatósan ajánlotta 
a püspök ur, valamint azt is, hogy a szülők, ro-
konok confirmaciói ajándékot adjanak a konlirman-
dusoknak. Buzgó imával a közgyűlés bezáratván, 
főt. püspök ur és kísérete A. Ságra líemete Dénes 
uradalmi tisztartó s ns-dömölki egyházközségi fel-
ügyelő lakására tért vissza, honnan vacsora után 
kíséretével együtt az egyházmegyei felügyelő úr-
hoz Keni. Sömjénbe hajtatott, hogy ott pihenje ki 
a napi fáradalmakat. 



Külföld. 
A németors\. tudományegyetemek prot. theol. 

fakultásain az elmúlt nyári félévben előadást tar-
tott 189 tanár és pedig 114 rendes, 37 rendkívüli, 
5 honorár és 33 magántanár. Az ev. theol. hallga-
tók száma volt 2123. Az egyes theol. fakultásokon 
a hallgatók következőleg voltak megosztva : Halle-
Witte nbergnek volt 312. Lipcsének 278. Berlinnek 
260, Tubingának 177, Erlangennek 164, Marburg-
nak 150, Göttingának 112, Greifswaldnak 106, Bon-
nak 86, Boroszlónak és Kőnigsbergnek 75, Giessen-
nek 74, lleidelbergnek 71, Straszburgnak 64 (eb-
ből 35 elzászi,) Jenának 50, Kiélnék 35 és Bostok-
nak 34 ev. theol. hallgatója. Megemlítésre méltó, 
hogy a bécsi theol. fakultás ez évben érte el a 
legnagyobb létszámot : 40 hallgatója volt, a mi az 
osztrák örökös tartományok protestantizmusára 
még mindig kevesebbet jelent, mint a magyarra 
az eperjesi, pozsonyi és soproni ev. s a hazai ref. 
theol. akadémiák hallgatósága. E/.zel kapcsolatban 
mint örvendetes jelenséget megemlítjük, hogy a 
greifsvaidi tudomány egyelem tanácsa Schnitte 
Viktor tanár kezdeményezésére és Sartorius Ká-
roly egyházjogtanár alapos és szakavatott véle-
ményes javaslata alapján mult hó 24-én tartott 
ülésében azt határozta, hogy ezentúl a S\irmay-
fêle ös\föndij évről-évre egyenként óöo márkával 
kizárólag 3 magyarhoni ev. vallású theologusnak 

fog kios\tatni, mely döntése az egyetemnek az 
ösztöndíj adományozási jogát gyakorló Szirmay 
családra a jövőben feltétlenül kötelező. Sartorius 
tanár egyházjogi véleményes javaslatát, a melyek 
indokolásával legközelebb behatóbban is togunK 
foglalkozni, az egyetemi tanács másolatban dr. 
Zsilinszky Mihály államtitkárnak és bányakerületi 
egyházfelügyelőnek is megküldötte. Mi magyar 
evangélikusok a legnagyobb örömmel és hálával 
fogadjuk a greitswaldi tudományegyetem tanácsá-
nak e döntését. Hisz közvetlen tudomásunk van 
arról, hogy a közelmúltban a Szirmay család a 
nagy lelkit alapitó intentiója ellenére ez ösztöndi-
ját gazdászoknak, jogászoknak, sőt egy kath, val-
lású joghallgatónak is adományozta. 

Schell Hermann, a nagy marburgi reformkath. 
theol. tanár a mainzi „Weltgeschichte in Karakter-
bildern" vállalatában a minap kiadta : „Das Evan-
gelium und seine weltgeschichtliche Bedeutung" 
c. művét, a melynek közelebbi tárgya : „Krisztus 
élete és műve." Mint hajdan Möhler Symbolikájá-
ban, ugy Schell művében is idealizált katholiciz-
mussal s Luther és a reformatio befolyásával van 
dolgunk, mely katholicizmus számára azonban nin-
csen hely és érték a mai pápás Bómában. Célja a 
műveltebb kath. világot megnyerni az evangélium-
nak s annyiban Dupanloup és Didón műve és 
Harnack „A kereszténység lényege" c, műve mellé 
méltán sorozható. Mi több Schell műve helyenként 

közelebb jár az evangéliumhoz és annak világtör-
téneti jelentőségéhez, mint Hernack népszerű fel-
olvasásai. A gazdag illusztrátiók is rendkívül be-
csessé teszik a művet, mely méltó helyet foglalhat 
el a műveltebb kath. hivők asztalán. Szerző a mo-
dern theol. irodalomban is igen járatos s főleg 
nagy tájékozottságot árul el Jézus élete régibb és 
ujabbi irodalmában. De tévedésekben és hibás fel-
fogásokban is gazdag a mű. Igy az evangelium 
vallását törvényvallásnak és Jézust uj törvényho-
zónak deklarálja, a mivel a hierarchiát akarja az 
evangéliumból kiolvasni. Magasztalja a szegénysé-
get s azzal alapot keres a szerzetesi intézményre. 
Másrészt azonban reformkath. felfogásra vall az, 
hogy az egyházat a szabadság s a szeretet hazájá-
nak mondja; hogy a hierarchia külsőségeit a val-
lásos erkölcsi egyéniség kitejlesztése érdekében 
elitéli, hogy a lelkipásztori hivatalt a vallásos egyé-
niség szolgálatába hajtja s hogy végül nagyon ma-
gasztalja a római felfogás rovására a munka szo-
ciális erkölcsi becsét. Különös, hogy hallgatással 
mellőzi a hegyi beszéd gyönyörű helyét ellensé-
geinek szeretetéről. Hisszük, hogy Schell Krisztusa 
nem kerül Indexbe, a melyhez hajdanában oly kö-
zel állott Augusztinus Pál apostola. A művet prot. 
olvasók is élvezettel és épüléssel használhatják. 
Schelí kathólicizmusa azonban, mint hajdan Möh-
leré, csak az ő lelkében és képzeletében él, a 
melynek homlokegyenest ellentmond a mai Kóma 
egyéni vallásosságot, morált és műveltséget meg-
ölő való pápistasága. S aztán ne feledjük, hogy a 
haladás elvét a katholicizmusban is követelő Schell 
a pápai kúria előtt nemrég jobb hite és meggyő-
ződése ellenére „laudabiliter se subjecit. !" S ezzel 
minden meg van mondva. Ez az ő könyvének is 
a legtalálóbb és legméltóbb kritikája ! 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátyás. 

I rodalom. 
Reformációi beszéd. Irta Endreffy János po-

zsonymegyei felső-szelü ev. lelkész. Kiadta egy egy-
házliive. Ara 60 f. Kapható Ptózsa Simon könyv-
kereskedésében Losoncon. Alapigéje Efez. 3,1—12. 
Tárgya: a reformáció hármas áldása. Felosztása: 
1. Az evangyéliomi tiszta hit diadala. 2. A szabad-
ság. 3. A felvilágosodás. 

A régi magyar kódexek tüzetes ismertetése 
eddigelé igen nehezen megoldható faladata volt a 
középiskolai oktatásnak, minthogy azok drága kia-
dásait a tanulók nem igen szerezhették meg. Most 
a .,Magyar Könyvtár" e téren igen üdvös segítsé-
get nyújt, midőn nyelvünk e becses emlékeit bő 
szemelvényekben, alapos jegyzetekkel a legolcsóbb 
áron teszi hozzáférhetővé. Az első ily füzet most 
jelent meg és Balassa József kiválló nyelvtudósunk 



szerkesztésében a régi bibliafordításokból nyújt 
mutatványokat. A ,,Magyar Könyvtár" e havi soro-
zatának két más munkája szépirodalmi, az egyik 
eredeti, a másik fordítás. Amannak címe : Az élet 
folytatásokban, szerzője pedig Tábori Hébert, aki 
ebben a könyvében igen szellemesen mondja el 
egynéhány ember történetét, akik a francia forra-
dalom idején elaludtak és csak száz évvel később 
ébredtek fel. Sok szociális fejtegetést is igen ügye-
sen sző e jeles munkájába, melyet az a tisztesség 
ért, hogy egyike a legelterjedtebb német válallatok-
nak, a „Meyer Volksbücher" kiadta fordításban. 
— AZ angol regény 1. P. Smith munkája, aki mes-
tere annak, hogyan kell egy látszólag egészen egy-
szerű mesét a lehető legérdekteszitöbbé bonyolí-
tani. A Különös Házasság — ez a címe — annak 
idején méltán keltett szenzációt az angol könyv-
piacon. — A „Magyar Könyvtár" e füzetekkel el-
érte a 392-dik számot ; mindannyiról teljes jegy-
zéket minden könyvkereskedés ingyen ád. Egy-egy 
száma ára 30 fillér. 

T u d n i v a l ó k 
A kir. kincstár képviseletében a kir. pénzügy-

igazgatóság nem vonta kétségbe, hogy a panaszló, 
lelkészi jövedelméből káplánt tartani köteles s hogy 
ennek a tehernek évi értéke 800 korona. Ez az 
összeg az adóköteles jövedelemből az előző években 
le is vonatott. Ennek a 800 korona összegnek le-
vonását panaszló az 1875. évi 29. t.-c. 28. §-a 
alapján jogosan igényli. (12,362./ 1901. p. sz.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

Z. J. Előfizetése csak 3, 3, 2 koronát kaptam 
erre az évre ; tehát lia azt beszámítom is, amit 
kívánni tetszik, még 2 k, hiányzik. — K. M. Kö-
szönöm. — H. J. — M. B. Levél ment. — N. K. 
Csak a folyó év végéig ! — M. N. Nekem is tud-
tomra esett, hogy Szeberényi L. Zs. egyik isten-
tisztelel alkalmával a szentbeszédben olyantormán 
nyilatkozott volna, hogy a hírlapok legtöbbjét gaz. 
emberek írják. Nem a Krisztust prédikálja tehát, 
a megfeszítettet, aki tudott hallgatni, mikor bán-
talmazták, — hanem saját magát védi, még pedig 
úgy, hogy a maga érdekében másokat megbélye-
gez igazságtalanul. Ilezeg fejemre olvasna nekem, 
lia én mernék a templomi szószékkel ily vakme-
rően visszaélni ! Neki azonban szabad, mert ő 
megengedi magának ! — M. E. Szívesen várok. 
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Orszáh Antal 
orgona-készítő Kagyvá radon. 

KK 

Elvállal és készít a legújabb viv- 

mányu = = = = = 

c s ö - p n e u m a t i k u s 
és 

gépezeles orgonákat 
kúp rendszer szerint. 

Oreg orgonákat átalakít és javit jutányos 
árban 

1 2 — 1 0 

tir-

X-

uriNitr 

H O N I G F R I G Y E S 
gózüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczy-utcza 11 — 2 8 . szám. 
Alapittalott 1840-ben . — A l e g n a g y o b b á l l a m i 

é r e m m e l k i t ü n t e t v e l S 9 0 - b e n . 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40% 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitiiuö jó hang cs tar tóssá-
gáért 1Û cvi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fel— 
' t é te lek! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak lorgatható vasszerelésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekélg felülfi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes árlapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 
12—in 



Pályázat. 
A XIII . városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németa jkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pá lyáza t 
hirdet tet ik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az 
ev. iskolában a val lás tant előadni. 

Ezen állomással következő jövedelem 
van összekötve : kényelmes lakáson, kerten 
és stólán kivül az egyházközségi pénztárból 
717 K 24 fillér, szántóföldek használata , széna 
és fail letmények. Kamatok , városi segél}' és 
offertoriumok cimén 452 K 76 fill. A kong-
rua kitesz 543 K 46 fillért, 

Pályázók felkéretnek felszereit folyamod-
ványaikat / . é. október hó 31-ig Weber 
Samu íőespereshez Szepesbélára beküldeni. 

Iffló és Leibic 1904. okt. hó 5. 
A beteg-főesperes helyett 

Kübecher Albert Münnich Kálmán 

VilágMrü ? 
n P F n f l R r i " f e s t é s z e t i müintézet a ki-
ll j jALÍvUAlJ valóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
áltat hitelesített) eiismer.plevél a világ min-

den tájáról. 96—20—4 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquare l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s krétarajz ára . . . . . . 1 5 korona 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést, sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„[(Ê ORD" festészeti ipntézet 
B u d a p e s t , VII. , Ro t tenb i l l e r -u tca 46. 

alesperes. 101. 3—2 egyházmegyei felügyelő, 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t a r : B u d a p e s t , V., L i p ó t - k ö r u t 15. 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóeri 
B e n z i n - m o to r o s e s é p lök észlet e k. 

25 25—15 
Malomépitészet : hengerszékek, minden e szakmába vágó KülÖnleQeSSÓQ I Legújabb szerkezetű csavaros 

_ L gép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. ~ és szabad, víznyomású borsajtólc. 
Osborne D. M.-féle világhírű amerikai arató és kaszáló gépek „ Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

_ _ J m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kivánatra minden szükségletre külön költségvetés 



H u s z o n k e t t e d i k év fo l yam. ». szám. Orosháza, 1904. o k t ó b e r 27-én 

ÉS I S I I Ü L 
Előfizetés dija . 

Egész évre . 12 kor. 

Félévre . . • 6 „ 
Negyedévre . - 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K M I N D E N CSÜTÖRTÖKÖN. 
-Q--r 

K i a d ó t u l a j d o n o s és szerkesz tő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . • 8 ., 
Negyed oldal • 4 ., 

i Nyolczad oldal 2 „ 

Luther római útja. 
A pro tes táns lélek, visszaidézve emléke-

zetéhe a reformáció nagy epochájá t , szivesen 
elidőz egyes jeleneteknél, a melyek Lu the r t 
különböző helyzetben 's körülmények közt 
mu ta t j ák be. A festőművészet e je leneteket 
ismételve szeretettel örökí te t te meg 's ezek 
a képek annyi ra e l ter jedtek, hogy alig van 
protes táns ember, ki azoka t nem ismerné. 
Ott az erfurt i august inus bará t , a mint el-
merülve a bibliába görnyed czel lájának egy-
szerű aszta la fö lö t t ; ott a wi t tembergi pro-
feszor, a mint kiszögezve hires 95 tételét , 
v i tá ra hivja az egész vi lágot ; ott a tudós 
vitázó, a min t összeméri fegyverei t Eckkel ; 
ot t a wormsi birodalmi gyűlés törhet len hit-
vallója ; ott a war tburg i György lovag, a mint 
a magasban a bibl iafordí tás müvén dolgo-
zik, vagy az ördöggel viaskodik ; m a j d meg 
o t t a boldog, a szerető csa ládapa és jó bará t , 
a napi munka után , csa lád ja 's benső bará-
tai körében : és még sok hasonló, sok emlé-
kezetes jelenet . . . L á t t u k mind, ismerjük 
mind ; sőt lá t juk most is lelki szemeinkkel 
valamennyi t , hisz annyi ra szivünkbe lopták 
magokat , hogy meg se tudnánk többé válni 
tő lök. 

Csak egy mozzanat ta l szemben m a r a d t 
az ábrázoló művészet idegen : és ez Luther-
nek római u t ja . Vájjon mi oka lehet e dolog-
n a k ? Hiszen ha valami, há t épen Luthernek 
ez ú t ja , épen e t éma szinte kihijja a művé-
szi alkotó e rő t : láss és örökíts m e g ! Avagy 
nem egyenesen vi lágtörténet i jelentőségű 
mozzanat-e az, a midőn ez a tépelődő ba rá t 
az örök város kapuján belép ? Oly mozzanat , 
a mely jelentőségre nézve bá t r an összevet-

hető avval a jelenettel , a midőn Pá l apostol 
Athénbe lép. Es lia a római egyház legna-
gyobb festőművésze. Rafael , az Ap. csel. 
XVII . fejezetének szövegét egy hires fest-
ményben szólal ta t ta meg, a min t Pá l ott áll 
az Agórán 's az oszlopcsarnok márványlép-
csőiről beszédet t a r t a felhevült néphez : váj-
jon hogyan van az, hogy mindeddig evan-
gélikus festőművész nem is gondolt a r ra . 
hogy ő is megszólal tassa Lu the r t Rómában , 
a hit hősét a hi te t lenség e valóságos Bábe-
lében ? 

H á t e rej télynek a nyi t ja nem oiy nehéz. 
Lu the r Rómában még egyál ta lán nem mint 
a hitnek hőse ment, hanem min t egy külön-
ben buzgó és törekvő, de egyébként teljesen 
középkori ívású bará t : úgy hog}- a contrast , 
a melyet mi most Lu the r és Róma között 
lá tunk, s a mely a m a 95 tétel kiszegezése 
óta oly élessé vált, ekkor még egyál ta lán 
nem fedezhető fel a két név viselője között . 
A légkör még teljesen csendes és biztonsá-
gos. A n n a k a fenséges égi háborúnak, mely 
megfogja renge tn i az egész világot, még csak 
nyoma sincs a horizonton 's bizonynyal az a 
wi t tembergi august inus ba rá t m a g a se j te t te 
ekkor a legkevésbé azt az óriási küzdelmet , 
a melyet ő fog vezényelni ma jd Róma ellen. 
A művészi érdeklődést t e h á t ez ú t j a i rányá-
ban megbéní to t ta mindig a d r áma i érdek 
h iánj 'a . . . 

Ámde lia a művészet tét len is : a tudo-
mány Luther életének e mozzanatáva l szem-
ben sem m a r a d t munká t lan , hanem igyeke-
zet t annak összes részleteibe világosságot 
árasztani . Lu the r későbbi i ra ta iban s beszé-
deiben gyakran találkozunk életének ez élmé-
nyére vonatkozó, gyakran igen élénk és ta-



nulságos visszaemlékezésekkel ; s életiróinak 
sikerült ez adatokból római ut jának elég 
tanulságos képét megalkotni. Ujabban még 
egy más segédeszközt is felhasználnak, hogy 
a nagy reformátor életrajzának e szakaszát 
minél élethivebben kiegészítsék. S ez eszköz: 
egy a római keg3Tes zarándokok számára 
azon időből kiadott nyomtatot t kalauz, a 
melynek rendeltetése az volt, hogy vezetése 
mellett a messzeföldről Rómába zarándokolt 
hivek a szent város nevezetességei között el-
igazodhassanak. Utána jár tak a dolognak s 
azt találták, hogy e „zarándok-könyvek", a 
melyek Rómában és Nürnbergben nyomattak, 
közlemenyeikben Luther elbeszéléseivel a leg-
nagyobb. egyezést mutat ják. Nagyon jogosult 
azért a feltevés, hog}T Luther maga is római 
út jában egy ily könyvet vitt magával : s 
ennélfogva nemcsak jogos, de bizonynyal ki-
vánatos is, hogy Luther római- emlékeit e 
könyv közleményeinek tükrében s kiegészíté-
sével foglaljuk egészbe. E tekintetben igen 
érdekes munka Hausrath Adolf : „Martin 
Luthers Romfahrt, Nach einem gleichzeitigen 
Pilgerbuche er läuter t" c. tanulmánya, a mely 
további előadásunknak is alapjául szolgál.*) 

Mindjárt a Luther római ut jának alkalmi 
okára nézve, egészen a legújabb időkig, nagy 
homályban voltunk. Maga — elég meglepő 
dolog — soha sehol eiről nem beszél. Ámde 
itt is sikerült, az augustinus szerzet beléle-
tére irányult kutatások alapján, kellő vilá-
gosságra juthatni. Az augustinus congregatió 
t. i. Németországban 4 provinciára volt ta-
golva, minden ilyen tar tomány élen egy tar-
tományi főnökkel (provinciálissal), a ki viszont 
közvetlenül a Rómában székelő rendi gene-
rális hatóságától függött . A XV. század re-
formtörekvései idején több németországi au-
gustinus kolostor külön csoportot alkotva, 
feladatául tűzte, hogy az idők folytán meg-
lazult zárdai fegyelmet ismét régi erejében 
visszaállítja s az u. n. szigorú observantiát 
hozza be. E kolostorok élén 1503. óta Stau-
pitz János állott, mint generálvicárius. Tá-
mogatva a római generális által, Stanpitz 
arra törekedett, hogy a szigorú observantia 
számára a szász provincia összes kolostorait 

*) „Deutsch ev. Blät ter" 1897. évf. Eausch c. ny. -- A kiadó-
nak, boldogult Beyschlag Viliibald tanárnak engedélyével . 

megnyerje, hogy majd igy aztán a provin-
ciális méltóságot az egész tar tomány felett 
átvegye. Ámde e törekvcse első sorban a 
szigorú observantiát követő kolostorok ré-
széről erős ellenzésre talált, a kik attól fél-
tek, hogy a testvéri köteléknek tágabb körre 
való kiterjesztése szükségszerüleg a szigorú 
fegyelem kötelékének meglazulását fogja 
maga után vonni. Épen a legkiválóbb kolos-
torok, Erfur t és Nürnberg, voltak a terve-
zett unió leghatározottabb ellenzői s minden 
tárgyalás és törekvés meghiusult ellenállásuk 
folytán. 

Staupitz azért kényszerítve érezte ma-
gát, hogy a döntést Rómára bízza. Követet 
kellett küldenie, hogy ez a rend nevében a 
generálisnál a célba vett uniót kieszközölje 
s a pápától az uj szabálytervezet megerősí-
tését kérelmezze. E missióra egy kiváló és 
nagytekintélynek örvendő augustinus barátot 
szemelt ki, a ki már régebb idő óta priori 
méltóságot viselt s 1511. septemberében Wit-
tembergben a theologiai doctoratust is meg-
szerezte : a neve mechelni János. Úgyde a 
kolostori rend szerint senki magában útra 
nem indulhatott, hanem csak egy másik társa 
kíséretében, tehát a követhez még egy ,,so-
cius itinerarius" adásáról is kellett gondos-
kodni s e méltó úti társat a nagy és neveze-
tes útra Staupitz Luther Márton személyé-
ben találta meg. Hogy a generálvicárius vá-
lasztása épen Lutherre esett, az kétségkívül 
annak az atyai figyelemnek volt a kifolyása, 
a melylyel amaz az ifjú, komoly és törekvő 
barátot ki tüntet te — és Staupitz bizonnyal 
szívből örült, hogy ifjú társának ez út élve-
zetét és tanulságát megszerezhette. Tény 
azonban, kogy a szerep, mety Lutherre ez 
útban várt, csak alárendelt jelentőségű volt ; 
s innen érthető, hogy Luther maga miért 
hallgat róla, 

1511. októberének elején útnak indult 
tehát a két útitárs Wittembergből, hogy dél 
felé vonuljon. Utazásuk eltartott bizonynyal 
legalább hat hétig, minthogy kolostorról ko-
lostorra zarándokolva, nem választhatták min-
dig a legeg}renesebb utat . Igy haladt az ifjú 
szerzetes öregebb elöljárója oldalán, ismeret-
lenül, a Bajor és Sváb földön, majd Svájcon 
és Olaszországon keresztül ; — de hogy sze-



mei mindig nyitva voltak s a vidékeket és 
népüket élesen megfigyelte, az későbbi meg-
jegyzéseiből kiviláglik. Magasztal ja a délné-
metek barátságos előzékenységét; alkalmilag, 
haragjában avagy tréfálkozva, alaposan tud ja 
utánozni az alemann szójárást, Zwingli dia-
lektusát ; dicséri a svájciakat , mint szorgal-
mas mozgékony embereket, a kiknek magas 
hegyein nincs szántóföld, csak kövér legelők 
teheneik számára. A verőfényes Olaszország-
egészen elragadja, különösen pedig a Pó völ-
gye. Ugy találja, hogy ,,igen termékeny, jó 
és vidám vidék ez ; különösen Lombardia 
völgye, mely 20 német mértföld szélességben 
terül el az Eridanus (Pó) két oldalán, oly 
távolságban, mint Wit tembergtől Brateig" . . . 
Megemlékezik a gazdag vidék olajfájáról, 
g ráná t és barack gyümölcséről, a melyekkel 
szemben a hazai termények apró bogyók ; s 
a citromfáról, mely egész éven át virágzik. 
Megemlékezik Milánóról, lát ta Cremonát és 
Bolognát. Azután az Apennia hegységre há-
gott , innen az Arno völgyén át Firenzébe, 
Toskána fővárosába jutva el. Persze, a mire 
figyelme kiterjed, nem a Lionardo da Vinci 
és Michelangelo halhatat lan műremekei, nem 
is a dóm összehasonlithatlanul szép kupolája, 
Brunelleschinek, a renaissance ez első nagy 
építőmesterének a remeke ; hanem a szép 
ispotályok a betegek számára és az árva és 
lelencház. Igy jutot tak vándoraink Sienán át, 
a Via Flaminián, mind közelebb Róma 
felé . . . 

Másfélezer éve már, hogy e város a ger-
mán kedélyre oly elbűvölő varázst gyakorol. 
Hiszen a mióta csak őserdeikből ki és a tör-
ténet szinpadára léptek, multjuk e városéval 
annyi idegszállal összenőtt, hogy reá meg-
indulás nélkül nem gondolhat tak. Herrman-
nal, a germán nemzeti hőssel szemben a ró-
mai tiszt díszében és jelvényeivel megjelenő 
saját e lpártol t édes öcscse, Flavus, Róma 
nagyságára és a caesar ha ta lmára hivatkozik; 
majd meg a midőn e csodált császárságot 
maguk foglalják el, akkor az egyház glóriája, 
tet te szemükben szentté az örök várost, mint 
a keresztyén világ oltárát. Ez az érzelem 
ragadja meg Luthert is a mint az örök vá-
rost először megpillantja s kiterjeszti kar já t , 
térdre borul és áhí tat tal igy kiált fel : , ,Légy 

üdvözölve, szent Réma ! Háromszor szent a 
martyroknak vére miatt , mely falaid között 
on tá tot t ki! ' ' 

A Porta Flaminia. ivezete a la t t lépte 
át a két zarándok Róma küszöbét s biztosra 
vehető, hogy a Luther szállása azon augus-
tinus kolostor volt, a mely e kaputól nem 
messze, a Maria del popolo templom szom-
szédjában feküdt a város falánál s egyenesen 
az idegen zarándokok szállóhelyéül volt be-
rendezve. 

Természetesen első dolguk küldetésük 
elintézése volt.' a mely munkából Lutherre 
nem nagy rész eshetett . Mindamellett be-
nyomásai, a melyeket a pápai iroda ügyvi-
telére vonatkozólag szerzett, igen élénkek. 
Bámula tba ejti a pápás egyház internationá-
lis appará tusa . ,,Es ist em solch Gewürm 
und Geschwürm in dem Rom, und alles sich 
päbstlich rühmet, dass zu Bab}rlonien nit ein 
solch Wesen gewesen ist. Es sein mehr denn 
dreitausend Pabs ts Schreiber allein : wer will 
die andern Amptleut zählen, so der A m p t 
so viel sein, dass man sie kaumet zählen 
kann". Egyébként e bábeli zavarban az 
ügyek gyors elintézésével egészen meg volt 
elégedve. Dicséri a Consistoriumot és a ,,Curia 
Rotae'1 c. pápai törvényszéket ,,da die Händel 
und Gerichtssachen fein rechtmässig ge-
hört, e rkannt , verrichtet und geörtert wer-
den.' ' 

A reformátor későbbi emlékezései sze-
rint azonban római tar tózkodásának egyetlen 
célja volt, hogy lelki üdvéről minél hatható-
sabban gondoskodjék a különféle misék, gyó-
nás és az ereklyék és szent helyek kegyele-
tes felkeresése ut ján. Gúnyolódik önmaga 
felett, hogy egykor oly bolondos szent volt, 
a ki minden templomot és katakombát be-
járt s kegyes hittel fogadott minden csoda-
magyarázatot , a mit a különböző helyeken 
hallani alkalma volt. Gondoljuk csak-el, mint 
jár t ottlétének 4 heti időtar tama a la t t tem-
plomról templomra. í]lső sorban persze a 
nagy Péter-templom érdekelhette. 1506-ban 
rombolták le az ősrégi bazilika egyrészét, 
hogy megkezdjék a fenséges templomépüle-
tet, a mely ma Róma elsőrangú látványos-
sága. Ámde azért a basilika »egyrészét még 
használták istentiszteleti célra s Luthernek 



módjában állott a sok oltár ereklyéit meg-
bámulhatni, még azt a kötelet is, melylyel 
Júdás magát felakasztotta. Különösen mély 
benyomást gyakorolt rqá az antik Pantheon, 
előbb a pogány római istenek közös temp-
loma, később IV. Bonifácius pápa által Má-
riának s az összes szenteknek szentélyévé 
avatva, ..Santa Maria della rotonda'* név 
alatt . Az összes antik épületemlékek e leg-
szebbikéről Luther később, asztali társasága 
előtt igy nyilatkozik : ,,A mikor Rómában 
voltam, láttam ezt a templomot, ablaka nincs 
csupán felül egy kerek nyilasa, honnan a 
világosságot nyeri ; igen magas s márvány-
oszlopai oly vastagok, hogy ketten nehezen 
karolhatnók át. Fennt a boltozaton pogány 
istenek képei mind : Jupiter , Neptunus, Mars, 
Venus és a kit hogy neveztek. Ezek az is-
tenek hajdan mindnyájan egyek voltak ab-
ban, hogy az embereket megcsalják és bo-
londdá tegyék ; de hogy a Jézus Krisztus 
jö t t : nem tudták elviselni. Nem is .tudta őket 
mindeddig kiirtani". Valamennyi templom 
között a legjobban imponálhatott azonban a 
kegyes barátnak a pápa parochialis templo-
ma, a Lateráni-templom, „San Giovanni in 
Laterano", a melynek számtalan ereklyéje 
között ott van a legbecsesebb két ereklye, 
a Péter és Pá l apostolok fejei. Különösen 
itt szeretett volna egy misét elmondani : de 
a tolongás oly nagy volt, hogy nem jutha-
tot t e szerencséhez. Szemben a lateráni lem-
plommal fekszik a „Capella Sancta Sancto-
rum". a melynek 28 márványlépcsője a le-
genda szerint előbb Jeruzsálemben, Pilátus 
háza feljárását éki tet te; e „scala sar.ctán" 
e szent lépcsőzeten kezdte meg Jézus kín-
szenvedéseit, miután Pilátus elitélte. ,,Wer 
die stege in andacht uff adder abe geet, der 
hat als offt er das thut von y der staffel neun 
jar ablas" (a kl e lépcsőt áhí ta t ta l jár ja meg 
fel vagy lefelé, az a hány lépcsőfokot tesz 
meg, annyiszor 9 évi bűnbocsánatot nyer) 
mondja a zarándok könyv („Pilgerbuch"). A 
ki pedig térdein csúszva teszi meg az utat , 
az egy lelket szabadit meg a tisztító tűzből, 
a kiért imádkozik. Luther fia Pál később 
maga hallotta atyja ajkáról, hogy az egykori 
augusztinus barát e lépcsőkúszást is elvé-
gezte ,,praeces graduales in scala Lateranen-

si", a nélkül, hogy elfogult középkori kegyes-
ségében csak a legkisebb kételyt is merte 
volna táplálni ily külső cselekedetnek az 
értéke felöl. Végre még a San Sebastiano 
és Stefano szent dolgai gyakoroltak nyilván 
Lutherre különös hatást, mert e templom mel-
lett terülnek el azok az első keresztyénkor-
bei i borzalmas katakombák, a melyekben 
annyi ezer martyr , köztük 42 mar tyrpápa 
van eltemetve, miként erről Luther maga, a 
„zarándok könyv vei1' egészen egyező módon, 
megemlékezik asztali beszédeiben. 

Luther római tartózkodása épen az ad-
venti és karácson}7i időre esett s ugyanakkor 
otthon tartózkodott II. Gyula pápa is, a ki 
egyébként életének javarészét a franciák és 
osztrákok ellen folytatott harcok táborában 
töltötte. A zarándok barátnak tehát alkalma 
nyílott mindazon pompa megfigyelésére, a 
melyet ilyenkor a pápa körül kiszoktak fej-
teni ; lát ta a csillogó processiókat, bíborosok, 
püspökök hódoló felvonulásait s magát a 
pápát, a mint a térdreomló tömeget áldja. 
Dacára azonban annak, hogy Luther később 
a pápai kiséret mértéknélkül való fényűzé-
séről beszél s korholja az imádatot egy bű-
nös emberrel szemben, kit szentként horda-
nak körül s lábait csókolják: nincs biztos 
jelünk, a melyből megállapithatnók, vájjon a 
pápával személyesen szemben állott-e. Hall-
gatásából nyilván e tény ellenkezőjére követ-
keztethetünk. 

Az egyház jelen életének e gyorsan vál-
tozó mozzanatai és múlt jának emlékei mel-
lett azért jutott ideje egy két pillantásra a 
régi pogány Róma világába is. „A régi Ró-
ma n5Toinait alig ismerhetni már fel. Lát juk 
még a theatrumot (Luther itt a Colosseumot 
érti) és a Thermas Diocletianas, vagyis a 
Diokletián császár meleg fürdőit . . ." Cso-
dálkozik a régi pogány város nagysága fe-
lett s eszmélődve gondol a gótliok, longo-
bárdok és vandalokra, a kik a büszke vá-
rost rommá tették, úgy hogy sem császár, 
sem pápa azt többé helyre nem áll í that ta s 
hogy az uj Róma a régivel még csak azon 
egy helyen sem épült. A régi műemlékeknél 
azonban még kevésbbé érdeklik Rafael fest-
ményei. Cranach Lukács későbbi bará t ja asz-
tali társalgásai alkalmával („Tischreden") a 



római festőkről csak anny i t tud mesélni, 
hogy azok a te rmészete t roppan t elmésen 
és ügyesen t u d j á k utánozni , annyi ra . bog3* 
a lakja ik szinte élnek és mozognak. 

A mig Lu the r Rómában való kószálá-
sai a la t t ilyen s hasonló megfig}Telésekhez 
jutott , úgylátszik, hogy mechelni J á n o s meg 
congregá t ió jának ügyét olyformán intézte el, 
hogy az unió ügye szenvedet t a la t ta . Bizo-
nyos, hogy János prior és S taupi tz 1512. 
február 25-én Salzburgban találkoztak, t ehá t 
nyilván Lu the r is ekkor ot t volt velők. A 
kiküldöt t ba rá t t ehá t j anuárban vál t meg 
Rómától s valószinüleg Paduán , Innsbruckon 
Salzburgon és Augsburgon keresztül érke-
zet t vissza hazá jába , a mint az Lu the r al-
kalmi nyilatkozataiból is következtethető. 

A kegyes bará t , a mint félévi távollét 
után, életének leghosszabb s bizonnyal leg-
érdekesebb út járól hazatérve , wi t tenbergi cel-
lá jának m a g á n y á b a vonult, bizonnyel ugyan-
az volt, mint a ki innen egy fél év előtt 
kiindult, igazi szerzetes, a középkori egy-
háznak jámbor, engedelmes fia. Római be-
nyomásai nem keltet ték még fel lelkében 
azt a szent haragot , a melyet Pá l érzet t 
Athénéban, a midőn e város pogányságá t 
lá t ta . De azér t ama benyomások nem men-
tek veszendőbe. Egyelőre még nem indi tot ta 
fel, a midőn lá t ta , hogy az olasz papság 
mily könnyű szerrel teszi túl m a g á t pl. a 
böjti rendeleteken, lolott ilyetén dispensátiók-
ért a német hivektől szép pénzt sarcolt, 
vagy a midőn lát ta, hogy a római kolosto-
rok r ideg keresztfolyósóin s refec tór iumaiban 
a bará tok egymásnak az előbbi pápa, VI, 
Sándor botrányos ka landja i t beszélik el s 
Ítéletet mondva a pápai gazdálkodás felett , 
avval végezik : „Lehetet len, hogy sokáig igy 
marad jon a dolog . . . Törni vagy szakad-
nia kell ' ' . Ámde mind e t apasz ta l a t életre 
t ámad benne, a midőn pár év múlva. P á l 
apostol leveleinek tanulmányozása s Hut t en 
harci kiál tása megnyi t ják szemeit, hogy 
meglássa német egyházának á rvaságá t s 
nemzetének szégyenét. Ezér t oly gazdag épen 
a legelső nagyobb reformációi i ra ta ,,An den 
ckrist l ichen Adel deutscher Nat ion" a római 
t a r tózkodás emlékeivel ; s most látszik még 
csak meg. hogy Rómában mégis egészen 

más t ta lá l t , mint a mit akkori középkori 
e l fogul tságában kereset t . . . Hiszen m a g a 
mondja később római ú t já ró l : ,,Nem a d n á m 
százezer forintért , hog}* Rómát is l á t t a m . . . 
Különben még elhi te tném magammal , hogy 
a pápával szemben igazság ta lan s erőszakos 
vagyok . . . " 

Stromp László. 

A kassai két evangelikus egyház egye-
sítési ügye.*) 

Közismert és tör ténelmileg beigazol t 
tény, hogy Kassán a külfölddel való élénk ke-
reskedelmi összeköttetés fol}Ttán a reformat io 
első éveiben te r jed tek el a Németországból 
kiinduló hi tuj i tás i tanok. A város számos la-
kosa csat lakozot t az u j tanokhoz, m a j d nem-
sokára az egész város felvette az Ág. H. Ev. 
confessiót, az eddigi róm. ka th . templomok 
a dómmal eg3Tütt. a lu theránus egyház tulaj-
donába mentek át. Hosszú évt izedeken ke-
resztül erős, egységes, tekintélyes s az or-
szágos mozga lmakban is mérvadó szerepet 
vi t t a lu theránus egyház volt Kassán. Az idő 
szelleme s a harcias viszonyok ál tal is kész-
te tve békés, testvéri szeretetben fér tek össze 
az erős egységes egyházhan az ugyanazon 
hi tval lást követő német, magya r és tót nyelvű 
hivek. 

A város akkori viszonyaihoz képest az 
iparra l és kereskedelemmel foglalkozó német 
nyelvű g a z d a g polgársága vi t te a főszerepet 
ugy a városi, mint különösen az egyházi 
ügyek igazga tásában s az ebből k i fe j lődöt t 
német papok fölénye, mondha tn i sokszor 
basáskodása ( l á sd : Alvincz}T kassai mag}Tar 
papnak történetét) nem kis mér tékben já ru l t 
a Kálvini tanok terejdése mel le t t ahhoz, hogy 
a magyar elem nagyobb része kivált a lut-
heránus egyházból s megvete t te a lap já t a 
ma is örvendetesen fejlődő re formátus egy-
háznak. 

A viszonyok idővel vál toztak. Tudjuk , 
hogy a reakció mindenü t t felülkerekedett , s 
itt Kassán is a templomok a reformánió 

* Jegyzet. Lapunk mult számában már megjelent e tár-
gyú közleménynek mintegy kiegészítésül felkérettünk e cikk 
közlésére is. Közérdek szempontjából szivesen adunk helyt e 
kérelemnek azért is, mert más kettős egyházak is hasonló 
viszonyok között vannak (pl. eperjesi, bártfai. kisszebeni.) 



híveitől elvétettek, a róm. kath. egyháznak 
visszaadattak s a lakosság nagy része régi 
hitéhez visszatérittetett . A lélekszám arány-
ban óriásilag megfogyott protestánsok meg-
oszoltak, a magyar elem túlnyomó részben 
a református egyházhoz csatlakozott, a né-
met és tót nyelvű protestáns elem hive ma-
radt az ág. hitv. ev. egyháznak. 

A külső erőszak, a templomok elvétele 
s ennek következtében az eddig egységes 
egyháznak nyelvek szerint 3 különálló cso-
portra való megoszlása, maga után vonta a 
kassai lutheránus egyház gyengülését és ha-
nyatlását. — Mindegyik csoport sorsa önma-
gára, a saját erejére lett utalva s arra az 
erős, tekintélyes pozícióra, melyet ezen egy-
ház 1604. majd még 1867-ig bírt, mai napig 
többé felemelkedni nem tudott . 

Az evangelikus hivek, miután a város 
belső területén ev. templomot építeni nem 
volt szabad, a város külső területén a ma is 
fennálló úgynevezett lutheránus temetőben 
építettek magoknak külön-külön templomot 
s 1691-től odajártak, ott végezték önálló, 
egymástól független papjaik fungálása mel-
lett istentiszteleteiket egész 1816 augusztus 
20-ig, mikor is a mostani Kossuth Lajos-ut-
cai közösen felépített uj templomot á tadták 
rendeltetésének. 

A magyar rész, melynek a német és tót 
•egyházak által felépített templom építésé-
ben nem volt semmi része, a templom udva-
rán épült iskolai helyiségben szerzett és ka-
pott istentisztelet ta r tására helyet. A közö-
sen egy helyen építő evang. hivek közelebb 
jutottak ugyan egymáshoz, de egygyé még 
sem lettek, egy egyházba össze nem olvad-
tak, maradt a régi állapot, vagyonilag és 
közigazgatásilag is külön önálló, eggymástól 
teljesen független 3 evang. egyház : német, 
tót, magyar, melynek mindegyiknek külön 
papja, iskolája, tanitó ja volt. S hogy az 
amúgy is csekély számú tagokból álló egy-
ház ily háromfelé való megoszlása a túl-
nyomó, erős, egységes, vagyonnal és hata-
lommal biró uralkodó vallás mellett vajmi 
csekély erőt tudott kifejteni, az magától ér-
tetődik. Kegyeletes és tiszteletben tartó, de 
mégis a létért való szomorú küzdelem volt 
az ugy egyházi, mint iskolai tekintetben s 

különösen a leggyengébb ág. hitv. ev. magyar 
rész nem birván mindig külön papot és 
tanítót alkalmazni, hol a német, hol a tót 
egjdiáz papját , taní tóját bízta meg az egy-
házának vezetésével, gyermekeinek tanítá-
sával. 

Ily viszonyok között a nemesebb lelkek-
ben nem egyszer ébredt fel a vágy és törek-
vés arra nézve, hogy a 3 külön álló kassai 
evang. egyház egy egyházzá egyesüljön. 
Régi, mondhatni százados multu vágy és 
törekvés ez, mely dacára ismételt és ismételt 
kísérletezésnek még mai n^pig nem teljesült. 
Elfogultság, szűkkeblűség, tartózkodás, igaz 
testvéri szeretet hiánya ugy az egyik, mint 
a másik részen megakadályozta azt mind-
annyiszor, valahányszor a kérdés napirendre 
került s a három egyház haladt tovább egy-
más mellett, a maga göröngyös, küzdelmes 
ut ján nem akar juk mondani, hogy néha eg}'-
más ellen is, egymás rovására, de hogy a 
külső reakciós nyomás mellett az ugy sem 
sok tagból álló evang. egyháznak ezen há-
rom részre való megoszlásában rejlett ugy 
belső, mint kifelé hatható gyengesége és 
erőtlensége, az kétségbevonhatatlan tény. 

1861. február 19-én az elgyengült ma-
gyar egyház eg}Tesült, illetőleg beolvadt a 
német egyházba oly módon, hogy a magyar 
hivek részére magyar papnak Sciittéty Ede 
az akkori tót egyház lelkésze választatott 
meg. 

Az idők újra változtak, a magyar nem-
zet visszakapta alkotmányos szabadságát, a 
magyar szellem diadalmasan hódított. Kassa 
is újból régi kuruc város lesz s ezen hóditó 
magyar szellem az érzelmeiben eddig is ma-
gyar hazafias, de német és tót nyelvű luthe-
ránus egyházakat magyarrá változtatja s az 
eddig három egyház helyett lett továbbra is 
két egymástól független egyház a magyar-
német és a magyar-töt. 

A magyar-német egyház, különösen a 
legújabb idő óta, midőn egyes tagjainak ál-
dozatkészségéből körülbelül 171.000 korona 
iskolai és egyházi alapitvánj 'hoz jutott, a 
magyar-tót egyház szerényebb, de rendezett 
viszonyaihoz képest hatalmasan megerősö-
dött s volt idő, nem oly régen, mikor a 
magyar-német egyház vezetői oly módon 



a k a r t á k az egyházi egységet megcsinálni , 
hogy a magyar- tó t egyháznak jelentékeny 
t ag j a i t számláló, Kassá ra nemcsak egyházi, 
hanem földrajzi, közigazgatás i s az élet min-
dennapi érdekeivel szorosan ideutal t vidéki 
egyháztagok, más falusi, távolabb eső egy-
házakhoz elcsatol tassanak, a városi hivek 
pedig a magyar -német egyházba beolvasz-
tassanak . Ezen téves, káros és az egyház 
múl t jáva l össze nem egyezte thető i rányzat-
nak el lentmondot t s az t végreha j tan i meg-
akadá lyoz ta a köztiszteletben állott s érde-
mekben gazdag, á ldot t emlékű Brós% Jona t -
hán a VI. szab. kir. város esperesség volt 
felügyelője s a még élő S^tehlo akkori főes-
peres előtt ha tá rozo t t an kifejezte, hogy : a 
kassai evangélikus egyháznak hivatása nem-
csak a Kassa városi, hanem a s%á%adok óta 
idetartozó s minden erdekekkel ideutalt vidéki 
evangélikus híveket is megtartani s őket meg-
magyarositani. — Es a tények igazolják, 
hogy a fenkölt gondolkozású, a lelkes, ha-
zafias és egyházias szellemű öreg Brósç Jo-
na thánnak igaza volt. Mig ő élt s az ügyek 
élén állott nem is sikerült ezen vidéki hive-
ket Kassátó l elcsatolni. 1894-ben kezdték s 
1898-ban végreha j to t ták , hogy legnagyobb 
részét elcsatol ták. Kérdés azónban vájjon 
kivánatos-e ezen vidéki hiveknek Kassához 
tartozni ? Földrajzi , közigazgatási , piaci, az 
élet mindennapi érdekeinek szempont jából 
világos, hogy ezeknek Kassa a központ ja , 
egyház i lag is legkönnyebb reájok nézve ide 
tar tozni . Telier-e azonban a kassai eg}*házra 
nézve? Nem. Semmi tekin te tben n e m ! Isko-
lai szempontból ezen Kassa környékén lévő 
községekben mindenüt t van rendeze t t legna-
gyobb részt községi, á l lami iskola, a helybeli 
iskolát t ehá t nem terhelik s a hol legtöbben 
vannak, Rás-Benyelien, ot t van jó ev. iskola ! 
Anyagi , adózási szempontból ezen vidékiek 
a ránylag nagyobb egyházi tei'het viselnek, 
mint a városiak, mi csak előny. A templo-
mot buzgón lá toga t ják , mi csak örvendetes. 
Hogy pedig ezen amúgy is nem nagyszámú 
falusi egybáztagok esetleg major izá lha tnák 
a városi nagyobb számú intelligens elemet, 
az t okos ember komolyan el nem hiszi, an-
nál kevésbbé, mer t hiszen autonom szer-

vezet mellett szabályrendelet szerint meg 
van, meg lehet szabni úgy a városi, min t 
a vidéki tagok h a t á r á t . 

(folyt, köv.) 

Belföld. 
Száz éves gyülekezet. A la joskomáromi ág. 

hitv. ev. egyházközség okt. 30-án ünnepeli fenál-
lásának 100-dik és temploma telszentelésének 82-ik 
évfordulóját. — A gyülekezet keletkezése egyidejű 
a talu keletkezésével. A közel 400 lélekből álló 
gyülekezet az istentiszteletet eleinte egy pajtában 
tartotta ; majd épitett egy házat, melynek két első 
utcai szobája volt a lelkész lakása, hátulsója. 
melybe a lelkész konyháján kellett bemenni, volt 
az imaterem. 1821 s 1822-ben építette a .mostani 
templomot, melyet Berke Mihály gergelyi lelkész s 
esperes 1822 nov. 1-én, szentháromság 22 vasár-
napján szentelt tel. — A gyülekezet lelkészei vol-
tak : 1. Burray Sámuel, ki 1809 szept. 29. itt meg-
halt. 2. Fárnek Jonathán, hi 1817-ben atyja helyére 
Csernyére ment. 3. Hrabowszky György, ki 63 
éves korában 1825 ápr. 12. itt meghalt. Sirját em-
lékkő jelzi eme felirattal : „Hrabowszky György 
felejthetetlen apa áldott hamvainak 1845." 4. Tatay 
Imre (Tatay Istvánnak, a szarvasi tanoda volt jeles 
igazgatójának atyja), ki 3 év múlva 1829-ben Toriia-
Némedire ment. 5. A gyülekezet 1829-ben Malati-
des Gábor, ösküi lelkészt, (Malatides Sándor, a 
soproni Lyceum, jelenleg nyugalmazott tanárának 
atyját) választotta meg, ki 38 évig müködett, s 
meghalt 1868 jan. 9. Sirját szép emlékkő jelzi. 6. 
Utána Szarvasi Sámuel választatott meg Beledről 
kit 1895 szept. 20. Tatay Sámuel esperes iktatott 
hivatalába. Szarvasi 27 évi működése után 1895 
szept. 1. lemondott, s nyugalomba vonult. 7. Utódja 
a volt segédlelkész : Kasper Jószef, 1896 febr. 2. 
lett megválasztva. — A gyülekezet tanitói voltak : 
Szabados István, Wissnyi János. 1820 körül An-
dorka István, (Andorka Jánosnak, a későbbi belső 
somogyi esperesnek atyja.) 1823 körül Kis Szedlák 
Ádám. 1824—1834-ig Varga Mátyás (Varga János, 
malomsoki tanitó atyja,) ki később községi jegyző 
lett s meghalt 1885 jan. 12. Szilvágyi Sámuel, ki 
1837-ben Tolna-Némedire ment. Kapp Henrik, Kapi 
Gyula soproni tanitóképezdei igazgató -atyja, ki 
itt nagy áldással működött, 1857-ig. Hálás tanít-
ványai 1877-ben díszes granit síremléket állítottak 
neki. Utána Klein Péter, itteni segédtanító lett 
megválasztva, ki már egy év múlva meghalt. Utódja 
lett Mühl János, apáthii segédtanító, ki nagy siker-
rel működött itt 1874-ig, me!y évben Mekényesre 
ment, hol még most is tanitó. 1874 máj. 10-óta 
Mohar Endre. Majd ennek fia Mohar Géza, jelen-
leg fővárosi tanitó. Pöntör Béla, jelenleg birdai ta-



nitó. Mohar Ilona 1898 okt. 9 óta. Szombath űrnő 
1902 aug. 15 óta. Felügyelője a gyülekezetnek 
1861-ig nem volt. Első volt.- Matkovich Tivadar 
1877-ig, s ugyanakkor helyettes felügyelője id. Be-
Iák István. 1877—1880 id. Bélák István, Schrikker 
Imre 1896-ig. Bélák János középpusztabogárdi bir-
tokos 1896 febr. 23- óta. A gyülekezetnek van 
nagy lelkészlakása, diszes tanitólakása, 3 tantermü 
szép nagy iskolája. Van 26806 kor. 06 fill. külön-
féle alapítványokban. Van leltárilag 99962 kor. 50 
fill. tiszta vagyona. Adóssága nincs. Lélekszám 
helyben : 1358. Teljesedésbe ment az 1801-ben ké-
szült gyülekezeti pecsétnyomon kifejezett jelkép 
és aláírás: Máté 13. 31—32, mely a mustármagról 
szóló példázatot tartalmazza. — Száz éves jubile-
umát nagyon egyszerűen, s csendben fogja a gyü-
lekezet megünnepelni. 

A nyiregyházi ág. hitv. ev. egyház évkönyve 
az 1903-ik esztendőről. Szerkesztette Paulik János 
ez idei igazgató lelkész. IV. évfolyam. Nyíregyháza, 
1901. Mindenekelőtt maga az igazgató-lelkész „lel-
kipásztori hűséggel és szeretettel'1 tájékoztatja hí-
veit az elmúlt év főbb egyházi eseményeiről, moz-
galmakról, feladatokról és szükségekről. A másik 
lelkész Geduly Henrik, ki a műit évben mint is-
kolaszéki elnök az iskolaügyeket vezette. Az egy-
ház érdemdús felügyelője Majers\ki Béla polgár-
mester és Meskó László tiszavidéki ev. esperes-
felügyelő, kik a lelkészekkel s a fogymín. tanárok-
kal a legteljesebb egyetértésben szolgálják a pro-
testantizmus ügyét az előkelő nyiregyházi ev. egy-
házközségünkben. Majd Geduly Henrik igen körül-
tekintő jelentést ád az 1903-ik évről, a melyet ,,ne-
héz aggodalmak és küzdelmek évének' - jelez s közli 
a Blahunka János nevére és emlékére tett 12 ezer 
frtról szóló alapitó levét szószerinti szövegét. A 
népmozgalmi adatok az elmúlt évben a követke-
zők voltak: szül. 725 gyermek, meghalt 562 egyén, 
házasságot kötött 130 pár, ebből tiszta ev. 110, s 
vegyes 19 pár. Konfirmáltatott 236 gyermek, az 
úrvacsorához járult 11657, iskolába járt 2137 gyer-
mek, az egyet, gyámintézetre begyűlt 393 korona. 
Az iskolaügyi állapotokat Ruhmann Andor igazgató 
terjesztette elő. Ebből kiemeljük azt az örvendetes 
körülményt, hogy Nyíregyháza városa az elmúlt 
évben 11 ezer korona segélyt adott a tanyai isko-
láknak. „Harangjaink történetéhez" c. alatt közli az 
évkönyv az aranyszájú Geduly Henrik lelkésznek 
Róm. x 8. v. felett tartott remek beszédét következő 
beosztással : A harangszó int a múlttal szemben lel-
kesítő elismerésre, a jelennel szemben Isten di-
csőítésére s a jövővel szemben hivő reményre, — 
valamint Vietoris\ József dr. főgimn. tanárnak igen 
szép alkalmi költeményét és Paidik Jánosnak mé-
lyen járó alkalmi imáját. Végül a képviselőtestület 
tagjainak névsora s a magyar és tótnyelvü isten-
tiszteletek sorrendje zárja be az igen tartalmas 
és épületes évkönyvet. Virágzó nyiregyházi ev. 

egyházközségünk ügye e 2 „nagy pap" kezében 
a legjobb kezekben van. Személyesen is meggyő-
ződtünk híveik és az intelligentia egyházias érzü-
letéről és ev. áldozatkészségéről. (Sz.) 

Felügyelő beiktatás. Szép és lélekemelő egy-
házi ünnepély folyt le Hétfaluban szeptember hó 
25-én a brassói ev. magyar egyházmegyében levő 
türkösi népes gyülekezet kebelében. Ugyanis e na-
pon lett beigtatva hivatalába az egyházfelügyelői 
tisztségre dr. Zelenka Lajos miskolci kir. törvény-
széki biró. Az egyházközség nevezett napon ün-
nepi diszt öltött s midőn az új felügyelő reggel 9 
órakor Bohus Pál főesperes kiséretében Türkösbe 
érkezett, szívélyes üdvözlés után Istenházába hí-
vott bennünket a harangszó, mely már ekkor zsú-
folásig megtelt a türkösi és négy faluból jött hitsor-
sos és más vallású ünneplő közönséggel. A szo-
kásos ünnepi istentisztelet elvégzése után, melyen 
a helyi lelkész Deák Sándor szokott ékesszólásá-
val mondott szép alkalmi szent beszédet : kezdetét 
vette a díszközgyűlés, llelyi lelkész a közgyűlés 
megnyitása után örömét fejezte ki a felügyelő meg-
jelenése felett, üdvözölte egyházközsége nevében, 
áldást kivánt jövendő működésére és felhívta őt a 
hivatalos eskü letételére. Zelenka felügyelő az o 
érces, lelkes hangján mondotta el esküjét és prog-
rammját. Vázolta az egyházfelügyelői intézménynek 
a magyarországi ev. egyházakban kiváló s az egy-
házra nézve áldásos jelentőségét. Szeretettel aján-
lotta fel az eszét, szivét és kezét az őt lelkesedés-
sel megválasztott egyházközségnek. Itt a határszé-
len a hitélet ápolása mellett a hazafias önérzet 
ébrentartására fog törekedni s ebben az irányban 
kéri egyházközségének támogatását. A beszédet 
újra és újra kitörő lelkes éljenzés kisérte és kö-
vette. Az egyházmegye nevében Bohus Pál főes-
peres üdvözölte az uj felügyelőt. Meggyőződését 
fejezte ki, hogy dr. Zelenka méltó lia a lángbuz-
galmú főpásztoruak nemcsak egyházközsége, ha-
nem az egyházmegye életében is áldásos és con-
sol idât hatást gzakoroi majd az esperesség békés 
fejlődésére. Zelenka felügyelő még egyszer felszó-
lalt, reflectálva az üdvözlésekre, az óhajtásokra s 
szavai, eszméinek hirdetése az egyházi és világi 
elemnek egyetértő működésére helyezte a hitélet-
nek ápolását s ezzel az egyházmegyének is békés 
irányú tejlődését és felvirágzását, mely annál biz-
tosabban lesz elérhető, midőn az esperesség Mol-
nár Viktor ministeri tanácsos főfelügyelőben és 
Bohus Pál főesperesben olyan vezetőket bír, akik 
önzetlenül, egyértelmű akarattal töltik be nehéz 
hivatásukat az esperességben. A közgyűlés befe-
jezte után a lelkészlakon közebédre voltak hiva-
talosak az ünnepelt felügyelő tiszteletére a főespe-
res. a szomszédos lelkészek és a türkösi egyház-
községnek vezető tagjai. Itt a kiválóan gondos há-
ziasszony vette át az intéző szerepet két türkösi 
származású kedves és figyelmes tanítónőnek se-



gédkezése mellett, a hagyományos magyar ven-
dégszeretet hők ez ii áldomásának felszolgálásával. 
Számos és érdekes pohárköszöntőben sem volt 
hiány. Ebéd után a felügyelő lelkész elnök-
társával — a kit a kötelesség hivott — temetésre 
ment, hogy részt vegyen eljegyzett egyház-
községe siró bánatában is, egy kesergő család 
bánatos veszteségénél, megvigasztalásánál. Az 
ünnepély kedves összhangjának kiegészítéséül 
megemlítem, hogy az ünneplő közönség nevében 
üdvözlő taviratok küldettek Zelenka püspöknek és 
Molnár Viktor esperességi felügyelőnek. A türkösi 
egyházközség a bemutatkozásból Ítélve jól válasz-
tott, adja Isten, liogv a kezdetnek legyen állandó 
üdvös folytatása. 

A borsodi indítvány tárgyalására tervezett cong-
ressus elmarad, mert az illetékes egyházkerület 
gyűlése kimondotta, hogy bizalommal tekint a 
közös bizottság működése elé, s külön congressus 
tartását nem tartja szükségesnek. Az indítványozók 
annak következtében visszavonták indítványukat. 

A szepesmegyei lelkészi egyesület II. r e n d e s 
közgyűlése okt. 13-án tartatott meg Poprádon. 
Az niés előtt úrvacsora szolgáltatott Wünschen-
dorfer Károly és Wittchen Ede lelkészek tény-
kedése mellett. Az ülést Weber S. egyesületi elnök 
nyitotta meg, az egybegyűlt testvéreket ssivélyesen 
üdvözölvén és következőket jelentvén : Szepes me-
gye minden lelkésze, vallástanára és segéd-lelkésze 
tagja testvéregyletünknek, kiknek száma -10-re fel-
rug. I'resedésben van még S\omolnok és Majerka. 
Holló-Lomnic\ uj lelkésze még nem jelentkezett. 
Az alakulás nehézségein túlesvén, az alapszabályok 
értelmében a practicus kérdések megoldása terére 
kell lépni. Az egyesületi könyvtár létesítendő, mely 
a tagok rendelkezésére álljon. Továbbá népies ira-
tok szerkesztése kívánatos volna a házasulandók 
felvilágosítására a vegyes házasságok tekintetében, 
miután kath. részről ugyanazon fegyverrel ellenünk 
élnek. A/. elnöki indítványok elfogadtattak és liatá-
roztatntl, hogy Lőcsén a megye központjában le-
gyen a parochiális könyvtár helye, Rat\enberger 
másod lelkész vezetése alatt. Egyszersmind határo-
zattá emeltetett, hogy az egyesület mint testület 
belép a prot. irodalmi és a Luther-társaságba, mind 
a krl egyesület kiadványait megőrizvén a megala-
pított könyvtárban. A második indítványt, a népies 
iratkák kiadását tekintve, ez a nézet egyhangúlag 
elfogadtatott, hogy a korelnök az elnökséggel egye-
temben képezzenek védbizottságot, a hivek jogait 
a vegyes házasságokban oltalmazzák, szükség ese-
tében iratkákat is adjanak ki és forduljanak ezek 
iránt a „Spevnik" bizottsághoz és a „Luther-társa-
s<7g"-hoz. Miután a lelkészek az egyesület közgyű-
lésére napidíjat kapnak, méltányos, hogy a vallás-
tanárok és a s.-lelkészek is ezen jótéteményben 
részesüljenek, mi iránt az illető községekhez for-
dulni fog a fraternités. A pénztáros Kallath K. be-

mutatja a számadásokat, melyek rendben találtat-
tak. A papi öltözéket illetőleg eltógadíatott, hogy a 
lelkész magánéletben fekete tisstességes ruhát fél-
magas kalappal, — hivatalosan a barellet Lutlier-
rokkal viseljen, melynek mérete és szabása be is 
lett mutatva. Az egyes körök: Késmárk, Poprád és a 
bányavárosok köre működését tekintve határozta-
tott, hogy az ülések jegyzőkönyveit okvetetlenül 
küldjék be az elnöknek, hogy tudomására hozas-
sék, mit végeztek, mit dolgoztak a körök tagjai és 
hogy ezen hivatalos okiratok az egyesület levéltá-
rába elhelyeztessenek. Igy támadott és szerkezte-
tett p. o. a Matricnla Moleriana a Szepességen a 
XVI. században az egyesületi lelkészek által, kik 
ez által a kulturviszonvokra nézve igen fontos és 
becses forrásművet hagytak az utókorra. A jövő 
tételeket tekintve, az elnök a körelnökkel együtt 
megbízatott azok megállapítására, valamint a püs_ 
pük úr is felkérendő, hogy netalán egyes tárgyakat 
az egyesület rendelkezésére bocsáson, megvitatás 
céljából. A szepes-szombati kör indítványt adott be, 
mely el is fogadtatott, miszerint a supplicátió mint 
már nem korszerű intézmény eltörlendő volna, 
annál inkább, mert az ujabb időben a tanulók mint 
turisták meglátogatják a községeket és a paplakot 
Következtek az előadások. Weber S. a szepesi XXIV * 
városi lelkészek teslvérülelének történetét adta ;lő, 
melynek alapszabályai az 1298-ik évre vihetők 
vissza. A reformatio elterjedésével az ev. lelkészek 
is megtartották az egyesületet, az alapszabályok 
több pontját megváltoztatván az uj idők és tanok 
kívánalmai szerint, AZ ellenreformátioval elpusztult 
mint sok más szép intézmény, az egyesület is, m e r t 
annak tagjai számkivetésbe kergettettek. 11. Rákócy 
Ferenc segítségével az ev. égyhéz jogaiba vissza 
helyeztetvén, 1796-ban az egyesület is megnyittatott 
id. Buchhot\ György Nagy-Lomnit\ ev. lelkész-főes-
peres elnöklete alatt. Ezen egyesület örökébe lépett 
a szepesmegyei ev. lelkészek testvérülete, melytől 
reméljük, hogy oly hiven fogja megoldani feladatát 
mint azt elődei évszázadok előtt tették. Következett 
még Faix Mihály és Köck Aurel előadása ; de 
miután az idő már nagyon előrehaladott volt, a 
dolgozatok jövőre fognak előadatni, mire a szépen 
lefolyt gyűlés berekesztetett. Weber S. 

I roda lom. 
Erdélyi Protestáns Lap. („Theol. Kar a ma-

gyar egyetemeken" cím alatt.) ,,Szerencsére az 
állam ingarenciája a felekezetek lel készképzésére 
nem követeli a kizárolagos államosítást. .\z egye-
temi theol. fakultások nem azonosok a lelkészkép-
zés állami kizárólagosságával. Akár a képzés, akár a 
minősítés mozzanataiban megoldható a kérdés anél-
kül, hogy a jogosult igények csorbát szenved-
nének s egyik tényező a másikat háttérbe szo-
rítaná. 



Véleményünk szerint a képzés terén az, hogy 
az állam a maga képzése mellett - - a melyet úgyis 
a felekezetek soha sein bocsáthatnának át az ál-
lam teljes rendelkezésébe — a felekezeti képzés 
jogát is meghagyná — mint pl. a felekezeti és ma-
gán iskolákat — s legfennebb ennek elismerését 
tenné függővé, vagy tanügyi vagy anyagi oldalról 
bizonyos feltételektől : a fél megoldásnál is rosszabb 
volna, mert az ellenségeskedés — ha még „ver-
senyhnek kereszteltetnék is — kikerülhetetlen 
lenné s vagy egyik vagy másik oldalon megbő-
szülné magát. Másfelől világos, hogy a miként az 
egyházak nem mondanának le a minősítés jogá-
ról lelkészeikkel szemben : úgy az állam képzése 
is a minősítésre való befolyás nélkül igen keveset 
érne. 

A kettőnek : a képzésnek és minősítésnek 
egyformán mindkét fél: állam és egyház befolyása 
alatt kellene állnia, hogy értéke legyen. Azonban 
ebben sem valami mixtum compositumot értek, a 
mely csak összeütközésre vezetne, hanem fokoza-
tos együttes befolyást ugy, hogy a képzésre is, a 
minősítésre is ugy az állam, mint az illető egyház 
gyakorolhassa a maga érdekei szempontjából jogo-
sult és megkívánható befolyását. 

Az államot a pap csak annyiból érdekelheti, 
hogy egyfelől megvan-e neki az az általános tu-
dományos színvonalú képzettsége, melyet a nép 
valláserkölcsi vezéreinél meg kell kívánni, s a 
melyneK fontosságát maga az állam azon tényben 
elismeri, hogy a reá szorult lelkészeket állami tá-
mugatásában részesiti ; másfelől, hogy tudásukat 
és befolyásukat a magyar nemzeti állam érdekei-
ben érvényesítsék. Az egyháznak a papnál a\on 
felül (s nem annak ellenére vagy rovására) mély 
vallásos felekezeti egyházi tudatot és a megfelelő 
gyakorlati tevékenységre való arravalóságot is kell 
keresnie. Igy állván a dolog a tudományos theol, 
képzés az állam, a felekezeti tudat és gyakorlati 
képzés az egyház szorosabban vett érdeke s az 
ezekben való minősítés is e szerint kellene hogy 
megoszoljék egy az állam befolyása alatt álló tudo-
mányos theol. államvizsga s egy az egyház befo-
lyása alatt álló felekezeti és gyakorlati lelkés\képe-
sitó vizsgálat között. Csak a ki az elsőt sikeresen 
letette, jelentkezhetnék a másodikra s az állam 
senkit lelkésznek el nem ismerne az első, az egy-
házak senkit nem alkalmaznának lelkészül a máso-
dik vizsga nélkül. 

Az állam a maga egyetemein nem felekezeti 
theol. fakultásokat állítana fel, hanem egy általá-
nos vallástudományi kart, a melyen az előadó ta-
nárok menten minden egyházi befolyástól, tisztán 
csak tudományos arravalóságuk alapján beállítva 
a tanszabadság teljes érvényesülése mellett mű-
ködnének, legfennebb a különböző tudományos 
irányzatok képviseletére párhuzamos tanszékekről 
is gondoskodnék. Itt gondoskodnia kellene egy 
összehasonlító vallástörténelmi, egy vallásbölcsé-
szeti, két párhuzamos egyháztörténelmi, 2—3 szent-
könyvek történelmi és exegetikai ismertetését 
munkáló s ezek segédtudományait kultiváló pár 
összesen 10—12 tanszékről, a melyek közt szere-
pelhetnének a kulturhistoria, nemzeti történet, 

egyházjog stb. E három éves cursus fölé — mely-
nek végén volna leteendő a theol. államvizsga — 
rendezné be az illető egyház a maga továbbképző 
felekezeti oktatását a dogmatikával és ethikával s 
a gyakorlati theol. ágaival 2—3 rendes tanárral és 
megfelelő docensi személyzetfel 1V2—2 évre. mely-
nek végén volna leteendő a felekezeti lelkészképe-
sitö viszgálat. 

Igy mind az állam, mind az egyházak meg-
kapnák jogos részüket és befolyásukat az oly fon-
tos lelkészképzésre, kölcsönösen respectálván egy-
más jogait és hatáskörét." 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. N. Ön arra kíváncsi, miért olyan dühös Sze-
berényi L. Zs. a szerkesztőkre ? A felelet egyszerű : 
mert a szerkesztők őtet még bírálni is merik, sőt 
még néminemű gyarlóságokat is szólnak benne. 
Minthogy magam is szóltam már arról, hogy őtet 
hogyan ismerik otthon, Csabán, ide iktatom csabai 
napilap egy nyilatkozatát, a mely annyira kihozza 
Szeberényit a sodrából, hogy nem illetékes helyen 
adta meg reá igazságtalan válaszát. A nyilatkozat 
igy szól : „Köpcsészéket kérünk ! Válasz a csabai 
Lepsényinek. A Kossuth-gyalázó csabai pap, Sze-
berényi Lajos Zs. K. V. T. I, A. zokon vévén, — 
hogy a minap Veres József orsz. képviselő, Korén 
Pál, csal:ai lelkész és a „Pesti Hirlap"-róla szóló 
véleményét leközölni merészkedtünk, — egy, a 
nyilvánosság teljes kizárásával megjelenő s a köz-
biztonságot havonta egyszer veszélyeztető „Szemle" 
című szatinirozott csomagolópapírban, — a mely-
nek telekukorikolásáért Szeberényi Lajos Zs. K. V . 
T. I. A. helyett egy tót Strohmann a felelős — 
nekünk ront és felénk köp. Teljesen értjük, ha 
Szeberényi Lajos Zs. K. V. T. 1. ii-nak fájdalmasak 
voltak a B. H. hasábjain megjelent dolgok, a mint 
értjük azt is, hagy azokra — saját külön gusztusa 
szerint rágalmakkal felel. Ez egyszer még — de 
most utoljára megtiszteljük hát ezt a kocsis-imitátort 
azzal, hogy válaszoljunk a firkájára és kijelentjük, 
hogy az, a ki ezt az újságot a „Szemle'" című 
skarmicli-alanyban „revolverlapnak'- minősítette : 
vagy hamis vádló, vagy olyan sajnálatraméltó 
teremtés, a ki babarci Schwartzer Ottó úr háza 
vendégekép fogja itthagyni ezt a „revolverlapokkal'-
tele földtekét. Ez a válaszunk a „Szemle'- című 
„sajtóhibában" megjelent köpésre, a mely ellen 
egyéb védekezést nem tudunk, mint hogy alázattal 
kérjük a hatóságot a köz nevében : lássa el a 
csalDai Kossuth-gyalázót köpcsészékkel és írja rá 
nagy betűkkel mindegyikre : „Ide köpj !" Nem tu-
dom ezt a nyilatkozatot elég ,.szellemesnek'- találta-e 
Szeberényi L. Zs. ? A mit ellenem írtak, magán 
ügyemben, egyházi lapomban, illetéktelen helyen, 
minden apropos nélkül, tehát keresett rosszakarattal, 
azt kegyes volt „szellemesnek" Ítélni. Igaz hogy Sze-
berényi L. Zs. válasza sein volt erre semmivel sem 
szellemesebb, de még szelídebb sem, legkevésbbé 
paphoz és templomhoz, hírlapíróhoz méltó ! A 
milyen a mosdó, olyan a törülköző. Bizony romlik 
a világ, még egy Szeberényi L. Zs. előtt sem esik 
hasra bámultában és hódolattal az ofvan sem a .ki 
nem is püspök fia, nem is lehet püspök soha. — 
H. J. Szívesen. — B. P. Egyéb közlemény miatt 
maradt el eddig. — D. A. A jövő év első télére is 
előfizetett a most küldött összeggel. 
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Az 1902 . évi verseczi ipar es gazdasági kiállitá-
tàson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orqona-épiiő müintézet 
(villamos üzemre berendezve 

Temesvárott. 
Szállít kitünö, legújabb 

rendszer szerint készí te t t 

nrr. pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á r a k mellet t . 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vételnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
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Pályázat. 

^ Az 1896. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-
^ mel kitüntetve. 27—28 

baktai EGRY FERBNCZ 
haranyöntö 

K i s - G e j ő e z , Ungmegye . 
Ajánlom harang-
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

m 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t kérni ! 

Kivonat az elismerő i ratokból: 

Községi bizonylat. 
Melynek értelmében alantirott elismerem ós lűtelesen 

bizonyítom azt, hogy tek. Egry Ferenc kis-gejőci harang-
ön tó úrtól 181)2. évben templomunk részére egy nagyobb 
és kisebb harangot vettem, mely harangok küíső szépsé-
gével és öss/.hangzásával teljesen megvagyunk elégedve. 

Kelt Bereznik (Máramaros.) 1893, május hó 21. 
Szoták József, 
esperes-lelkész. 

A nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegyéhez 
ta r tozó felsőesztergályi egyház 

lelkészi állomása 
üresedésben van, a r ra pá lyáza t h i rde t te t ik . 
Évi fizetés készpénzben 1680 korona, stóla, 
lakás és félhold kert . Szolgálat i nyelv t ó t — 
magyar . 

Pályázók fo lyamodványaika t folyó évi 
nov. 10-ig alólirott espereshez küldjék be. 

Szivák, 1904. október 14. 
Wladür Mihály 

103. 2—1 esperes. 

Segédielkészt 
keresek, a kinek fizetése havonként i részle-
tekben 1120 korona, bútorozot t szoba, fűtés 
és kiszolgálat tal . 

Újvidék, 1904. okt 20-án. 

Belohovszky Gábor 
105. 1—1 ág. h. ev. főesperes. 

A tó t evange l . Is tent iszteleteknél használ t 

. A . G - 3 ± S 2 s T J D . A . 

Balt ik Fr igyes püspök szerkesztésével uj, át-
dolgozott és bővitet t k iadásban megjelent . 
Egy pé ldánynak az á ra kötve 7 korona. 

Megrendelhető Budapesten a Hornyánszky 
V. cégnél, va lamint Körmöcbányán Raab Ká-
roly esperesnél. io6—1—1 

A lelkész és tanitó urak becses figyelmébe és szíves 
felkarolásába tisztelettel ajánlom az itt következő munkáimat : 

1. „Keresztyén Vallástan" ág. h. ev. ismétlő iskolák ós 
konfirmandusok számára. Molnár, Nissen, Zábrák sz. után 
— szabadon — irta Feyér Gyula pürkereci ág. h. ev. lelkész. 
Zeidner Henrik tulajdona. Brassó 1897. 8-ad rét alak, 90 ol-
dal, kemény kötésben 56 fillér. 

2. „Vasárnapi, ünnepi Evangyéliumok é s Ep i s to lák" 
Protestáns egyházak, lelkészek, tanitók, iskolák és családok 
használatára. Összeállította Feyér Gyula pürkereci ág. h. ev. 
lelkész. Zeidner Henrik tulajdona. Brassó kis 8-ad rét alak. 
Fűzve 60, kötve 80 fillér. 187 oldal. 1900. év. 

3. „Adventi, Böjti Imák és Tanítások" p r o t e s t á n s l e l k é -
szek és tanitók használatára. Ince Dániel és Herej>ei Gergely 
ev, ref. tanár és lelkész után — kiegészítve Sántha Károly 
ág. h. ev. lelkész eredeti föimáival. Összeállította és rövid 
záróimákkal ellátta Feyér Gyula ág. h. ev. lelkész. I. rész. 
Adventiek : 8-ad rét alak, 77 oldal, fűzve 1 kor. 20 fillér. Jl-ik 
rósz Böjtiek: 8-ad rész alak, 1-15 oldal, fűzve 2 kor. 20 fillér. 
Herz tulajdona, Brassó, 1898. 

Nevezett kiadó tulajdonosok mind a 3 műből 10 példány 
után egyet, elárusítónak 25%'kot adnak. 

A kiadók felkérésre mutatvány példánnyal is szolgálnak, 
Pürkerecen, 1904. október 19-én. 

Teljes tisztelettel 

Feyér G ynla 
107. 1—1 ág. h. ev. lelkész. 



Pályázat. 
A XII I . városi egyházmegyében Szo-

molnok bányavárosi németa jkú egyházköz-
ségben a 

lelkészi állomás 
megüresedvén, ez állásra ezennel pá lyáza t 
hirdet tet ik. 

A rendes lelkészi teendőkön kivül a lel-
kész köteles minden héten két órában az 
ev. iskolában a val lás tant előadni. 

Ezen állomással következő jövedelem 
van összekötve : kényelmes lakáson, ker ten 
és stólán kivül az egyházközségi pénztárból 
747 K 24 fillér, szántóföldek használata , széna 
és fai l letmények. Kamatok , városi segél}' és 
offer tórium ok cimén 452 K 76 fill. A kong-
n ia kitesz 543 K 46 fillért. 

Pályázók felkéretnek felszerelt folyamod-
ványaika t f . é. október hó 31-ig Weber 
Samu főespereshez Szepesbélára beküldeni. 

Igló és Leibic 1904. okt. hó 5. 
A b e t e g főesperes h e t y e t t 

Kübecher Albert 

V ü á g h i r t i ! 
a B F l m B I l « f e s t é s z e t i müintézet a ki-
ü j j l \ i - l \ UIMJ válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—5 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj- , a q u a r e l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n fénykép után 
4 8 — 6 3 . cm. nagyságban ára . .. 20 k o r o n a 

Legfinomabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s k r é t a r a j z á r a 5 k o r o n a 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„^ORO" festészeti cqüinfcézet 
B u d a p e s t , VII . , Rot tenb i l l e r -u tca 46. 

alesperes . 
Münnich Kálmán 

101. 3—3 egyházmegye i felügyelő, Iymi'Jfgc-Mi'ß&'Jl '̂ß. 

Készí t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOíVIBATMlLY. 
R a k t á r : Budapest , V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági gépeket, szerí^L Benzin és szivógáz-motorokat . Í J Í 
B e n z i n - m o to r o s c s é p l ö k é s z l e t e k. 

Malomépitészet : Ĵ] hengerszékek, m i n d e n e szakmába vágó 
'_ pép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. 

25 25—16 
Különlegesség: Legújabb szerkezetű csavaros 

és szabad, víznyomású borsajíck. 
Osborne D. M.-féSe v i lághírű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

I magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 
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EGYHÁZ ÉS ISKOLA 
Előfizetés di ja: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 2 4 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és szerkesztő: 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 „ 
Nyolczad oldal 2 „ 

Az új népiskolai törvényjavaslat az ev. 
egyház szempontjából. 

Midőn Berzeviczy Albert dr. magy. kir. 
vall. és közoktatásüg}7i érdemes miniszter, 
ezen kitűnő ál lamférfiú a maga törvényja-
vas la tá t a népiskolai közoktatásról szóló 
1868. XXXVII I . , a m a g y a r nyelv tan i tásáró l 
szóló 1879. XVIII . , a községi és felekezeti 
tani tók és tani tónők fizetésének rendezéséről 
szóló 1893. X X V I . t.-c. módosi tása t á r g y á b a n 
közzétet te, nagy mozgalom keletkezet t a ha-
zai egyházad körében, mer t a törvényjavas-
la tban t agadha ta t l anu l sok eddigelé az egy-
házak ál tal ellenőrzés nélkül is gyakorol t jog 
(p. o. fegyelmi el járás, tanitóképesi tés, tanitó-
képző álli tás, t ankönyv meghatá rozás , tan-
helyiségek) megvál toz ta tásáró l s i t t-ott meg-
szüntetéséről van szó. Az egyházak közül a 
magyarország iak prot . része csakhamar fel-
hagyo t t a lázas izgalommal s ha fordult is 
elő — különösen az ev. egyházban — moz-
galom, az is a felvidéki nemzetiségi egyház-
megyék körében folyt le és szelid jellemű, 
i n k á b b a kérelem és folyamodvány út-
j á ra lépni ha j landó volt. Ugy, hogy las-
sacskán az ellenzők közül csakis a román és 
szerb (magyar- és erdélyországi) és az erdélyi 
német ev. m a r a d t az ellenzés, a t ámadás 
terén. Ennek természetes m a g y a r á z a t a van. 
Hogy az egyházak fe l ja jdul tak , annak oka 
az, hogy az öt fejezetbe osztot t tö rvényja-
vas la tban csakugyan sok olyan van, a mi 
érzékenyen érinti az egyházak au tonómiá já t 
s eddig gyakorol t iskolai jogai t . Az öt feje-
zet a következő : I. Tankötelezet tség, II . az 
elemi népiskola két tagozata , I I I . a községi 
és felekezeti tani tók j avada lmazása és az 

állam ál tal gyakor landó fegyelmi jog, IV. 
tani tóképzés és képesités, V. á l lami tanfel-
ügyelet . H a m á r most ezeket egyenként 
vesszük, akkor az I. 3. megpótol ja a min-
dennap i iskolába já rás t egy 7-ik évvel azokra, 
a kik nem m u t a t n a k ha t év a l a t t kellő ered-
ményt . A II. fej. az ál lami elemi népiskolák-
ban (13. §.) csak a szer tar tás i nyelv haszná-
l a t á t engedi meg az illető főhatóság kívána-
t á r a a m a g y a r mellet t , de csakis a hit- és 
erkölcstan tan í tásáná l . A 15. a m a g y a r 
nyelv t an te rvé t a miniszter á l lap í t ja meg s 
ezt minden iskola, a hi tfelekezetiek is köte-
lesek követni. A 16., 17. §-ban a felekezeti 
iskolák ha tá rozzák ugyan meg a tancélt , tan-
rendszer t , t an te rve t , tankönyveket , de a mi-
niszter azoka t fel i i lbirál tat ja és az ilyen, az 
egyházi főhatóság ál ta l e l fogadott könyveket 
is e l t i l tha t ja , e lkobozhat ja . 

Az elemi iskola két t a g o z a t a olyan vi-
szonyban áll egymáshoz, hogy ahol a min-
dennapi ha t éves tanfo lyam beáll i t tat ik, o t t 
azzal, szerves kapcsola tban az ismétlő tan-
folyam is fel tét lenül fe lá l l í tandó és fentar-
t andó s annak vagy ipari, vagy gazdaság i 
i rányúnak kell lennie. A ki az egyiket fen-
t a r t j a , fönn kell t a r t an i a a más ika t is s a 
26. §. az t mond j cl j j 8/Z ismétlő tanfo lyam ta-
nulóinak hit- és erkölcstani oktatá.sáról va-
sá rnaponként egy órában az illető hitfeleke-
zetek t a r tó inak gondoskodni" . Ez t ehá t ha-
tá rozot t parancs a felekezeteknek ; ilyen pa-
rancs foglal tat ik a III . fej. 35. §-ában is, a 
hol a tan í tóknak ha t izben 100 koronás kor-
pótlék megadásáról van szó. A 40. f) pon t j a 
szerint : ha „a felekezeti iskola tan í tó jának 
fizetés kiegészítéséhez 120 kor.-t tú lhaladó 
államsegélylyel járul az állam, a tani tó al-



kalmazása a miniszter jóváhagyásától függ", 
a g) p o n t s z e r i n t : ha 800 kor.-val járul, a 
miniszter nevezi ki. De legbántóbbnak lát-
szik a fegyelmi jog gyakorlása a felekezeti 
tanitókkal szemben, mert hiszen a 41. §. sze-
rint a közigazgatási bizottság van jogositva 
a fegyelmi eljárást foganatosítani : a) ,,ha a 
tanitó a magyar nyelv taní tását elhanyagolja, 
b) lia az iskolában a kormány által eltiltott 
tankönyveket használ, c) ha államellenes 
irányt követ, d) ha kivándorlási üg}Tekkel 
foglalkozik". 

,,A közigazgatási bizottság a taní tót 
a fegyelmi vizsgálat elrendelésével egyidejű-
leg állásától és illetményeitől felfüggesztheti" 
— ha pedig azt állásától elmozdítják (42. §.) 
„az igy üresedésbe jött közs. vagy felekezeti 
áll cl S1* cl cl tanítót a miniszter az iskolafenn-
tartó meghallgatása nélkül nevezi ki", — de 
a felekezeti iskolánál felekezeti tagnak kell 
lennie. A 44. §. szerint a hitfelekezeti iskolai 
hatóság az államsegélyes iskoláknál „a mi-
niszter felhívására a fegyelmi eljárást meg-
indítani és egyidejűleg a tanítót állásától 
felfüggeszteni köteles' ' . A 46. §. pedig ki-
mondja, hogy ilyen államsegélyes elemi nép-
iskolai tanitók csakis az esetben mozdíthatók 
el, midőn azt a miniszter tudomásul veszi, 
különben pedig a hitfelekezeti hatóságok 
megállapí that ják a magok fegyelmi szabá-
lyait, de kötelesek azokat a miniszternek 
tudomás végett előzetesen bemutatni (44. §.). 

Ami a IV. fejezetet, a tanítóképzésről 
és képesítésről illeti, e tekintetben a törvény-
javaslat az ] 883- a középiskolákról szóló 
XXX. t.-c. u t ján jár. Megszabja a taní tó-
képzők létjogának feltételeit. Lényegesek : 
megfelelő épület, intézeti kert, tornatér, tor-
nacsarnok, gyakorló iskola, köztartás és in-
ternátus, meghatározott tan tárgyak (51., 52. 
54. §.) Utóbbiak legalább is otyan terjede-
lemben tani tandók a felekezeti iskolában, 
„mint a minőt a miniszter az állami tanitó 
és tanítóképző intézetekre nézve megállapí-
tot t" . „Az egy házi főhatóság az általa meg-
állapított tantervet, tankönyveket, tanszere-
ket esetről esetre bejelenti a miniszternek". 
(56. §.). A képzőintézetekben igazgatóstól hét 
tanárnak kell lenni, kik közül kettő lehet 
segédtanár (59. §.). Jegyezzük meg jól, hogy 

tanitó és tanítónőképző intézeteknek csonka 
vagy összevont évfolyamokkal vagy más tan-
intézettel kapcsolatban való fentar tása nincs 
megengedve (50. §.), tehát mindeniknek ön-
állónak, külön léttel bírónak kell lennie. 

Ami a tanitóképesitést illeti, nagy újí-
tással áll elő a javaslat, amennyiben (65. §.) 
két vizsgálatot rendel el, a) tánitóképesitő 
alapvizsgálatot, b) a tanitóképző szakvizsgá-
latot és a 67. §. szerint „a felekezeti tanitó 
és tanítónőképző intézetekben tar tandó táni-
tóképesitő alapvizsgálathoz a vall. és közokt. 
miniszter kormányképviselőt rendel ki s a 70. 
§. szerint „rendes tanitói, tanítónői állásra 
ezentúl csak otyan egyén alkalmazható, 
illetve választható, aki a tánitóképesitő szak-
vizsgálatot állami vizsgáló bizottság előtt si-
kerrel letette és annak alapjáu tanitói okle-
velet nyert". Minden képzőintézet mellé a 
miniszter állami tánitóképesitő szakvizsgáló 
bizottságot alakit (71. §.). Hogy kik lehetnek 
a felekezeti képzőintézeteknél e bizottság 
tagjai, azt is a 71. §. szabja meg. A képző-
intézetek felett az állami főfelügyeletet a 
miniszter tanfelügyelők ut ján gyakorolj cl5 cl 
kiknek államellenes irány, alkotmányellenes 
tankönyvek, vétség vagy bün esetében a mi-
niszter utasí tására vizsgálatot kell elrendel-
niük és a fentartó hatóság köteles a vádolt 
tanár t állásától felfüggeszteni és az üg}Tet a 
kir. ügyészséghez átteni, különben a minisz-
ter „az intézet bezáratását haladék nélkül 
elrendelheti" (75. §.) Az V. az állami tan-
felügyeletről szóló fejezetben a 77. §. a mi-
niszternek jogot ád a kir. tanfelügyelők mellé 
iskolafelügyelőket alkalmazni, a kik (78. §.) 
a tanfelügyelők számára kiadot t utasítások 
szerint járnak el, és jelentéseiket a tanfel-
ügyelőhöz intézik. 

Ami előnyt ezen törvény a felekezeti 
iskoláknak nyújt , az az állami segély bizto-
sítása, az iskolának, a tanitófizetésre. kor-
pótlékra stb. (40. §. stb.) az az állami segély 
biztosítása, a felekezeti tanitó és tanítónő-
képző intézeteknek (74. §.) az a tánitóképe-
sitő oklevéluek a középiskolai érettségi bizo-
nyitványnyal való eg}Tenlő értékűvé tétele 76. 
§. s ig}^ az igen gyakran lenézett felekezeti 
tanitói oklevelek mellett az egyenlő képesí-
tésben részesült tanitók (felekezetiek is) ön-



t u d a t á n a k emelése és a tani tók érdekeinek 
megvédése neta láni felekezeti túlkapások ellen. 
^Lásd III . 35. s köv. §§.). 

Amint tehát lá t juk látszólag a jogmeg-
szoritás nagyobb, mint a nyúj to t t előny. Azér t 
mondjuk hogy látszólag, mer t igaz ugyan, 
hogy az 1790—91. X X V I . t.-c. 5. §-a az t 
mondja , hogy a protes tánsok , ,minden foko-
zatú iskolákat á l l i tha tnak , t anároka t , tanitó-
ka t a lka lmazha tnak , könyveket k iadha tnak , 
megha tá rozha t j ák a t anu lmány i rendszer t" , 
de ebben a m a g n a cha r t a l ibe r ta tumban az 
is hozzá van téve ugyanazon pontban : ,,de 
az ő felsége ál tal megha tá rozandó közoktatási 
reiids^cr r á jok is kötelező lesz". S ugyanez t 
a pontot az 1868. X X X V I I I . t.-c. 11. §-a 
már érvényesítet te, midőn az abban a §-ban 
foglalt jogokat a népok ta tás körében ,.az 
allami népokta tás i t an in téze tekre nézve ki-
szabot t feltételek a la t t teszi gyakoro lha tókká 
a jövőre nézve". Az 1878. X X V I I I . t.-c 4. 
§-a pedig egyenesen kimondja, hogy a hit-
felekezeti népokta tás i iskolák fölött az ál lami 
főfelügyeletet a vallás- és közokt. miniszter 
gyakorol ja a fennálló törvények é r te lmében: 
a tanfelügyelők, szakér tő iskolavizsgálók és 
iskolalátogatók á t t a l stb. 

A törvényjavas la t t ehá t a hi t fe lekezetek-
kel szemben nem követel uj jogokat , nem 
különösen a protes tánsokkal szemben az 
á l lamnak, csak a joggyakor la tnak ád új ala-
kot, a mint az t a miniszter a törvényjavas-
la tban idézet t törvényszakaszokkal és külö-
nösen az indokolásban is k imuta t j a s nekünk 
protes tánsoknak hazafias érdekből is nem 
m a r a d más tenni valónk, min t meghajolni , 
a mi ki nem zá r j a azt, hogy amely részlet-
ben javi tani lebet, javí tsunk. Mert ha jók 
lesznek iskoláink és képzet t , hazaf ias érzelmű 
taní tók ál lanak azok élen, nincs mit félnünk. 
A d j a Isten ne is legyen ! — Ez magyarázza 
meg, hogy a hazaf ias prot. körökben a tör-
vényjavas la t ellenes mozgalom lassacskán 
elsimult. 

Hörk József, 
theol. akad. tanár. 

Koren-fele alapítvány. 
F. évi okt. közepén fenti ciniű közlemény 

jelent meg a „Békés" hetilap, s ennek nyomán 
több budapesti napilapban. Telve voit ama cikk oly 
dolgokkal, melyekről előzetesen, csak a békés-
csabai lelkészeknek volt tudomásuk ; s igy a „Békés" 
szerkesztőjét, Kohn Dávidot, csak ők, vagy az ő 
megbízottaik, informálhatták. Miután ekként jónak 
látták a békéscsabai egyház ügyét nemcsak a vi-
lági törvényszék, hanem ország-világ elé is vinni, 
tartozom az igazságnak és megrágalmazott repu-
tációmnak azzal, hogy azon „alapítványinak tör-
ténetét elmondjam, illetve — ami közérdekűvé teszi 
a dolgot — a magyarhoni legnagyobb evangelikus 
egyháznak, a békéscsabainak szerencsétlen lielvze-
tét a hazai protestáns közönség előtt feltárjam. 
Hátha ez a végső lépés némileg segit talán a bajon. 

Nem akarok a dolognak nagy feneket keríteni ; 
de mielőtt az „alapitv.ány"-ról szólnék, hogy tisztán 
látható legyen a helyzet, a pernek némely előzmé-
nyeit kell elmondanom. 

üt éve annak, hogy a békéscsabai egyháznak 
két lelkésze, Linder és Szeberényi, egyesült erővel 
megindították ellenein a hajszát, melyről Linder 
előre megmondta, hogy olyan lesz, aminő még 
nem volt. És beváltotta szavát. Megtorolták „zsar-
nokságomat"; „kirúgtak az esperesi székből", amint 
azt azóta kérkedve mondják. 

Ismerem Lindert ; sejtettem, hogy ez a bosszú-
nak csak kezdete ; tartottam tőle, hogy a békéscsabai 
egyház körében lesz a folytatása; és azért meg-
válva az esperesi széktől, kértem ellenségeimet, 
érjék be ezzel az egy botránnyal, ne vigyék át a 
harcot az egyházközségbe, ahol a dulakodásnak 
esetleg kiszámithatlan rossz következményei lehet-
nek. Azonban bosszútól lihegő, diadal-mámoruk-
ban dobzódó ellenségeknek — süket füleknek be-
széltem. — 

Azután, hogy soha ellenkezésbe ne jussak 
velük, kitértem előlük — az egyházi gyűlésekbe 
nem mentem. De ezzel sem értem célt. A jelen 
nem levőt még vadabbul támadták. 

Alig mult el esperesi lemondásom után egy 
év, Linder a kerületi elnökség tiszteletére rendezett 
ebédnél (annál, amelyen a csabai Luther-szobor 
eszméje megszülemlett) jelezte, hogy megindul a 
káplántartás miatti hecc. S ez rövid idő múlva 
meg is indult. Miután káplántartásra hiványilag 
kötelezve vagyok, ha nem tudtam segédet kapni, 
azonnal tárgyalták a presbyteriumban ebbeli ,.kö-
telesség mulasztásomat". Mig lia Szeberényinek 
nem volt káplánja, őt nem bolygatta senki. 

Azt állították, hogy fizetésemből 400 frt. engem 
káplántartási cimen illet. Ennek ugyan, sem a 
mostani, sem az előbbeni hiványokban, sem a pres-
byterium, sem a kánoni látogatás jegyzőkönyvében 
nincs nyoma ; de ez őket nem feszélyezte. Elhatá-



roz-tatták, hogy lia a legközelebbi évnegyed kezde-
tén sem lesz káplánom, fizetésemből a gondnok a 
400 forintot vonja le. Mikor e határozatot, mint 
hiványcsonkitást a kerület megsemmisítette, de e 
végzését azzal toldta meg, hogy ha káplánom nincs, 
joga van az egyháznak ellenem keresettel fellépni, 
Szeberényi a presbyterinmban ezt úgy magyarázta, 
hogy az egyháznak biztos kilátása van, hogy itteni 13 
évi hivataloskodásom azon öt évére, a midőn rövi-
debb vagy hosszabb időn át nem volt káplánom, 
4000' koronánvi „kártérítést'* az egyház javára a 
bíróság megítél; sőt 7000 koronát is, amennyiben 
most — úgymond — a káplántartás saját vallomá-
som szerint évi 1400 koronába kerül. Ily tekintélyes 
összegű „kártérítésről" azon agyülésen már azért is 
szükséges volt beszélni, mert amennyit az én fizeté-
semből akartak levonni, ugyanannyival akarták két 
paptársamnak — Lindernek és Csepreginek — fizeté-
sét javítani — aminthogy ezt meg is tették. (Arról nem 
beszélt Szeberényi hogy azon időre, amikor neki 
nem volt Káplánja, ő is tartoznék „kártérítést" fizetni.) 

A presbyterium egyelőre beérte a 4000 koro-
nával s megbízta az egyház felügyelőjét, hogy 
szólítson fel annak lefizetésére. A felügyelő úr az-
zal akart arról meggyőzni, hogy az egyház köve-
telése jogos, hogy tagadhatatlannak mondta, hogy 
abból, ha háplánom nincs, az egyháznak kára van. 
Én nem tudtam elhinni, hogy abból szellemi kára 
volna, ha maga a főnök végzi a papi teendőket, 
vagy anyagi kára, holott helyettesítésemre nem 
költ. De azt még kevésbé hihettem, hogy a kerület 
azt határozta, hogy a „kártérítés" az elmúlt 12 
évre is követelhető, s hogy e szellemi, vagy anyagi 
kár 4000 koronának felel meg. 

Megtagadtam tehát a 4000 korona lefizetését ; 
de hogy tőlem telhetőleg véget vessek a huzavo-
nának, megújítottam évekkel előbb tett azon aján-
latomat, hogy ha az egyház azért, hogy esetleg 
káplánom nincs, engem „felelősségre nem von", a 
kápláni állás betöltetlenségének idejére évi fizeté-
sem 400 forintjának aránylagos részéről lemondok. 

A presbyterium az ajánlatot elfogadta, s kije-
lentette, hogy' a 7000 koronára, „hogy megmutassa 
azt, hogy lelkészével szemben tud nagylelkű lenni 
s határozataiban anyagi érdek nem vezeti, igényt 
nem tart". 

Igy ez az ügy, melylyel 3 éven át körülbelől 15 
gyűlésben foglalkozott a presbyterium, lekerült a 
napirendről. 

Azonban nem ismeri Szeberényit és Lindert, 
aki azt hinné, hogye meghurcoltatásommal beérték. 
Ez csak a nagy szenzációnak 2-ik felvonása volt, 
melyet nyomban követett a 3-ik — s ha élünk, fog 
még követni egynéhány. 

Megújult a hajsza, kivált miután egy váltó his-
tória olajat öntött a tűzre. 

Szeberényi egy napszámosnak 100 koronás vál-
óját kibocsátóként irta alá, s aztán hozzám küldte az 

illetőt, hogy én forgatóként szerepeljek a váltón. 
Tudtam, hogy az adós nem érdemli meg ezt a szí-
vességet, de tekintve családi viszonyait, és tekintve 
kartársam aláírását, nem tagadtam meg a kívánsá-
got. Azonban az adós nem-fizetett. Erre Szeberényi 
rámir, hogy a tartozás felét fizessem le. Ezt megtagad-
tam; azért is, mert mint forgatóracsakakibocsátó 
után következett a fizetés sora, de meg azon ren-
delkező, sértő modor miatt is, mellyel velem szem-
ben Szeberényi ez ügyet rövidesen el akarta in-
tézni. A kellemetlen dolog vége az lett, hogy Sze-
berényinek a tartozást le kellett fizetnie. 

Már akkor megjósolta az egyház felügyelője, 
hogy azt nekem Szeberényi aprópénzzel fogja visz-
zsafizetni. A „Koren-alapitvány"-nyal fizeti/ 

Mi is tehát tulajdonképpen ez a „Korea-féle 
alapítvány" ? 

1892. márc. 8-án először vettem részt, mint 
újonnan megválasztott lelkész, a békéscsabai pres-
byterium gyűlésében. Ekkor az egyháznak és kü-
lönösen a presbyteriumnak irántam tanúsított jó-
indulata némi viszonzásául 200 frtot adományoztam 
egy felállítandó uj orgonára s felajánlottam éven-
ként kiosztandó 100 trtnyi jutalmat az ifjúság vallási 
ismereteinek és az egyházi énekben való jártas-
ságának fejlesztésére. 

Az orgona alapra aztán folytattam a gyűjtést. 
Mikor a begyűlt pénz már tekintélyes összegre rú-
gott, kapta magát Szeberényi, (aki mindaddig azt 
hangoztatta, hogy a régi orgona kitűnő, azt vétek 
volna bolygatni) és megcsináltatta az uj orgonát. 

Az igért 100 forintokat is 9 éven át tanitók " y 
tanulók és a helybeli dalárda közt, készpénz, köny-
vek, segély és emléktárgyak alakjában — amint 
azt a jogot az ígéret tételekor fenntartottam ma-
gamnak — legjobb belátásom szerint kiosztottam. 
Az egyház sohasem igényelte, hogy neki adjam a 
100 frtot, hogy ő oszthassa ki a jutalmat; sőt azt 
sem, hogy eljárásomról neki számoljak. 

Igy ment ez 12 éven át, s csak a f. évben tá-
madt Szeberényinek az a kitűnő „eszméje", hogy az 
általam adott 100 frtot majd ő fogja hivei közt ki-
osztogatni ; mert hiszen kétségtelen, hogy a csabai 
egyház ez idő szerint ő. Egy ukázt intézett tehát 
hozzám, melyben felhív, hogy miután ígéretem 
örök időkre szól (!), fizessem le az egyháznak az 
évi 100 frtnak megfelelő tőkét; számoljak be azzal, 
hogy kinek mit adtam (hogy visszakövetelhesse 
tőlük ?) ; s amennyiben az utóbbi években semmit 
sem adtam, szolgáltassam be neki a hátralékos 
összeget. 

Én persze e követelést visszautasítottam és 
indokoltam azt, hogy miért nem adtam, és miért 
nem is fogom adni ezután sem e jutalmat. 

Visszautasítottam Szeberényi követelését azért, 
mert soha alapítványt nem tettem, örök időkre sem-
mit nem ígértem; de még arra sem köteleztem ma-
gamat, hogy életem, vagy itteni hivataloskodásom 



egész idejét) át adom az évi jutalmat. Szóval, nem 
mondtam, hogy az az évi jutalom meddig fog 
tartani. 

Megszüntem'a jutalmat osztogatni, mert az egy-
házat még igazgatási évén kivül is igazgató Szeberé-
nyi részéről évről-évre azt tapasztaltam, hogy mert 
én a vallásiismeretek és az egyházi énekek fejlesztését 
tűztem ki célomul, ő éppen az ellenkezőre töreke-
dett. Nevezetesen tudva azt, hogy a kerület az én 
javaslatomra határozta azt, hogy a népiskolákban 
a bibliai történeteket is tankönyv szerint kell tani-
tani, ő Csabán elhatároztatta, hogy iskoláinkban a 
történeteket ne tankönyvből tanulják. Tudva, hogy 
itthon és a kerületen lehetőleg sok egyházi dal-
lam tanítását sürgetem s megkívánom azt, hogy a 
gyermekek egyenkint is tudjanak énekelni, kimon-
datta, hogy 300 dallamot fölösleges tanitani, elég 
annak a fele, sőt egyharmada is, s elég, lia az is-
kolások együtt tudnak énekelni. (Ennek az lett a 
következménye, liogy a mult tanévben a félévi 
vizsga alkalmával egy azelőtt kivált az énekben 
kitűnő V—VI. osztályú iskolánk növendékeinek 
fele a legközönségesebb reggeli énekeket sem 
tudta.) Mikor vette észre, hogy a konfirmanduso-
kat Csepregi tiszttársammal együtt nem 5 héten, 
hanem 2 hónapon át kezdjük tanitani, azt mondta, 
hogy „bolond, aki tanit" s ő a konfirmációi oktatás 
idején Olaszországba ment kéjutazni. Később pe-
dig Csepregi tiszttársamat is rávette, hogy a 2 hónapi 
tanítással hagyjon fel; s hogy a konfirmáció nap-
ján is.csak a legjobbakat feleltessük, tehát a 300-ból 
30—40-et, s mindegyikünk jelölje meg, hogy az ő 
konlirmandusai által mit kíván feleltetni. Az is-
métlő iskolákról Linder széltében azt beszélte, hogy 
az haszontalan intézmény, Szeberényi pedig ezen is-
koláztatást és tanitást nem ellenőrizte (pedig ez neki, 
mint dekánusnak is kötelességévé van téve),ugy hogy 
az ezen iskolába járó fiuk száma az előbbi létszám 
felére, sőt harmadára apadt le. (Különben az elemi 
iskolát mulasztókra nézve is megmondta, hogy 
hasztalan jelentik be őket a tanitók, mert ő a be-
jelentetteket igazolni fogja). A katechizáció kötele-
seknek kihirdette a szószékről, hogy aki nem 
akar katechizációra a kistemplomba menni, jöjjön 
a nagyba. Ezzel megsemmisítette a katechizációt ; 
már azon évben tizennégy vasárnap helyett né-
gyen volt csak megtartható ezen oktatás, az idén pe-
dig az előbbi 300 katechurnenus helyett jött 3 - 8 
gyermek az is csak néhány alkalommal. Hogy az 
ily intézkedéseknek az ifjúság vallási ismereteinek 
megdöbbentő hanyatlása a következménye, az ter-
mészetes. S hogy én e hanyatlást jutalmazzam 
azt csak senki sem kívánhatja tőlem. 

Szeberényinek mindezen intézkedéseiről érte-
sült az egyház felügyelője ; azonban nem orvosolta 
a bajt. Legtöbbjéről tudott az egyház is, de nem-
csak tűrte azokat, hanem némelyeknek határoza-
taival súlyt is kölcsönzött. 

Eelekezeti tanítóink pedig (tisztelet a kevés 
kivételnek) templom- és úrvacsora- kerülésükkel 
valóban nem oltanak kegyességet növendékeik lel-
kébe. Egy-egy alkalommal alig látunk a templom-
ban hármat-négyet ; azok is a harmadik ének alatt 
jelennek meg, és némely részük kaszinónak tekinti 
a templomot. S holott azelőtt a konfirmáció alkal-
mával testületileg jelentek meg, mostanában ezen 
alkalommal 2—3 tanitó járul csak az Cr asztalá-
hoz. Mire Szeberényi azt mondta, hogy jobb is, lia 
az, akit a szive nem vonz az urvaesorához, elmarad. 
— A tanitók ily viseletét megjutalmazni, azt hi-
szem, vétek volna.' 

De beszüntettem a jutalom kiosztását azért 
is, inert a presbyteriumnak irányomban való jelen-
legi viselete az igéret tételére inditó hajdani jóin-
dulatnakellenkezője. Mikor nem csak a jövedelmem-
től, hanem a becsületemtől is megakarnak fosz-
tani, hazugsággal vádolva engem, midőn azt mond-
ják, hogy csak azért nincs káplánom, mert nem 
akarom hogy legyen stb, stb., akkor nem csak 
hogy Ígéretem beváltására kötelezve nem érzem 
magamat, hanem erKölcsi érzékem tiltja, hogy az 
igy viselkedők kezébe én jutalmakat szolgáltassak. 

Szeberényi a felfiivására adott tagadó válaszomat 
bejelentette a presbyteriumnak. A presbyterium, mi-
előtt a javaslat szerint per útjára tért volna, is-
mét a felügyelő urat bizta meg azzal, hogy a hát-
ralékos 300 frt. beszolgáltatására felszólítson. Én e 
kívánság teljesítését újból megtagadtam, hanem a 
béke kedvéért azon írásbeli ajánlatot tettem, hogy 
300 frt. értékű könyvet három éven át hajlandó 
vagyok koníirmandusaim közt kiosztani. ílz aján-
latomat tartalmazó levelemet a felügyelő ur vissza-
küldte, s annak a presbytérium elé való terjeszté-
sére nem vállalkozott. 

Az ügy ismét a presbyterium elé került, s 
szótöbbséggel ki lett mondva, hogy ellenem a per 
haladéktalanul megindítandó. 

Én e határozatot azon indokolással inelylyel 
püspök ur () méltósága jellemezte ezen ügyet, mi-
dőn 3245(1904 számú levelében az esperesi hiva-
talnak azt irja felőle : „Meggyőződésem szerint e\ 
a\ egés\ ügy a lelkészek egyenetlenségéből s$di-
ma\ik ;" továbbá utalva arra, hogy még ha meg'is 
nyeri az egyház a pört, akkor is vészit : az egy-
házmegyei elnökséghez fellebbeztem. Ez visszauta-
sította appellátámat. Ezen intézkedés ellen felfo-
lyamodtam a püspöki hivatalhoz. A püspök ur 
szept. 27-én ez ügyben azt irta nekem : „Eelebbe-
zését illetőleg a legközelebbi napokban szándéko-
zom részletesen véleményemet közölni." A békés-
csabai egyház elnöksége pedig már egy nappal e 
levél kelte előtt, tehát szept. 26-án, azt jelentette a 
presbyteri gyűlésben, hogy a püspök is visszauta-
sította appellátámat, s igy kimondta a határozatot, 
hogy ellenem a per haladéktalanul megindítandó. 
Ami aztán rögtön meg is történt. Megjegyzem, hogy 



az a gyűlés, melyen ez történt, nem volt szabályo-
san összehiva ; s hogy midőn némely presbyterek 
a perindítás felett névszerinti szavazást kértek, e 
kérésük teljesítését az elnökség megtagadta. És a 
per folyik, holott felebbezésem máig sincs elintézve 
s igy a perlési határozat nézetem szerint nem jog-
erős. 

E határozatot azzal indokolta Szeberényi, hogy 
nem volna tanácsos az alapítványi tartozás elenge-
dése, vagy a per halogatása által a népnek alkal-
mat 'nyújtani arra, hogy ismét olyast mondjanak, 
mint a 7000 korona „elengedésekor" t. i. hogy a 
szegény emberen végrehajtás utján is megveszik 
az egyházi adó filléreit is, egy makacskodó lel-
késznek pedig ezreket engednek el. 

Ezen utolsó presbyteri gyűlés óta elmúlt más-
fél hónap. A presbyterium többszöri határozata 
szerint minden hónapban kell gyűlést tartani. Ezt 
velem, mint igazgató lelkésszel szemben követelte, 
hangsúlyozta Szeberényi, de magára nézve persze 
e határozatot se tartja kötelezőnek. Nem tart gyű-
lést, hogy a per békés fordulatot ne vehessen. 

A ,.Békés" azon piszkolódására : „Korén idő-
közben esperessé választatott, ezen nagylelkű ala-
pítványként jegyzett tettének összes erkölcsi és 
anyagi (?) előnyeit éveken keresztül élvezé ugyan 
a nélkül, hogy fentebb jelzett kötelezettségének 
eleget tett volna" — nem reflektálok. Aki csak né-
mileg ismer, tudja, hogyan ítéljen az ily vád felől. 

íme, igy épül Csabán a Lutherszobor ! íme, 
ez az a ,,gyalázatos rágalom" (amint Szeberényi 
mondja), amelyet egy-két lelkész társamnak ujab-
ban elpanaszoltam. 

Reménylem, hogy egyéb bajaink elmondására 
nem fognak kartársaim kényszeríteni. 

Végül megemlítem, hogy úgy az egyházme-
gyei felügyelő úr, mint püspök úr 0 méltósága is 
figyelmeztetett arra, hogy a papi viszálynak fegyelmi 
eljárás lesz a vége. E figyelmeztetést jelen soraim 
írásánál szemeim előtt tartottam s már azért is 
csak olyat írtam, amiért bárhol helyt állok. 

Békéscsabán, 1904. október 22. 
Korén Pál 

lelkész. 

A kassai két evangelikus egyház egye-
sítési ügye. 
(Folytatás és vége.) 

A 90-es években t a r to t t legutóbbi ma-
gyaroszági ev. egyetemes zsinat, Zelenka Pá l 
püspök urnák ind i tványára kimondotta, hogy 
az eddigi nyelv szerint megoszlott egyhá-
zaknak nyelv szerint való elnevezését meg-
t i l to t ta s az esperességek és egyházak u jabb 
beosz tásá t és csoportosítását az egyházkerü-
letekre bizta. Ennek a lapján megál lapí to t ta s 

1898-ban életbe léptet te az egyházkerüle t a 
politikai községek beosztásáról szóló s z a b á s -
rendeletet , mely szabályrendelet elvileg a kas-
sai két eg}'házat egyesi tet te s az egyesülés 
tényleges végrehaj tásá ig ideiglenesen megál-
lapí tot ta a kassai mag}^ar-német és magyar-
tót név helyet t a kassai ev. I. és II . egyház 
nevet s igy került felső intézkedéssel a pro-
tes táns egyházak nevébe ideiglenesen a ró-
mai I. 11. s%ámjel%ö. Hogy az egyházkerüle t 
az elvileg kimondott kettős egyházak egye-
sítését tényleg is végreha j t sa 1904. évi köz-
gyűléséből u tas í to t ta a kassai két egyháza t 
is, hogy az ügyet t á rgya lásba vegyék s egy 
éven belül megoldják. Ismeretes, hogy a két 
egyház részéről kiküldött közös bizot tság az 
ügyet t á rgya l ta s az egyesülés módozata i t 
megál lapí tot ta , melyeket a kassai II. egyház 
közgyűlése némi lényegbe nem vágó módosí-
tással elfogadott, a%l. egyház közgyűlése azon-
ban 16 szavazattal ip ellenében az egyesülési 
kérdést a napirendről is levétetni határozta. 

Az ügy újból a kerület i gyűlés elé ke-
rült, mely a fent i h a t á r o z a t ellenére mul t 
évben újból u tas i to t t a a két egyházat , hogy 
az egyesülési kérdés t mielőbb kedvező be-
fejezéshez jut tassa. Erre a II. egyház köz-
gyűlése, hogy az ismételt eredménytelen tár-
gyalásoknak elejét vegye, hivatalosan kije-
lentette, hogy a testvéregyházzal való egyesü-
lést minden feltétel kikötése nélkül elfogadja 
s az ügynek végleges megoldását az I. egy-
ház e lha tá rozására bizza. 

Ezen á t i r a t á r a az I. egyház 1904. évi 
julius hó 2-án t a r to t t üléséből kelt jegyző-
könyvi kivonaton következőképen válaszolt : 
,,A tanácsülés örvendetes tudomásul veszi a 
testvéregyház nyilatkozatát, melylyel megszün-
tetni kívánja az egyesülésnek eddig útjában 
álló akadályokat s a nemes ügy éidekében új-
ból utasítja a kiküldött kebelbeli bizottságot a 
tárgyalás mielőbbi jelvételérc s működése ered-
ményének a legközelebbi közgyűlés elé terjesz-
tésére 

Igy a gyűlés, de ennek daczára az uta-
sitott közös bizottság mai nap ig össze hiva 
nem let t : a kassai I. egyház bizot tsága j.u-
lius havában ezen ügyet egyedül t á rgya lva 
azon á l láspontra helyezkedet t , hogy az egye-
sülést személyi okoknál fogva ez idő szerint 



nem kivánja , miu tán ezen jelentést még a 
boldogul t lelkész halá la előtt t a r t o t t köz-
gyűlés is tudomásul vette, kerül t az ügy a 
szeptember havában Nagy-Váradon t a r t o t t 
kerület i gyűlés elé. 

A kerületi közgyőlés pedig tek in te t te l 
arra , hogy a VI. szab. kir. városi ev. espe-
resség 1905. j anuár elsejétől feloszlik s a 
kassai két egyház a hegyal ja i esperességhez 
fog j anuár tó l ta r tozni , megbiz ta ezen espe-
resség elnökségét, hogy a kassai két egyház 
egyesí tését vegye mielőbb t á rgya lá sba s az t 
sikeres megoldáshoz vezesse. T a g a d h a t a t l a n , 
hogy az egyházkerü le t ez ügyben harmad-
szor erélyesebb ha tá roza to t is hozha to t t volna. 

Fel tehető azonban a kérdés : vájjon kí-
vánatos, szükséges-e az egyesülés ? Már 
m a g a az, hogy egy községben az alig két 
és fél ezret számláló, ugyanaz t a hi tval lás t 
követe hivek egymástól két különálló cso-
por t ra oszolva legyenek, nem természetes , 
nem egészséges ál lapot . A{ egyesülésben, az 
erők és tényezők tömörítésében van az eiö ! 
Megosztva, áll a költő s%ava : „S%ét hull nem-
zetünk !" 

L á t t u k a múltban, hogy mig úgyszólván 
az egész Kassa város lakossága lu theránus 
volt, erös, egységes, ha ta lmas e g y h á z a t ké-
pezett , melynek körében a három nyelvű la-
kosság mindegyik ? meg ta lá l t a a m a g a vallási 
szükségleteinek kielégítését s a külső erőszak 
vit te később a nyelvek szerint megoszló 
hanyat ló , erőtelen á l lapotba. És ma nem 
visszás állapot-e, hogy ug}Tanezen hi tval lás t 
követők kétfelé vagyunk ! ? 

Kívánatos egyesülés az erök és ténye-
zők tömörítésének okából, hogy egyesült erővel 
belterjesebb és hatékonyabb egyházi életet kifejt-
hessünk; kívánatos egyházi adózás és teher-
viselés egységes rendelése céljából, kívánatos 
a% egy!hídtagok és a lelkészek érdekében, hogy 
a jelenlegi visszás állapot, mely a tagoknak 
is, de különösen a lelkészeknek jogköri össze-
ül köpésre alkalmat nyújt, megszűnjön ; kívá-
natos kulturális és lia^afias szempontbót, hogy 
ugy a városi, mint az ide tartozó vidéki ma-
gyar érzelmű, de német és tót nyelvit híveket 
egyesült erővel a magyarosításban gyorsabban 
és biztosabban előbbre vigyük, 5 hogy az evan-
gélikus templomban az eddigi német és tót 

istentisteletek helyére mielőbb a magyar ke-
rüljön ! 

Mennyi fontos, mérvadó ok ! Mii}' ma-
gasztos, nemes cél ! Ugyan lehet-e egyházá t 
igazán szerető tag, ki ezen célok mielőbbi 
megvalós í tásá t nem a k a r n á ? ! L e h e t e t l e n ! S 
mégis a kölcsönösen óha j to t t megvalósulás-
nak mi az a k a d á l y a ? Semmi ! Ta lán anyag i 
á ldoza tba ke rü l? Nem. Sőt ellenkezőleg az 
egyik gazdag , a másik rendeze t t anyag i vi-
szonyok között , anyag i l ag is előnyösebb hely-
zetbe ju tna az egyház s a tagok tehervise-
selése is könnyebb lehetne. Mi mégis há t 
az ok ? A megér tés hiánya, az ember i 
gyarlóság, egyesek önzése, némelyek ellen-
szenve : s az ezeken felülemelkedni tudó egy-
házias, testvéries szellem távolléte. 

Ez a való tény. 
E l m o n d t a m a két egyház legjobb érde-

kében, hogy az egyház tagok lássák e kérdés 
egész objektiv tör téneté t , hogy ennek meg-
ismeréséből meri tsenek tanu lságot és nemes 
cselekvő e lha tározás t a r ra nézve, miszer in t 
ezen valóban komoly ügyet ezen kedvező 
a lkalommal az egyház érdekében végre-va-
lahára legüdvösebb megoldáshoz ju t tassák ! 
Viribus unitis ! 

Csermeszky Béla, 
egyh. jegyző. 

Október 31. 
Éjek éje vala ; a sötétség árnya 
Holló-szárnyaival a lelkekre szállá. 
Az ember, az Isten képére teremtett, 
Úttalan utakon, homályben tévelygett. 
Vakhit köde ült meg a szivén, a lelken, 
Fojtó páráiba, hogy mindent elrejtsen. 
Lidércfény lobogott, nem igazság napja, 
Farizeus gvujtá, nem Krisztusnak papja. 

Áru volt a hivő, ár a volt az üdvnek. 
Lemormogott imáK, mit olvasón pergetnek ; 
Mikben érzés nincsen, mint a zengő ércben, 
Meg lehetett venni csengő ezüst pénzben. 
Gsengett-pengett a pénz templomi ládába . . . . 
Üdvöt lehet venni, azt hitte a kába, 
Hit sem kell ám ahhoz, erre tanították, 
Krisztus szent tanait, a kik kiforgatták. 

Éjek éje vala ; nem mozdult a szellő, 
Csak roskadt egymásra sok, fekete felhő. 
Gyűlve gyűlt a vihar, villámhangjaival 
Sejtelmesen zengett, mig fénye derengett. 



Egy nemes, nagy lélek lelkének égboltján 
— Kishitű félelem csiráit kioltván — 
Igy gyűlt az igazság vágya, gondolatja ; 
Gyűjtve az erejét, hogy azt ki is mondja. 
Kimondja a villám harsogó szavával, 
Hadd terjedjen hangja e világon által. 

. . . AVittenberg falain megjelen egy barát, 
Nem visel hermelint, csak szerény szőrcsuhát. 
Kézi kalapácscsal, hogy szegez valamit, 
Rómában úgy hallják, hogy a föld morajlik ; 
Hogy az ég villámlik, hogy harsog a hangja, 
Hogy oszlik a felhő, hogy feljő a napja 
Krisztus vallásának s az igazság fénye, 
Eltűnvén homálya, felragyoghat végre. 

. . . Es szól Luther Márton, mert ő volt e barát 
„Szólaltassátok meg a Szent írás szavát, 
Mig ti le nem győztök annak igéivel, 
Hirdetem és vallom mindezt igaz hittel" . . . 
A kilencvenöt pont, mint sújtó Ítélet, 
Mely után egv szebb kor hő reménye éledt, 
Szárnyalt világ-szerte s a ki megismerte, 
Az el is fogadta, ha Krisztust kereste. 

. . . És Ti dicső nagyok, kik ezt munkáltátok, 
Kiket nem riasztott szitok avagy átok, 
Nem néztetek másra, csak lelkünk üdvére, 
Hiába csábitott az önzés tündére, 
Áldás emléktekre ! S hálásan fogadjuk, 
Hogy szent örökségünk halálig megtartjuk; 
Dicső neveitek szivünkbe bevésve, 
Protestáns hitünkért bátran megyünk vészbe, 
És állni fog, bárha ezer vihar rázza. 
Mert él, örökké él Krisztus szent egyháza! 

Dr. Oravecz Ödön. 

Belföld. 
Gróf Tisza István miniszterelnök átirata a 

magyar protestáns egyházakhoz az 1848 : XX. vég-
rehajtása ügyében. A t. bizottság által folyó évi 
április havában az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása 
tárgyában benyújtott emlékiratot a magyar kormány 
tárgyalás alá vette, s arra vonatkozólag a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrral egyetértőleg a 
következőkről van szerencsém a t. Bizottságot ér-
tesíteni. 

A szóban forgó emlékirat az idézett törvény-
cikk második és harmadik §-ával kapcsolatos kér-
déseket egymástól elkülönítve tárgyalja. 

A mi az emlékirat első részét illeti, az abban 
felhozott kérdések majdnem kizárólag oly konkrét 
esetekre vonatkoznak, a melyek alapos vizsgálat 
tárgyává voltak teendők, mielőtt azokra nézve a 
kormány állást foglalhatott volna. Ezen vizsgálat 
folyamatban van és annak befejezte után nem fo-

gok késni a t. Bizottsággal felvenni ezekre vonat-
kozólag is a tárgyalások fonalát. 

Már most kivánom azonban megjegyezni, hogy 
a mi a dolog elvi oldalát illeti, a kormányt is va-
lamint egész működésében ugy ezen kérdések el-
bírálásánál is csak azon nagy szempont vezetheti 
hogy a törvényesen bevett vallásfelekezetek kö-
zötti tökéletes egyenlőség és viszonosság az egész 
vonalon érvényesüljön. Természetesen tekintetbe 
vételével a törvényes fejlődés és az egyes vallás-
felekezetek benső természete által előidézett kü-
lönös viszonyoknak. Miután pedig e kérdésben a 
két magyar protestáns egyház is ugyanezen elvi 
állásponton áll, nem kétlem, hogy a felhozott conc-
rét kérdéseket közmegnyugvásra sikerülerid meg-
oldanunk, s illetőleg megállapítanunk azon irány-
elveket, amelyek szerint hasonló esetek a jövőben 
elbirálandók lesznek. 

Mig tehát az 1848. évi XX. törvény 2. §-ának 
végrehajtásával kapcsolatos kérdésekre nézve az 
ügy jelen stádiumában csak ezen elvi kijelentéssel 
nyilatkozhatom, — addig concrét tájékozást kívá-
nok mái' most nyújtani az iránt, hogy tekintettel 
az ország pénzügyi helyzetére is, minő mérvben 
és minő sorrendben véli a kormány az 1848. évi 
XX. t.-c. 3 §-a alapján felhozott anyagi igények ki-
elégítését foganatosítani. Szükséges ez azért, hogy 
a két protestáns felekezet irányadó testülete ál-
tal mielőbb megalkottathassanak azon rendszabá-
lyok, a melyek a kívánt segély igénybevételének 
és felhasználásának előfeltételeit képezik,' hogy te-
hát azok az égető sebek, a melyekre a t. Bizott-
ság emlékirata is joggal hivatkozik, mielőbb orvos-
ást találhassanak. 

Ezek között bizonyára az adózási viszonyokban 
rejlő nagy anomáliák képezik a legégetőbbet, S 
már most kijelenthetem, hogy. a kormány az em-
lékiratban jelzett módon és arányokban hajlandó 
e segély kieszközlését kérni a törvényhozástól, 
illetőleg gondoskodni arról, hogy egy ily tartalmú 
törvényjavaslat terjesztessék az országgyűlés elé. 
Hogy azonban ez megtörténhessék, szükséges 
hogy az illetékes egyházi testületek megalkossák 
az e tárgyban szükséges jogszabályokat, valamint 
kérnem kell azt is, hogy a t. Bizottság az idevágó 
összes adatokat a kormány rendelkezésére bocsá-
tani szíveskedjék, hogy azután a szükséglet mérve 
pontosan megállapítható és a benyújtandó törvény-
javaslat kellő indokolással ellátható legyen. 

Nem zárkozhatik el a kormány az emlékirat 
azon követelményétől sem, hogy a lelkészek fize-
tése ujabb javításban részesüljön és készséggel is-
meri el, hogy a köztisztviselők illetményeinek 
ujabb rendezése folytán a lelkészi congruának fel-
emelése vagy korpótlékkal való kiegészítése mél-
tányos és indokolt kívánságnak mutatkozik. E kér-
dés természetszerűleg együtt oldandó meg mind-
azon bevett vallásfelekezetek lelkészeire nézve,. 



kikre az 1898. évi XIV. t.-c. hatálya kiterjed s an-
nak gyakorlati megvalósítása oly óriási tehertöbb-
letet von az államkincstárra maga után, miszerint 
annak foganatosítása előtt meg kell teremtenünk 
az ügy megoldásának pénzügyi előfeltételeit. Ki-
jelenthetem azonban, hogy a kormány feladatának 
tekinti, hogy e kérdéssel avval az erős elhatáro-
zással foglalkozzék, hogy mentől előbb elhárítsa az 
ügy útjában álló pénzügyi akadályokat és kész an-
nak megoldását kézbe venni, mihelyt az állam-
háztartás egyensúlyának veszélyeztetése nélkül le-
hetővé válik. 

A mi az emlékiratban felhozott többi pénz-
ügyi természetű kérdéseket illeti, a kormány abban 
a meggyőződésben van, hogy már csak az egyhá-
zak autonómiájának szempontjából is ezeknek kü-
lön-külön államsegélynél való megoldása nem 
volna csélszerü, hanem akként kívánja az erre 
szükséges anyagi eszközöket fokozatosan az egy-
ház rendelkezésére bocsátani, hogy az állam pénz-
ügyi hekzete által vont korlátok között évről-évre 
imelje a\ egyhá\ak dotációjaképen a költségvetésbe 
beillesztett tételeket, h zen felemelt hitelnek mi-
kénti felhasználása felett természetesen az egyház 
van hivatva saját autonom hatáskörébe határozni, 
s az illetékes egyházi főhatóságok hivatását ké-
pezné oly szabályzat megalkotása, melylyel ezen 
összegeknek tényleg a legégetőbb nagy csélok kie-
légítésére való fordítása biztosíttatnék. 

Különös sulylyal bír ezek között a lelkészi 
nyugdíj intézet kérdése és a mennyiben e nézetünk 
az illetékes egyházi hatóságok véleményével talál-
koznék, a kérdést a két protestáns egvhá\ országos 
közalapjának javára felvett költségvetési tétel meg-
felelő emelése utján akként kellene megoldani, hogy 
elsősorban a nyugdíjintézet kellő dotációja biztosít-
tassák. 

Budapest. 190-1, évi október hó 20. 
Tisza, s. k. 

Az EMKE mélt. Igazgató választmánya 200 
kor. adományt szavazott meg és utalt ki a hosz-
szufalu-lürészmezei ev. egyház részére. Az orszá-
gos tekintélyű egyesületnek ez már a harmadik 
izben való adománya az illető egyház számára. 
Először 300 kor., másodszor 500 kor. s most utóbb 
200 kor. adományozott már ugyanazon helyre, úgy 
hogy ez egyesület adománya 3 év alatt összesen 
már 1000 (ezer) koronát tesz ki. E nagylelkű tá-
mogatásra az illető egyház nemcsak szegénységé-
nél, hanem a nemzetiségek között való hazaíias 
rnissiójánál fogva is teljesen rászolgál ezen, a mi 
egyházaink korén kivül álló nemes egyesület ré-
széről. • 

Tisztelettel kérem lelkésztestvéreimet, kiknek 
birtokában régi honi ág. hitv. ev. egyházi agendá-
juk van, szíveskedjenek azt nekem ismertetés cél-
jából bizonyos időre átengedni. A régi agendák 
ismeretére honi ev. egyházunk istentiszteletének 

kialakulása s története szempontjából van szüksé-
günk. Hittestvéri üdvözlettel Ma ver Pál, ev. lelkész 
Feketepatak, up. Alsó-Sajó, (Gömör m). 

Tisztújítás a bánsági espességben. A bánság i 
ágostai hitvallású evangélikus esperességben most 
folynak a választások az egyházi és világi elnöki 
tisztségekre. Mint értesülünk, az esperesség újból 
báró Ambrózv Bélát választja meg felügyelővé és 
Kramár Béla kir. tanácsost főesperessé. Az egy-
házközségek többsége lelkesen nyilatkozott meg az 
eddigi elnökség mellett, mely több mint egynegyed 
század óta hazafias buzgalommal vezeti az egy-
házkerület ügyeit. 

A pozsonyi ág. hitv. ev. theol. akadémia ol-
vasó köre 1904. évi október hó 31-én, reformátió-
ünnepet tartott. Az ünnep sorrendje. 1. Ne csüg-
gedj el kicsiny sereg. Énekelte az akadémiai ének-
kar. 2. Ünnepi beszéd. Mondta Gaál Gábor theolo-
gus. 3. Luther, Béry Gyulától. Szavalta Lohmüller 
Ede theologus. 4. Boldog, a ki Isten igéjét hallja 
és megőrzi. Énekelte az akadémiai énekkar. 5. Be-
mete. Irta és előadta Nagy Lajos theologus. (1. 
Nehéz órában, Szabolcska Mihálytól. Szavalta Klaár 
Vilmos theologus. 7. Isten a mi erős várunk. Éne-
kelte az akadémiai énekkar. Az éneket betanította 
és vezeti Frühwirt Samu akad. énektanár. 

Kérelem. Tisztelettel kérem azokat, akik elő-
fizetési díjjal hátralékban "vannak, szíveskedjenek 
azt haladéktalanul megküldeni. Nincs módomban a 
lapot előfizetési dij nélkül fenntartani. Vártam ed-
dig türelemmel, de az év végén már csak méltá-
nyos, hogy az előfizetési dijat megküldjék a lap 
olvasói. Veres József. 

Értesítés. Van szerencsém az egyetemes lel-
készi értekezlet tagjait tisztelettel értesíteni, hogy 
az értekezlet egyik tárgya lesz : az állam és egy-
ház viszonya az iskolatartás szempontjából. Veres 
József elnök. 

Harang és templomszentelési ünnepély llus-
kinon. Lélekemelő, ritka szép ünnepély tartatott 
meg Ruszkin ev. községben okt. 16-án. Régi tem-
ploma roskadozott és harangja nem felelt meg. 
Hogyan lehetne szert tenni uj templomra és uj 
harangra? Ez volt a község mindennapi gondja és 
nagy feladata. És ime jöttek a hazai jótékony 
egyesületek és az áldott G. A. egylet 32000 koro-
nányi segélyével és segítve lett a bajon: felépült 
a templom tiszta gót stílben és beszereztettek a 
harangok, A felavatás programmszerüleg követke-
zőképpen folyt le : A szép derült őszi napot fel-
használva, a szomszéd községekből is tömegesen 
összegyűlt az -ünneplő közönség, mely 9 órakor 
kezdődött, midőn Kübecher A. alesperes búcsút vett 
megható imában azon helyiségtől, melyben V/2 
évig az épités ideje atatt az istentisztelet tartatott. 
Azután kivonult a közönség a templompiacra, hol 
Weber S. főesperes felavatta a két szép harangot. 
Az egyházi ének után félórányi szünet következett, 



mire megint a temptompiacon foglaltunk helyet. 
Itt dr. Lorx S. az épitő bizottság elnöke szép 
beszéd kíséretében ajánlotta a templomot 
a XIII. városi egyházmegye oltalmába, mire a ne-
vezett tőesperes megfelelő szavakban válaszolt és 
a helybeli lelkésznek Kailing H.-nak átadta a 
templomkulcsokat az ő és a község gondozásába 
melegen ajánlván az istenházat, A. harangok zú-
gása és az uj orgona játéka mellett bevonult a 
közönség az uj templomba, hol minden, oltár, szó-
szék, keresztelőmedence megfelel a templom gót 
külsejének. Egy ének után Nikels^ky A., Alcxv M. 
Weber S. főesperes léptek az oltár elé. Az előbbi 
a coleetat elénekelvén, az utóbbi 100-ik zsoltárt 
felolvasván, a mire a főesperes felavató beszéde 
következett, A beszéd végével megint elhangzott 
egy ének orgona kiséret mellett és Kailing H. 
helybeli lelkész tartotta az ünnepi szent beszédet, 
szívből .szívhez szólóan. A beszédek után az úrva-
csora ünnepeltetett Dianiska A. főesperes által és 
Kübecher A. segédlete mellett. Pontban 12 órakor e 
sz. cselekménnyel véget ért a ritka és magasztos 
ünnepély. Weber S, 

Tiltakozunk! A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter rendeletet adott ki a tanfelügyelőkhöz, rész-
letes utasításokkal látván el őket a felekezeti isko-
lák fölötti felügyelet gyakorlásában is. E rendelet-
ben ez is olvasható : „A tanuló ifjúság hazafias 
szellemű nevelésére nagy befolyással vannak az 
iskolai hazafias ünnepélyek. Gondja legyen léhát 
arra, hogy az iskolákban a hazafias ünnepek kellő 
módon megtartassanak ; gondja legyen továbbá 
arra, hogy a m. kir. belügyminiszter urnák 1898, 
évi 4642 szám alatt kiadott körrendelete értelmé-
ben az 1848. évi XXI. t. c. 2. §-ának rendelkezésé-
hez képest a nemzeti ünnepeken, nevezetesen 
Szent István király napján, aug. 20-án az 1848, 
törvények szentesítésének emléknapján április 11-én 
továbbá a király születésnapján az összes népisko-
lák és népoktatási intézetek, valamint kisdedóvo-
dák és gyermekmenedékházak épületei a címeres 
nemzeti lobogóval feldiszittessenek". Tiltakozunk az 
ellen, hogy Sz. István király napja nemzeti ünnep ! 
Nem az ; csak az ipari munka szünetelését ren-
deli arra a napra a törvény ; de a kinek István 
király nem szentje, annak az ő napja sem ünnep. 
Csodáljuk, hogy éppen a közoktatásügyi miniszté-
riumban nem tudják ezt! Mikor azt a törvényt 
tárgyalta a képviselőház, én felszólaltam az ellen, 
hogy ebben a törvényben mintegy becsempészték 
Sz. István nemzeti ünnepét, a más vallásúak hit-
beli sérelmével s azzal a világos célzattal, hogy a 
kath. ünnep nemzeti ünnep legyen. A kormány 
különben sem rendelhet egyházi ünnepet, az az 
egyház joga. A kormány és törvényhozás arra vi-
gyázzon, hogy ha nemzeti ünnepet akar rendelni, 
olyant rendeljen amelyet minden felekezet megün-
nepelhet hite sérelme nélkül. Veres József. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

B. E. Örömmel veszem tudomásul, hogy az 
egyetemes lelkészi értekezleten tárgyalás alá bo-
csátja azt a tételt : az állam és egyház viszonya, 
különös tekintettel a közoktatásra. Nagyon fon-
tos ügy, most pedig napi renden is van ! 

Pályázat. 
A gömöri ágost. hitv. evang. eg}7házme-

gyébe kebelezett vizesréti egyházközségben 
megürül t tót nyelvű 

rendes lelkészi állásra 
pályázat hirdettetik. Ezen állással a követ-
kező javadalmazás van egybekötve. 1. Hi-
vány szerint megál lapí tot t termények, föld, 
rét és stóla illeték 1350 kor. 24 fill. 2. Ál-
lamsegély 335 kor. 88 fill. 

Folyamodók a lelkészválasztási szabály-
rendelet 14 és 15 szakaszaiban foglalt kel-
lékekkel, iskolai és szolgálati bizonyítványaik-
kal felszerelt kérvényeiket , alólirott főespe-
reshez, f. évi november 15-ig ad ják be. . 

Rozsnyón és Grömör-Panyiton, 1904. évi 
október 23-án. 
Kubinyi Géza Terray Gyula 

egyházm. felügyelő. 109. 2—1 főesperes. 
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Minden család pénzt takarít ! ! ! 
1 Remek 6. szem. ká-

vés készlet minden 
színben csak 

9 5 kr. f, 1-40 f. 19 0 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2 - 2 0 f .2 -90 f. 3 4 5 

1 Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

f. 3 . 4 0 f. 3 . 9 0 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f. 
1.72 í. 1 .90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavaszon csak 

f. 3 6 5 . 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f 4 - 9 5 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5 . 6 0 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bőr 
vászon 

csak 8 25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 45 

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4-65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
*f. 6 . 8 5 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4 55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5*40 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 4 0 

30 rőfös vég fehér 
csikós «-sinvat ágy-
huzatra csak f, 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7 - 4 0 

Remek női ing 
vászonból, kézi him-

zéssel csak 
8 5 kr. f. 1-15 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweizi hím-

zéssel csak 
f. MO f. 1 4 2 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

9 8 kr. f. 1-25 f.1'66 

Remek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. 1-18 f. 1 4 5 

Remek Chiffon alsó 
szoknvák himzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2 , 2 5 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nyák csak 
f. 1-65 f. 2 1 5 f. 3 2 2 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és l ' / j mtr 

széles csak 
9 2 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 

2 mtr hosszú, 11/2 
mtr. széles csak 

f. 1 0 5 

Nemzetközi toi ügynökség 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz . i .e . 

Remek selyem Cloth 
paplan minden szin-

ben csak f, 3.95 

Remek Casclimir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3 - 5 5 . 

Pályázat 
A kassai ágost. hitv. evang. I. egyházközség 

lelkészi állására 
pályázatot nyitunk. 

I. Dijlevél szerinti javadalom : a) az egyház 
pénztárából havi előleges részletekben járó " évi 
rendes fizetés 2300 kor. ; b) az iskolai pénztárból 
a Sandross alapból járó fizetési pótlék fejében évi 
126 k. félévi utólagos részletekben ; c) fadeputá-
tum évente 14 m3 bükk és 11 in3 tölgy tűzifa ter-
mészetben, fuvar és vágatás nélkül (ez időszerinti 
ára 182 k.; d) konfirmációi, urvacsorai, esketési 
otl'ertúriumok, anyakönyvi kivonati dijak, kereszte-
lések utáni palástdijak (10 évi átlag kimutatás sze-
rint körülbelől évi 2000 kor. érték) ; megjegyez-
tetvén, hogy az egyház a „szabad stóla" gyakor-
latát tartja fenn, de kiköti, hogy teljesen szegény 
hívektől stóla nem követelhető; e) szabad lakás 
a paplakon mint eddig (értéke 1000 k.); f) az egy-
ház tulajdonát képező Fried-féle gyümölcsös kert 
felső részének közös haszonélvezete a tanítókkal 
(értéke 20 k.) 

II. Kötelességek: 1. magyar és német nyelvű 
egyházi szolgálat teljesítése az isteni tiszteletek 
rendjére nézve az egyház által időnként megálla-
pítandó rend és mód szerint; 2. templomi és 
egyéb egyházi szónoklatoknak gondos és méltó 
elvégzése; 3. a konfirmálandó ifjúságnak konfirmá-
ciói oktatása az egyházi hatóság által szabályozott 
módon és időben ; 1. a vallástanítás fölötti őrkö-
dés ugy az evang. elemi és polgári iskolában, mint 
a város minden nemű más tanintézeteiben, hol a 

vallásoktatást a vallástanár végzi, de köteles a lel-
kész maga is vallást tanitani, a mennyiben erre 
az egyháztól esetről-esetre meybizást nyerne ; 5. 
a cura pastoralis gyakorlása ; 6, általában mind 
azon kötelességeknek pontos és hü teljesítése, me-
lyek az egyházi Alkotmányban a lelkészre nézve 
előírva vannak és a protestáns lelkészi hivatal fo-
galmából és céljából önként folynak. 

Pályázati kérvények theol. akadémiai és egye-
temi bizonyítványokkal, minősitvénynyel és szol-
gálati bizonyítvány nyal felszerelve, az alólirt espe-
reshez Lőcsére küldendők. 

Pályázeti határidő 1904. november 22. 
Kelt Kassán és Lőcsén, 1901. évi október hó 

25-én. 
Az egyházmegyei elnökség: 

Dianiska András Benczúr Géza 
esperes. 108. 2—1 egyházra, felügyelő. 

Pályázat. 
A nógrádi ág. hitv. ev. egyházmegyéhez 

ta r tozó felsőesztergályi egyház 

lelkészi állomása 
üresedésben van, a r r a pá lyáza t h i rdet te t ik . 
Évi fizetés készpénzben 1680 korona, stóla, 
lakás és félhold kert . Szolgálat i nyelv tó t— 
magyar . 

Pályázók fol}*amodványaikat folyó évi 
nov. 10-ig alólirott espereshez küldjék be. 

Szivák, 1904. október 14. 
IVla(làr Mihály 

103. 2—2 esperes. 



Pályázat 
a tiszai ág. h. ev. egyházkerülethez tar tozó 
brassói magyar esperességbe kebelezett bács-
falusi ág. h. ev. magyar ajkú egyházközség-
ben a 

lelkészi állomás 
lemondás folytán megüresedvén, ezen állásra 
pá lyáza t hirdettet ik. 

Kötelesség : hiványszerüleg megállapí tva. 
Fizetés : lakáson és tar tozékain kivül az egy-
ház pénztárából évenként 1000 korona ; 11 
hold 607 I j-öl területü földbirtoknak élve-
zete; a szabályszerűen megállapí tot t palást-
dij. A kongrua 1600 koronáig 525 kor. 28 
fillért teszen ki. 

A pá lyáza t i kérvények felszerelve f. évi 
november 12-ig alólirt főespereshez beter-
jesztendök. 

Brassó és Apáca, 1904. október 28-án. 

Skita Mihály BoJitis Pál 

V i l á g h í r ű ? 
aR F l í n & T l " fest®szeti müintézet a ki-

„ l \ L I \ U A J J valóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20-6 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquare l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s krétarajz á r a 5 korona 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„iÇ^ORD" festészeti njüiníézel 
B u d a p e s t , VII . , Ro t t enb i l l e r -u t ca 46. 

egyhm. felügyelő. 110. l - l főesperes. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
= R a k t á r : Budapest , V., L ipót -kö rű t 15. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat lóerői 
Benzin -motor os eséplökészletek. 

25 25—17 
Maloméoitészet • U í bengerszékek, minden e szakmába vágó KülÖnleaeSSéq : Legújabb szerkezetű csavaros 

M ' gép g y á r t á s a . Te l j e s m ü m a l m i b e r e n d e z é s e k . ^ és szabad, víznyomású borsajtok. 
Osborne D M.-féle v i l á g h i r ü amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

_ _ J m a g y a r o r s z á g i k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l ő s é g e . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 



H u s z o n k e t t e d i k év fo l yám. 45 . szám. Orosh 1904. n o v e m b e r 10-én 

E V A 1 . EGYHÁZ ÉS I 
Előfizetés di ja: 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 ,, 

Egy szám ára 24 tili. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. ; 
Fél oldal . . • 8 
Negyed oldal • 4 „ 
Nyolczad oldal 2 .. 

A népoktatás reformja. 
Bcr%evic%y Alber t dr. kul tuszminiszter a 

népiskolai közoktatásról szóló 1868: X X X \ III., 
a magya r nyelv tan í tásáró l szóló 1879 : XVIII . , 
a községi és felekezeti tani tók és tani tónők 
fizetésének rendezéséről szóló 1893 : XXVI . 
t.-c. módosí tása t á rgyában törvényjavasla tot 
t e t t a , ,Há \ ' s asztalára . 

A törvényjavas la to t előzetesen beható 
vita t á rgyává te t te a miniszter elnöklésével 
vezetett , az ország számos jeleséből álló, 
nem annyi ra tanügyi , mint inkább kultúr-
polit ikai irányú ankét és egy népiskolai gya-
korlat i szakférfiakból álló tanácskozmány. 

A törvényjavas la t bennünke t nagyon 
közelről érdekel ; szolgálatot vélünk teljesí-
teni, ha azzal mi is foglalkozunk. 

A{ I. fejedet a tankötelezet tségről szól. 
Az iskolakötelezettség idejét 6 éven á t ta r tó 
mindennapi és 3 éven á t t a r tó ismétlő isko-
lába való járásban á l lapí t ja meg. Üdvös újí-
t ás az, hogy az oly gyermekek, a kik az 
elemi népokta tás céljául ki tűzöt t legszüksé-
gesebb tudniva lóka t nem sa já t í tha t t ák el, a 
ha t éven túl még egy évig kötelesek a min-
dennapi tanfo lyamba járni . A tanfelügyelő-
ség jelentése a lap ján a közigazgatási bizott-
ság az egy évi tovább iskolázást elrendelteti . 
A magántanulók évenként \4. §.) kötelesek 
vizsgálatot tenni. Az iskolamulasztások után 
lizetendő pénzbírság 60 K- ra emeluedhet ik. 
(6. §.)• 

A zugiskolák ellen nagy szigorral lép 
fel a javaslat . Kiemelendő ezen fejezetnek 
a m a intézkedése (8, 9. §.), amely a taní tói 
állást megbecsüli. Kihágás t követ el, 100 
koronáig ter jedhető pénzbüntetéssel suj ta t ik 

az, a ki a tanköteles t az intés u tán is vissza-
t a r t j a az iskolából, vagy aki tanköte les t zug-
iskolába já ra t . Pénzbüntetéssel sú j t j a azt , a 
ki a taní tói tekinté ly t sérti vagy kisebbíti. 

A II. fejedet az elemi népiskola tagozó-
dásáról szól. A ha t éven á t t a r tó minden-
napi t anfo lyamban a szorgalmi időt kis és 
nagy községben legalább 8, városokban 9 
hónapban állapítja* meg. A szorgalmi idő 
meg nem szaki tható. 

E fejezet 14. §-a kimondja , hogy a ma-
g y a r nyelv úgy tan í tandó a nem magyar 
a jkú iskolában, hogy a gyermek ha t év a la t t 
a m a g y a r beszédet annyi ra e lsajá t í tsa , hogy 
az ő életviszonyainak megfelelően gondola-
t a i t magyaru l t i sz tán és szabatosan ki tud ja 
fejezni, továbbá tudjon magyarul folyékonyan 
olvasni, helyesen írni és számolni. 

Fontos intézkedés az is, hogy a nem 
m a g y a r a jkú iskolákban a magya r nyelv ta-
nítási tervét a minisztérium ál lapí t ja meg. 
A tankönyvek, taneszközök haszná la tá ra vo-
na tkozólag is biztositja a javaslat a magya r 
állami ellenőrzést. 

H a a beira tkozot t növendékek létszámá-
nak 20 százaléka magyar anyanyelvű vag}' 
á l t a l ában 20 mag}'ar a jkú növendék van az 
osztályban, a m a g y a r nyelv mint tannyelv 
használandó. Az ismétlő iskolák taní tás i 
nyelve kizárólag magyar . A felekezeti főha-
tóság az á l ta la megál lapí to t t t an te rve t a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek előze-
tesen bemuta tn i köteles. (17. §.). 

A 18. az egy tani tó kezelése alá eső 
növendékek számát 80-ban á l lap í t ja meg, 
illetve kimondja , bog}- egy növ. 1 m2 terüle t 
essék. Ez is sok egy tan í tónak . A maximu-
mot 60 tanulóban kellene megál lapí tani . 



Az ismétlő tanfolyamot gazdasági és 
ipar i i rányura osztja a javaslat . A 21—34. 
§§-ok az ismétlő iskola összes teendőit hatá-
rozzák meg. 

A 111. fejedet a községi és felekezeti ta-
nitók javadalmazásáról és az állam által 
gyakor landó fegyelmi jogról szól. A fizetési 
minimumot a rendes taní tónál 600 koronáról 
800 koronára emeli, a mely az egyházi fő-
ha tóság kérelmére 1000 K-ra emelhető, a 
segédtani tó fizetését 600 koronában ál lapi t ja 
meg. E javaslatok szerint a felekezeti tani tó 
40 évi szolgálat után a hol korpótlékkal 
együt t 1400, illetőleg 1600 korona fizetéssel 
mehet nyugdíjba. Ez az intézkedése a javas-
la tnak három millió többletet tün te t fel a 
magyar állam kiadásaiban (nem is számit va 
az évötödös pótlékokat) ; igaz, hogy az állam 
e terv szerint 7.577,509 koronát ad a külön-
féle iskolafentar tóknak tanitói fizetésekre ; 
igaz, hogy az előbbi minimumhoz képest 
javulás állott be ; de ez az összeg még nem 
tisztességes ellátás az érettségi bizonyitvány-
nyal egyenlő értékű oklevéllel biró, fontos 
nemzeti hivatást teljesítő intelligens tan í tóra 
nézve. Két hadserege van a magyar ha-
zának : az egyik a kul tura fegyverével har-
col ; ez hódí t ja meg újból és teszi igazán 
magj-arrá Magyarországot ; a másik az ágyuk 
ha tására számitó vérrel hóditó hadsereg. 
Emennek mindig elő tud juk teremteni a 
milliókat, ba kell, pedig sokszor kell és 
nagyon sok kell ; amannak , ha az egész or-
szág úgy kivánja is, nem telik az állampénz-
tárból. A taní tónak ideálisnak kell lennie és 
legyen is, mer t csak addig lehet az ügy igaz 
apostola, amig ideális ; de fájdalom, ideáliz-
mussal nem lehet kielégíteni, a tani tó család-
jának testi szükségleteit. A tanitói fizetések 
nem maradha tnak ezen a nivón. Er re a had-
seregre is meg kell hozni a méltányos áldo-
zatot. Ezen ideális foglalkozású hadseregnek 
is meg kell adni a tisztességes életfeltéte-
leket. Bizunk a magya r törvényhozásban, 
hogy a javaslatnak ezt a részét, ezt a fel-
tűnő csorbájá t alaposan kiköszörüli. 

A javasla t nem mér egyenlő mértékkel. 
Az állami tani tók anyagi helyzete kedvezőbb. 
Egyenlő kötelességeknek egyenlő jogok felel-
nek meg. A felekezeti s községi tani tók fize-

tése tétessék teljesen egyenlővé az államiaké-
val. Figyelembe kellene venni az ausztr iai 
viszonyokat is a hol a tani tók fizetése jóval 
nagyobb ; — továbbá a helj ' i viszonyokat és 
pótlékokkal segíteni a tani tókat a drága vá-
rosokban. 

E fejezetnek azon pontjai t , melyek az 
államellenes i rány megtorlását , az állam nem-
zeti jellegét és önállóságát ju t t a t j ák kellő 
érvényre, a haza minden hü fiának a leg-
nagyobb elismeréssel kell fogadnia. Az á l -
lam érdekkörébe ütköző fegyelmi vétségek 
megtor lása oly esetekben, ha a felekezeti 
főhatóság vonakodnék a feg}Telmi eljárás 
megindí tásától vagy ha loga tná annak befe-
jezését, a közigazgatás i bizot tság jogkörébe 
utal ta t ik . Ez erős jogfosztás ; de bizonyos 
esetekben indokolt. Keserű orvosság, de 
hasznos. Csak annak adják ki a ki rászolgál, 
— beteg. 

A IV. fejedet a taní tóképzésről és a ké-
pesítésről szól. A tani tóképzőintézet négy 
évfolyamát ezentúl a törvény biztosi tandja. 
A felvétel a betöltöt t 14-ik életkorhoz van 
kötve. A katonai sorozást a 20-ik évről a 
2l-re emelték mer t éretlennek, fejletlennek 
ítélték az anyagot . Mi is azt mondha t juk : 
fejletlen, éretlen az anyag. Az elemi iskola 
a 7-ik, a középiskola 11-ik, a tani tóképzés a 
15-ik év betöltésénél kezdődjék. A felvételi 
vizsgálat tö rö l te te t t ; t ehá t csak IV. közép-
isk. osztály elvégzése a lapján vehető fel va-
laki a képző-intézetbe. Az egy-egy osztályba 
felvehető létszám maximuma 30 növendék. 
A gyakorlat i kiképzésre minden intézetnek 
az elemi népiskola mindkét (mindennapi, is-
métlő) tanfo lyamát magába foglaló gyakorló 
iskolával kell birnia. Az I—IV. osztályú gya-
korló iskolát sem tudjuk mindenüt t megva-
lósítani ; h á t ez vájjon, bog}- fog s ikerülni? 

Kiemelendő ezen fejezetnek az 55-ik 
§-a. Eszerint a hitfelekezetek ál tal f en ta r to t t 
képző-intézetek tannyelvét az illető fen tar tó 
főhatóság á l lapi t ja meg. Ez t az intézkedést , 
ezt a felkínált szabadságot nem lá t juk indo-
koltnak. Mert ha a népiskola 6-ik osztályá-
nak befejezése u tán a magya r beszédet any-
nyire el kell sá já t i tan i a növendéknek, hogy 
gondolatai t magyaru l t i sz tán és szabatosan 
ki t ud j a fejezni, továbbá tudjon' magyarú l 



folyékonyan olvasni, holyesen irni, akkor a 
középiskola alsó négy osztályában, magyar 
nyelvi szempontból, természetesen még na-
gyobb követelményeknek és eredményeknek 
kell bekövetkezniök. Az volna a természetes 
hogy a középiskolába való felvétel alapfelté-
tele a magyar nyelvnek beszédben és Írás-
ban való tudása legyen. Igy a tanitóképző-
intézetben való felvétel alapja éppen nem 
lehet más, mint az, hogy minden ez inté-
zetbe lépő tanuló a magyar beszédben és 
Írásban feltétlen jár tassággal birjon. Mire 
való akkor a négy évi középiskolai tanul-
mány, lia még ezt az alapozó munkát sem 
biztosithatja ? A javaslott alapon a képesítő 
szakvizsgálat magyar nyelvi követelménye 
csupán rákényszerités a jelöltre, tekintet nél-
kül arra, hogy szivében valódi magyar ha-
zaszeretet lionol-e ? A magyar nyelv a ma-
gyar haza szeretetét nem rákényszeríteni, de 
be kell nevelni az if júság lelkületébe. Ezt 
pedig csak úgy érhetjük el, ha a képzö-inté-
zetek tani tása és szelleme kivétel nélkül 
mindenütt magyar lesz. Enélkül képesíthet 
az állami vizsgáló bizottság magyarul be-
szélő tanítóságot, de magyarul érzőket alig ; 
képesíthet veszedelmes alakoskodókat, ál-
apostolokat, de igaz honfiakat nem. A tanu-
lók fegyelmi szabályzatát a felekezeti főha-
tóság a vallás- ós közoktatásügyi miniszter-
nek bemutatni köteles. 

A 65. intézkedése kiváló fontosságú. 
A tanítóképző tanárok ál talánosan érzett 
óhaját , kívánalmát valósítja meg. A képe-
sítő vizsgálat két részre, szakaszra osztja, 
t. i. a négy évfolyam befejezése után teendő 
alapvizsgálatra és a két évi gyakorlat kimu-
ta tása után teendő szakvizsgálatra. A szak-
vizsga tisztán állami jellegű, állami bizott-
ság előtt teendő le, ennek nyelve a magyar. 
A felekezeti tanitó és tanítónő-képző intéze-
teknél az állami jellegű vizsgáló szakbizott-
ság áll : az illető felekezeti főhatóság által 
a miniszternek bejeleutett s ez által mege-
rősített az illető felekezeti főhatóság meg-
hallgatásával kinevezett elnökből, helyettes 
elnökből és a miniszter által ugyan ily mó-
don kinevezett szakbiztosokból. Az okleve-
leket a kormányképviselő aláírja. Ezt a pa-
ragrafust a magyar nemzeti állam eszméért 

lelkesedő tanítóképző tanár örömmel fogadja , 
legven az akár a felekezet, akár az állam 
alkalmazott ja . Pedagógiai szempontból szin-
tén üdvös intézkedés a megosztás. Most ti-
zennyolc tárgyból kell a jelölteknek egyszerre 
vizsgálatot tenni! Át lag 3 perc jut egy-egy 
feleletre. 

A képesítő vizsgálat megosztása igen 
helyes intézkedés, de még igy is felette ne-
héz a tárgyhalmaz miatt . Mert a törvény-
javaslat csak megoszt ja a vizsgálatot, de 
nem redukál ja a t á rgyaka t . Vizsgálja meg 
közelebbről a ma fennálló képesítő vizsgála-
tot. A IV. osztályú vizsgán a növendékek 
felelnek a vallásból, a neveléstudományból, 
a magyarból (irodalom), a mennyiségtudo-
mányból, németnyelvből, fizikából, történe-
lemből, alkotmánytanból, zenéből május hó-
ban. Reá egy pár hétre (junius hóban) ké-
pesítő vizsgálatot tesznek főleg ugyanezen 
anyagból. A törvényjavasla t szerint az alap-
vizsgálat a képzőintézetben végzett s főleg 
az általános műveltségre vonatkozó tárgya-
kat öleli fel. 

Redukáltassanak a tárgyak. Egyes tár-
gyak, minők: a német nyelv, egyetemes tör-
ténet, természetrajz, kémia, ének és zene az 
alapvizsgálatból kihagyandók volnának, il-
letve az alapvizsgálati bizonyítványba az 
osztálybizonyitvány eredménye volna beírandó. 

A két évi gyakorlat után teendő szak-
vizsgálatnak meg van egyaránt a szak- és 
nemzeti jellege. Tárgyai : áevelés tudomá-
nyok, magyar nyelv és irodalom, hazai tör-
ténet és földrajz, a lkotmánytan. Két évi idő-
köz alatt a jelölt ennyi tárgyra alaposan el 
is készülhet. Ezen vizsgálat magyar nyel-
ven teendő le, állami vizsgáló-bizottság előtt, 
melyben a felekezeti intézet a tagok számá-
nak — az elnököt nem számítva — felével 
van képviselve A benyúj tot t javaslatnak 
egyik sarkalatos intézkedése a felekezeti ta-
nítóképzés nívójának emelését, egységessé té-
telét fogja maga után vonni. Ugyanis a fe-
lekezeti tanítóképző intézetet fentar tó testü-
let — a középiskolai segélyezés mintá jára — 
állami segélyben részesülhet. Erre az intéz-
kedésre égető szükség volt, mert a felekezeti 
képzők nagy részének legnemesebb szándéka, 
buzgó törekvése épen anyagi okok miat t ke-



rült zátonyra. A hazafias felekezeti képzők 
nagyon is rászolgáltak már eddig is az állam 
segélynyújtó jobbjára. Módunkban fog tehá t 
állani tanitóképző-intézeteinket a felekezeti 
jelleg teljes épségének megóvása mellett a 
megfelelő színvonalra emelni. Legyünk kö-
rültekintők, nehogy kicsinyes szempontok 
miat t , magunka t rövidítsük meg. 

À felekezeti t anárok fizetését a fentar tó 
hatóság határozza meg, az ál lam csupán a 
minimumot köti ki. Ez félintézkedés. H a meg 
van az állami segél}', legyen a tanitóképző 
tanárok fizetése, tekinte t nélkül arra , hogy 
ki a fentar tó, teljesen egyenlő. 

75. §. Az összes tanitó- és tanítóképző-
intézetek felett az ál lami főfelügyeletet a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a kir. 
tanfelügyelők u t j án g}Takorolja. Ez az intéz-
kedés, a tkpző-int . t aná r ság körében ál talá-
nos elégedetlenséget szült. És méltán. A mi-
iven helyes és méltányos a közoktatásügyi 
kormánynak az az intézkedése, hogy elemi 
iskolai tanítókból tanfelügyelőket nevez ki, 
annyira méltányos és jogos a tanitóképző 
t aná roknak az a kívánalma, hogy a képző-
intézetek vétessenek ki a tanfelügyelő hatás-
köréből. A tanfelügyelet , a középiskolák min-
tá já ra , a tani tóképző-intézet i igazgatók, t aná-
rok sorából kinevezett kep^öintézeti főigazga-
tókra bizassék. Ez t jogosan megkövetelheti 
egyrészről a tanítóképző-intézet, mivel a 
népokta tás t betetőző szakiskola, másrészről 
a képzőintézeti tanárok magas intelligenciája. 

A{ V. fejezet az állami tanfelügyelettel 
foglalkozik. A törvény ha tá lyba lépte u tán 
csak az lehet tanfelügyelő, a ki tanfelügyelői 
szakvizsgálatot fog tenni. Uj intézkedés az, 
hogy a miniszter a kir. tanfelügyelők mellé 
iskolafelügyelőket a lka lmazhat a kerület t a -
nitói, t aná ra i és igazgatói közül. Uj az is, 
hogy jogot ad a tanfelügyelőnek az állami 
és községi tanitók, taní tónők és kisdededoyó-
nők ellen kisebbfoku hanyagság , hivatalbeli 
engedetlenség esetében, az illetők meghal lga-
tása u tán tiz koronáig ter jedhető és az or-
szágos tani tói nyugdi ja lap javára beszolgál-
t a t andó rendbirságot alkalmazni . Ez ellen 
a közigazgatási bizottsághoz lehet feleb-
bezni. 

* 

Nagy vonásokban ismertet tem a törvény-
javaslatot. Főbb hiányai : hogy a tan í tóknak 
nem biztosit méltó fizetést ; a taní tóképzést 
nem magyaros í t ja eléggé ; szaporí t ja , de nem 
könnyíti a képesitő v izsgála tokat ; a képző-
intézetek feletti felügyeletet nem intézi el 
megfelelő alapon ; a felekezeti tani tói és ta-
nári fizetéseket nem teszi feltétlenül egyen-
lővé az államiakéval. A hazafias felekezete-
ket egy kalap alá vonja a haza í ia t lan nem-
zetiségekkel s igy emezek hibái mia t t ama-
zoknak is meg nem érdemlet t osztályrész jut. 

E hiányok mellett azonban el kell is-
mernüuk, hogy a javaslat ha tá rozo t t ha ladás t 
tün te t fel, az eddig fennálló törvényekkel 
szemben. A pontos iskolába já rásra nagy gon-
dot forclit. Vezéreszméje : Magyarország álla-
mi és nemzeti egységének érvényesítése. A ja-
vaslat ha ta lmasan nagy területe t munkál meg. 

Sok és fontos h iányokat pótol. 
Magyarországon a nemzetiségek miat t , 

mel3Tek a felekezetiség köpenye a la t t megle-
hetősen védvék, felette kényes kérdés a nép-
oktatás reformjának sikeres megoldása. A ja-
vaslat a bölcsmérsékletü középutat választot ta . 

Nekünk hazafias protes tánsoknak nincs 
okunk félni az uj javaslattól . Autonómiánkat 
érinti ugyan, de lényegében nem veszélyez-
teti. Különben is a mi oktatási i rányunk s 
munkánk nyi tot t könyv, a melyben az állam 
ott s akkor olvashat, a hol és a mihor jó-
nak lá t ja . Az elismerés zászlóját ha j t juk 
meg Bei'zeviczy Albert dr. miniszter előtt, 
mert igaza van annak, aki őt igy jellemzi 
, ,reformminiszter, de nem felforgató, hanem 
olyan, aki az intézményeket nyugodtan, biz-
tosan és szilárd kézzel fejleszti. Minden lé-
pése erős és ha tározot t , tul nem megy a le-
hetőn, okosan számol a tényekkel és erők-
kel, de valamennj ' i t öntudatossan a magy-ar 
nemzeti állam céljaira használ ja fel. 

Komoly férfi, akitől elhirtelenkedés épp 
oly kevéssé várható, mint köznapi alkalmaz-
kodás. Egész ember, egész férfi több mér-
séklettel és szilárd eréllyel s hozzá teljes 
szaktudással . Ettől a minisztertől még sokat 
remélhet a nemzet i művelődés." 

Sopron 1904 oktober hó 31. 
Sinkó Endre 

ev. tkpzö-intézeti tanár. 



Á liturgiára vonatkozó ujabb „negy-
vennyolcz". 

A vasi felső egyházmegye papi értekezletének 1904, 
évi április hó 14-én tartott ülésében telolvasta 

S T E T T N E R G Y U L A 
az értekezlet elnöke. 

1. „Li tu rg iá i elvek megállapitása1 ' a //-
turgikdnak mint tudománynak a dolga. Az 
elvek á l ta lánosak. Tu la jdonképen a l i turgiái 
elv csak egy l ehe t : az isteni t isztelet , isteni 
szolgálat lá tha tó és hal lható kialakulása oly 
módon, hogy az a hivők közösségében élő 
h i t tuda tnak és vallásos érzelmeknek hü kife-
jezője legyen. 

2. Jézus tani tása , hogy az I s ten t lélek-
ben és igazságban kell imádni, minden külső-
szer tar tásos szabályozást kizárni lá tszhat ik. 
Tekinte t te l azonban arra , hogy az isteni tisz-
telet nemcsak imádás, hanem tan i tás is. meg 
vallástétel is ; — tekinte t te l továbbá arra , 
hogy a t an i tás és a vallástétel bizonyos kö-
zösséget feltételez, a melynek keretében az 
imádás is természetszerűen közös imádássá 
alakul : épen ezen közösség h i t t uda tának és 
vallásos érzelmeinek megfelelő szabálys^erii-
scp'gel kellett az isteni t iszteletnek külsőleg: o o O 
is a lakulnia . 

3. Miután ág. hitv. ev. egyházunknak 
megvan a maga l i turgiája , nem lehet arról 
szó, mikép alakitsuk meg l i turg iánkat tekin-
tet te l a hivők közösségének h i t t uda t á ra és 
vallásos érzelmeire ; fe lada tunk csak annak 
k imuta tása lehet, bog}- l i turgiánk menn}üben 
felel meg teljesen, vagy menn}üben felel meg 
kevésbé a l i turgia elméletileg megál lap i to t t 
cél jának, f e l ada tának , hogy meglássék, mit 
kell, mit lehet a meglevőből megta r t anunk 
vagy e lhagynunk, mivel kellene vagy lehetne 
l i turg iánkat bővitenünk, h iányai t pótolnunk. 

5. Célunktól messze j á rnánk , ha vizs-
gálva a szent i rás ó szövetségi és uj szövet-
ségi könyveit, ezek a lap ján történetileg iga-
zolni akarnók a l i tu rg iánkban előforduló 
minden egyes mozzana to t . Ezen az alapon 
k ivánta az ev. ref. egyház l i tu rg iá já t meg-
alakí tani , mellőzve mindaz t , a mi a szent-
irás kora óta a keresztyén egyház fejlődése 
fo lyamán haszná la tba vagy gyakor la tba vé-
te te t t . Templomaikból e l távol í tot tak ol tár t , 

orgonát , képeket , mindent , a mit Isten igé-
iében rendelve nem ta lá l tak . 

5. Non da tu r sal tus in na tura . Szintúgy 
a tör ténelemben is a fejlődés fe lytonosságára 
figyelemmel kell lennünk. Az oly elmélet 
vagy elvi ál láspont, mely egy közel másfél-
ezredes korszakot, min tha az nem is le t?zet t 
volna, figyelmen kivül aka r hagyni , a sa já t 
t a r t ha t a t l anságá t előbb-utóbb beismerni kény-
telen. 

1. Ág. hitvall . ev. egyházunk minden 
tekinte tben hivatkozik ugyan visszamenőleg 
a szent í rásra ; de e mel le t t a tör ténet i fejlő-
dés folytonosságát se k ivánja megszaki tani . 
Az eg3rházi t anban , va lamint a l i turgiában 
azt, a mit a fejlődés folytonossága megala-
kított , e l fogadja ; — de a szent irás szerint 
méri, mérlegeli annak minden egyes mozza-
nata i t , hogy megkülönböztesse azt, a mi 
meg ta r t andó és meg ta r tha tó , at tól a mi el-
vetendő. 

7. Lu the r nem kivánt uj l i turg iá t az 
egyházba behozni. Meg ta r to t t a egészében a 
római egyház l i tu rg iá já t ; csak az oly ele-
meket , melyeket a szent irással el lenkezni 
látot t , e lhagyta vagy a szent i rás ér telme sze-
rint módosítot ta , — a holt latin helyébe a 
gyülekezet élő n}<elvét a lka lmazva . 

8. H a a mi eg37házunk l i turg iá já t meg-
érteni és részleteiben is megbecsülni , érté-
kelni k ivánjuk, a római egyház l i turg iá jának 
t anu lmányozása lesz legbiztosabb ú tmu-
ta tónk. 

9. Jól lehet a mi isteni t i sz te le tünknek 
( tehát l i tu rg iánknak is) egyik főalkotó része, 
központ ja az Isten igéjének hirdetése, a pré-
dikáció, mégis szorosb ér te lemben a l i turgia 
a la t t rendesen az t a szolgálatot ér t jük, a 
melyet a pap az ol tár e lőt t végez. 

(folyt, köv.) 

Bel fö ld . 
Püspök i latogatás a kemenesaljai ág. hitv. ev. 

egyházmegyében, (folyt, a 42. sz.-ban megjelent 
közleménynek). Másnap, szept. 8-án Kem.-Mihály-
falvára vitte püspök urat Vidos József kem.-mihály-
falvi nagybirtokos négyes fogata. Fogadtatása 
itt is ünnepélyes, a legszívélyesebb volt. Ke-
menes-Mihályfalván egykor virágzó anyagyülekezet 
létezett. A feljegyzés szerint 1695-ben a kernen es 



tractas részéről itt gyűlés is tartatott. Ez a gyüle-
kezetünk is azonban, mint annyi sok más az ül-
döztetések viharában megsemmisült. Templomát 
elvették s ez a róm. katholikusok használatában 
még máig is fennáll, szomorú bizonyságául a le-
tűnt gyászos időknek. 1785-ig sem lelkészük, sem 
tanitójuk nincsen a híveknek. Ekkor azonban újra 
szervezkednek s tanitót hivnak. A vallási türelmet-
lenség tehát csak részben érte el célját, az evang, 
tényét nem olthatá ki, Talán e megpróbáltatásokra 
gondolva, vátasztá püspök űr beszédének alapjául, 
— melyet az esperes buzgó imája előzött meg, — a je-
lenések könyvéből ez igéket : „Íme eljövök hamar, 
tartsd meg, a mi nálad vagyon, hogy senki el ne 
vegye a te koronádat," szivrehatóán buzdítva a hí-
veket családi körükben az istenfélelem ápolására, 
egyház- és hazaszeretetre. Intézkedései közül meg-
említjük a következőket : A presbyteriumot fel-
hívta, hogy a szt-Mihály lovát a templomból másutt 
helyeztesse el, hogy láthassa mindenki, hogy itt jó-
izlésü gyülekezet él; a nőközönséget pedig nőegy-
let megalakítására, mely célul tűzhetné ki, hogy a 
templomba szent edényeket, keresztelő medencét 
stb. szerezzen, AZ egyháztanácsot utasította, hogy 
a 11-ik iskolában a padok kijavításáról gondoskod-
jék. Ajánlotta a gyülekezeti énekkar szervezését, 
az iskolai könyvtár gyarapítását, magtár megala-
pítását, gyűl. emlékkönyv beszerzését. Ez utóbbi 
megrendelésére Szabó Lajos gyülek. tag ajánlko-
zott. A gondnokokat felhívta, hogy a hátralékokat 
ne engedjék felszaporodni, mésrészről pedig örven-
detes tudomásul vette, hogy a gyülekezet pontosan 
eleget tesz tartozásainak. 

Az egyházlátogatás fárasztó munkáját Vidos 
József kies fekvésű, nagyúri kényelemmel is fény-
nyel berendesett k.-mihályfalvai kastélyában ebéd 
követte, melyre a vidék előkelőségei közül is 
többen hivatalosak voltak. A vidám beszélge-
téssel fűszerezett ebéd alkalmával több sikerült 
felköszöntő hangzott el, - de tán. említeni is feles-
leges — legkiválóbb volt püspök uré, ki a barát-
ságos modoráról s terjedelmes birtokának okszerű 
kezeléséről előnyösen ismert háziurat s ősrégi 
családját éltette, mely már több mint 600 éves 
múltra tekinthet vissza s ezen idő alatt oly sok 
jeles férfiút adott hazánknak, egyházunknak. 

A tokorcsi 1. gyülekezetben délután tartatott 
meg a canonica visitatio. A hivek a tanitólak előtt 
gyülekeztek s nevükben Szabó László tanitó 
üdvözölte a püspök urat, megemlítvén, hogy egy-
szerű a nép, mely fogadja, de tiszteletük, szerete-
tük, melylyel iránta viseltetnek, határtalan. Eel-
vetve e kérdést, hogy miért jött hozzájuk püspök 
ur, a feleletet megtalálja — úgymond Jézus ezen 
szavaiban : ,,A jó pásztor életét adja a juhokért ' s 
ezen tudatban szívből kívánt áldást a főpásztor 
érdemekben gazdag életére. A meleg érzéssel el-
mondott üdvözlésre püspök úr meghatottan mon-

dott köszönetet és késedelem nélkül a hívekkel 
szorongásig megtelt iskolába ment, hogy az egy-
házlátogatást teljesítse. Áhítatos éneklés s az es-
peres által mondott ima után püspök úr tartott a 
tőle már megszokott ékesszólással beszédet, me-
lyet a jelenések könyvének ezen serkentésére ala-
pított : „Légy hű mindhalálig s neked adom az 
életnek koronáját." Azután felolvastatott a 1. gyü-
lekezet története, melynek gondos összeállításáért 
a tanítónak jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott s 
egyszersmind ajánlotta püspök űr, hogy miként a 
többi filiák története, ugy ez is az anyagyülekezet 
történetével egybe foglalva kinyomassék. A. 
,,kérdőpontok" tárgyalása nyomán sajnálattal érte-
sült püspök ur arról, hogy az iskola és tanitólak 
célszerűség szempontjából kifogásolható, a mennyi-
ben nedves s ezért a gyermekek, tanitó s családja 
egészségére káros hatású. Ez okból felhívta az 
egyháztanács figyelmét, hogy méltányolva a buzgó, 
lelkiismeretes tanítónak fáradozását, törekedjék a 
hiányok pótlására. Elrendelte továbbá, hogy To-
korcs és Üj-.Uihályfa között az iskola fenntartás 
költségi tekintetében igazságos arány állapittassék 
meg. 

Lelkes szavakban buzdította a nőket arra, 
hogy a nőegyletet, melyre e t. gyülekezet körében 
is szép feladat vár, megalkossák. — Örömét fe-
jezte ki a felett, hogy van a gyülekezetnek mag-
tára s 660 kor. alapítványa, de utalt arra ís, mi-
szerint jótevői iránt az a kölelessége, hogy ezek 
emlékét megőrizze. — E célra szolgál az „Arany-
könyv." — Ennek beszerzési költségeit Németh 
Istvánné szül. Nagy Lidia fogja viselni. — Számos 
intézkedéseket tett még püspök ur, melyek mind 
azt célozzák, hogy az élő, munkás hit e 1. gyüle-
kezetben is emelkedjék. 

A mesteri filia következet ezután a sorrend-
ben. — A csekéiyszámu hivek a tanitólaknál fel-
állított diadalkapu köré sorakoztak, hogy bemutas-
sák hódolatukat a püspök, urnák, a ki itten is — 
estvére járván az idő — csak gyertyafény mellett 
végezhette az egyház látogatást, mely — miután 
imaház ez ideig nincsen, az iskolában folyt le. 
Jézus szavaiból kiindulva. „Vigyázzatok és imádkoz-
zatok stb. hathatósan intette püspök ur a híveket 
az imádkozásra, mert az embernek dicsősége, vi-
gasztalá.snak kútfeje és védpaizs a kísértések ellen. 
Meleg köszönettel vette tudomásul, hogy az „Arany 
könyvet*' özv. Takács Imréné szül. Pottyondv Mária 
úrnő szerzi meg a gyülekezet részére, — örömmel 
értesült ennek rendszere tétéről ? végül nem mu-
lasztotta el, hogy felhívja a nőket is az Isten or-
szága építését czéízó nemes munkásságra. 

Simonyit szept. 9-én d. e. vizsgálta püspök úr, 
— d. u. pedig filiáját, N.-Sitkét, — mind a két he-
lyen a mély tisztelet és szeretet számtalan jeleit 
tapasztalhatva. Festői látványt nyújtott a csikós 
ruhába öltözködött bandérium, mely a község ha-



táráig elébe ment a várva-várt főpásztornak. — 
Ugyanitt fogadta őt Büki Ádám, gyül. felügyelő is. 
A faluba érkeztekor a róm. kath. templom harag-
jai is zúgtak, durrogtak a mozsarak és kivonult a 
tűzoltóság is. A lelkészlak udvarán, melyet a soka-
ság egészen ellepett, Mód Lénárd, lelkész intézett 
püspök úrhoz érzésleljes üdvözlő szavakat, ki azt 
hasonló melegséggel megköszönvén, még az izr. 
hitközség részéről megjelent küldöttség szónokát 
hallgatta meg s köszönő válaszában héber nyelven 
is idézett az ó-szövetségből, a mi mig egyfelől meg-
lepetést keltett a jelenlevőkben, másfelől öröm-
könnyeket lakasztott a küldöttség tagjainak szemé-
ből. Az isteni tisztelet a 201. sz. éneKkel vette kez-
detét, majd az esperes imádkozott. 

A 185. sz. ének alatt a lelkész a szószékre 
ment, hol Hóm. 1. fej. 16. v. alapján ugy tartalmi-
lag, mint formailag igen szép beszédet mondott. 
Dispositiója : Hirdetjük az evangéliumot, mert 1. 
nem szégyeljük, II. Istennek hatalma 111. üdvös-
ségre vezet. Püspök ur pedig az oltár előtt ez 
igék alapján prédikált: „Az igaz ember hitből él" 
megkopó vonásokban rajzolván az istenfélelem, 
vallásosság erejét, áldásait. A közgyűlés elhatá-
rozta, hogy a gyül. története a lelkész beszédévei 
együtt sajtó alá adassék. A mult sok örvendetes 
mozzanatairól beszél az egyházközség életében, de 
a jelen is lélekemelőn hirdeti, hogy a hivek kész-
séggel hallgatnak lelkes vezérükre. Egyházi épü-
letei díszére válnak a gyülekezetnek. Népkönyv-
tára egyre gyarapodik s jelenleg 170 müvet 190 
kötetben foglal magában dicsérve, alapitójukat, b. 
e. lletyesi István, egykor simonyii lelkésznek buz-
galmát. A szegénysorsu iskolás gyermekek köny-
veinek beszerzéséről néhai Hajas József és neje 
Bakó Lidia alapítványa gondoskodik. Nőegylete ez 
időszerint nincsen, de megalakítása várható úgy 
itt, mint N. Sitkén. E íiliában püspök ur a gyer-
mekek erkölcsi életére káros hatású rossz szokást, 
mely szerint az iskola fűtése végett maguk hord-
tak fát, eltörölte. Jóltevői nevét e 1. gyülekezet is 
megakarja őrizni Kis Imre, helyettes felügyelő ál-
tal beszerzendő „Aranykönyvében. Van „torony-
alapja", mely egyházszeretetről taruskodik. Itt is az 
iskolát használják az istentisztelet alkalmával s 
azért nagyon óhajtandó volna, — ha csak szeré-
nyebb — imaház épitése. Püspök úr gyönyörű be-
széde a n. sitkei Ii iveket is könnyezésig megha-
totta, midőn Ján. ev. XVI. fej. 82. v. választva alap-
igéül meggyőző erővel fejtegette s az életből vett 
találó példákkal igazolta, hogy az istenfélő, vallásos 
ember nincsen elhagyatva. 

Mint a szives tigyelem nagybecsű jelét emlí-
tem még meg, hogy midőn főt. püspük úr N. Sit-
kéié ment, mely már a sárvári járás területén 
fekszik ; a határvonalnál Guary Leo szolgaoiró a 
közigazgatási hatóság meleg üdvözletét tolmácsolta 

püspök ur előtt s egyszersmind a tanitó lakásig 
kíséretéhez is csatlakozott. 

Szept. 10-én Gércére indult püspök úr. Simo-
nyiból a bandérium, több kocsi egészen a 
gércei határig kisérte, hol Hrabovszky Mór felü-
gyelő, a hivek közül számosan s vállszaJlaggal dí-
szített lovasok várták. Kölcsönös üdvözlés után 
ismét megindult a menet s csakhamar a lel kész-
lakhoz vezető ut mellékén álló ünnepi sokaság és 
tűzoltóság sorfala közt annak udvarára ért. Itt 
Szabó Sámuel lelkész üdvözölte püspök urat, meg-
említve, hogy gyülekezetében a feljegyzések sze-
rint ez már a 4-ik egyházlátogatás s mindegyik 
megtermette áldott gyümölcseit, a nőegylet részé-
ről pedig Cseri k. a. szívélyes szavak kapcsán 
virágcsokrot nyújtott át püspök urnák. 

Bevonulván az égyszerüségében is díszes 
templomba ott püspök ur tartá meg a lelki kincsek 
gyűjtésére serkentő költői szépségű beszédét ezen 
igék alap ján: „Keressétek mindenekelőtt Istennek 
országit stb." Azután felolvastatott a gyülekezet nagy 
szorgalommal megírt története, mely szinte ki fog 
nyomatni. A kérdő pontok tárgyalása közben püs-
pök úr többször adott elismerésének kifejezést a 
tapasztaltak felett. S ezt az anyagiakban meglehe-
tősen szegény, de hitbuzgóságban, áldozatkészség-
ben gazdag gyülekezet meg is érdemelte. Derék 
lelkésze csüggedést nem ismerve hű sáfárként 
végzi tisztét s lia csupán azt tekintjük is, hogy 
buzdítására a gyülekezet 2 tanteremmel biró, cél-
szerűen berendezett iskolát épített, el kell ismer-
nünk, hogy megörökítette nevét a gyülekezet éle-
tében. Hiányok itt is vannak ugyan, de ezek meg-
szüntetésére püspök ur viszont utasította a pres-
byteriumot. 

Az Ízletes ebéd etőtt még a v. miskei fiók-
egyház tagjaival is külön közgyűlés tartatott V, 
Miskén felállítandó iskola tárgyában. Ez az ügy 
azonban a fiókegyház szükkeblüségén, közönyös-
ségén egyelőre hajótörést szenvedett. 

Gércéről szept. 10-én délután 4 óra tájban 
az ünneplő gyülekezet lelkes ovatiója között indult 
el a főpásztor, hogy a szomszédos Somlyó anya 
gyülekezet filiáit is meglátogassa. Kíséretéhez csatla-
kozott a géréci gyülekezet elnöksége Szabó 
Sámuel lelkész mint felkért helyettes jegyző, 
Hrabovszky Mór felügyelő és a gyülekezet több 
buzgó lelkű tagja, kik a püspököt egész Káld köz-
ségbe kisérték el. A határon Takács Ferencz mint 
a kis-somlyói, egy házfelügyelői a megjelent káldi 
egyháztagok és Dr. Maróthy László orsz. képviselő 
jelenlétében ékes szavakkal üdvözölte a lőpapot 
Bent a községben — a község által felállított 
diadalkapunál a község birája szólt a község nevét 
ben a látogató egyházfőhöz, mig az újonnan épül-
tanitó lak kapujában Tompa Mihály lelkész biztosí-
totta a gyülekezetben élő és munkás prot. szellem-
ről. Mindezen üdvözlésekre < > méltósága, a nála 



már megszokott fenköltséggel és eszmegazdag-
sággal válaszolt. Az iskolateremben, melyet ez 
alkalommal zsúfolásig megtöltött az ünnepi buzgó-
ság híveikkel. Varga Gyula esperes alkalmi imája 
után a püspök Zsidókhoz irt levél 10 r. 21. 23 
alapján mondott szívhez szóló egyházépitő beszé-
det. Nem volt senki, aki a beszéd hatása alól kitudta 
volna magát vonni, lebilincselte az a sziveket és 
lelkeket. Az egyházlátogatási közgyűlésnek főbb 
mozzanatai a helyi nőegyesület megalakulására, a 
gyülekezeti aranykönyvbeszerzésére, ifjúsági egye-
sület — és énekkar szervezésére — az alapitványok 
kezelésére irányultak. Az aranykönyvet Mtsg. özv. 
Káldi Gyuláné úrnő ajánlotta fel a gyülekezetnek — 
mit a közgyűlés meleg köszönettel fogadott. Az 
egyházlátogatási közsgyülés buzgó imával történt 
bezárása után a főpásztor Dr. Maroth y László orsz. 
képviselő ur vendégszerető házához vonult. 

Másnap reggel már 6 órakor ott várt a 
borgátai leánygyülekezet küldöttsége, hogy a püspö-
köt Borgátára kalauzolja. Pont 6 órakor megjelent 
a gyülekezet felügyelője Takács Ferencz ur és 
lelkésze Tompa Mihály is hogy a kisérethez 
csatlakozzanak. Dr. Maróthy pedig diszes fogatát 
ajánlotta fel a püspök illetve kísérete számára. Az 
ut gyönyörű, a fogadtatás Borgatán is ünnepélyes 
volt. Koczor tanitó — az iskola kapujában fogadta 
a látogató vendéget — majd azután az Isten szabad 
ege alatt az iskola udvarán — a vasárnapi isten-
tisztelet tar ta tik meg — a midőn az esperes szo-
kott alkalmi imája után, — a helybeli lelkész tartott 
a boldogság utairól tartalmas beszédet, — a fő-
pásztor pedig Efez. 3. 14.kiindulva vázolta az élet 
célját, melyet ugylehet megközelíteni, ha lakozik 
a Krisztus a hit altal a mi szivünkben. 

Az egyházlátogatási közgyűlés az iskola-
teremben folyt le — midőn a tanító a gyü-

lekezet múltját — a lelkész pedig jelenét ismer-
tette. Ez ismertetésekből kitűnt, hogy a borgátai 
kis gyülekezet ugy a múltban mint a jelenben élő 
tagja volt az egyház testének, ép ág — az anya-
szentegyház nagy fáján, csak a legutóbbi esztendő-
ben is, nágy áldozattal — elég gyorsan emelte lel 
tüz által elhamvasztott egyházi épületeit. Az arany-
könyvet Skriba Jánosné űrnő ajánlja fel a gyüleke-
zetnek. A főpásztor elismerésének ad kifejezést a 
látottak és tapasztaltak felett, inti a gyülekezet 
tagjait — hogy a jótéteményekben meg ne restül-
jenek, de sőt fejlesszék tovább az isten országát — 
állítsanak fel belmissiói intézményeket, gyarapítsák 
az iskolai könyvtárt — s mindezen munkásságukra 
az Isten áldását kérve a közgyűlést bezárja. 

Borgatáról Berzsenyi Dániel szülő falujába 
Egyh. Hetvére indult a fáradhatatlan főpap, hogy 
még délelőtt az egyházlátogatást itt is elvégezze. 
Az iskola épület előtt sorakozva várták őt a gyüle-
kezet hitbuzgó tagjai. Bent az iskola teremben a 
tőpásztor szavai után — élénk figyelemmel hallgatták 

az egyházlátogatók a gyülekezet történetét, mert 
az bepillantást engedett a mult század homályába 
is. A gyülekezet jelene azonban nem oly örvende-
tes, mint a milyennek látni kivánták volna az 
egyházlátogatók a mennyiben az urnák e kisded 
nyáját nemcsak anyagi gondok nyomják — de 
bizonyos szellemi elbágyadás is nehezedni Játszott 
a keblekre. 

Ez aléltságból kivánta felrázni a kis gyüleke-
zetet a főpásztor lelkes, szivet gyújtó szavakkal. 
Az aranykönyvet Szita Sámuelné asszony ajánlotta 
fél a gyülekezetnek, a mi a püspök buzdító szavai-
nak első gyümölcse vala. Reméljük, hogy lesz még 
több is, hogy a gyülekezet újra tetterős és lankad-
hatatlan munkásságú lesz az isten országában. Rég 
elmúlt már dél, midőn a főpap az egyházlátogatást 
buzgó imával bezárta, s az egyházlátogatók kocsira 
ültek, hogy Kis-Somlyón át Daruba folytassák út-
jokat ; már túl déli egy órán, a kocsik a 
kissoJyói paróchia kapuján berobogtak, hogy a püs-
pök az ott épülőfélben levő templomot tekintse 
meg. E renovált épület teljes mértékben megnyerte 
a főpásztor és kisérete tetszését. Elismerését fe-
jezte ki ugy az épittető gyülekezetnek, mint annak 
érdemes vezetőinek, kik az építkezés körül fára-
doznak s megígérte, hogy amennyire ideje és egész-
sége engedi a kissomivai renovált templomot sze-
mélyesen fogja felavatni, s rendeltetésének átadni 
Innen a püspök Dukába indult az egyház felügye-
lőjének dukai Takács Ferencz urnák házához Ebéd-
után, melyen fesztelen társalgás és derült hangulat 
uralkodott a dukai leánygyülekezetet látogatta meg 
ő méltósága. A tanitólak kapujában már együtt 
voltak a dukai hivek s tömegesen sorakoztak, hogy 
az iskola teremben a főpásztor szavait meghall-
gassák. A főpap most Luk. 9. alapján a három sá-
tor ahi t szeretet és a reménység drága kincseiről 
elmélkedett. Az egyházlátogatási közgyűlésen kivi-
láglott, hogy e kis leánygyülekezet ifjabb keletke-
zésű, csak 1897. óta van iskolája, de az óta folyton 
gyarapodik, erősül és előbbre és előbbre halad. 
Aranykönyvet dukai Takács Ferencné szül. Veres 
Laura urnő ajánl fél a gyülekezet számára. A fő-
pásztor azután a temető behatóbb gondozására s 
a belmissziói hathatós munkásságra serkenti az 
egyház lagjait s a fáradságos napot hálaadó és kö-
nyörgő szavakkal zárja be. Éjszakára ismét a fel-
ügyelő vendégszerető házához vonultak az egyház-
látogatók és másnap reggel 10 óra után a főpász-
tor a jánosházi vasútállomásra hajtatott, hogy to-
vábbi útjára a csengei és a szonyfai gyülekezetek 
meglátogatására induljon. Ez útjára Czell-Dömölkig 
a kissomivai gyülekezet elnöksége szíves szeretet-
tel kisérte el a főpapot. 

A kondorosi templom építkezése a befejezés-
hez közeledik. Igaz, hogy a vállalkozó nov.J 1-én 
tartozott volna átadni a kész munkát, de ez meg-
nem történt különböző okok miatt. Most lázasan 



dolgoznak a kőművesek, kőfaragók,, asztalosok, 
üvegezők, bádogosok a végső kellékeken s néhány 
nap múlva teljesen kész lesz a díszes templom» 
Az oltárt Urr György kassai szobrász és oltár építő 
készíti ; az oltárképet Veres Gusztáv békéscsabai 
festőművész testi, a toronyórát Hermán Pál ká-
polnásnyéki gyáros készitti. E tekintetben szeren-
csés körülmény jött segítségére a toronyórát aján-
dékozó politikai községnek. Ugyanis a székes fő-
város városligetében levő egyik pavillont lebontják. 
Ezen volt egy toronyóra, mely a legutóbbi párisi 
világkiállításon arany érmet nyert s ezt az órát 
Visovszky órás — a kinek tulajdona volt -— át-
engedte jutányosán a községnek, ugy hogy 1600 
koronáért most kitűnő órát kap a kondoiosi su-
gár torony. Az oltárképre Ngs. Glück Frigyes ur, 
a domonyi egyház érdemdús felügyelője adomá-
nyozott 100 koronát ; nagymélt. br. Podmaniczky 
Frigyes ur ugyan e célra küldött 50 koronát, mit 
uz úton is hallás köszönettel kiemelünk. A temp-
lom felszentelését a nov. 6-iki régebbi dátum lie-
belt nov. 20-ára tervezi az egyházközség. Nov, 
6-ika azért lett volna óhajtandó, hogy a régi ima-
háznak az a felavatási évfordulója. A templom fel-
szentelését a kondorosi hivek nagy sajnálatára nem 
végezheti a méltóságos főtisztelendő püspök ur. 
Meghízta helyettesítésével Nt. Veres József békési 
egyházmegyei esperest, ki ezen megbízatásnak 
örömmel kész megfelelni. A templom felszentelé-
sének programmja még nem kész ; annak idején 
közölve lesz az egyházi lapokban. Még az orgonát 
épitő szegedi orgona gyáros Sonkenik János késik 
a munkával, de remélhetőleg ez is meg lesz a kitű-
zött időben. Az egyházközség tagjai boldog öröm-
mel szemlélik a gyönyörű gothikus templomot 
melynek 58 méter magas sugár tornya messzire 
hirdeti az allöld e diszessen megjelölt evang. pont-
ját. Ezeket immáron szükséges volt minden sze-
retett testvéreink tudomására hozni, hogy velünk 
örülőkkel örvendezzenek az Urban ! Reviczky 
László. 

i roda lom. 
Dr. Venetianer Lajos. A zsidóság eszmei cs ta-

nai. Budapest, 1904. Singer és Woltner kiadása. E 
könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megis-
mertetni ; fol akarja tüntetni azokat az eszméket 
miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak. A 
fejezetek következő cimek alatt csoportosítják az 
idézeteket. Isten. Ember. Szeretet. Főbűnök, bol-
dogság. Erények. Megtérés. Törvény. Jutalom és 
büntetés. Izrael. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. N. Azt szeretné tudni, hogy miért ne-
vezte a csabai napilap Szeberényi L. Zs.-t Kossuth 
gyűlölőnek. Így mondja el az okát a I». H. ,,A ta-

vaszon esett, hogy békéscsaba község közgyűlésén 
Kossuth Lajos szobráról volt szó. S megtöri eut az 
a botrány, hogy felállott egy ember és beszélt, zagy-
ván, sületlenül olyasfélét, hogy Csabának nincsen 
pénze Kossuth-szoborra s ha a hontlak minden-
áron szoborról álmodoznak, csinálják meg úgy, 
mint a bútorgyárat, részvénytársasági alapon, Aki 
ezt a zagyvaságot mondta, és mondta sajna anél-
kül, hogy ott menten megkapta volná érte a lec-
két — Szeberényi Lajos Zs. volt. Ugyanaz, a ki a 
Pesti Hírlapban Szeberényi L, Zs. név alatt szere-
pel és pánszláv eszmékkel akar hódítani." Mily fe-
neketlen cinizmus! Kossuthról ily iróniával, satirá-
rával mer gúnyolódni, mert gúnyolódni egy Szebe-
rényi L. Zs. ! Pedig Kossuth a tót népet is fölsza-
badította a jobbágyság igája alól ; pedig Kossuth a 
lutheránus egyháznak is jótevője volt az 1848-iki 
törvény által ; pedig Kossuth büszkesége a luthe-
ránus egyháznak is, pedig Kossuth Lajost az egész 
magyar nemzet, sőt az egész művelt világ tiszteli ; 
mihaszna — magyar volt ; Nincs kegyelem Kossuth 
Lajosnak Szeberényi L. Zs. úrnál. Kossuth Lajos 
szobrát bútorgyári részvénytársaság ügye gyanánt 
fogja fel a gőgös, szegény, sivár, üres lélek ! De 
hát kit ne nézne le Szeberényi L. Zs., ha neki 
Kossuth Lajos emléke is csak — fitymálás és 
gúny tárgya ? ! 

Palyázati h irdetii i ény. 
Udvarhe ly vármegyében Zsombor köz-

ségében, az ev. luther . 

lelkészi állas 
üresedésbe jött, (869 ev. luth, lélek száma 
— törzsfizetése 1800 korona.) 

Ezen ál lásnak betöltésére ezennel f. é. 
november hó 27-ig pá lyáza t h ú d e t i k . 

Teljesen felszerelt kérvények az ev. luth, 
kerületi esperesi hivatalhoz Lenineken, up. 
helyben küldendők. 

115.2-1 A köWuii ev. lülli. líeriileíi loozistorium. 

Pályázat. 
A pestmegyei ág. h. ev. esperességhez tartozó 

rákoskeresztúri egyház 

lelkészi állomására, 
melynek javadalma tisztességes lakás, terjedelmes 
házikert, stóíák. olTertoriumok, 588 korona alapít-
vány évi kamata, hivatalos ügyekben és a tüzelő 
anyagnak a paplak udvarára szállításához szüksé-
ges fogatok, a lelkész használatába utalt földek ál-
lami adója és e félék, a mennyiben azokat az egy-
ház fizeti és a mi fő, 1837 korona az egyház és a 
politikai község pénztárából negyedévenként előre 
és 41 katasztrális hold és 790 négyszögöl kőröstói 
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és 1 katasztrális hold és&OO négyszögül rózsahegyi 
dülobeli földek haszonélvezete, melyek mfiveltëtëse 
azonban a lelkész dolga, özvegyi ségély 400 koro-
nás alapítvány cimén, melyeit niiudigi az ötöbbi lel-
kész Qzvegve és árvája jélvez, lia ugyan van ilyen. 

A lelkész kötelességei a rendeseken kivül az, 
hogv egvmás után következő két vasárnapon né-
meV és' tót vagyis kettős nyelvű istentiszteletet és 
prédikációt tart, a harmadik vasárnap, illetve ün-
nepnapon pedig magyar nyelven tart istentiszteletet, 
illetve prédikációt. A fenti javadalomért köteles a 
lelkész a vizsga alkalmával megjelent hivatalos 
egvéneket, mint az egyház vendégeit saját költsé-
gén ellátni és köteles az ürvacsoráhz mindenkor 
szükséges bort is sajátjából kiszolgáltatni. 

Jelentkezni kel! alulírott főesperesnél novem-
ber 24-ig. 

Czesléd, 1904. november 2. 

Baniczky Lajos, 
esp. főfelügyelő. 114—2—1 

Török József, 
főesperes. 

Pályázat 
a bánsági agost. h. egyházmegyéhez tartozó 

resiczai 

készi állomásra. 
I. Javadalom : 
1. AZ egyház pénztárából 680 korona. 
2. Az államtól congrua cimén 993 k. 14 f. 
3. Szabad lakás : három szoba, konyha, ka-

mara, padlás és egy kis kert az udvarom 

4. Stóladijak : keresztelés 2 kor. Avatás 1 k. 
Ksketés 1) kori Kre'temetés 2 kor. Nagy temetés 
4 kór. Aüyaköhyvi kivonat 4 kor. 

•5. ítoaópi oflértorium karácsony, lmsvét és 
pünkösdkor. 

II. Szolgálati nyelv a német. A ki tótul is tud, 
előnyben részesül. Jelentkezhet minden ág. h. ev. 
segédleikészül alkalmazható 24 éves egyén. 

Szabálvszerü jelentkezés a főesperesnél f. évi 
november végéig. 

Temesvár, 1904. november hó 7-én, 
Kramár Béla 

IIB. 2 - 1 főesperes. 

Pályázat 
A kassai ágost. hitv. evang. I. egyházközség 

lelkészi állására 
pályázatot nyilunk. 

I. Dijlevél szerinti javadalom: a) az egyház 
pénztárából havi előleges részletekben járó ' évi 
rendes íizetés 2300 kor. ; b) az iskolai pénztárból 
a Sandross alapból járó fizetési pótlék fejében évi 
126 k. félévi utólagos részletekben ; c) fadeputá-
tum évente 14 m3 bükk és 14 m3 tölgy tűzifa ter-
mészetben, fuvar és vágatás nélkül (ez időszerinti 
ára 182 k.; d) konfirmációi, urvacsorai, esketési 
offertóriumok, anyakönyvi kivonati dijak, kérészte-
lések utáni palástdijak (10 évi átlag kimutatás sze-
rint körülbelől évi 2 0 0 0 kor. érték) ; megjegyez-
tetvén, hogy az egyház a „szabad 'stóla" gyakor-
latát tartja fenn, de kiköti, hogy teljesen szegénv 
hívektől stóla nem követelhető; e) szabad lakás 
a paplakon mint eddig (értéke 1000 k.); f) az egv-
ház tulajdonát képező Fried-féle gyümölcsös kert 
felső részének közös haszonélvezete a tanítókkal 
(értéke 20 k.) 

I I . Kötelességek: 1. magyar és német nyelvc : 
egyházi szolgálat teljesítése az isteni tiszteletek 
rendjére nézve az egyház által időnként megálla-
pítandó rend és mód szerint; 2. templomi és 
egyéb egyházi szónoklatoknak gondos és méltó 
elvégzése; 3. a konfirmálandó ifjúságnak konfirmá-
ciói oktatása az egyházi hatóság által szabályozott 
módon és időben ; 4. a vallástanítás fölötti őrkö-
dés ugy az evang. elemi és polgári iskolában, mint 
a város minden nemű más tanintézeteiben, hol a 
vallásoktatást a vallástanár végzi, de köteles a lel-
kész maga is vallást tanitani, a mennyiben erre 
az egyháztól esetről-esetré meybizást nyerne ; 5. 
a cura pastoralis gyakorlása ; 6, általában mind 
azon kötelességeknek pontos és hü teljesítése, me-
lyek az egyházi Alkotmányban a lelkészre nézve 
eiőirva vannak és a protestáns lelkészi hivatal fo-
galmából és céljából önként folynak. 
v Pályázati kérvények theol. akadémiai és egye-
temi bizonyítványokkal, minősítvén y nyel és szol-
gálati bizonyitványnyal felszerelve, az alóiiri espe-
reshez Lőcsére küldendők. 

Pályázeti határidő 1904. november 22, 
Kelt Kassán és Lőcsén, 1904. évi októbei hó 

25-én. 
Az egyházmegyei elnöksét 

Dianiska András 
esperes. 108. 2 - 2 

Benczúr Géza 
esrvházm. felügyelő. 

SZALAY GYULA 

nyomású nemes szó-
lam u hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

H aktáron tart kis-
sebb nagyságú uj ésj 
átalakított templom ' 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
amint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
112. 1 5 - 1 . 

Székesfehérvárott. 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉTBEN. 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü lég-



Minden család pénzt takarít ! ! : 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
9 5 kr. f, 1-40 f. 19 0 

Finom-íijoivé 8>sä3«i 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2 - 2 0 f . 2 -90 f. 3 - 4 5 .•> r ö p A 

111. 2 6 - 2 - n Remek G^zein-gvászon 
•DaíUjiszt ( i i i tnituro 
caiFt" . 2.10 í 2 . 9 0 
t •'{. 3 . 4 0 f. 3 . 9 0 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f 
1.72 i. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65 . 

HO rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f 4 - 9 5 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős rég rum-
burgi vászon csak 

5 . 6 0 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6 40 

50 rőfös vég bői-
vászon 

csak 8 25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 45 

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4 65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
"f. 6 . 8 5 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4 55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5*4:0 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 4 0 

30 rőfös vég fehér 
csikós i'Sinvat ágy-
huzatra csak f, 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyliuzatra csak 
f. 7 - 4 0 

Remek női ing 
vászonból, kézi hím-

zéssel csak 
8 5 kr. f. 1-15 f. 1-55 

Remek női Cbiífon 
ing schweizi hím-

zéssel csak 
f. 110 f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

9 8 kr. f. 1-25 f. 1 5 6 

Remek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. M 8 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknvák hímzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2 ,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nvák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 2 2 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
bosszú és l2/a mtr 

széles csak 
9 2 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 

2 mtr hosszú, l ' / j 
mtr. széles csuk 

f. 1 0 5 

Nemzetközi keresk. í i p í i t e 
Od 0 

B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz . i.e. 

Remek selyem Cloth 
paplan minden szin-

ben csak f. 3.95 

Remek Casclimir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3 -55. 

Az 1902 . évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá-
i j táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- ^ ^ 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. ^ ^ 

1 Wegenstein C. L. » 
első délmagyarországi : = 

* orgona-épilő műintézet w 
i (villamos üzemre berendezve ^ 

^ IjLáJtj T e m e s v á r o t t . % 
ffifflfflfl Szá l l i t k i tűnő, l e g ú j a b b ^ 

AV MmIkIä r e n d s z e r s ze r in t k é s z i t e t t f? 
7S pneumatikus rr— ^ 

t o r g o n á k a t | 
bármily nagyságban K* 

^ a legolcsóbb árak mellett. S 
Javítások, átalakítások és hangolások át-

2 vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem- ^ 
3 mel eszközöltetnek. 
2 liővebbi felvilágosítással és költségvetés- J 
7 \ sel szivesen szolgálok. 
«» Az 1896 . évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

mel kitüntetve. 27—24- ft 

baktai EGRY FERENCZ' 

Kivonat az elismerő iratokból: 

Tekintetes Egry úr ! 
Harangjávallegnagyobb fokban megvagyunk elégedve, 

még pedig minden tekintetbe. 
A jó Isten segitsen önnek még számos ily harangot 

önteni, az Ur dicséretére. 
Hrabeszke, (Sárosm.) 

Leukánics Miklós, 
gk- lelki-». 

harangöntő 
K i S - G e j Ö C Z , U n g m e g y e . 

Ajánlom harang-
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatéri te m. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t kérn i ! 

j u a d ^ u i . rv u vuuiui usag n i cg tu i i <xct cuiuciu 
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sssssb a e j , H 3 B I g Világhírű ! 
a „REKORD"f; f e s t é s z e t i m ü i n t é z e t a k i -

álóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 9 6 - 2 0 - 7 

Elsőrangú képek árai : 
Olaj- , a q u a r e l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n fénykép után 

48—63. cm. nagyságban ára . . 20 k o r o n a 

Legfinomabb kivitelű B l o m - , P l a t i n -
é s k r é t a r a j z á r a 5 k o r o n a 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„f̂ EkORD" festészeti npniezei 
B u d a p e s t , VII . , Ro t t enb i l l e r -u tca 46. 

Pályázat. 
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházme-

gyébe kebelezet t vizesréti egyházközségben 
megürül t tót nyelvű 

rendes lelkészi állásra 
pályázat hirdettetik. Ezen állással a követ-
kező javada lmazás van egybekötve. 1. Hi-
vány szerint megál lapí tot t termények, föld, 
rét és stóla illeték 1350 kor. 24 fill. 2. Ál-
lamsegély 335 kor. 88 fill. 

Folyamodók a lelkészválasztási szabálv-
renclelet 14 és 15 szakaszaiban foglalt kel-
lékekkel, iskolai és szolgálati bizonyítványaik-
kal felszerelt kérvényeiket , alólirott főespe-
reshez, f. évi november 15-ig ad ják be. 

Rozsnyón és Grömör-Panyiton, 1904. évi 
október 23-án. 

Kubinyi Géza 
egvházm. fe lügyelő . 109. 2 - 2 

Terray Gyula 
főesperes. 

Készí t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
R a k t á r : B u d a p e s t , V . , L i p ó t - k ö r u t 15 . 

Gazdasáqi Gépeket szerkezetű Benzin és szivóqáz-motoroka 
B e n z i n - m oto r o s c s é p l ö k é s z l e t e k. 

<D 

1 2—50 
l lóerőig 

z 

25 25—18 

ivíaloméfoitészet : hengerszékek, m i n i é n eszakmába vágó K Ü l Ö n l e C i e S S é C ! Legújabb szerkezetű csavaros 
L g'ép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. ° és szabad, víznyomású borsajtók. 

Osborne D. M.-féle v í l ágh i rü amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 
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S V A I . BGYHAZ ÉS ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 
Félévre . . 6 „ 

Negyedévre . • 3 „ 
Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés d i ja : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negj'ed oldal . 4 
Nyolczad oldal 2 „ 

Báró Prónay Dezső egyetemes fel-
ügyelő megnyitó beszéde az egyete-

mes gyűlésen. 

Átha tva azon vallásos és szép ima által, 
melyet érdemes egyházi főjegyzőnk egyete-
mes gyűlésünk bevezetésénél szokásos isteni 
t iszteleten mindn} rájunk épülésére elmon-
dott, üdvözlöm teljes tisztelettel és hitrokoni 
szeretet tel evangelikus egyházunk összegyűlt 
tagjai t . A történelmi fejlődésnek következ-
ménye, hogy az egyházi élet súlypontja egy-
házkerületienkben fekszik. 

A kerületekben alakul ki egyházunk köz-
véleménye, az igy kialakult közvélemény je-
lentkezik és uralja egyetemes gyűlésünket. 
Ezzel számolni kell mindenkinek, a ki egy-
házi közügyekben résztvesz. Számolok én is. 
A tárgy, mely eg}rházunk közvéleményét ma 
leginkább foglalkoztatja, az 1848: XX. t.-
oikkben lefektetet t elveknek és ezek megva-
lósításának a kérdése. Ez olyan uralkodó 
eszméje egyházi közvéleményünknek, hogy 
ez elől nem térhet ki senki, olyan ez, mint 
a minket környező levegő, melyet mindenki 
besziv. Az 1848: XX. t.-cikkben lefektetett 
elvek végrehajtásáról van szó. Egyházunk a 
mult időkből két dolgot vett át. Önkormány-
zati jogaihoz való ragaszkodást , szeretetet, 
az önkormányzati jogot oly széles terjede-
lemben értve, mint a milyen terjedelemben 
r i tkán rendelkezik vele valamely felekezet. 
Az önkormányzat tal egyházunk átvet te a 
szegénységet is. A szegénység nyomasztó, 
de azért a szegénység nem jelenti a nyomo-
rúságot. A nyomorúság megtöri az embert, 

a szegénység felemeli. A nyomorúság az er-
kölcsi élet követelményével szemben nehe-
zebbé teszi a helyzetet. A szegénység nem 
teszi nehezebbé, sőt az evangélium tani tása 
szerint a gazdagság inkább mint a szegény-
ség. — Anj 'agi kérdésekről is szó van az 
1848: XX. t.-cikkben és erkölcsi elvekről is. 
Várjuk az államtól vagyoni helyzetünk javi-
tását . A magyar honi evangélikus egyház a 
mult idők hagyományaiként önkormányzat i 
hagyományai mellett és szegénysége mellett 
megnyer te a más felekezetűek közül az el-
fogulatlanok szeretetét és rokonszenvét. En-
nek a. rokonszenvnek és becsülésnek egyik 
alapja éppen az volt, hogy az evangélikus 
egyház szegénysége dacára is képes volt 
nagy szolgálatot tenni a hazai közművelő-
désnek s példáját ad ta annak, hogy áldozat-
készséggel csekély eszközökkel is lehet nagy 
eredményeket elérni. Midőn erre utalok, te-
szem azért, hogy felhivjam a figyelmet arra, 
hogy az 1848 : XX. t.-cikk megvalósí tásával 
nemcsak arra legyünk tekintet tel , hogy mit 
nyerünk, mit adnak, de hogy hogyan adják ? 
A végrehajtás legyen az elveknek külső té-
nyekben való elismerése és ne csak az anyagi 
előny számszerű jelentkezése. A fö dolog le-
gyen a biztosíték az iránt , hogy a mit nél-
külözések és szenvedések árán mint egyház-
nak egyik legfőbb erkölcsi kincsét megsze-
reztünk, önkormányzat i jogainkat csorbítatla-
nul származtassuk át a jövőre. Abban a re-
m é l t b e n , hogy egyetemes gyűlésünk tanács-
kozásainál ezek az elvek irányadók lesznek, 
még egyszer üdvözlöm a gyűlés tagjai t . 



Á liturgiára vonatkozó ujabb „negy-
vennyolcz". 

A vasi felső egyházmegye papi értekezletének 1904, 
évi április hó 14-én tartott ülésében leiolvasta 

S T E T T N E R G Y U L A 
az értekezlet elnöke. 

(Folytatás.) 

"10. Mig a római egyházban a l i turgia 
túltengése mellett az Isten igéjének hirde-
tése elsatnyult, elsorvadt; addig a mi isteni 
tiszteleteinkben a prédikálás túltengése f o t y -

tán a szorosb értelemben vett liturgiái ele-
mek elhanyagoltatván sorvadásnak indultak. 
A templombajárók igen sok helyen azt hitték 
és azt hiszik, hogy még mindig jókor van, 
ha az isteni tisztelet megkezdése után fél-
órával jönnek, mert akkor kezdődik a pré-
dikáció ; nem lévén az iránt érzékük, hogy 
épen a l i turgiában érvényesül a hivők sere-
gének tényleges részvéte, közreműködése. 

11. Akár az egyház mulasztása lett le-
gyen oka a hivek közönyösségének, akár pe" 
dig a hivek részvétlensége folytán restült 
meg az egyház is : a liturgia kérdésének fel-
vétele annyit mindenesetre bizony it, hogy 
feléledt annak tudata, hogy e téren is tenni 
rendezni, tisztázni, javitani valónk van. 

12. Némelyek az egyformaság hiánj 'á t 
panaszolják fel, minek folytán a pap, ha akár 
szomszéd gyülekezetben ta r t isteni tiszteletet, 
kénytelen előbb megkérdezni, hogy mi it t a 
„szokás" ? — Mások keveselik a liturgia ma-
radványokat, a melyek még fentar tot ták ma-
gukat ; mig ismét mások még a legkeveseb-
bet is sokalják. 

13. Ha megkérdezzük a római egyházat, 
miért tűr csak egy nyelvet, még pedig a holt 
latin nyelvet l i turgiájában, azt kapjuk fele-
letül, hogy élő nyelv módosul, élő nyelv hasz-
nálata mellett tehát a liturgia is a változás 
eshetőségének volna kitéve ; ha pedig a nép 
nyelve vétetnék használatba, a liturgia is 
annyiféle lenne, a hányféle a nyelv. Egyfor-
maságról akkor szó sem lehetne. Nagyon 
fontos igazság ez, melyből a mi többnyelvű 
magyarhoni egyházunk részére azt a tanul-
ságot merithetjük, hogy eltévesztett eljárás 
volna, a liturgiát a nj^elvek sajá tságának 

figyelembe vétele nélkül megállapitani, egy-
formásitani akarni. 

13. Ha a római egyház isteni tisztele-
tében a liturgia túltengését tapasztal juk — 
viszonyítva, a l i turgiát az ige hirdetéséhez, — 
másrészt épen a római egyTház l i turgiája is 
a maga lényegéből ki lett forgatva a nép 
nyelvétől idegen holt nyelv használata foly-
tán. A hivők serege a tevőleges részvételből, 
mely a liturgiában lényeges, ki lett zárva. A 
gyülekezetet helyettesitette az énekesek kara ; 
a hol ez nem állt rendelkezésre, — .esetleg 
egy ,,minisztráló : t iskolás gyermek, a kit a 
gépiesen elmondandó latin mondatkák— jól — 
rosszúl kiejtésére betanítottak. 

Az áhitatos közönség a misét már csak 
..hallgatta1'. o 

15. A nép n}7elvén való éneklést a ró-
mai egyház ez idő szerint még megengedi 
ugyan ; de a ,,Ceciliánusok" törekvései ujabb 
időben oda irányulnak, hogy e téren is min-
dent reformáljanak latinra, hogy a nép a 
nyilvános isteni tiszteletnél teljesen elné-
muljon. 

16. Ha el lehetne tekintenünk attól az 
alaptévedéstől, mel}7 szerint a római egyház 
isteni tisztelete lényegileg mise-áldozat, a 
lelkész tehát áldozó pap ; ha el lehetne tekin-
tenünk attól a másik tévedéstől, mely a ró-
mai szentek seregével különösen a szűz Má-
riát, az egek királynéját, mint segitőt és 
közbenjárót foglalja az isteni tisztelet kere-
tébe ; ha el lehetne tekintenünk attól, hogy 
a nép nyelvének mellőzése, magának a 
hivő közönségnek mellőzése és igy az isteni 
tiszteletnek a maga lényegéből való kiforga-
tása : t isztán a liturgia alaki szerkezetét 
véve szemügyre, készségesen elismerhetnők, 
hogy a római egyház l i turgiája a vallásos 
művészet remek alkotása, mely azonban épen 
az által, hogy mindig ugyanazzal az eg}~for-
masággal végeztetik, a gépszerű formáiiz-
musba sülyedés csiráit önmagában hordja. 

17. A mise előkészítő részét, mely Luther 
idejében még nem volt a római egyházban 
sem általánosan elfogadva Luther mellőzte. 
Későbbi liturgusok már a XVI. évszázad 
második felében felvették belőle a követke-
zőket : 



Liturgus : In nomine Pat r i s et. Filii et 
Spiri tus sancti. 

Gyülekezet : Amen. 
(Az úgynevezett ,, lépcsői ma" a vulgata 

szerint a 42-dik, a mi számitásunk szerint a 
43. zsoltár l i turgus és minisztráns által alter-
nat im elmondva, valamint az ezt követő 
„Gloria Pa t r i et Filio et Spiritui sancto", 
melyre a minisztráns felel : ,,Sicut erat in 
principio et nunc et Semper et in saecula 
saeculorum. Amen". — elmaradt). 

Lit. Adiutorium nostrum in nomine Do-
mini. 

Gyül. Qui fecit coelum et terram. 
Lit . felhivja a gyülekezetét imádkozásra 

és bűneinek bevallására (invitatorium). 
Confiteor Deo omnipotenti . . . 
Misereatur vestri omnipotens Deus . . . 
Gyűl. Amen. 
Lit. (Absolutio) : Jndulgent iam, absolu-

tionem et remissionem peccatorum tr ibuat 
nobis omnipotens et misericors Dominus. 

Gyűl. Amen. 
Oly vasárnapokon vagy ünnepnapokon, 

a mikor az Ur vacsorájának kiszolgáltatása 
egésziti ki az isteni tiszteletet, a közönsé-
ges isteni tiszteletet megelőző gyónáshoz 
ebből az előkészitő részből lehetne a litur-
giái elemeket felkasználni. 

Az adiutorium után következnék a Szent 
igére alapitot t rövid gyónási beszéd. 

Az absolutiót megelőznék a nálunk álta-
lánosan szokásos kérdések a gyülekezet fe-
leleteivel („valljuk", — ,,bánjuk", — „hisz-
szük" —). 

Más alkalmakkor ez a rész eleshetnék. 
18. A római liturgia szerint a fő isteni-

tisztelet kezdődik az „iutroitussal", mely 
a la t t a zsoltárokból") vett igét értjük, a mely-
nek kezdő szava szerint egyes vasárnapok 
külön elnevezéssel is jelöltetnek (Estomihi, 
Invocavit, Remeuiscere, Oculi, Sactare, Incli-
ca, Jubilate, Cantate, Exandi). Az iufroitus 
(a Kyriével és glóriával) több tekintetben 
egyezik a „praefat ióval", a mely a római 
liturgia legünnepélyesebb részére, a szorosb 
értelemben vett „miseáldozatra" előkészit. 

A mi liturgiáink az ünnepélyesebb isteni 
*) Vagy a prófétákból. 

t iszteletet a praefatióval kezdik, a glóriával 
folytat ják. 

19. Az isteni t iszteletet megnyitó ének 
után a lelkész üdvözli a gyülekezetet, mely 
az üdvözletet viszonozza. 

Lit. Dominus vobiscum. 
Gyűl. E t eum spiritu tuo. 
L. Sursum corcîa. 
Gy. Habemus ad Dominum. 
L. Grat ias agamus Domino Deo nostro. 
Gy. Dignum et iustum est. 
L. Vere dignum et iustum est, aequum 

et salutare, nos tibi semper et ubique gra-
tias agere, Domine sancte, Pa t e r onmipotens, 
aeterne Deus . . . 

Gy. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus 
Deus Zebaoth! Pleni sunt coeli et terra gloria 
tua. ( ? . . . . Hosianna in excelsis . . . ?) 
Hallelujah ! Hallelujah ! 

L. Gloria in excelsis Deo et in ter ra 
pax hominibus bonae voluntatis ! Laudamus 
te, benedicimus te, grat ias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. Domine Deus, rex 
coelestis, Deus pater omnipotens ! Domine, 
Fili. unigenite, Jesu Christe ! Domine Deus, 
agnus Dei, Filius Patr is , qui tollis peccata 
mundi miserere nobis ; qui tollis paccata 
mundi, suscipe deprecationem nostram ; qui 
sedes ad dexteram Patris , miserere nobis ! 

Quoniam tu solus sanctus, tu solus Do-
minus, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum 
sancto spiritu in gloria Dei Patr is . Amen. 

20. A „Kyrie eleison ! Christe eleison 
Kyrie eleison r '-nak a l i turgiákban a „gloria" 
előtt van helye. A római eg3 'házban e sza-
vakat azért mondják, vagy éneklik görög 
nyelven, hogy isteni tiszteletökben a görög 
egyházzal való eg} ség is kifejezést nyerjen. 
Evang. liturgiák is megtar to t ták a Kyriét 
(görögül vagy a nép n}Telvén). Nálunk nem 
szokásos. Pótolja egyébiránt a 19. sz. alat t i 
záróimában ismétlődő „miserere nobis !" 

21. A liturgus szavait „Gloria in excel-
sis Deo !" a gyülekezet (vagy énekkar) is 
folytathatná : „et in ter ra pax hominibus 
bonae voluntatis. Hallelujah !" 

Lit. Laudamus te — sat. mint fent a 
19. sz. a. 

22. A praefatio és glória után, melyben 
a gyülekezet állva vett részt, következik a 



gyülekezet éneke (egy vagy két vers, mely 
a la t t a l i turgus az oltár felé fordulva marad). 

13. Az introitust minteg}' pótolja a li-
turgus által szokás szerint az oltár felé for-
dulva mondot t (vagy énekelt) ige, például 
Adventben (Ezsaj. 40, 3.): 

, ,Tisztítsátok az Urnák ú t j á t ! 
Hallelujali !" 

a gyülekezet feleletével : 
„Egyengessétek meg a pusztában a mi 

Is tenünknek ú t j á t ! 
Hallelujali !" 
(Collecta). Lit . Imádkozzunk ! Rövid ima, 

vonatkozással a felolvasandó vasárnapi vagy 
ünnepi epistolára. 

Az imára felelhet a gyülekezet „Amen"-
•nel, mia la t t a l i turgus az oltár felöl a gyü-
lekezet felé fordul és az epistolát felolvassa. 
Az epistola felolvasására felel a gyülekezet : 

,,Deo grat ias !" 
24. (Graduale). Rövid ima — vonatko-

zással az evangyeliomra, — melynek felol-
vasására felel a gyülekezet : 

Gry. Laus tibi Cliriste ! 
(L. Pe r evangelica dicta deleantur uos t ra 

delicta). 
25. Alkalmasnak vélem, hogy ha a szó-

széki beszéd textusa az evangyeliom. blvas-
tassék az ol tárnál az epistola ; lia a beszéd 
textusa az epistola, az evangyel iomnak az 
ol tárnál legyen a helye. H a pedig szabad 
textus t választot t a lelkész, tekinte t te l legyen 
arra , hogy evangyeliomi szakasz mindenesetre, 
akár mint alapige, akár az oltár előtt felol-
vasásra kerüljön. 

26. A perikopának az oltár előtti felol-
vasását követi (ugy a római, mint az evang. 
egyház l i turgiáiban a „Credo", melyre nézve 
némely li turgusok k ívánatosnak vélik, hogy 
a lelkész felszólítására és vele együt t az 
egész gyülekezet mondja el fennszóval. Má-
sok a gyülekezet énekével (,,A\ ir glauben all 
an einen Gott") kivánják pótoltatni . Nálunk 
a ,,credo" a közönséges va tá rnap i isteni tisz-
teletben mint a l i turgia állandó része meg-
lehetős ál ta lánossággal — mellőztetik. Ta lán 
azért is, mivel elhely e^tetése a lka lmat lannak 
ta lá l ta tot t . 

27. A római egyházban a prédikáció, a 
mennyiben az ünnepélyes isteni t isztelet ke-

retében helyet igényelt — vagy az evangye-
liom felolvasását, vagy a „credót" követte. 
Némi habozás látszik ebben, valljon a credo 
még a ..missa catechumenorum^-l ioz tar to-
zott legyen-e, vagy pedig már a ,,missa íide-
lium"-lioz. Mert a prédikációnak mint tani-
tásnak , az elsőhöz kellett tar toznia . 

28. Lu ther eleintén a , ,credo" elé k ivánta 
a prédikációt helyezni, mint a mely a hi tre 
serkent és a hi tval lásra előkészít ; nem so-
kára azonban ha tá rozot tan a , ,credo" u tán 
jelölte ki a prédikáció legalkalmasabb helyét. 

29. A perikopa oltári felolvasását* követi 
nálunk a gyülekezet közéneke és a szószéki 
szent beszéd, melynek rendjére nézve a kö-
vetkezők ta lá l t a tnak megjelölve : 

Votum. — (Bevezetés ; — a gyülekezet 
énekverse ; — Miatyánk). Alapige. — Be-
széd. — Közima. — Egyház i hirdetések. — 
Miatyánk. — (Záró votum — vagy : Áldás). 

Egyelőre csak annyi t jegyeznék meg e 
helyen, liogy7 ta lán elég a Miatyánkot csak 
egysééi' e lmondani a szószéken. 

30. Olyan helyeken, a hol az Aroni ál-
dás t a lelkész a Miatyánk u tán a szószéken 
mondja, az ezt követő gyülekezeti énekvers 
zár ja be a közönséges isteni tiszteiecet. Más 
helyeken közvetlenül a Miatyánk után kezdi 
a gyülekezet az utolsónak kijelölt énekverset, 
melynek éneklése a la t t a lelkész az oltár elé 
lép és ott mondja az Aroni á ldást — és : 
. .Ziehet hin in Fr ieden !" (Ite, missa est"). 
Ismét más helyeken az oltár előtti záró litur-
gia a következő : 

L. Dominus vobiscüm. 
Gy. E t cum spiritu tuo. 
L. Oremus. 
Rövid hálaadó ima a hal lot t i g é é n és az 

Aroni áldás. 
Az imára, valamint az á ldásra a gyüle-

kezet Ámennel felel (ill. felelhet). 
Az orgona u tó já téka a la t t a gyülekezet 

kivonul a templomból. A kik az Ur vacso-
rá jával élni kivannak v i s szamaradnak és az 
oltár közelében lévő székekben foglalják el 
helyeiket. 

31. A római l i turgiában a missa fi.de-
lium részei : a credo (? 1. fent a 27. sz. a.) 
az ojjertórium a praefat ióval és a szoros ér-
telemben vett mise-kanon. 



Az offer tor iumnak nevezet t ima épen 
onnan vet te elnevezését, mivel mondása vagy 
eléneklése a l a t t az Ur aszta lához járuló hi-
vek kenyeret , bort és egyéb adománya ika t 
fe la jánlot ták az o l tár ra , melyekből az Ur 
vacsorá jához szükségesek elkülönit tetvén, a 
többi fé l re té te te t t a templom és az egyház 
szolgái javára . 

A mi t a római l i turgia az offer toriumból 
csinált, annak a mi egyházunkban eg}*által-
jában nem vehet jük hasznát . 

A praefat iónak helye m á r a 19. sz. a. 
meg volt jelölve. 

(folyt, köv.) 

Belföld-
Az egyetemes gyűlésen fe lo lvastatot t a kor-

mány leirata is, amit a közös bizottsághoz intézett. 
Erre a jogügyi bizottság javasolja, hogy az a pro-
testáns ügyeket közösen intéző bizottsághoz tétes-
sék át. 

Veres Józsel hozzájárul a javaslathoz, hogy az 
ügy áttétessék a közös bizottsághoz. Mindamellett 
egy-két megjegyzést óhajt tenni. Nagyjában öröm-
mel fogadja a korvány javaslatát, de részleteiben 
némiképen aggodalmaskodik. Aggályát tejezi ki a 
leirat ama kifejezései fölött, hogy „a törvényesen 
bevett vallásfelekezetek közötti tökéletes egyenlő-
ség és viszonosság az egész vonalon érvényesül-
jön, természetesen tekintetbe vételével a törvényes 
fejlődés és az egyes vallásfelekezetek benső termé-
szete által előidézett különös viszonyoknak". Ez a 
korlátozás eszébe juttatja az embernek azt a híres 
törvényt, ami megadott sok jogot a protestánsok-
nak, salvo tarnen jure dominorum terrestrium. 
Evvel azután mindent elrontott ! Köszönettel ve-
szi tudomásul, hogy az egyházi adó terhén végre 
könnyíteni akar a kormány; de kifogása van az 
ellen, hogy a lelkészi íizetés rendezését, vagy a 
korpótlékkal kiegészítés vagy a congrua fölemelése 
utján tervezi. Nem vagy az egyiket vagy a másikat, 
hanem mindakettöt joggal kértük, sőt a harmadi-
kat is, a nyugdíj ügyének méltányos rendezését. 
Az egyház jövője a lelkészeken fordul meg. Ha a 
mostani 1000 korona íizetés marad meg, erre a 
pályára csak a vagyonban és tehetségben legsze-
gényebbek fognak menni, kényszerűségből, nem 
hivatásérzetből, nem lelkesedéssel. Ezek alatt tönkre 
megy az egyház is, a lelkészi állás tekintélye is. 
Az emlékirat a 800 Irtos fizetésnél maradt; ámde 
azóta a köztisztviselők lizetéset tetemesen föleinelte 
az állam, az élet is megdrágult ; méltányos, sőt 
halaszthatatlanul szükséges, hogy a lelkészi Íizetés 
minimuma folemeltessék annyira, a mennyire a 
lelkész tudományos képzettsége, működésének ér-

téke, hivatásának tekintélye megköveteli : kapjon 
tehát legalább annyit, mint a középiskolai tanár, 
alapfizetés, korpótlék, nyugdíj tekintetében. A 800 
fi t. miatt általános az elégedetlenség, sőt zúgolódás ; 
a tervezett congressust azért mellőzték a lelkészek, 
hogy hatóságaik ellen ne látszassanak tüntetni és 
főkép azért, mert szeretik hinni, hogy a hatóságok 
a jogos kívánságot méltányolva, komolyan, őszin-
tén, melegen karolják fel az ügyet és kieszközlik 
teljesítését. A kérés teljesítésének eddig sem a 
pénz hiánya volt az oka, hiszen a csekély con-
gruára is tiz hosszú évet kötött, ki a törvény, holott 
más tisztviselőknél sokkal nagyobb összegeket még 
visszamenőleg is megszavazott. Furcsa az, hogy 
mi zörgetünk, panaszkodunk legrégebben, legkisebb 
fizetésen, és mégis éppen a mi fizetésünk javítá-
sát halasztja el megint a kormány, beláthatatlan 
időkre. Felszólalásával alkalmat akar adni a lelké-
szeknek, annak kimutatására, hogy ebben mind-
nyájan egyet értenek, a vezető hatóságoknak arra, 
hogy erről meggyőződjenek. Kéri, mondja ki az 
egyetemes gyűlés, hogy a közös bizottság a lelké-
szi alapfizetést ne 800 frtban állapítsa meg, hanem 
a középiskolai tanár fizetése összegében, korpót-
lékkal és nyugdíjjal ; a fizetés rendezését ily érte-
lemben komolyan sürgesse a kormánynál. 

Zsilinszky Mihály hozzájárul, hogy az indít-
vány áttétessék a közös bizottsághoz. De helytele-
níti a politikát ide behozni és támadni a kormányt 
akkor, mikor éppen a kormány tényleg cselekszik, 
tárgyal a közös bizottsággal. 

Veres József szavainak helyreigazítása címén 
kér szót és kijelenti, hogy távol áll tőle a politikát 
ide hozni, és távol áll tőle, hogy gróf Tisza Istvánt 
mint protestáns embert és mint szabadelvű em-
bert megvádolja azzal, hogy egyházát gyengíteni 
akarja. De íizetésrendezéséuek halasztásával ezt 
teszi akarata ellen is. Mikor ő rámutat arra, ami 
hiányzik a leiratban, bár 10 év óta kérjük : az nem 
politika. 

Sztehló Kornél méltányolja a Zsilinszky által 
felhozottakat., de helyesnek tartja Veres felszólalá-
sát, mert ezzel ő csak a helyzet tisztázásához 
akart hozzájárulni, tájékoztatja avval a közös bi-
zottságot a kívánalmakról ; sőt magának a kor-
mánynak is szüksége van a támogatásra, sürge-
tésre, az ellenkező törekvés ellensúlyozása végett. 
Hadd tudja meg hát az itteni nyilatkozatokból a 
kormány is, a közvélemény is, hogy mi' a mi kí-
vánságunk és hogy a mostani elintézésben nem 
nyugszunk meg, kívánságunk most nem teljesített 
részét tovább is lönntarljuk. 

Materny Lajos kijelenti, hogy a lelkészek Ve-
res Józsel nyilatkozatát helyeslik és ahhoz csatla-
koznak. 

S\entiványi Árpád szerint már a kongruatörvény 
meghozatalakor aránytalanul kevés volt a megál-
lapított 800 frtos lelkészi fizetés-minimum. Elfő-



gadja azért a minimum magasabb megállapítása 
érdekében elhangzott érveket. De font.osabb kér-
dés az adó-ügy rendezése. A reformátusok zsinatja 
holnap ül össze s foglalkozni fog ezzel a tárgygyal. 
Javasolja annak a kimondását, hogy az ág, hitv. 
ev, egyház szükségesnek látja az ág. hitv. ev. egy-
ház zsinatjának összehívását s bizottságot küld ki 
a kérdés előkészítésére. 

Gyurátz Ferencz püspök a kormány leiratá-
nak -azt a pontját, amely az adózók terheinek 
könnyítését célozza, helyesléssel fogadia. Ami a 
lelkészi javadalmazásokat s az erre vonatkozó in-
dítványoknak a közös bizottsághoz való áttételét 
illeti, megjegyzi, hogy nemcsak azt kell tekintenünk, 
hogy mit kapunk, hanem azt is, hogy minő felté-
telekkel. Nehogy ugy járjunk, mint a kongruánál, 
hogy a kormány minden lelkésszel külön tárgyal-
jon, mert ez az autonomia meglazulására vezetne. 
Óhajtandó volna tehát, az átiratban kifejezést adni, 
hogy a közös bizottság őrködjék a protestáns au-
tonómia felett, hogy az államsegély ne a lelkészek-
nek külön, hanem az egyház-egyetemnek adas-
sék ki. 

Dr. Mikler Károly eperjesi jogakad. dékán a 
főiskolák tanárai érdekeinek megvédése céljából 
fordul az egyetemes gyűléshez. 

Dr. Fischer Sándor pártolja Veres indítványát. 
Haviár Dániel azt hiszi, hogy a kormány le-

irata értelmében előbb az egyetemes egyháznak 
kell az adózási törvényeket megállapítani. Előbb a 
kormány nem tehet semmit. Ha ez igy van, a zsi-
nat sürgősen egybehívandó s bizottság küldendő 
ki, amely az egyházi adózási viszonyokat újólag 
megállapítaná. A reformátusok buzgólkodtak és 
siettek is és zsinatukon már fognak is e kérdéssel 
foglalkozni. Ismétli tehát, hogy a zsinat tartása 
szükséges. 

Bélák István szintén indítványozza zsinat tar-
tását, mert zsinat állapította meg a lelkészi java-
dalmazásnak minimumát, tehát a zsinatnak is kel-
azt megváltoztatni. 

A jogügyi bizottság javaslatát elfogadták azza. 
a kijelentéssel, hogy az egyetemes gyűlés kimondja, 
hogy a lelkészi fizetések 800 ítos minimumát ezi 
dőszerint kevésnek tartja, s a felemelést mielőbb 
kívánja. 

A zsinat tartására vonatkozólag az ügyrend 
értelmében megengedett jogánál jogva az elnök 
hozzájárult ahhoz, hogy a zsinatügyben a tárgyso-
rozattól eltérőleg már most kezdődjék a tárgyalás. 

Rövid szünet után dr. Győry István előadja a 
jogügyi bizottság javaslatát, amely szerint küldes-
sék ki egy bizottság, amely a kerületek vélemé-
nyének meghallgatásával előkészítse a zsinat egy-
be I livását, jelentést tegyen ez ügyben a jövő év-
egyetemes gyűlés előtt. 

Szentiványi Árpád, Händl Vilmos, Materny La-
jos, dr. Meskó László, Ihász Lajos, Gyurátz Ferenc 

Haviár Dániel, Laszkáry Gyula, dr. Mikler Károly, 
Glauf Pál, Barcza Géza, Zsilinszky Mihály. Szelényi 
Aladár szólaltak fel a zsinat tartása mellett vagy 
ellen, az egyetemes gyűlés 47 szavazattal 45 ellen 
a jogügyi bizottság javaslatát fogadta el s bizottsá-
got küldött• ki a zsinat előkészítésére; ennek tag 
jai : az egyetemes és kerületi elnökségek, Láng 
Lajos, dr. Kéler Zoltán, Händl Vilmos, Kund Samu 
Pozsvék Sándor, Barcza Géza, dr. Wágner Géza, 
Haviár Dani, Veres József, dr. Meskó László, Mün-
nich Kálmán, Terray Gyula, Lányi Bertalan, Sztehlo 
Kornél, dr. Zsigmondv Jenő, Glauf Pál, Góbi Imre 

A bibliatársaság részére 6017 k. gyűlt be, 
Petrovics Samu sürgeti a bibliának a mostani 

irodalmi nyelvre leendő fordítását, mert a Károli-
féle forditás nagyon rossz. Gyurácz Ferencz vé-
delmébe veszi a támadás ellen a Károli fordítást, 
feltünteti annak nagy érdemeit; különben is az 
átjavitás folyamatban van. Erre Petrovics meg nem 
történtnek kéri tekinteni felszólamlását. 

Kimondotta a közgyűlés, hogy theologusok 
csak a tanári kar tudtával fogadhatnak el ösztön-
dijakat. 

A theologiai szervezet ügyében tudomásul 
vette a közgyűlés a szakbizottság javaslalát, mely 
szerint a tervezet a pozsonyi akadémiát érintetle-
nül hagyja, a másik két intézet további fejlődését 
örömmel üdvözli, a végrehajtást azonban akkora 
hagyja, mikor a szükséges költség meglesz hozzá. 
A tanügyi részt még részleteiben fogja a bizottság 
tárgyalni. 

Hosszú vita keletkezett a házépítés ügyében. 
Végre is azt határozta a közgyűlés, hogy a házat 
tölépitteti s a bizottságot intézkedés jogával ru-
házta föl. 

A közös protestáns bizottság felfogása követ-
keztében szükségessé vált az adózás ügyében in-
tézkedni ; ehhez hosszab idő kell, miért is kimondta 
a közgyűlés, hogy e végett dec. 7-én fogja foly-
tatni üléseit. 

Az alapokról szóló javaslat részletes tárgya-
lása is Wágner Géza indítványa következtében a 
decemberi ülésre maradt. 

Az ezredévi pályamű szerzője gyanánt Pokoly 
József ref. theologiai tanár jelentkezett. 

A közoktatásügyi bizottság a vallástanitási 
tantervet elkészítette. 

Nem hagyhatjuk szó nélkül azt a rossz szo-
kást, hogy a küldöttek jóformán csak az első nap 
vesznek részt a gyűlésen, a többi napon kong a 
terem az ürességtől, pedig lelkészek napidijat is 
kapnak s különben is kötelességük volna a gyű-
lés tagjainak a gyűlésen komolyan részt venni. 
Mire való akkor az önkormányzat joga, lia a jog-
gal nem élnek még azok sem, akiknek kötelessége 
volna azt a jogot gyakorolni ! Mit ér akkor a sok 
panasz utólag, hogy rosszul intézik az ügyeket, 
ha el sem mennek a gyűlésre azok sem, akiket 



oda kiküldött a maguk kerülete? Joggal, köteles-
séggel komolyan kell eljárni! 

Az evang. lelkészek tanuló fiait segélyező egye-
sület megtartván gyűlését az egyetemes gyűlés 
első napján, a számvizsgáló bizottság jelentését 
helyben hagyván, tudomásul vette. A segélyeket 
ugy osztotta ki, hogy egy folyamodó Budapesten 
szabad asztalt kap, egy kap 120. egy 100, kettő 
70—70, hat pedig 60—60 koronát. A jótékonyság 
nagyobb mérvű gyakorlását nehezíti a hátralékok 
magas volta. Kivánatos volna hogy maguk a tagok 
segítsenek tagokat gyűjteni, a lelkészek között 
is, de különösen azon jobb módii birtokosok közt, 
a kik lelkészek fiai. 

Templomszentelés. kondorosi ev. uj templom 
felszentelését dee. 4-ére vagyis Advent II. vasár-
napjára tűzte ki a templomépitő bizottság. A fel-
szentelést a bányakerületi püspök ur helyett nt. 
Veres József békési esperes fogja végezni. Az egy-
házközség ez utón meghívja a gyülekezeteket ezen 
magasztos ünnepélyére. 

— Jegyzőkönyv, mely felvétetett Budapesten 
1904. évi november hó 9-én a magyarhoni ág. 
hitv. ev egyetemes egyház lelkészi karának Veres 
József orosházi lelkész és főesperes elnöklete mel-
leit megtartott értekezletén. Jelenvoltak : az elnö-
kön kivül az egyetemes közgyűlésre feljött lelké-
szek közül mintegy negyvenen. Tárgyak : 1. Veres 
József elnök üdvözölve a megjelenteket az érte-
kezletet megnyitotta s a jegyzőkönyv vezetésére 
Bándy Endre lévai lelkészt, annak hitelesítésére 
Handel Vilmos honti tőesperest és Horváth Sá-
muel győrmegyei főesperest kérte fel. 2. Bándy 
Endre lévai lelkész jelentést tett az egyházmegye-
és egyházkerületi lelkészi értekezletek működésé-
ről. Az értekezlet a jelentést köszönettel tudomá-
sul vette, s megbízta az előadót, hogy jelentését 
az Ev. Egyház és Iskola cimü lapban tegye közzé, 
továbbá felkérte az elnököt, hogy az egyházmegyei 
és egyházkerületi lelkészi értekezletek működésére 
vonatkozó adatokat jővőre is szerezze be s az egyet 
temes lelkészi értekezletnek tétessen arról jelentést. 

A lelkészi értekezlet megbízta elnökét, hogy tár-
gyak kitűzéséről és munka hozásáról gondoskod-
jék, nevezetessen tűzze ki a következő tárgyakat: 
a diakonissa ügyet, a vallásos esték kérdését, a 
liturgia, a socialismus és az egyház vagy egyebeket 
is s azok kidolgozására és előadására kérjen fel elő-
adókat. 4. Bándy Endre lévai lelkész előadást tartott 
a következő cím alatt : az egyház és állam viszo-
nya különös tekintettel a közoktatásra. Előadó fel-
tüntette azt az irányzatot, mely szerint a közokta-
tás terén az állam mindig több és több befolyást biz-
tosit magának a közoktatás ügyére, úgy hogy lassan-
kint az egyháznak nein marad egyéb joga, mint a költ-
ségek fedezése és előre látható, hogy az iskolák álla-
mosítása idővel az egész vonalon meg fog történni, 
a midőn az iskolai vagyonra az állam fogja kezé-

rá tenni. Ezért is előadó felteszi a kérdést." mi le-
gyen ily viszonyok között az egyház teendője "? S a 
feltett kérdésre azzal felel, hogy az egyház minde-
nek előtt arra törekedjék, hogy mentse meg a 
mit lehet, vagyis az iskolai vagyont törekedjék az 
egyház elidegenithetlen tulajdonává tenni ; a leg-
szorossabban vett egyházi céloktól ne vonja el az 
eszközöket azért, hogy iskolákat létesítsen s az is-
kolák létesítésénél és fen tartásánál a költségek fe-
dezésére törekedjék minél nagyobb hozzájárulást 
kieszközölni az államtól ; végül a hol a viszonyok 
űgy kívánják, ne zárkózzunk el az érdekeink biz-
tosítása mellett keresztül vihető államosítástól, AZ 
értekezlet az előadást, mely ily fontos és aktuális 
kérdést tett tanácskozás tárgyává, köszönettel fo-
gadta s kimondotta, miszerint szent feladatunknak 
tartjuk, hogy hogy szép történelmi múlttal dicse-
kedő iskoláinkat lehetőleg sértetlenül adjuk át az 
utókórnak ; a hol az államosítás kikerülhetetlen, 
ott törekedjünk megvédeni egyházunk érdekeit; 
végül a vallástanitásra fordítsunk minél nagyobb 
gondot. 5. Bándy Endre lévai lelkész azon indít-
ványát, hogy az egyetemes lelkészi értekezlet for-
duljon kérelemmel a kereskedelemügyi miniszté-
riumhoz kedvezményes vasúti jegyek engedélye-
zése iránt, az értekezlet elfogadta s megbízta el-
nökét annak keresztül vitelével. 6. Bándy Endre 
lévai lelkész indítványozta, hogy a lelkészi érte-
kezlet kössön szerződést valamelyik fővárosi szál-
lodatulajdonossal az iránt, hogy a lelkészi érte-
kezlet tagjai családjaikkal együtt kedvezményes 
áron kapjanak szállást. Az értekezlet az indítványt 
elfogadta s felkérte elnökét és Majba Vilmos érte-
kezleti tagot a szerződés megkötésére. Több tárgy 
nem lévén a tanácskozás befejezést nyert. Kmf, 
jegyezte : Bándy Endre ért. jegyző. Hitelesítették 
Budapest 1904. nov. 10. Veres József s. k. elnök 
Händel Vilmos, Horváth Sámuel. 

Báró Bánffy Dezső zsinati elnök megnyitó be-
szédéből: ,.Az ujabb idők tüneteiként jelentkező 
anyagi szempontok, azon viszonyok, melyek a 
megélhetést napról-napra nehezebbé teszik, kény-
szeritőleg parancsolják, hogy a főtiszteletü és mél-
tóságos zsinat azon kérdésekkel is foglalkozzék, 
melyek az egyház hivei által viselt és már-már 
elviselhetetlenné válni kezdő terhek könnyítésére 
vezethetnek, de másfelől arról is kell gondoskod-
nia, hogy az egyház alkalmazottjai az ujabb kor 
igényeinek megfelelő és őket jogosan megillető 
javadalmazásban részesüljenek. Nehéz kérdés ez, 
mert mig egyfelől az alkalmazottak javadalmazásá-
nak emeléséről kell gondoskodni, addig másfelől a 
hívek elviselhetetlen terheinek könnyítése el nem 
maradhat. 

A kérdést megoldani a magunk erejéből ké-
pesek nem lehetünk. Az állam van itt hivatva kö-
telességet teljesiteni, oly kötelességet, melyet már 
az 1848-ik évi törvényhozás a XX. t. c. m egal ko-



tásával elvállalt akkor, midőn egyfelől rendelkezve 
arról, hogy az összes bevett vallásfelekezetek kö-
zötti jogegyenlőség és viszonosság biztosittassék, 
addig kimondotta azt is, hogy egyes vallásfeleke-
zetek egyházi és iskolai terhét hordozni fogja. 

De ez természetes is, mert az államszervezet 
mai kialakulásában a felekezetektől sok olyan te-
endők elvégzését követeli meg, melyek szorosan 
véve állami teendők volnának és ha ezeknek átt 
ruliázásával az egyes felekezetektől közremüködés-
vesz igénybe, természetes, hogy azért kárpótlást 
is nyújtani kötelessége. Elsősorban talán éppen 
ezen kérdés rendezése érdekéből az egyházkerüle-
tek és a konvent áítal előkészített törvénytervezet-
nek az adózásra vonatkozó része kell, hogy a fő-
tiszteletü és méltóságos .zsinat foglalkoztatásának 
tárgyát képezze és ezzel sürgősen lehetővé tegye, 
hogy az egyetemes egyházunk es a kormány kö-
zött a XX, t.-c. végrehajtása, illetőleg az annak 
szem előtt tartásával egyházunk segélyezése érde-
kéből megindult targyalások mielőbb megoldásra 
vezessenek. Az állam kötelességet teljesít, midőn 
az 1848-ik évi XX. t.-c.-ben foglalt Ígéret beváltásá-
val az egyházi alkalmazottakat megillető javadal-
mazásnak lehetőségét biztosítja, intézményeink és 
intézeteinknek a kor színvonalán való tartását elő-
segíti és az elviselhetetlen terhek súlyát hiveink 
válláról leveszi". 

Értesítés és kérelem, A Luther-Társaság iro_ 
dalmi szakbizottságának tankönyvi albizottsága f. 
évi nov. hó 10-én Budapesten megalakult. Elnö-
kül Hörk Józsefet, jegyzőül (és intézőül) pedig : 
Mafia Vilmos társasági titkárt választotta. Az ülés 
a megalakulás után arról is tanácskozott, hogy a 
munkát, miképen kelljen megkezdeni s ezen cél-
ból azt az utasítást adta az újon választott elnök-
nek és jegyzőnek, hogy a tankönyvi albizottság 
ügyrendjét és lehetőleg munkaprogrammját is ál-
lítsák össze és a legközelebbi rendes évi ülésen 
mutassák be. Ebből folyólag első sorban az albi-
zottság tagjait, nevezetesen a következő urakat : 

1. Bierbrunner Gusztáv. 2. Adorján Ferencz. 3. 
Veres József, 2. Bachát Dániel, 5. Bereczky Sándor, 
6. Korén Pál, 7. Kap y Gyula és 8. Stromp László 
urakat és azután minden érdeklődőt, különösen 
azon lelkész és tanár urakat, a kik a tankönyvi 
irodalomban közreműködni kívánnak, tisztelettel 
kérem : méltóztassanak az ügyrendre és a munka-
program inra vonatkozó nézeteikét velem s illetve 
Majba Vilmos jegyző úrral közölni, hogy úgy a 
munkakezdeten lehető korán túlesvén, beletoly-
hassunk a nagy ----- meggyőződésein szerint — egy-
házunkra és társaságunkra áldásos, hasznos mun-
kálkodásba. — Márt nézelem szerint ezen albizott-
ságnak kell lennie az ág. hitv. ev. iskolák kéziköny-
vei — kiadójának. Kérni fogjuk a püspök urakat 
hogy a kerületek iskolai hatóságait, lelkészeit és ta-
nárait, tanítóit szólítsák fel, hogy ezen szándékunk-

ban támogassanak. Semmiféle tankönyvet szigorú, 
lelkiismeretes szakbi^álaf. és felülbirálat nélkül ki-
adni, vagy terjeszteni, ajánlani nem fogunk s a 
mit elfogadunk, — a hol kell — a közoktatásügyi 
miniszter által approbáltatjuk. Első sorban egyhá-
zunk és a tudományosság, illetőleg az iskola ér-
dekei állván szemünk előtt, — a mely tárgyra 
egyáltalában nincs ev. szellemű tankönyvünk — 
olyanra felhívjuk az írók figyelmét ; de meglévő és 
egyházilag és paedagógiailag kifogásolható — hasz-
nálatban levő kézikönyvek helyett behozandó új 
könyvekről is gondoskodni fogunk. Mindezt azon-
ban most részletezni nem akarom, a. munka-prog-
ranim és az ügyrend majd nyújtanak bő felvilágo-
sítást ; most elég legyen megjegyeznem, hogy a 
prívátthaszonra törekvő magánvállalatok helyébe 
a Luther-Társaság hasznára váló társasági ev. tan-
könyv kiadv-vállalatot akarunk teremteni, megho-
nosítani, s ehhez kérjük illetékes hitsorsosaink 
szellemi, erkölcsi támogatását ! Pozsony, 1904. nov. 
13-án. Hörk József, a tankönyvi albizottság elnöke. 

Theol. tanári vizsgát tett az egyet, közgylés 
alkalmával két jónevü fiatal lelkésztestvérünk ; az 
egyik BÍatnic\ky Pál zólyomi, a másik Pröhle Ká-
roly laj ta uj falusi lelkész. írásbeli tételeik a követ-
kezők voltak : az előbbinek 1. , A belmissió ügye 
Magyarországon". 2. „A reformátió hatása a paeda-
gógiára." az utóbbi 1. „A keresztyén hittan alap-
elvei és főtulajdonságai", 2. „A főiskolai rendsze-
res theol. seminarittmok feladata és módszere'- — 
c. tételeket dolgozta ki. 

Lelkész beiktatás. Meg a múlt hónap tolyajnán 
iktatta be hivatalába Székely Gyula nagylomnici 
(Szepes m.) főesperes, Lipták topporci és Hajts 
kislomnici lelkészek segédlete mellett a hollólom-
nici lelkészi hivatalba az egyházközség újonnan 
választott lelkipásztorát : Ritter Istvánt. Az egyház-
községnek majd háromnegyed éven keresztül, 
előbbi tanítójának halála és lelkészének eltávozása 
folytán nem volt sem tanítója, sem pedig leikésze, 
annál öröm teljesebb volt tehát a beiktatás ünne-
pélye a hívekre, akik tőlük telhetőleg minden meg-
tettek, hogy új pásztoruk körükben jól érezze ma-
gát. Isten áldása legyen a hívekkel és lelkészükkel! 

Aranykönyv. A kondorosi uj templom belső 
berendezésére ujabban adakoztak: Déiczv Péterné 
200 koronát; Kondacs Jánosné és leánya Glózik 
Jánosné 140 k. és Szenes Mihály 10 koronát; utób-
biak adományaikat a templom-csillárra adták. A 
templom felszentelésére szóló meghívást lapunk 
más helyen hozza. 



T E M E T Ö. 

Csiskó János. ) 
1841 —1904. 

1904. augusztus 15-én hunyta le szemeit a ha-
lál álmára, augusztus 17-én kisérték ki utolsó út-
jára azt a férfiul, ki 39 évre terjedő nemes mun-
kássággal vezette a kassai ág. hitv. evag. egyház-
község ügyeit és tevékeny részt vett minden ne-
mesebb egyházi és társadalmi mozgalomban. 

Eszményekben fenkölt, tettekben gazdag, jel-
lemben kitogástalan élet záiult le elhunytával. Kö-
telességteljesítés és a szeretet világa képezték élete 
tartalmát ; amazzal az egvházépitést munkálta, ez-
zel családja otthonát boldogította. 

Igazi lelkipásztor és pap, férj és atya volt. 
Mint a kassai ev. egyház lelkésze méltán so-

rakozik elődjeihez, egy Szontágh Sámuel. Ueckenast 
Mihály, Szopkó Mártonhoz. Mint nagy készültségü 
theologus — úgyszólván a jenai egyetem csarno-
kaiból kerülvén be a kassai parochiára, azzal a 
mindent felölelni akaró buzgósággal fogott hozzá 
egyháza lelki kormányzásához, mely buzgóság élete 
utolsó percéig sem lankadt meg. De nem feledke-
zett meg egyháza anyagi rendezéséről, gyarapításá-
ról sem. Tetemes összeget képviselnek azon ha-
gyományok, melyek Csiskó buzdító s rábeszélő 
befolyásának eredményei és a kassai egyházat a 
vagyonosabb egyházak sorába emelték. 

Egyházszeretet, békesség, rend uralkodott 
abban az egyházban, melynek Csiskó János volt a 
papja, kivált oly felügyelők oldala mellett, kik az ö 
törekvéseit mindenben lelkesen támogatták, a mi-
nők az elhunyt Brósz Jónás, majd Benczúr Géza, 
a jelenlegi egyh. felügyelő. 

Hogy mintegy tükrét adja az egyházi élet fej-
lődésének évről-evre, megállapította és kiadta a 
kassai ev. egyház „Évkönyveit", a folyó 1904. évre 
már a XXIV. évfolyamban. Szükkeretü, de érdekes 
és buzdító müvek ezek az egyház közönségére 
nézve; azonban fölötte becses adatanyag tárházai 
történelmi tekintetben is. O alapította meg az „Egy-
IníZ emléktábláját" is, a nagylelkű jóltevők hagyo-
mányainak és alapítványainak megörökítésére, me-
lyek 171,000 K. összegben legnagyobb részben az 
(j lelkesítő buzdításának és utánjárási fáradozásai-
nak köszönhetők ; ő létesítette az ,,Aranykönyvet' 
az egyház örök tagjaivá vált azon tagok emlékére, 
kik egyházi évi illetéküket egy nagyobb tőkével 
váltották meg. Ily uton a pénztárba 1871—1903-ig 
összesen 12070 kor. folyt be. Egyházi beszédei kö-

*) Jegyzet. Steiger Ferenc, ev. polgári iskolai tanár ur szives-
st gvbol a „Felsőmagyarország"-bau megje'^ut folytatásos köz-
leménye alapján. Sok és actuális közleményekkel lévén elhal-
mozva e rövid nekrolog csak moat nyerhetett helyet lapunkban 

közzé, leginkább kimagaslanak nagy szárnyalású 
emlékbeszédei, <-lső sorban reformáció ünnepi szó-
noklatai, majd alkalmi ünnepségi beszédei, 
zül, melyeket nagy részben az Evkönyvekben tett 

Utolsó beszédét, hattyúdalát már nem mond-
hatta el a templom alapköve letételének 100 éves 
jubileumára, mely ünnepségre oly nagy örömmel 
készült s melynek ez év augusztus 28-án kellett, 
volna lefolynia, .-l nagyszabású beszéd elkészült, 
teljes kidolgozásában ott feküdt Íróasztalán, de a 
demosthenesi aranyszáj, mely azt elmondta volna 
a hivők seregének, elnémult örökre. Az egyház 
azonban szeretett lelkészének ezen testámentomát 
mégis olvashatta a jubileumi örömnapon ; az egy-
házi elnökség kegyeletből kinyomatta s szétosztatta. 

A nagy tudásu s protestáns hitbuzgóságától 
lángoló kassai lelkész munkásságát nemsokára 
méltányolta és igénybe is vette a VI. sz. k. városi 
egyházmegye, a tiszai kerület, az egyetemes egy-
ház is. Mint munkabíró s munkaszerető férfiút, 
előkelő tisztségekkel tüntették ki minden téren, Az 
esperességnek gyámintézeti pénztárosa, majd szám-
vevőségi elnöke lett; Sztehlo János esperes vissza-
von ulásával első sorban ő volt predestinálva az 
esperesi állásra, de Csiskó korára s még inkább 
egészségére való tekintetből ezen ujabb kitünte-
tésre határozottsággal nem kívánt reflektálni, l>e-
válaszlatott a kerület lelkészvizsgáló bizottságába, 
az eperjesi kollégium igazgató-választmányába; az 
egyetemes egyházi törvényszék bírája volt stb. stb. 
Nemes munkát végzett ő minden téren. Szava bá-
tor és súlyos, érzelme mindig egy és ugyanaz : 
meleg és protestáns. 

AZ irodalmat szerette, munkálta is. Nagy 
figyelemmel kisérte a német és a hazai theologiai 
irodalmat. Theologiai továbbképzését különösen a 
svájci kiváló beszédirodalom müveiből eszközölte. 
A prot. reformegylet idejében valóságos úttörő 
munkásságot fejtett- ki barátja s hivatal társa Bogsch 
Albert tanárral együtt és a budapesti templomban 
is tartott egy ez irányú beszédet, mely a Kovács 
Albert „Egyházi Reform^-jában jelent meg. Ugyan-
itt közölte egy húsvéti és egy-gyámintézeti beszé-
dét és Bogsch-sal együtt irt theologiai értekezését 
is. A vallási tankönyv irodalom terén két müvével 
tünt ki: Keresztyén vallástan, a középisk. III.—IV. 
oszt., valamint korlirmáns növendékek számára és 
Egyháztörténeti korrajzok, melyet Bogsch 'Albert-
tel közösen irt ^'éber Samu esperes német nyelvű 
tankönyve nyomán. E nyáron rendezte előbbi mü-
vét a harmadik kiadás alá, még is jelent azóta, de 
a boldogult a teljesen elkészült uj példányokat már 
nem láthatta meg testi szemeivel. 

Nagyszámú, derék családot alapított, melyért 
lelke egész hevével ólt és halt. 

* * 
* 

Csiskó János dobsinai ev. polgári családból 
származott. Atyja Nizsnán Árvamegyében egyideig 



mint bánvaőr tartézkodott, liol János fia 1811, ja-
nuár 24-én született, A szülők 1845-ben ismét visz-
szaköltöztek Dobsinára és íiok ott végezte elemi 
iskoláit. A gimnasiumot Rozsnyón járta; 1861-től 
Eperjesen tanulta a bölcsészeti és theologiai tudo-
mányokat és tanítványa volt a nagytudornányu Illa-
vacsék, Tillisch és Sahranz tanároknak, utóbbi a 
mostani budapesti ev. lelkész. A theológiai szakvizs-
gálatot, az akkor úgynevezett candidaticumot 1864-
ben a nagyhírű Máday Károly superindentendes 
előtt "tette Je Rozsnyón és az év őszén a jenai egye-
temre ment theol. tonitványainak folytatása végett. 
Itt két szemeszteren at hallgatta Fischer Kun ótól, 
a heideldergi mai nagy bölcselettörténeti írótól a 
a bölcseletet és német irodalmat (Eaust magyará-
zatát). Ilase Károlytól, a klasszikus történetíró és 
polemikustól az egyháztörténelmet és Jézus életét, 
Rückertől, a hires höltőirótól és Grimmtől Pál apos-
tol leveleinek magyarázatát. Jenai egyetemi tartóz-
kodásáról és tanárairól mindenkor a legynagyobb 
tisztelettel és hálával emlékezett meg ; legnagyobb 
hatással volt reá Hase és Fischer, kiknek nemes 
szabadelvüségét a theol. és bölcsészeti kérdések 
megítélésében mindvégig megtartotta s a szószéken 
és az életben vallotta és érvényeesitette. Jenából 
hazakerülvén, próbaszónoklat alapján 1865. október 
havában megválasztatott a kassai magyár-német 

egyház lelkészévé Szoipkó Márton lelkész mellé és 
Máday superintendens által felavatva, megkezdte 
segédtelkészi működését. Majd 1868-ban Szopkó 
helyébe rendes lelkésznek választatott, mely polcon 
majd 4 évtizeden át működvén, a kassai egyházat 
a hazai mintaegyházak sorába emelte. Tisztelte, be-
csülte őt a hivők serege, a város közönsége ; sze-
rették barátjai és a testvéregyházak papjai. 

Azonban a békés és elégedett állapotnak vé-
gett vetett ezelőtt 10 évvel egy szélhüdési roham, 
mely erős szervezetét megtámadta és aláásta. Hely-
reállott ugyan látszólag, de régi egészségét nem 
nyerte vissza többé. Az évek során a rohamok 
még kétszer ismédlődtek, bár elég ió kimenetellel, 
de a negyedik roham végzetessé vált és 1904, aug. 
15-én cl. e. háromnegyed 11 órakor kioltotta életét 
a még alig 64 éves férfiúnak. 

A hálás egyházközség nagyja-apraja megjelent 
a szerelet lelkipásztor végtisztességén, mely aug. 
17-én d. u. fél 5 órakor impozáns módon ment 
végbe. Jelen voltak a város, vármegye, egyházak, 
tanintézetek, hivatalok nagyszámú képviselői, a vi-
déki egyházak kiküldöttei, lelkészei. Eljött ritka hű-
ségű főpásztora t'-s barátja Zelenka Pál püspök is, 
hogy megadja neki az utolsó kíséretet. 

Pihenjen békén ! Áldott legyen a föld, hol 
csendes sirálmát alussza ! Áldott maradjon emléke 
hivei között örökké, mint áldott volt működése 
egyházban, izkólában ! 

Palyázati hirdetmény. 
Udvarhely vármegyében Zsombor köz-

ségében, az ev. luther. 

lelkészi állas 
üresedésbe jött, (869 ev. luth, lélek száma 
— törzsfizetése 1800 korona.) 

Ezen állásnak betöltésére ezennel f. é. 
november hó 27-ig pályázat hiidetik. 

Teljesen felszerelt kérvények az ev. luth, 
kerületi esperesi hivatalhoz Lenineken, up 
lietyben küldendők. 

no. 2-2 A kőhalmi ev. lutli, területi konzistorium. 

Pályázat. 
A pestmegyei ág. h. ev. esperességhez tartozó 

rákoskeresztúri egyház 

lelkészi állomására, 
melynek javadalma tisztességes lakás, terjedelmes 
házikert, stúiák, offertoriumok, 588 korona alapít-
vány évi kamata, hivatalos ügyekben és a tüzelő 
anyagnak a paplak udvarára szállításához szüksé-
ges fogatok, a lelkész használatába utalt földek ál-
lami adója és e félék, a mennyiben azokat az egy-
ház fizeti és a mi fő, 1837 korona az egyház és a 
politikái község pénztárából negyedévenként előre 
és 41 kataszirális hold és 790 négyszögöl kőröstói 
és 1 katasztrális hold és 800 négyszögöl rózsahegyi 
dülőbeli íöldek haszonélvezete, melyek műveltetése 
azonban a lelkész dolga, özvegyi segély 400 koro-
nás alapítvány címén, melyet mindig az előbbi lel-
kész özvegye és árvája élvez, ha ugyan van ilyen. 

A lelkész kötelességei a rendeseken kivül az, 
hogy egymás után következő két vasárnapon né-
met és lót vagyis kettős nyelvű istentiszteletet és 
prédikációt tart, a harmadik vasárnap, illetve ün-
nepnapon pedig magyar nyelven tart istentiszteletet, 
illetve prédikációt. A lenti javadalomért köteles a 
lelkész a vizsga alkalmával megjelent hivatalos 
egyéneket, mint az egyház vendégeit saját költsé-
gén ellátni és köteles az űrVacsoráhz mindenkor 
szükséges bort is sajátjából kiszolgáltatni. 

Jelentkezni ke'.l alulírott főesperesnél novem-
ber 24-ig. 

Czegléd, 1904. november 2. 

Baniczky Lajos, Török Jczsef f 
esp. főfelügyelő. 114—2—2 főesperes. 



Világhírű ? 
aR F K f l P r i " f e s t é s z e t i müintézet a ki-

j j f v L n UAL) válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

d e n tájáról. 9G—20-9 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquarell- és pastellfestésben fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-
é s k r é t a r a j z ára 5 k o r o n a 

Részletes ár jegyzék bérmentve. 
Egv életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést, sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi j 

„í (El(0RD" festészeti njüintézet 
B u d a p e s t , V I I , Rot tenb i l l er -u tca 46. 

Pályázat 
a bánsági ágost. h. egyházmegyéhez tar tozó 

restez a i 

lelkészi állomásra. 
!. Javada lom: 
1. A'/, egyház pénztárából 680 korona. 
2. Az államtól congrua címén 993 k. 14 f. 
3. Szabad lakás: három szoba, konyha, ka-

mara, padlás és egy kis kert az udvaron. 
4. Stóladijak : keresztelés 2 kor. Avatás 1 k. 

Esketés 6 kor. Kis temelés 2 kor. Nagy temetés 
4 kor. Anyakönyvi kivonat 4 kor. 

5. Ünnepi offertorium karácsony, húsvét és 
pünkösdkor. 

I!. Szolgálati nyelv a német. A ki tótul is tud. 
előnyben részesül. Jelentkezhet minden ág. h. ev, 
segédlelkészül alkalmazható 24 éves egyén. 

Szabálvszei ü jelentkezés a főesperesnél f. évi 
november végéig. 

Temesvár, 1904. november hó 7-én, 
Krarnár Béla 

113. 2 - 2 főesperes. 

üzletem fennállása a la t t 116 ev. ref. Eláznak szolgál tam munkámmal 

Orgona építészeti műterein 
D e b r e c e n b e n 

Darabos-utca 7. sz. a. (a flollegiiim mellel!). 
FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Teljesen e célra épitett házamban készitem a 
mai kor legtökéletesebb vívmánya szerint bármily 
kivitelű új orgouákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalom. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Munkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s igé-
ri'iii ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érclekét tartom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, tisztítását, hangolását és javítását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre 
menő jótállás mellett. 

A nágytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak s/.ives (pártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
33.11. orgona készítő. 

Határozott á rak , elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 

w-

£ Hazánk legrég ibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 

Előnyös feltételek engedtetnek. 

S O P R O N B A N 

Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket 
a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagv-
ságban és zengzetben csak a leatinemabb harangércből 
tiszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok újra-
öntetnek : ezek. valamint az új harangok is, a már meg-
levőhöz teljes összhangzatban öntetnek, Minden harang 

hangja elóre határoz-
tatik meg. Különösen 
figyelmeztetjük szaba-
dalmazott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre nagy haran-
gok részére, mely ál-
tal ezek könnyen húz 
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákknl 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes haranqáll-
vànyokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 



Minden család pénzt takarít î ! ! 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

színben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 190 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den színben csak 
f. 2-20 f.2-90 f. 3 45 

111. 26—3. 

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

f. 3.40 f. 3.90 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f. 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65. 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5.60 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bői-
vászon 

csak 8 25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9-45 

50 rőfös vég 
rumburgi. vászou 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4-65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6.85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3-25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4-55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5-4:0 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 40 

30 rőfös vég fehér 
csikós csinvat ágv-
huzatra csak f 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7-40 

Remek női ing 
vászonból, kézi hím-

zéssel csak 
85 kr. f. ,M5 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweizi hím-

zéssel csak 
í. MO f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

9 8 kr. f. 1-25 f. 156 

Remek jiőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. 118 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknyák hímzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nyák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3-22 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és 11/2 mtr 

széles csak 
9 2 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 
2 mtr liosszu, 1 */2 
mtr. széles csak 

f. 1 0 5 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz . i .e . 

Remek selvent Cloth 
paplan minden spin-

ben csak f, 3.95 

Remek Caschmir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3-55. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z Ó M B A 1 HELY. 
R a k t á r : B u d a p e s t , V . , L i p ó t - k ö r u t 15. = 

Gazdasági gépeket ^ZLi Benzin és szivógáz motorokat i L 
B a n z i n - m o l o r o s c h é p l ö h é s z l e t e k. 

2—50 
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Malomépitészet I ,i hengerszékek, minden e szakmába vágó 
.gépgyár tása . Teljes mumalmiberendezések. 

Osborne D. M.-féle világhírű amerikai arató és kaszáló gépek magyarországi kizárólagos kép\iselősége. 

25 25—19 

KüiÖnSeCfeSSéq : Legújabb szerkezetű csavaros 
~ _ ésszabad. víznyomású borsajtók. 

Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés. 
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Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 
1 Félévre . . • 6 „ 
1 Negyedévre . • 3 „ 

Egy szám ára 2 4 fill. 

M E G J E L E N I K M I N D E N C S Ü T Ö R T Ö K Ö N . 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . • 8 -, 

i Negyed oldal • 4 „ 
! Nyolczad oldal 2 „ 

Az uj iskolai törvényjavaslat ág', hitv. 
ev. egyházunk szempontjából. 

Felszól ittatván, adnám elő véleményemet az uj 
iskolai törvényjavaslatról, azt a hövetkezőkben aka-
rom megkísér leni. 

Mindenek előtt néhány általános megjegyzést 
kell előre bocsátanom. A mi ág. hitv. ev. egyházunk 
és a magyar állam érdeke, nem képzelt, de igazi 
érdeke egy és ugyanaz volt s az ma is. Az állam 
igazi érdeke az, hogy polgárai külön-kii'ön és ösz-
szesen becsületes, hű, hazaszerető, törvényeket tisz-
telő, kötelességeiket teljesitő, áldozatkész és minden 
körülmények közt megbízható emberek legyenek, fent 
és alant, a kormán)zók és a kormányzottak. S mi-
dőn ág. liitv. ev. egyházunk a puszta földin túl 
emelkedik s magasabbra törekszik ugyan, mégis 
minden tanításával, cselekedetével, életpéldával szol-
gái s intézményei részéről, szóval egész igyekezeté-
vel epén azt akarja elérni az emberekkel e földön, 
a mi a földi haza, vagy a mint azt ez idő szerint 
nevezni szeretik, az állam boldogulására, biztosítá-
sára és felvirágzására szolgál. Hogy ezen cél eléres-
sék, a természetétől fogva önző embert már gyermek-
korában kell ezen cél felé irányítani és eztn célra 
igyekvő befolyás alatt tartani. Es hogy ezen befo-
lyás érvényesülhessen, arra szolgálnak az oktató és 
nevelő intézetek, az iskolák a legalsóbb fokozattól a 
legfelsőbbig. Ezeknek berendezése s vezetése nagy 
fontosságú. Valamennyi ily intézménynek az alapját 
az úgynevezett elemi iskola képezi. S itt különösen 

$ 

erről van szó. 
A mint ismeretes, hazánkban az állami kor-

mányz it ezen goudot a legújabb időkig az egyházak 
vállán hagyta. S a történelem bizonysága szerint 
nem kellett azt megbánnia; nem kellett megbannia 
különösen a mi ág. hitv. egyházunk ebbeli műkö-
dését Egyházunk oktató s nevelő intézetei szolgál-

ván saját egyházi érdekeiknek, mindenkor híven, a 
legjobb tudással és akarattal szolgáltak a földi haza 
igazi érdekeinek is. A viszonyok változtak; az állam 
is felismerte ebbeli kötelességét. Kimondatván az ál-
talános tankötelezettség, a fennálló intézetek elég-
teleneknek bizonyultak. Egyházunk meghozott min-
den áldozatot, hogy a maga kebelében ezen követel-
ménynek is megfelelhessen ; de nem rendelkezvén 
anyagi erőkkel, nem felelhetett meg teljes mérték-
ben. S az állam is magára vállalta ezen feladat egy 
részét. Mik ép és mily irányban tette azt. az sze-
münk előtt \an. 

Emelkedtek községi, állami iskolák, a melyek-
ben az állam közvetlen vezetése s felügyelete alatt 
történt az oktatás, folyt a népnevelés munkája és 
folyik máig. Ezen iskolák mint közösek, nem tart-
hatták meg a felekezeti jelleget; s az, a 1111 a ne-
velés ezen fukán a legfőbb : a vallásban való okta-
tás és nevelés ezen iskolákban hátiéi be s 'orult. 
Nem csak ez; a felekezeti iskolák is az állami fel-
ügyelet alá kerültek, az állami tantervhez alkalmaz-
kodtak s az egyház befolyása lépésről-lépésre szű-
kebbre szoríttatott. Az oktatás inkább értelmi, ész-
beli tanítássá lett, a tudásra fektettetett a hang-
súly s itt is inkább az ezen világra vonatkozó is-
meretek foglalták el az első helyet. Hogy vájjon 
ezen változás az államra és egjházra előnyös, áldá-
sos volt-e, ahhoz igen sók kétség fér. A jelen bizony-
ságul szolgál. A mostani nemzedék nagyobb- részé-
ben már az uj iskolai rendszer neveitje. S vájjon 
milyen állapotot teremtett azon időkhöz viszonyítva, 
a mikor még az oktatás az egyház kezében volt ? 
A különbség szembeszökő. A tudás kétségtelenül 
nagyobb terjedelmet nyert ; de vájjon ezzel párhuza-
mosan haladt-e a szivnemesités. a jellemképzés ? Váj-
jon elterjedt-e a becsületesség, tisztult-e az erkölcsi-
ség, szilárdult-e a megbízhatóság, növekedett-e az 
áldozatkészség és mélyült-e a hazaszeretet? És hol 



Tan a kötelességtudás, hol a hűség az élethivatás-
ban a nyilvános hivatalban ? Hiszen mindenünnen 
napról-napra hallunk kötelességmulasztásról, hűtlen-
ségről, vesztegetésről, sikkasztásról s mindenféle bű-
nökről. Mindenünnen hangzik az elégül ellenség szava, 
fizetésemelés, munkakönnyités, nagyobb kényelem, 
több élvezet követeltetik minden oldalról. Ezek nem 
fogyotkozások már, nem az embeű gyarlóság kifo-
lyásai többé, a mi elvétve minden korban létezett; 
ezek már az elterjedt tudás alapján rendszeresen 
űzött, számítással elkövetett tettek és tények, s a 
mi a legnagyobb baj, már nem kivételek. Hát ezen 
tényekkel szemben megdöbben a hazafi s/ive, a ki-
nek van érzéke valami magasabb iránt. Ez nem 
akar vád lenni a községi és állami iskolákra ; mert 
hisz azok arról nem tehetnek, s ők megteszik köte-
lességüket a maguk részében. De azon helyzet, a 
melyben ezen interconfessionális iskolák találtatnak, 
azután az egész iskolai rendszer *nás eredményre 
nem is vezethetnek. 

A népoktatás fejlesztése érdekében az államkor-
mányzat részéről uj törvényjavaslat lett kidolgozva 
s már az országház asztalán várja tárgyalását*). A 
mint ismeretes, a javaslat az elemi népiskolára és 
az abban működésre hivatott tanerőket képző isko-
lára vonatkozik, illetve ezen oktatást törvényileg 
akarja szabályozni s meghatározni. Mily előzmények 
után került a javaslat az országgyűlés elé, s mily 
nyilatkozatok történtek róla a tanácskozmányban : az 
nem tartozik ide. Mi csak a mi ev. egyházunk szem-
pontjából akarunk róla véleményt kockáztatni. Hogy 
a javaslathoz tárgyilagosan szólhassunk, mindenek 
előtt meg kell állapítani : mi, és mi kell hogy legyen 
az elemi oktatás célja ; mert e szerint alakul az 
elemi iskola feladata és ez határozza meg az esz-
közöket, a melyekkel a cél elérhető. 

Az elemi iskola cc'lja nem lehet egyéb, mint 
a gyermek-emberben megvetni azon alapot, a melyen 
az életben tovább ppilhet oly irányban,, hogy e föl-
dön becsületes emberré váljék, s liogy becsülettel 
állhasson meg az élet harcában. Ez és egyedül ez 
lehet az elemi iskolának célja; ha más célokat állí-
tunk s akarunk elérni az elemi iskola utján, téves 
útra tértünk s ne ai érünk el eredményt. 

E szerint az elemi iskola feladata a gyermek-
embernek az emiitett célra vezető ismeretek elemeit 
nyújtani. Elemeit, hangsúlyozzuk, s nem rendszeres 
tudományt. Az ezen fokra nem való, a 6 — 12 éves 

*) Jegyzet , Az ismeretes politikai zavaros helyzet kö-
vetkeztében ugyan ez a javaslat is lekerült a többiekkel együt t 
a Ház asztaláról, de ez nem változtat a dolgon. Sz. 

gyermek azt meg nem emésztheti. Nem jó, ha gyer-
meknek már ezen korban akarjuk megmutatni min-
dennek az okozatiságát, s nem jó, hogy már a gyermek 
tudja mindennek az okát. Ezt még itt nem értheti meg, s 
nem bírja követni, annál kevésbé magában feldolgozni, 
megemészteni. I t t az általános igazságok, eredmé-
nyek tételesen nyújtandók a gyermeknek dióhéjban. 
,,Az úgy van1', kell mondani a gyermeknek, hogy 
miért, az majd később jön s később fogja megér-
teni. Máskülönben a gyermekben elfojtatik a kíván-
csiság, a tudásvágy s már az elemi iskola végezté-
vel azt gondolja a gyermek, hogy mindent tud s 
tulajdonképen nem tud semmit. A mondottak alap-
ján az elemi iskolának tárgyai nem lehetnek mások, 
mint a hitvallás, az olvasás, az irás, a mennyiség-
tan és némi kézügyesség, a mennyire azt az iskola 
nyújthatja. Egycb dolog mint külön tantárgy ezen 
fokra nem való. Az elemi iskola úgy oldja meg fel-
adatát, ba megtanítja a gyermeket első sorban is-
merni az Istent, mint a legfőbb tekintélyt, mint 
mindennek mindenható Urát, mint a legjóságosabb 
gondviselőt, mint a leghatalmasabb segítőt az élet 
minden bajában, mint a kegyelem Istenét, a ki a 
bűnös embert fiának fogadja el az ő Fiáért a Jé-
zus Krisztusért s örök életet ad mindazoknak, a kik 
e kegyelmét hittel elfogadják. Továbbá mint szent 
és igazságos bírót, a ki nem hagyja megtorlatlanul 
a legkisebb bűnt sem s szigorúan bünteti az ő tör-
vényeinek áthágóit. Ebben rejlik minden földi tekin-
télynek a hatalma, ebben minden földi törvény tisz-
teletének a titka, ebben a kötelességteljesítés ereje 
és a hűség szilárdsága. Hogy az iskolai oktatás által 
ezen ismeretek vésődjenek minél mélyebben a fogé-
kony gyermeki szívbe, ez úgy az állam, mint az 
egyház igazi, a legfőbb érdeke, azért erre fektetendő 
a legnagyobb súly, fordítandó a legtöbb idő. Továbbá 
tanítsa meg az elemi iskola a gyermeket olvasni. 
Ezt három fokon teszi. Első sorban mechanice ; to-
vábbá formálisan-értelmes olvasásban; végül mate-
riálisan-értelmes olvasásban. Ezen keretbe foglalandó 
minden tantárgy : történet életképekben, alkotmány-
tan, természetrajz, természettan, egészségtan, földrajz 
mind olvasmányi cikkek alakjában, tételesen. Az is-
meretlen uj fogalmak megértetésére szolgál a tanitó 
szóbeli magyarázata. Továbbá tanítsa meg az iskola 
a gyermeket írni, alakilag lehetőleg szépen, tar-
talmilag lehető helyesen. Végül a mennyiségtanból 
ü négy számtani alapmiveletet s a niértanból a leg-
egyszerűbb dolgokat. Ezenkívül némi kézügyességet 
a körülményekhez képest. 



Az csi j iöz a feladat megoldására a beszéd, a 
nyelv, akár élő szóban, akár írásban ; itt mindkettő 
kapcsolatosao. E nyelv természetesen nem lehet más, 
mint a gyermek anyanyelve, a melynek meglehetős 
szóbőségét és nyelvtani szabályait a gyermek az is-
kolába már magával hozta. Ha ezen helyes eszköz 
nem alkalmaztatik, a feladat nem oldható meg, a 
cél nem érhető el. Ez oly bizonyos, mint kétszer 
kettő négy. Soha sem szabad szem elől téveszteni 
azt, hogy itt elemi iskoláról van szó. 

A mi ág. hitv. ev. egyházunk népoktatási in-
tézetei, minden fogyatkozás és erőtlenség dacára, 
mindenkor becsülettel megfeleltek s a célt általában 
elérték. Mert egyházunk jelszava mindég az ő Urá-
nak ama parancsolata volt : ,.Elmenvén tanítsatok 
minden népeket*'. Az állani közbejöttével megválto-
zott a helyzet. Az elemi iskola célja meg lett vál-
toztatva s a mint állíttatik, ,.magasabb" cél tüze-
tett ki. Ez a cél a magyarországi népnek nyelvileg 
való egyesitése, s eztm célnak kell, h jgy első sor-
ban és főképen szolgáljon az elemi iskola. Ez tör-
vén} ileg lett kimondva először oly alakban, liogy a 
magyar nyelv mint az államnyelv nem kötelező tan-
tárgyul vétetik az elemi oktatás keretébe. Ez he-
lyes, ha ezzel nem akarunk mást, mint alkalmat 
adni a nem magyar ajkú honpolgároknak, hogy aki 
akarja (? Sz.) és arra képes, ezen nyelvet elsajátíthassa. 
Nem tudom, melyik cél lebegett a törvényhozók 
szemei előtt, ez utóbbi-e, vagy az előbbi? Nyilván-
valóan az utóbbi; de később az előbbi nyomult elő-
térbe. S minthogy eddig nem volt elérhető, arra 
akar vállalkozni a most előterjesztett iskolai tör-
vényjavaslat. Mig az előző, erre vonatkozó töivény 
azt követelte, hogy a magyar nyelv az elemi oktatás 
kötelező tantárgya legyen minden iskolában, addig a 
mostani javaslat már azt követeli, hogy minden, az 
elemi iskolának hat osztályát végzett gyermek ,,a 
magyar beszédet annyira elsajátítsa, hogy az ő élet-
viszonyainak megfelően gondolatait magyaiul helye-
sen ki tudja fejezni, továbbá tudjon magyarul folyé-
konyan olvasni, irni és számolni". 

A mi ág. hitv. ev. egyházunkra nézve épen 
ezen a javaslatban kitűzött célon fordul meg. Azon 
Isten teremtette, vagy ha ügy tetszik, azon termé-
szetadla helyzet, a melyben országunk a nép külön-
böző nyelvűsége következtében \an, az úgynevezett 
közvélemény szerint megváltoztatandó, s a haza összes 
népségei egy nyelvüekké teendők. Azt nem akarjuk 
itt fejtegetni, hogy az ily igyekezet^ az Isten jogaiba 
s hatáskörébe Taló avatkozás. Itt a dolognak csak 

a gyakorlati oldalára fordítjuk figyelmlluket, felvet-
vén azt a kérdést, vájjon az elemi iskola a contemp-
lált törvény alapján megoldhatja-e valódi feladatát,, 
elérheti-e az igazi célt? A felelet csak tagadó lehet. 
És épen azért az tgyházra, a mi ág. hitv. ev. egy-
házunkra nézve kiszámithatlan kárral jár, de nem 
kevesebb kárral az államra nézve is, ha annak va-
lódi érdekeit tekintjük. 

Ezen állítási meg is kell okolni. De nincs 
könnyebb ennél. Az világos, ha a javaslatban kitű-
zött célt el kell érni, úgy az elemi iskolában min-
den másnak háttérbe kell szorulnia. A mi ág. hitv. 
egyházunk három nyelvű ; a magyar nyelvű gyüle-
kezeteket itt figyelmen kivül hagyhatjuk, azokra e 
tekintetben a töivényjavaslat nem vonatkozhatik, mint-
hogy a piiori megfelelnek követelményeinek. Marad-
nak tehát a más két nyelvű gyülekezetek, u melye-
ket a törvényjavaslat mélyen érint. A javaslat sze-
rint (II. fej.) az elemi iskola két tagozatú ; a min-
dennapi, a hol a tannyelvet az iskolafenntartó ha-
tározza meg azzal, hogy az állami és községi isko-
lák magyar tannyeívűek legyenek, az államiak min-
denesetre, s csupán a val'ástanitásnál engedtetik 
meg az anyanyelv használata is ; az ismétlő, u hol 
a tannyelv különbség nélkül a magyar. A javaslat 
13. §-a nem kevesebb mint 15 tantárgyat vesz fel 
az elemi oktatásba. Mondottuk, minek kellme lenni 
a fődolognak az oktatásnál úgy az állani, mint az 
egyház valódi érdekében: a hitvallás. De vájjon 
juthat-e arra idő, hogy azt csak némikép is lehessen 
elégséges eredménynyel kezelni, ha a javaslat 15. 
§-át vesszük tekintetbe az ő követelményével ? S 
vájjon lehetséges-e, hogy a többi tantárgyaknak csak 
egy fél óra is jussoa hetenként, lia a magyar nyel-
vet oly mértékben kell tanitani és megtanítani a 
nem magyar nyelvű iskolában, a mint azt a 15. §.. 
követeli ? S lia úgy a vallástanilást, mint a többi 
tantárgyak tanítását háttérbe kell szorítani, vájjon 
elérhető-e azon eredmény, a melyet az iskolával 
szemben el lehelne várni ? Nem. Es vájjon elérhető-e 
azon eredmény, a melyet a javaslat követel a ma-
gyar nyelv megtanítása tekintetében ? Az sem. Ha 
ezt elakarja érni a nem magyar tannyelvű iskola, ak-
kor mással nem foglalkozhalik, és ha csupán 
ezzel foglalkozunk is, még akkor sem éri el. Hogy 
azután azt, a mi ..minden ország támasza és talp-
köve, a tiszta erkölcs"-öt ápolja s fejlessze, arra 
nem jut idő. S most az iskolafentartó egyház m-ígis 
megfogja követelni iskolájától, hogy a reá bízott 
gyermekeket lehetőleg oda hozza, hogy az egyház-



nak od iadó tagjaivá, a hazának hű fiaivá és az em-
beri társadalomuak is becsületes, hasznos munkásaivá 
legyenek. De ezzel szemben az állam meg fogja kö-
vetelni, hogy a gyermekek magyarul tanuljanak meg 
beszélni, olvasni, helyesen irni és számolni. Mond-
hat ja valaki, hogy a fentebb emiitett szükséges dol-
gokat magyar nyelven is megtanulhatja a gyermek. 
Igen, a magyar anyanyelvű gyermek ; de a nem ma-
gyarnak még a maga anyanyelvén is nagy fáradsá-
gába kerül az. Nem, azt nem lehet elérni; itt vagy 
az egyik, vagy a másik rész lesz megrövidítve ; s 
természetes hogy a hatalmasabb fogja az övét ke-
resztül vinni, az pedig az állam. 

És most. a tanítás sikereért vagy sikertelensé-
géért a felelősség súlya az iskola tanítójára neheze-
dik. Ő, és egyedül ő a felelős azért, hogy az állam 
követelményeinek elég legyen téve. S ez a mi ev. 
egyházunkra nézve különösen végzetes jelentőségű. 
Intézkedik ugyan a törvényjavaslat arról, hogy a 
tanítót a tanításban senki se háborgassa, tekintélyét 
senki se csorbítsa ; arról is, hogy a beiskolázás és 
a rendes iskolalátogatás biztosítva legyen, a mi nagy-
ban előmozdíthatja az eredményes tanítást. De ezek 
mégis csak külső dolgok. Azzal a javaslat nem számit, 
legalább nem (átszik számítani, hogy milyen tanuló-
anyagot kap a tanitó, hogy nem minden született 
gyermek hozott magával tehetséget, tudásvágyat és 
tanulási kedvet a világra s hogy csak nagyon kevés 
százaléka az összes tanulóknak képes a kitűzött, célt 
elérni e's hogy a tanulóságnak, hogy sokat ne mond-
junk, legalább egy harmada nem csak hogy magyar 
nyelven nem tud a tananyaggal boklogúlni, de még 
anyanyelvén is alig képes elégséges eredményt fel-
mutatni. Nem számit azzal sem> hogy az ország leg-
több elemi iskolája osztatlan, hat csztály egy tanító-
val s sokszor igen népes, a hol nem lehet oly ered-
ményt elérni, mint a hol egy-két osztálylyai foglal-
kozik a tanitó. De azért a tanitó a felelős. Hát lia 
a tanítóval szemben valaki oly magas követelmény -
nyel lép fel, adjon is néki hatalmat, hogy azt meg-
tehesse, Olyan tölcsért azonban eddig senki sem tu-
dott feltalálni. Oly követelmény csak a közép isko-
lákkal szemben állitható fe'. 

Ki vállalkozik a tanítók közül ezen feladatra ? 
Senki ; mert megoldhatatlan. Az egyházi tanitó ér-
nék következtében azon helyzetbe kerül, hogy két ura 
lesz egy és ugyanazon időben ; egy adni fogja a 
fizetését s azért kívánni fogja tőle, hogy az Ő érde-
keit szolgálja, az ő követelményeinek feleljen meg. 
Ez az egyház. A másik úr nem ád fizetést, lega-

lább nagyon sok esetben nem, de azért nem kisebb 
mértékben fog parancsolni a tanítónak, hogy az ő 
képzelt érdekeit szolgálja s az ő követelményeinek 
leleljen meg. Ez az állam. S minthogy a kényszer-
eszközök tekintetében ez a hatalmasabb : vi.ágos, 
hogy a tanitó ettől fog rettegni, annak dacára, hogy 
ezen másik úr az ő eltartásához talán egy fillérrel 
sem járul, s igyekezni fog minden erőből ennek meg-
felelni. De liogy csak megközelítőleg is megfelelhessen, 
fizető urát az egyházat minden esetre meg kell rö-
vidítenie s ennek elégedetlenségét vonja magára. Igy 
mindég két tűz között lesz ; és ki képes ezt kiál-
lani ? Ha a tanitó önérzetes, becsületes, ielkiismore-
tes ember, lelkiismerete nem fogja engedni, hogy 
egyházát mégiöviditáe ; s minthogy máskép az ál-
lam követelményeinek nem felelhet meg, helyzete 
tarthatatlan le-z. Mert a felcsigázott követelmények-
nek nem fe'elhetvén meg, midnen igyekezete, min-
den erejénnk megfeszítésével teljesített, munkája da-
cára mindkét oldalról cibálni fogják. Tajjon nem-e 
lesz kénytelen mondani : „Miért legyek én két úr-
nak a szolgája, nem-e jobb nekem az állam szolgá-
latába állanom ? Igy legalább csak egy parancsolóm 
lesz s ha fizet, csak ennek nótáját leszek kénytelen 
fújni s nem kettőt egyszerre4'. Igy egyházunk nem 
magyar ajkú gyülekezetei oly helyzetbe jutnak, hogy 
nem fognak iskoláikba tanítókat kapni, legalább i.em 
önérz'etes, jellemes tanítókat, hanem egfeijebí- olyan 
szolgalelkű egyéneket, akik nem sokat törődnek az 
egyház követelményeivel, csak a fizetésüket kapják 
meg. Hogy min; tanítják meg növendékeiket a val-
lásból s többi az élethez szükséges ismeretekből, azért 
nem igen fog fájni a fejük ; csak az áll. tanfelügye-
let legyen megelégedve a magyar nyelv tanításával, 
a többi mind semmi. Igy ai iskolafenntartó egyház-
nak maradnak terhei, kötelességei, de joga illuzorius; 
csupán a tanitó választás.* hagyatik meg néki, egyel) 
semmi. És ezen jog is csak a levegőoen függ a 
javaslat azon intézkedése következtében, hogy a mi-
nisz er a néki nem tetsző tanítót eltávolíthatja s 
helyette az egyház meghallgatása nélkül mást nevez-
het ki. 

Erre azt mondhatja valaki, hoíy ez csak azon 
esetben foganatosítható, ha a tanitó nem felel meg; 
ha kötelességét teljesiti, nem mozdítható el. Igen, 
de a követelmény oly nagy, h^gy nem felelhet meg 
néki a nem magyar nyelvű iskolában egy tanitó'sem ; 
mondom egy sem oly mértékben, a mint azt a ja-
vaslat előszabja. S a javaslat nem azt k^rdi, telje-
sitette-e kötelességét a tanitó vagy sem, hanem el-



érte-e az előirt; eredményt ? Ha nem érte el, legyen 
az ok százszor is a tauitón kivül, ő a felelős, me-
het. S annak megállapítása, vájjon a tanitó által fel-
mutatott eredmény megfelelő-e vagy nem, csupán az 
áll. tanfelügyelet, illetőleg a kir. tanfelügyelő tet-
szésétől fog függui. Ha a tanitó a tanfelügyelő kedve 
szerint fog eljárni az iskolán kivül minden alkalom-
mal, akkor az iskolai eredmény mértéke még a ma-
gyar nyelv tekintetében is leszállittatik s meg fog 
felelni ; ha azonban a tanitó arca nem fog tetszeni 
a tanfelügyelőnek, akkor a legszebb eredmény is nem 
lesz megfelelő. Nem le?z egyetlenegy tanitó sem, a 
ki iipm volna eltávolítható minden hűsége, szorgalma 
s lelkiismeretessége dacára. Csak ismernie kell pél-
dául a felvidéki vizsonyokat s ez mindjárt kivilág-
lik. Ha valamelyik tanitó él alkotmányos jogával s 
például nem a kormánypárti képviselőjelöltre szavaz, 
vagy esetleg megválasztják polgártársai a vármegyei 
bizottságba s itt megesik, hogy valamely tárgynál a 
tanfelügyelő kedve ellenére szólal fel, vagy szavaz, 
mutathat bármily eredményt a magyar nyelv tanítá-
sában, az mind semmi ; államellenesnek, megbizhat-
lannak lesz bélyegezve s igy könyörtelenül eltávuli-
tandó. Mert a felvidéken a kormánypárt = állam, és 
a kormán)pártellenes = államellenes. S ezen alapon 
nincs egyén, a ki nem volna megtámadható. S hozzá 
még járul azon körülmény, hogy e tekintetben való 
fegyelmi eljárás a vár in. közigazgatási bizottság ha-
táskörébe utaltatik. 

Hát a mi ág. hitv. ev. egyházunkra nézve ezen 
törvényjavaslat végzetes jelentőségű. Maga a javas-
lat, ha törvénynyé lesz, végeredményében a papíron 
marad, azon egyszerű oknál fogva, mert keresztűlvi-
hetetlen. A benne kitűzött cél nem lesz elérhető. 
Hanem szenvedni fog alatta egyrészt egyházunk nem 
magyar ajkú gyülekezeteiben működő tanítóság, ez 
legelsősorban adja m^g az árát ; másrészt magok a 
gyülekezetek. Mi várja a tanítókat, láttuk. A gyüle-
kezeteket mi várja, azt sejteti a javaslat 51. §-a, 
mely szerint a kultuszminiszter az olyan iskolát, 
melynek tanítója mar két izben mozdittatott el állá-
sától a 49. §-ban emiitett okokból, egyszerűen meg-
szünteti s helyébe állami iskolát állit. Először a ta-
nítókat, azután magokat az intézeteket. Ezeket elő-
ször megszüntetni, azután elvenni. Hiszen a 22. §. 
második bekezdése erre elég alapot szolgáltat, bár 
az csak az ismétlő iskoláról szól. Azt sejteti ama 
kultuszminiszteri rendelet is, mely az egyházi vagyon 
ellenőrzéséről szól. Egyszerre nem megy az, hanem 
lassan-lassan, majd idővel sikerül. 

Akármily optimistikus szemüvegen keresztül is 
nézztk a javaslatot, az a mi ág. hitv. egyházunk 
nem magyar nyelvű iskoláinak pusztulását jelenti. 
De ezzel egyházunk alapjai is aláásatnak. Igaz, hogy 
az állami és más felekezeti iskolákban is a vallás a 
sorban a legelső helyen áll. De vajjön oly körülmé-
nyek között, a milyenek a nem felekezeti iskolákban 
vannak, leliet-e ág. hitv. ev. növendékeinket ezen te-
kintetben kellően ellátni ? Még a legkedvezőbb eset-
ben is, a hol leliet hitoktatót alkalmazni, a hitokta-
tásra szánl idő oly kevés, hogy az ember nem tudja, 
mit kezdjen. Osztatlan iskolában, hat osztály részére 
heti háfom óra ; az osztottakbaa osztályonként heti 
két óra. S a hol csekélyebb számú ev. tanulók jár-
nak áll. vagy községi iskolába s niucs ki oktassa 
őket ? Ahhoz járul még az is, hogy sokszor a mit'a 
hitoktató e tekintetben épített, azt a tanitó lerontja, 
mert ő felvilágosodottabb, mintsem a vallási igazsá-
gokat igazságoknak fogadná el. S az egyház nem 
tehet ellene semmit, mert rem az ő tanítója. 

Érdemes volna még a javaslat második részé-
vel is foglalkozni, a tanítóképzésre vonatkozó résszel. 
Azonban igy is hosszúra nyúlt ezen cikk s a máso-
dik részrŐi sem lehetne mást mondani, mint erről. 
Végeredmény az, hogy a javaslat, lia törvénynyé 
lesz, az államnak nem lesz üdvére, boldogulására, 
de egyházunknak lehet és lesz kiszámithatlan kárára, 
iskoláinak romlására. A kitűzött célt nem éri el s 
az elérhető célt elveti. Adná Isten, hogy csalat-
koznám ! 

M. M. M. 

A liturgiára vonatkozó ujabb „negy-
veimyolcz". 

A vasi felső egyházmegye papi értekezletének 1904, 
évi április hó 14-én tartott ülésében leiolvasta 

S T E T T N E R G Y U L A 
az értekezlet elnöke. 

(Folytatás.) 

32. A mise-kanon első részében foglalt imák 
a mennyiben lielyölv van a mi istenitisztele-
tünkben, a. szószéken mondatni szokott imá-
ba már bele vannak foglalva. 

33. A következőkben az összehasonlítást 
mellőzve, csak az Ur vacsorája kiszolgálta-
tásának sorrendjét kívánnám általánosságban 
megjelölni : 

a) rövid bevezető ima; 
b) Miatyánk, melynek záró szavait („mert 



t ied az ország" sat.) a gyülekezet mond-
hatná ; 

c) a szereztetési szent igék, melyeknek 
e szavainál ,,ez az én testem" — ,,ez az én 
vérem" — a lelkész jobbjával a kenyér ill. 
a bor felett a kereszt jelvényét alkalmazza; 

d) rövid imafohász (esetleg énekvers alak-
jában) a szentség méltó megünnepléséért ; 

e) a közönséghez intézett felhivás, hogy 
immár járuljon az Uz asztalához ; 

f) az Ur vacsorájának kiszolgáltatása 
alat t a gjmlekezet az „Agnus Deit" vagy 
más alkalmas éneket énekel ; 

g) hálaadó ima ; 
h) áldás („Az Istennek békessége . . .") ; 
i) záró énekvers. 
34. A mise-kánonból felhasanálhatók a 

következők : 
d) után : L. Pax Domini sit semper vo-

biscum. 
Gry. E t cum spiritu tuo. (Vagy pedig : 

Amen.) 
(Esetleg a hol a „sumtio"-nak is hety 

adatik : 
L. Domine, non surn dignus, ut intres 

sub tectum meum, sed tantum die verbo et 
sanabitur anima mea . . . . Corpus Domini 
nostri Jesu Chisti custodiat animam meam 
in vitám aeternam. Amen . . . . Sanguis Do-
mini nostri Jesu Christi custodiat animam 
meam in vitám aeternam. Amen.) 

35. Az 1707. évi rózsahegyi zsinat X. 
Canona értelmében a lelkész „önnömnagá-
nak az Ur vacsoráját fel nem adhat ja" . 

Luther szerint a lelkész a „szereztetési 
igék'1, a. ,Miatyánk" és a , ,Pax" után, a gyüleke-
zettel együtt éljen az Ur vacsorájával, oly-
formán, hogy elsőben önnönmagának, azu-
tán a többieknek szolgáltatja ( . . . „soll der 
Geistliche mit der Gemeinde das Abendmahl 
unter beiden Gestalten nehmen, indem er es 
zuerst sich selber, dann den andern reicht".) 
Köstlin, M. Luther, 5-dik kiadása I. 532. lap. 

36. A német liturgiákból felhasználható 
f . után: L. Danket dem Herrn, denn Er ist 
freundlich ; 

Gj t. Und seine Güte währet ewiglich. 
(L. Lasset uns benedeien den Herrn — 
Gy. Gott sei ewiglich Dank !) 
37. A szorosb értelemben vett liturgiái 

részek latinul vétettek fel, mivel azoknak 
jelenleg ismeretes magyar forditása igen sok-
tekintetben kifogás alá eshetik. 

38. Az Ur vacsorájának külön beszéd-
del való bevezetését csakis az esetben tar-
t anám helyén valónak, ha a gyónás már az 
előző napon ta r ta to t t meg. Különben elég 
volt a gyónási beszéd, — meg a prédikáció. 

39. Hogy a liturgiái részek bővülése 
mellett a prédikációnak rövidebb méretűnek 
kell lennie, az talán magától értetődik. 

40. Az időre nézve bajos volna, ha tá ro -
zott szabályt állitani, hogy meddig tartson 
az istenitiszteletnek minden egyes része. 
Nem tekintve az oly ünnepnapokat, mélyeken 
a gyülekezet tömegesen szokott az Ur asz-
talához járulni és az Ur vacsorájának ki-
szolgáltatása több időbe telik, a fő istenitisz-
telet tán másfél óráig, az ezt megelőző gyó-
nás félóráig, az Ur vacsorájának kiszolgál-
ta tása szintén félóráig ta r tha tna . 

41. A liturgus énekeljen-e, vagy csak 
mondja azokat, a mikre a gyülekezet felel-
jen ? „Canere et dicere unum erat" . Ha egy-
szerűen, emelkedett hanghordozással elmondja 
— jól van ; — ha énekel, gondolja meg, 
hogy az éneklés is arra való, hogy a mon-
dandókat annál t isztábban érthetőkké tegye. 
Épen ebből a szempontból szükséges lenne 
az egyes részleteket ugy szövegezni, hogy 
énekelhetők is legyenek ; a zenei kidolgozást 
pedig szintén úgy szerkeszteni, hogy a nyelv 
rhytmusával minden tekintetben megegyezzen. 

42. H a az Ur vacsorájától eltekintve, 
melyet kiszolgáltatnunk csakis az oltárnál 
lehet, az istenitiszteletnél oltár és szószék 
között külömbséget teszünk, ugy ál tal jában 
az ima inkább az oltár elé való mintsem a 
szószékre. Tehát a prédikáció u tán való imát, 
az áldást megelőzően szintén alkalmasabb 
volna az oltárnál mondani. 

43. Imádságaink általánosságban nem 
igen felelnek meg a liturgia követelményei-
nek. Sok bennök a szóbőség, sok a hosszú 
periódus, gyakori a költői fellengzés. Mind-
ezek a templomi közös imádságba, de külö-
nösen az oltár elé nem valók. I t t a legegy-
szerűbb egyszerűség a legnagyobb művészet. 
Minden felesleges szónak elhagyása t iszta 
nyereség. 



44. Némelyek azt t a r t j ák , hogy az imát 
nem kellene könyvből olvasni, hanem mint 
a szivnek közvetlen kiömlését szabadon el-
mondani. Lehetnek erre is alkalmak. De a 
ki a közönséges templomi imádságot mindig 
szabadon mondott imával akarná pótolni, — 
mester legyen ! 

A programmszerü „imaórákban", melyek 
it t-ott divatba kezdenek jönni, van ugyan 
melegség, — van épitő hatás ; — de a kö-
zönség előtt való imádkozásból a mutatvány-
szerűség sem szokott hiányozni. Egy ily (bap-
tista) imaórában számtalanszor hallottam az 
Is tent vagy a Jézust „kedves Uram"-nak 
szólitani. A túlságos édesség hamar émely-
gősre válik. 

45. Mig a római l i turgia a misekánon-
tól való legkisebb eltérést is szigorúan t i l t ja , 
addig a mi egyházunk a l i turgiában szabad-
ságot enged. Csak „in necessariis" legyen 
meg az , ,unitas". Az ige hirdettessék t isztán 
és hamisittatlanul, a szentségek szolgáltattas-
sanak ki az Urnák rendelése szerint. 

A többiek, ha nem is teljes egyforma-
sággal, csak ékesen és alkalmas jó rendben 
folyjanak — a hivők gyülekezetének épülé-
sére. 

46. Teljesen helytelennek t a r t anám az 
oly felfogás ápolását, mintha egyes li turgiái 
elemek mellőzésével az evang. istenitisztelet 
lényeges hiányt szenvedhetne. Ezzel épen 
a római egyház ál láspontját foglalnók el. 

47. A feladat immár az volna, a ren-
delkezésre álló anyagból — a felhasználásra 
alkalmasakat — isteni t iszteletünk szokásos 
keretének lehető kímélése mellett e keretbe 
beilleszteni. Az e célból készítendő „agendá-
nak" szorosb értelemben vett l i turgiái része 
a nyelvi külömbségek szerint különféle ala-
kot fogna nyerni. 

48. Hogy a liturgia a szó igaz értelmé-
ben épitő lehessen, lelkésznek és kántornak 
egymást jól meg kell érteniök. Mindkettőjök 
egyaránt á t legyen hatva a hit melegétől. 
Mindkettejök örömmel és buzgósággal felel-
jen meg feladatának. 

(Vége.) 

Belföld. 
Huszonöt éves felügyelői jubileum. A nagy-

szombati evang. egyház mult hó 30-án mint a Re-
formátió emlékünnepén szép ünnepet ült Kalenda 
János felügyelőnek felügyelőségének 25-ik évforduja 
alkalmából .Az ünnepi istentiszteletek után az egész 
gyülekezet összegyűlt a templomban ; a hol az oltár 
előtt felállított zöld asztalnál a két lelkész között 
helyet foglalt az ünnepelt. Egy alkalmi gyülekezeti 
ének eléneklése után Farkas lelkész magyar és 
tót nyelven, utána Albrecht lelkész német nyelven 
üdvözölte az immár 25 évi áldásos működésre visz-
szatekintő felügyelőt, az utóbbi egy díszesen kiál-
lított emlékalbumot (az egyháztanács tagjainak 
arcképeivel) nyújtotta át a jubilansnak. Üdvözölték 
még az iskola részéről: egy leányka bokrétával, az 
idősb, tanitó Pollacsek R. s a nőegylet részéről 
Fruttiger Amália elnök. Kalenda János 25 évi mű-
ködése teljesen méltó az egyház hálájára. Alatta 
szerveztetett a második tanitói, majd a második 
lelkész-hittanári állás, az egyházi hivatalnokok sorsa 
lényegesen javíttatott, csupán templom épités cél-
ára 100000 K vagyon gyűlt össze s az egyház ösz-
szes vagyona, a mely 25 év előtt alig tett 40—50 
frtot, ide értve az egyház kezelése alatt levő jóté-
kony alapokat is, melyek egyébiránt mind egyházi 
célokat szolgálnak, meghaladja a 600000 Koronát. 
A nagyszombati egyház ma — a püspöknek itt tar-
tott cánoni látogatásáról tett jelentése szerint — a 
kerület legrendezettebb egyházainak egyike, a mit 
Isten után nagy részben Kalenda János körültekin-
tekintésének köszönhet. E felett való méltó örömé-
nek kivánt az egyház kifejezést adni. Ad multos 
annos! 

Az egyetemes nyugdijintézeti bizottságnak 7-ik 
évi jelentése az 1904. évi egyetemes közgyűléshez. 

1. Az egyetemes nyugdíj intézet pénztárának 
1903. évi december hó 31-én lezárt számadása 
szerint bevétel volt járulékok és offertoriumokból 
110640 K 86 f., kamatokból 29464 K 42 f., bérház 
3/10 jövedelméből 4130 K 06 f. összesen 144238 K 
34 f. Kiadás : igazgatási és kezelési költség 897 K 
60 f., özvegyek és árvák dijaira 19441 K 96 f., tő-
késítésre 123898 K 78 f. összesen 144288 K 34 f. 

A tartaléktőke 1903. év végén volt pénzinté-
zeti záloglevelekben 658-100 K, egyetemes bérház 
értékének 3/10 részében 124718 K 28 f., - takarék-
pénztári betét 75923 K 60 f., összesen 859041 K. 
88 fillér. 

2. Az egyetemes kegydijalap ugyanazon évi 
zárszámadása szerint, bevétel volt: előző évi ma-
radvány 16186 K 70 f., ennek kamata 741 K 44 f. 
közalapból évi jutalék 7600 K, összesen 26528 K 
14 f. kiadás: kegydijakra 5299 K 72 f., maradvány 
egyenleg 21228 K 42 f., összesen 26528 K 14 f. 

3. Ellátási dijat élvező özvegy van 55, ezek 
között 25 özvegy 63 olyan árvával, kik 18-dik élet-



évüket még be nem töltötték. Szülőtlen árva 5 
családbeli, összesen 11. A nyugdíjintézet fennállása 
óta meghalt 4 özvegy, ezekből 2 árvaneveltetési 
dijra jogosultak hátrahagyása nélkül. 

4. Nyugalomba vonultak kegydij mellett a kö-
vetkezők: 1. Kiss Lajos bobai 420 K, 2. Alexy Já-
nos poltári 800 K, 3. Ritter Károiy somorjai 600 K, 
4. Pántvik János resicai 480 K, 5. Hafenscher Ká-
roly sárvári 600 K, 6. Reusz Lajos nagyrőcei 500 
K, 7. Krno András cserencsényi 400 K, 8. Tornyos 
Pál váci 800 K, 9. Hrencsik Károly. Selmecbányái 
800 K, 10. Hetyei Mór csikvándi 600 K, 11. Schön-
viesner János nagyszalóki 800 K. 12. Höncz Adolf 
martheói 600 K, 13. Michaelisz Izidor kőszegi 400 
K, 14. Matisz János sikátori 480 K. 15. Rusek Gyula 
poduzsáni 800 K, 16. Roy Pál kochanóci 600 K, 
17. Bartholomaedesz Gyula kámói 600 K, 18. 
Moczkó János csácsói volt lelkész 800 K. A nyu-
galmazott kegydijasok közül meghalt Linberger 
István késmárki és Kemény János kiskőrösi volt 
lelkész. 

5. A folyó évre kiállított járulék számlák elő-
írása szerint befizetni tartozik : 

a) Egyetemes közalap . , , 48096 K — f. 
b) Dunáninneni egyházk. . . 14724 K 82 f. 
c) Dunántúli „ . . . 14340 K 28 t 
d) Rányai ,, . . . 16911 K 84 f, 
e) Tiszai „ . . . 18943 K 67 f. 
f ) Egyet, theol. akad, . . . . 2244 K — f. 

összesen 115260 K 61 f. 
Az előirt összegben mint, hátralék szerepel 

a dunáninneniben . . . , . 917 K 14 t. 
a dunántúliban 193 K 60 f. 
a bányaiban 1637 K 28 f. 
a tiszaiban 2676 K 07 ff 

összesen 54-_!4 K 09 f. 
E hátralékos összegből egy rész az év folya-

mán befizettetett, a töbtinek befolyása pedig a 
szabályrendelet 31. §-a alapján megsürgettetett. 

Aranykönyv. A galsai ág. hitv. ev. anyaegyház-
község a napokban szép alapítványhoz jutott. 
Edeskuty Jenő budapesti ásványvíz nagykereskedő 
boldogult nagyatyja emlékére „Edeskuty Sándor 
örök alapítványa" címmel alapítványt létesített, hat-
száz koronát azon célra lefizetvén, hogy ezen ösz-
szeg kamata évente boldogult nagyatyja Edeskuty 
Sándor egyházi illetékét fizesse. így állit a hálás 
unoka ércnél maradandóbb emléket nagyatyjának, 
igy törekszik a vallásos buzgóság az egyházi ter-
hen könnyíteni, mely bizony a galsai ág. hitv. ev. 
anyaegyház tagjaira 100%-on felül álló terhet kép-
visel. Áldva legyen emléke Edeskuty Sándornak 
közöttünk ! Isten áldása legyen hálás és áldozat-
kész unokáján ! 

Emlékünnep. A zólyomi ev. olvasókör október 
30-án a reformatio évfordulója alkalmával igen si-
került felolvasó estélyt tartott a követKező műsor-
ral : 1. Rlatniczky Pál ev. lelkész üdvözölte a díszes 

közönséget. 2, „Erős vár a mi Isténünk", énekelte-
a közönség. 3. „A kereszt alatt", Sántha Károlytól 
szavalta: Spéró Jolán. 4. „A reformatio hazánkban 
a mohácsi vész előtt", irta s felolvasta: Robál Sa-
mu hitoktató. 5. ,,Isten dicsősége", Grelltől, elő-
adta : Simkovics Gusztáv karnagy vezetése alatt a 
kör vegyeskara. 6. „Nehéz órában", Szabolcska 
M.-tól, szavalta : Kovácsik Ilonka. 7. „Erős vár a 
mi Istenünk" utolsó verse, énekelte a közönség. 

A eperjesi ág. hitv. collegiumi theol. testület 
1904. október 31-én retormatiói ünnepet tartott a 
következő műsorral : 1. „A világosság győzelme" 
(Mendelssohntól). Szövegét irta Frenyó Lajos coll. 
tanár. Száník Ernő theol. énektanár vezetése mel-
lett énekelte a theol, énekkar. 2. Megnyitó-beszéde 
Mondotta Rartos Pál testületi elnök. 3. „Krisztus a 
tengeren" (Váradi Antal). Szavalta Melezer Elza 
úrhölgy. 4, Ünnepi beszéd. Tartotta Hallát János 
theologus. 5. a) „Isten dicsérete" (Bognár Ignácz), 
b) „Vándor estimája" (Weber). Énekelte Krayzell 
Rózsika úrhölgy. Harmoniumon kisérte Szende 
Nándor theologus. 6. ,,A reformatio emlékezete" 
(T>. Józsa Gyula). Szavalta Tóth József theologus. 
7. Luther diadaléneke. Száník theol. énektanár ve-
zetése mellett énekelte a theol. énekkar. 

A református egyház most ülésező zsinatának 
alkotmányjogi bizottsága gióf Degenfeld József el-
nöklése alatt tartott tanácskozásán dr. Raksa Lajos 
előadó indítványa alapján igen érdekes határozatot 
hozott. A bizottság egyértelmileg abban állapodott 
meg az előadó előterjesztését magáévá tevén, hogy 
az 1848. évi XX. t.-cikk 3. §-ának keresztülvitelétől 
nem teszi függővé egyházi és iskolai szükségletei 
kielégithetése körül támasztott és a magyar állam-
mal szemben történeti al&pon álló igényeit, miután 
ezen igényeit nem egyedül a jelzett törvényszakasz-
ból származtatja. A reformáció óta a protestánsok 
soha sem részesültek azon vagyonban, a melyet 
addig a katolikusokkal közösen birtak s az azzal 
járó államalkotó és állam'fentartó hivatást a nem-
zet érdekében századokon át összerejükből teljesí-
tették. Ez a szempont az, a melynek alapján a 
protestánsok igényei, a többi bevett felekezet ha-
sonló igényeivel nem azonosíthatók. Az érdekes 
határozat, melyet a zsinat tagjainak többsége, ta-
nácskozáson kivül már magáévá tett, a zsinat leg-
közelebbi ülésszakában kerül végleges le tárgya-
lás alá. 

Lelkészválásztás. Jótpelsöcön negyedfélezer 
lelket számláló ág. h. evang. anyaegyházban f. hó 
20 -án a Kuyna kidőlt halálával megüresedett lel-
készi állásra huszonkilenc pályázó közül egyhan-
gúlag, közfelkiáltással Vitális Gyula zólyomlipcse' 
ev. lelkész választatott meg. Ugyanekkor hitoktató 
lelkésznek Jes\ens\kv Gyula Selmecbányái admi-
nistré tor választatott meg. 



Külföld. -
A Gusztáv Adolf egyesület szept . 19—23. nap-

jain Pank egyházi tanácsos elnöklete alatt Heidel-
berg egyetemi városában tartotta 57. évi nagygyű-
lését. ünnepi istentiszteleten Drews giesseni 
theol. tanár prédikált, inig az ünnepi ajándékot, 
szent edényeket, bibliákat és oltárteritőket szegény 
egyházközségek részére Hölscher lipcsei superin-
tendens vette át. A nyilvános nagygyűlést megelő-
zőleg Schaffner lelkész a párisi prot. egyházi vi-
szonyokról, az istentelen sociáldemokratákról s a 
vallástalan liberális kormányról, Hoppe Brazilia val-
lásos nyomorúságáról, Kinzenbach a cseh viszo-
nyukról értekezett. Szomorú képek az ev. egyházi 
élet múltjából a diasporában. A nagygyűlésen a 
bádeni s a szászweirnári koronaörökös is megje-
lent s a német császár igen meleghangú táviratot 
küldött. „Különös megelégedéssel és élénk érdek-
lődéssel kíséri — úgymond — az egyesület hűsé-
ges munkáját". A német egyházi választmány nevé-
ben Kelber müncheni föegyházi tanácses s a hei-
delbergi egyetem nevében Lennne theol. tanár üd-
vözölte a (V. Adolf-egyesület közgyűlését. Az üd-
vözletek után az első nagygyűlést Pank központi 
elnök nyitotta meg igen nagyhatású beszéddel. El-
mondotta többi között, hogy a túrni templomépítés 
100 ezer márkába került az egyesületnek, s a mult 
évben 250 ezer márkát csak Csehországra fordí-
tott. Annak a nézetének adott kifejezést, hogy ezen-
túl csak a szükségletekhez mérten a tervek és a 
költségvetések előzetes beküldése mellett fognak 
az egyházközségek segélyben részesülni. Majd a 
speieri protestátió templomának felavatásáról és 
Gál magyar képviselő , vad sovinista" támadásáról 
szólott s erélyesen visszautasította a G. Adolf-egye-
sületnek tulajdonított „titkos pangermán célokat". 
Végül rövid vonásokban s gazdag tanulságokkal 
kitérve ismertette a nem épen örvendetes és biz-
tató német egyházi viszonyokat. Az elnöki meg-
nyitó után Härtung superint., mit az egylet főjegy-
zője az évi jelentést terjesztette elő, a mely szerint 
az egyesületnek mult évi bevétele volt 2858027 
márka, a melyből 1578859 márka segélyezésekre 
fordítható. A nőegyletek gyűjtése 277414, a német 
birodalomé 818768, Ausztria-Magyarországé (118721 
s más országoké 158340 márka, a mi eléggé tekin-
télyes összeg. Legátumokban kapott a központi 
pénztár 33191, s a 45 főegylet pénztára 248022 már-
kát, 51 templom felavattatott s 17 uj templomnak 
alapja megvettetett. 39 egyházközség hálásan kilé-
peti az egyesület gondozásának köréből. Sajnos, a 
szükségletek évről-évre növekednek, a melyeknek 
az egyesület alig képes megfelelni. Igen nagy fel-
adat, vár még reá Ausztriában és Pósenben, s nagy 
íi szükség Elszáz-Lotharingiában is. A központi 
elnökség eseményekben gazdag jelentése külön 
nyomtatásban is megjelent. Egy nyilvános esti gyű-

lésen egyes képviselők Brazilia, Csehország, Bel-
gium és Elszász-Lotharingia vallásos egyházi álla-
potairól értekeztek. Előadást tartott Braunsveig volt 
Saloniki, jelenleg lipcsei lelkész „a Gusztáv Adolf-
egyesület keleti munkájáról és feladatairól", a melv-
ben többi között hangoztatta, hogy nagyobb támo-
gatást igényel Alexandria iskolaügye, Kairó építke-
zése, az egyptomi protestánsok gondozása, a bairuti 
templomépítés ügye s a konstantinápolyi s.-lelkészi 
állomás. Utóbbi helyen egy vándorlelkész alkalma-
zására van szükség, a ki gondozhatná a drinápolyi 
protestánsokat és az anatóliai vasút mentén talál-
ható nagyszámú hívőket. A 3 nagy szeretetado-
mányban: 22337 f 6827t 6727 márkában Wünschel-
burg siléziai, Tirschenreuth bajor és Znaim morva 
egyházközsége részesült. A jövő évi nagygyűlésre 
Erlangenbe, Stralsundba és Brombergbe kapott 
meghívást s utóbbi el is fogadtatott. Forrásunk 
szerint a Gusztáv-Adolf-egylet ügye Pank elnöklete 
alatt a legjobb kezekben van. Pank nekünk ma-
gyaroknak is jó barátunk és személyes ismerősünk. 
Fia több éven át Pokoly J. kolozsvári theol. tanár-
ral együtt ilj. Tisza Kálmán nevelője volt. 

Dk Szlávik Mátyás. 

i roda lom. 
A jus exclusivae, (vetojog) a pápaválasztásnál. 

Irta dr. Kérészy Zoltán, képesített egyetemi tanáj-. 
Budapest, 1904. Politzer Zs. kiadása. Ára 2 K 5o f. 
(120 lap). A római pápaság mindig nagyon ügyes 
és merész volt abban, hogy jogait nemcsak meg-
mentette, hanem folyvást gyarapította is a fejedel-
mek és a népek rovására. A fejedelmek és népek 
pedig mindig ügyetlenek és gyávák voltak a pápa-
sággal szemben meglevő jogaik védelmében és 
felhasználásában. így azután lassankint a pápa ura 
lett a fejedelmeknek és népeknek, ezek pedig a 
pápaság rabszolgái és eszközei. Idők folytán a ve-
tojog is annyira elhomályosodott, összenyomódott, 
hogy az utolsó pápaválasztás alkalmával már me-
részen azt állították nálunk is az ultramontanok, 
hogy ez a joga egyáltalán nincs is a fejedelmeknek. 
Erről a lontos jogról ir tanulságosan, érdekesen dr. 
Kérészy könyve, méltó a jogászok és az államfér-
fiak teljes figyelmére. 

Segédkönyv a vallástanitáshoz. , , H a s o n l a t o k a 
I\áteho$" cimmel most hagyta el a sajtót magyar 
fordításban, egy igen ajánlható kis munka, melyet 
lelkésztestvéreink, vallástanáraink és vallástani-
tással foglalkozó tanítóink bizonyára eredményesen 
használhatnak a különféle iskolákban. A mű szer-
zője : Seheller Arnold münchengasserstädti (Német-
ország) ev. lelkész, fordítója : Re dei Károly puszta-
földvári (Békés m.) ev. lelkész. Bészletesebb ismer-
tetését még fentartjuk ugyan magunknak, de már 
most is megragadjuk az alkalmat, hogy az érde-
keltek figyelmét felhívjuk reá. 



Magyar állam. A protestáns bizottság emlék-
iratáról szólván elismeri, hogy a prot. egyházak 
támogatása nemzeti érdek, de kifogása van az 
1848-i XX. t, c. alkalmazása ellen; azt kivánja, hogy 
annak alapján az állam a. r. kath. egyháznak adjon 
évenként 10 millió koronát. Nem rossz ! Megtar-
totta az egyház a tömérdek birtokot, a mit a hon-
védelem, közigazgatás, igazságszolgáltatás, templo-
mok, iskolák, kórházak épitése cimén kapott, e 
feladatok teljesitését idők folytán magára vállalta 
az állam, s teljesiti polgárai adójából, még pedig r. 
kath. érdekben más vallású polgárai adójából is, 
és még ezen felül adjon 10 milliót. Hazafias célokra 
nem jut a hazai alapitványokból, de Péterfillérre, meg 
be nem vallható célokra jut igen sok; a haza má-
sodrendű a pápaság mellett, mégis még most is 
újabb ajándék kellene. Igaza volt IX. Piusnak, mi-
kor a magyar kath. papságra nézve azt mondotta, 
hogy el kellene tőle venni a javakat, mert túlsá-
gosan gazdag! 

Egyházi baszéd a kassai ev. renovált tem-
plom alapkőletételének 100 éves emlékünnepére 
irta és október hó 16-án elmondotta Homola Ist-
ván evangelikus lelkész. Tartalmas, ügyes beszéd ; 
ügyesen választott alapigéje: Zsoltár CXYIII, 
24—29 és „a 100 évvel ezelőtt épitett, most meg-
újított templom szavát" tartalmazza az ő tisztelői-
hez. (A vonatkozott ünnepélyről rövid tudositást a 
jövő számunkban.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

P. J. Az én egyházmegyémben éppen most 
kapta meg az egyik lelkész azt a rendkivüli se-
gélyt, ami még hiányzik neki az 1600 koronából 
az alapfizetéshez és congruához. A kiknek a tör-
vény értelmében joguk van hozzá és folyamodnak 
érte, megkapják. Csakhogy az a különös, hogy a 
lelkészek legnagyobb része nem is folyamodik 
érte, pedig rá szorulna a segélyre, joga is van 
hozzá ; vagy lia folyamodik, az adatokat nem jól 
szedi össze, ^z ilyen azután magára vessen ! Az 
ön esetében nézetein szerint nem helyes az eluta-
sitás megokulása, midőn azt mondja : nem adja 
meg a kért összeget, mert már a congrua eléri 
most azt az összeget, amit 1897-ben élvezet az 
államsegélylyel együtt. A törvény nem azt mondja 
hanem azt, hogy addig kapják a rendkivüli állam-
segélyt, amíg a kongnia az 1600 koronát el nem 
éri ; vagyis a lelkész fizetése 1897. óta minden 1600 
k, legyen. Tanácsom az : méltóztassék a püspök 
urat megkérni, hogy illetékes helyen szerezzen ér-
vényt a törvény helyes magyarázatának. No az 
igaz, hogy keservesen adják azt a kis segélyt ! Tiz 
évre elosztva, évről-évre folyamodni a hiányzó ki-
egészítésért, évről-évre vitatkozni a törvény értel-
méről ! Lám egyéb tisztviselők egyszerre megkap-

ták a fizetésemelést, pedig sokkal nagyobb volt a 
fizetésük is, az emelés is ; sőt visszamenőleg kap-
ták meg! — M. N. A lelkész stolája a belügymi-
niszter 22690 78 sz. rendelete értelmében. — St. Gy. 
Levél ment. — V. Gy. Köszönjük de csak a jövő 
számban hozhatjuk. — M. L. Köszönettel vettük, 
azonban a mostani számba későn érkezett, szintén 
csak a jövő számba jöliet. — A másik is megje-
lenik, mihelyt az aktuálisabb közlemények után 
jut hely. — St. F. Köszönöm levél ment. — J-
Csak a jövő számba jöhet. 

Pályázat 
a margonyai (Sáros m.) tót-magyar nyelvű 

ág. hitv. ev. egyTház 

lelkészi állomásra. 
Javadalom : 1. Telek jövedelem 174 K. 

2. Párbér 220 K. 3. Munkaválság 154 K. 4. 
Készpénz 123 K. 20 f. 5. Pa t ronátus i ju ta-
lék 224 K. 6. 10 öl fa 100 K. 7. Stóla jö-
vedelem 150 K. 8. Alapítványok kamata i 
80 K. 9. Offertoriumok 20 K. összesen 1245 
K. 20 f. Ezenkívül congrua 1600 koronáig 
873 K. 40 f. A kellően felszerelt folyamod-
ványok f. évi dec. 20- ig alólirott espereshez 
küldendők. 

Zsegnye, u. p. Eperjes 1904. nov. hó. 

Bánó Árpád Hajdú János 
espe re s ség i fe lügyelő . 116. 2—1. esperes . 
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e p ^ s 3 m » H • a . y Világhírű ! 
ap r f t T l ï ? ! ] « festészeti müintézet a ki-

jjALAUAU válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 9 6 - 2 0 - 1 0 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aquare l l - és pas te l l f es tésben fénykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-
és k ré t a ra j z ára 5 korona 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„ Ç ^ O R D " festészeti njiiintézeíi 
Budapest, VII., Rottenbiller-utca 46. 



H O N I G F R I G Y E S 
gőzüzemre berendezett 

harang, érczöntödéje, szívattyugyára 

Arad, l íákóczy-utcza 1 1 — 2 8 . szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 40( ,/0 
súly és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitiinő jó liang és t a r t ó s s á -
gáé r t 10 évi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fe l -
tételek ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vas harangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereíésre való átala-
kít isuk, avagy azoknak csekély felül fi-
zetés mellett uj harangokkal való be-
cserélésük. 
Bővebb felvilágosítás és képes állapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárot t . 
= ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. — ™ 

Elfogad megren-
delést "a legújabb 
csőrendszerü lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-
sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
amint átalakításokat, javítást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
112. 1 5 - 2 . 

Az 1902. évi verseczi ipar es gazdasági kiállitá-
J j táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki- ^ jC 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. J j j 

I Wegenstein C. L. * a * 

'X * 

x 
'X 

4 i 

-K 

= * 

• 8 

-K 

* b 

•—— első délmagyarerszági 

orciona-épiíő műintézet 
(villamos üzemre berendezve 

! Temesvárott . 
Szál l í t k i tűnő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r s z e r i n t k é s z í t e t t 

= pneumatikus = 

o r g o n á k a t 
bármily nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 
Az 1896. évi kiállításon a nagy mil leniumi érem-

mel kitünletve. 27—25 

Kivonat az el ismerő i ra tokbó l : 

T. Egry úr ! 
A szilvás-ujfalusi róm. kath. templom részére öntött 

harangokkal és hiveim teljesen meg vagyunk elégedve. 
Szilvás-Újfalu. (Zemplénm.) 

Lenz József, 
i k - l e l k é s z . 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntő 

K i s - G e j ő e z , U n g m e g y e . 
Ajánlom harang-
öntő műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hírnevű az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t k é r n i ! 



Minden család pénzt takarit ! ! ! 
R e m e k 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr . f, 1-40 f. 1 9 0 

Finom a jour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2 2 0 f .2 '90 f. 3 45 

1 

111. 26 -4 -

Remek 6 szem. vászon 
Damasz t C4aj:nitura 
csak f. 2.10 f. 2 .90 

f. 3 .40 f. 3 .90 

Szép min t ázo t t vá-
szon törülköző 6 
drb . csak f. 1.25 f 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65. 

30 rő fös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rő fös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rő fős vég r u m -
burg i vászon csak 

5.60 

30 rőfös vé g I -a 
r u m b u r g i vászon 

csak f. 6 .40 

50 rőfös vég bői-
vászon 

csak 8 25 

50 rő fös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 45 

50 rőfös vég 
r u m b u r g i vászon 

csak f. 10-40 

30 rő fös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4"65 
30 rő fös vég R . Chif-

fon csak f. 5 .40 
30 rő fös vég R. 

R. Chiffon vászon 
'f . 6.85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rő fös vég cs ikós 
és koczkás I ma ka-

navász csak 
f. 4-55 

30 rő fös vég 
finom kanavász 

csak f. 5-40 

35 rő fő s vég 
kanavász kü-

lön legesség csak 
f. 6-40 

30 rő fös vég fehér 
csikós cs invat ágy-
huza t r a csak f, 6.35 

30 rő fös vég v i r ágos 
fehér cs invat 

á g y h u z a t r a csak 
f. 7-4P 

Remek nő i ing 
vászonból , kézi h ím-

zéssel csak 
85 kr. f. M5 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweiz i h ím-

zéssel csak 
f. 110 f. 1-42 f. 1-74 

R e m e k nő i háló 
Corse ta n a g y vá-
l a sz t ékban csak 

98 kr. f. 1-25 f .156 

Remek nőr cbiffon 
n a d r á g csak 9 0 kr, 

f. 1-18 f. 1-45 

R e m e k Chiffon alsó 
szoknyák h ímzésse l 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

R e m e k Cloth és 
posz tó alsó szok-

n v á k csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 22 

Varrás né lkül i vá-
szon lepedő 2 mt r . 
hosszú és 1 '/2

 m t r 
széles csak 

9 2 kr . 

Va r r á s né lkül i re-
mek vászon lepedő 

2 m t r hosszú, 1 '/2 
mtr . széles csak 

f. 1 05 B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz. i .e. 

R e m e k se lvem Cloth 
pap lan m i n d e n szin-

ben csak f, 3 .95 

R e m e k Caschmi r 
paplan m i n d e n szin-

ben csak 
f. 3-55. 

Kész í t m i n d e n n e m ű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : Budapest, V., Lipót-körut 15. 

Gazdasági gépeket, szerkezetű. Benzin és szivógáz-motorokat ió2erőS 

B e n z i n - m otoros cséplő készlete k. 

25 2 5 - 2 0 
ívialomépitészet : ^ hengerszékek , m i n d e n e s zakmába vágó K ü l Ö n l ö Q G S S é C I ! L e g ú j a b b sze rkeze tű csavaros 

1 ü_£ép g y á r t á s a . Te l j e s mümalmiberendezések . és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. M.-félö v i l ágh í rű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i zá ró lagos képvise lősége . * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 
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EGYHÁZ US ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. ! 
Félévre . . . 6 „ 

Negyedévre . - 3 „ 
Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K M I N D E N C S Ü T Ö R T Ö K Ö N . 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nvolczad oldal 2 „ 

A közoktatási bizottságban el nem 
mondott megjegyzések. 

Éppen most tolyik Budapesten a közoktatási 
bizottság tárgyalása. Egy félreértett megjegyzés vitt 
fel a szombaton tartott tanügyi bizottságba ; — a 
közoktatási bizottság meghívója (közgyűlési előkészü-
letek) pedig nem sejteté velem, hogy mily fontos 
tárgy ju t dülőre. Csak Budapesten tudtam meg azt. 
Időin nevezetesen ezen hónapban a Paedagogiai Dol-
gozatok I I . kötetének kiadása miatt is nagyon is ki 
van iiieíve ; nagyöbű mérvű költséget sem magamnak, 
sem másnak nem akartam okozni. Hazajöttem még 
tegnap. Azóta dolgozom. Most pedig egyházam tan-
ügye iránti szeretetemben gyökerező lelkiismeretem 
szavára letettem a rendes munkát végző tollamat, 
hogy irásba foglaljam azt, amit Budapesten most 
mondtam volna el. 

Hogy csak Írásban teszem ezt : ezért nem bánt 
lelkiismeretem. Megszoktam immár nein az eredményt 
nézni, hanem a célt. 

Mennyi kö/.vetlen eredményt fel nem mutató 
munka fekszik 30 éves tanárságom mögött. Pozsony-
ban kívántam a tudomány követelményeinek teljesen 
meglelelően szervezett Hieologiai facultást látni. 
Ennek érdekében folyt 20 évi munkám. E g y n e k 
éreztem magamat egyházam legjobbjaival. Hisz egy-
házam jeleseinek 100 éves törekvése ez volt. 
S most már az a szerencsétlen gyakorlati-hasznos-
sági papos irány és a püspöki seminariumok ambi-
tiója a pozsonyi akadémia decoinpositióján dolgozik. 
Korunk kórtünete ez ; nem a láthatlan egyházat, 
HZ egyetemes papság elvét hangsúlyozó Protestantis-
mus fájának ez hajtása. Küzdelmünk ma eredmény-
telen lehet ; de lia a protestantizmus létjogosultság-
gal bir — mégis győzni fogunk ; mer t e cél a Pro-

t e s t an t i smus szelleméből folyik ; vele elvi leg egy. 

Már a zsinaton a tanügyi szervezet tervezése-

kor kifejtettem azt, hogy mennyire szükségünk van 
tanügyi főigazgatói állásra ! A tanügyi-bizottság 
ezen eszmét is, a melynek történeti múltja van. a 
mely egyenesen meg is valósult : elejtotte. Újra in-
dítvány alakjában felvetettem a középiskolai főigaz-
gató szükséges intézményének életbe iéptetéset. Bal-
tik püspök kérésére ezen indítványt, a mely szavai 
szerint kerületét izgalomban tart ja (kevesebb vagy 
nagyobb izgalom magában véve ugyan a keriilttnek 
sem nem árt, sem nem használ), nem tudom, hogy köze-
lebb miért az egyetemes gyűlés ad acta tette. Tán 
csak nincs veszélyeztetve a püspökök tekintélye az 
által, hogy ha van az egyházban egy férfiú, kinek 
kötelessége a középiskola ügyéhez érteni és ezt pro-
testáns szellemben ellenőrizve fejleszteni ? . . Iiy nagy-
munkára a püspökök i á nem érnek, de nem is bír-
ják az erre szükséges egyéb feltételeket sem. Ők 
nem időzhetnek hetekig egy-egy középiskola helyén, 

.ők nem kereshetik fel hospitálva a más felekezetű 
vagy állami középiskolát ; ők nem végezhetnek ily 
célú tanulmányutakat külföldön, hogy ezen összeha-
sonlító tanulmányozás alapján kijelöljék protestins 
tanügyünk fejlődésének üdvös irányát. Külön fizeté-
ses hivatalt ke.l létesíteni oly férfiú sz imára, ki 
azt a nagy feladatot magára vállalja, hogy az evan-
gelikus iskolák ügyét emelje, evang. tanintézetein-
ken — szemben az állami egyenlősiiő és inkább kül-
sőkre vonatkozó felügyelettel a protestáns szel Temet 
képviselje, annak sajátosságát nemcsak az iskola tan-
tárgyaiban, hanem intézményeiben érvényre juttassa, 
s ne engedje meg, hogy az evange'ikus középisko-
lánk ügye züllésnek induljon s intézeteink, mint az 
oldott kévék széthulljanak, egyházunk testéről az ál-
lamnak folyton fokozódó befolyása következtében le-
máljanak. Nem hallottam még eddig, hogy a tiszán-
túli ev. ref. egyházkerületnek és püspökének tekin-
télyét megkáros.totta volna Dóczy Imre az által, hogy 
az ő főigazgatósága és vezetése alatt ev. ref. középis-



kóláink szépen fejlődnek és ev. ref. középiskoláink 
tanárai is külön egyesületben sajátos felekezeti cé-
lokra pl. az ev. ref. iskolák történetének kutatására 
egyesültek. Tudom pedig azt, hogy oly hódolattal 
és örömmel elismert ttkintélye összes püspökeinknek 
nincs, mint a szászok püspökének, jólehet fényes 
tehetségű vicarius viszi önállóan a szász középisko-
lák főigazgatói tisztét. 

Ha középiskoláinkat fenn akarjuk tartani önál-
lóan. folyton fejlődő irányban : úgy az állam fej-
lesztő tényezője mellett egy oly fejlesztő tényezőt 
is be kell állítani közoktatási szervezetünkbe, a mely 
protestáns szellemünket, a renaissancenak vallási 
szellemét is a leghatározottabban képviselje. 

Felszólalásom, indítványom eredménytelen volt 
a múlt évben : ma is az lett volna : de a cél ma 
is épp oly világosan, sőt sokkal világosabban áll 
előttem, mint első felszólalásomkor. 

Mind ez a múlté — eredmény szempontjából, 
de cél szempontjából mind a két, részben megcson-
kult. részben elejtett ügyem és indítványom a jövőé. 

Egészen igy jártam volna egyházunk szellemé-
ből és szervezetéből tervezett nevelői oktatási esz-
ményemmel, ha ezt 111a felfejtem. Igazat adott volna 
a legtöbb s ha kifejtettem volna, hogy egyházunk 
szelleme azt kivánja, hogy a vallás kinek-kinek szent 
meggyőződése legyen, hogy a folyton működő inteni 
kegyelem, a mint ast Jézus Krisztusban oly kézzel 
foghatóan megjelent a történetben, kell hogy a 
gyermeki hit által feltárt szivünket, egész lényünket 
átnassa, egyéniségünket, a melylyel mint sajátos 
szervek egyházunk szerves egészét szolgáljuk, meg-
szentelje. A mint azonban ugyanazt alkalmaztam 
volna egyházunkban létező nemzetiségi individualitá-
sokra, s ebből azt vontam volna le, hogy a vallás 
itt is, ott is ezen egyéniségek alapján másképpen 
alakul meg s hogy ezért is aconfirmationalis oktatásnak 
is ezen egyéniségekhez kell alkalmazkodnia: már 
nagy ellenmondást keltettem volna; s esetleges indít-
ványom, hogy valamint az olvasókönyvnek, úgy a 
konfirmatiocalis könyvnek és vidékenként különbözőnek 
kell lennie s hogy igy a könyv használhatóságának 
kritériuma nem egy már rég letűnt kornak dogmatikai 
elvontsága lehet, hanem hogy e kritérium csakis a 
vallási élet változatosságával és gazdagságával adott 
különböző tényezők ismeretéből és méltánylásából 
vonható le: bizonyára az ily irányú inditványom 
szintén elbukott volna. 

A népiskolai vallásoktatás ügyében nem igen 
szólaltam volna fel. Szoros confessionális jellemének 

hive vagyok; adnám a kátét is: de ' ugy, hogy ennek 
egyes részeit beilleszteném a történet keretébe. A 
tízparancsolat a törvényhozás nagyszerű látványosságu 
keretébe való, a miatyánk a hegyibeszédnek s igy 
Jézusunk szentek-szentjét alkotja; a hiszekegy már 
az apostoli kor utáni történet keretében adandó. Csak 
a mi le^z, a mi történik, a mi él : az érdekli igazán 
a gyermeket. — Lehet ebben igaz valami: azéit 
azonban maradjunk meg csak a káté mellett — mostani 
alakjában. Nem kell mindég akadékoskodni ! — igy 
szólana a többség. 

A középiskola céljáúl azt hiszem mindnyájan 
az általános műveltséget, az igaz humanumnak ki-
fejlesztését tűzzük ki. Mindaz a mi van : az lett, az 
megvalósult, Csak az ismeri igazán a létezőt, a ki 
azt genezisébe követte és egymással összehasonlitólag 
sajátosságában, tehát lényege szerint felismerte. 
Hogy valami igazán sajátunk legyen : azt genezisében 
nekünk is át kell élniiuk; máskülönben az csakis 
ránk tagadó, emlékezetünkben örzött kincs s nem 
életerő ! 

A protestáns felfogásnak éppen az a sajátsága, 
hogy nem a cselekedetekre, a tényekre, hanem az 
érzület, az abban élő folyamatra fekteti a súlyt. Nem 
betűt, hanem szellemet; nem vallásos tételeket, hanem 
vallásos életet követel. 

S a keresztény vallásnak mi tulajdonképpeni 
lelke?! az isteni nagy szeretet, a mely önmagáról 
megfeledkezve, másnak lelkébe mélyed, annak sajátos-
ságát kutatja és azt az isteni célgondolatot, a melyért 
minden egyes emberi lélek teremtetett, — hogy ezzel 
mint sajátos szerv szolgálja Istennek országát — 
kiemeli és ennek fejlesztése érdekében önzetlenül 
fáradozik. — Az isteni szeretettől áthatott, szeretetben 
mindenkit sajátossága szerint szolgáló élet: ez minden 
igaz keresztyénnek élete ; — mely akkor dicsőül meg 
igazán, midőn éppen az elveszendőkben a lega!anti-
abbakban fáradhatatlanul keressük azt az isteni szikrát 
(a mint ezt Széchényi mondja), mel} életének 
értéket ad. 

S már most mi következik mindebből a közép-
iskolai vallásoktatásra nézve?!: AZ, hogy a^t a vallást 
is az egyetemes történethez alkalmazottan kell adni, « 
hogy keresztény, protestáns, human középiskolában 
akkor, midőn az indek, perzsák, egyptomiak stb. 
a görögök, rómaiak, a középkor stb. törtéuetével 
foglalkozunk és e népek életét mi is át akarjuk 
élni: hogy ugyanakkor a vallási órában ezen népek 
vallásával foglalkozzunk, azok szent énekeit, imáit, 
vallási képleteit, világnézetét, egész kultusát, a 



vallási életnek hatalmát és hatását a táisacklmi 
életre ismerjük meg, éljük át. Mindenütt a szeretet 
Istenének szellemével találkozunk. Minden nép fejlődése 
egy-egy gyürüt hagyott hátra az emberi művelődés 
fáján s ha mélyebben tekintünk be népünk életfájába : 
ott találjuk mindenütt eme gyűrűknek nyomait, a 
melyeket csakis fejlődésük egészében értünk meg. 
— Az a vallásoktatás, mely igy a történeti élet 
szentek-szentjét nyitja meg, minden tanulóra a leg-
érdekesebb a legépületesebb tantárgygyá válna ; a törté-
net lanára, a kinek protestáns iskolákban a vallást 
is kellene előadni éppen a népek vallásában találná 
meg a nép je lbme sajátosságának kulcsát; s a íiuk 
mindnyájan éreznék a vallásnak központi jelentőségét ! 

Ezt akarjuk, ezen alapon állunk : de az eszközt: 
az általános vallástörténetet nem akarjuk. A keresztény 
extra vallás nevében küzdünk a kersztéry vallásnak 
szeretetben,odaadásban, éltetésben érvényesülő szelleme 
ellen. 

Harminc év óta hirdetem ezen eszmét — látszólag 
eredménytelenül. Az embernek azonban nem az a 
föladata, hogy eredményeket i érjen el, hanem, hogy 
tegye kötelességét. A vetés, a plántálás a mi dolgunk, 
Isten majd adja szeretetből végzett munkánkra az ő 
áldását és meg lesz — ós pedig biztosan az aratás 
is. — Ezen reményben örvendünk és ezen meggyőző-
désünk a mi erőnk. — Csak az utópia ér valamit, 
mert ez a jövőé! Életünk semmis, ha nem a jövőért 
fáradozunk. A kinek jövője nincs: annak nincs élete. 

Jöjjön el a Te országod : de igenis minden 
viszonyok között legyen meg a Te akaratod. — Ily 
szellemben a külső eredménytelenség nem bánt. 

Végül szerettem volna még egy gondolatat 
különösen középiskoláink igen tisztelt képviselőivel 
közölni. Ez már nem utopistikus. Berzeviczy miniszter 
L'r Ő Nagyméltósága 8 4 3 1 1 számú, f. é. október 
hó 7-én kelt leiratával azt a szükséges átmenetet az 
egyetemi studiumtól a középiskolai munkásság terére 
létesíteni kívánja. Jelenleg úgy voltunk, hogy a 
legtöbb tanárjelölt még a nélkül, hogy szakvizsgájával 
is végzett volna közvetlenül az egyetemből átlépett 
a középiskolába s itt a fiatal erőnek nyakába szakadt 
IS 22 heti óra — egy rakás munkaj a vitással. 
Készülni az órákra, és készülni a szakvizsgára, 
javítani az iskolai dolgozatokat és megírni a szak-
dolgozatot ez e ;y értékű a lehetetlen helyzettel való 
megalkuvással és igy nem egyéb, n.int a lelkiisme-
retlenségre való nevelés. 

Ezen áldatlan vizsonyoknak kiváu véget vetni a 
miniszter. Kiváló tanárokhoz jusson az egyetemet 

végzett és szakvizsgáját sikerrel letett tanárjelölt. E 
kiváló tanár óráiban, iskolájában hospitáljon ; ez 
vezesse be őt a tanítás módszerébe ; adjon át néki 
kezdetben 10 perecet, majd egy félórát, majd egy 
ó.át a tanításra. Beszéljen inog vele mindent s végre 
a második félévben adjon át neki egy-egy tantárgyat 
egy-egy osztályban legfeljebb heti 6 órával. Az igazgatö 
pedig vezesse be a gyakorlati pedagógika és didaktika 
általános körébe, az iskola szervezet és adminisztratió 
egészébe. Egy évi ily munkásság után leteszi az illető 
a pedagógiai vizsgát. Tudatos módszerrel tanít, egész 
odaadással élhet majd hivatásának. Lelkiismeietes 
tanári generatió, mely a praxist az elmélettel, az 
életet a tudománynyal kivánja kölcsönhatásában meg-
egyeztetni — nő fel hazánk, egyházunk áldásaként. 

A miniszter ezen intézményt nem szorítja csakis 
az állami iskolákra. Érdekünkben áll, hogy utal junk 
arra, hogy az intézményt mi már itt és ott meg-
honosítottuk, hogy igy azután fordulhassunk államunk 
kormányához is, hogy emez intézményt tekiutse olyanul, 
a mely az ő célzatainak is megfelel s a mely az ő 
megbízásából s igy külön díjazásával is folytathassa 
munkásságát. 

Autonomiánk akkor ér valamit, ha nemcsak v édőfal, 
mely elszigetel, hanem termő talaj, mely magától is 
megtermi a kor életrevaló csiráit. 

Németország és részben Ausztria is megvalósította 
ezen életbe átvezető intézményt. Hogy miképpen : 
ezt mutatom be a jövő hónapban megjelenő Pedagógiai 
dolgozataim II . kötegében. 

Egyházamnak, középiskolánknak ezzel is szolgálni 
kívántam. Jelen soraimnak is ez a célja. Tán nem 
teltein le liiaba rendes munkát végző tollamat, s ha 
személyesen nem is, úgy legalabb e soraimmal részt 
vettem a távolban is ma megtartott közoktatási 
bizottságunk ülésében. 

Kelt Kolozsvárt 1 9 0 4 . nov. 7-én. 

Dr. Schneller !stv a n 
bizottsági tag . 

Észrevételek a jövő magyar énekes 
könyv dallami részéhez. ) 

Ez év lmsvét táján véleményadás céljából hiva-
talos uton kezembe jutott Gaál Mihály nográdme-
gyei agárdi lelkész, hymnologiai gyűjteménye, mi-
után Kapi Gyuia tan. kép. igazgató és Payr Sán-
dor theol. tanár urak megelőzőleg lejegyezték annak 

*) A f, é. juh '20-áu Pápán tartott d. t. kerületi gyűlés 
alkalmával a dunántuli ker. ev. egyházi ének és zenepártold 
egyesület közgyűlésére készült, felolvasás. 



végén az arra vonatkozó nézeteiket. Nem tudom, 
vájjon kívülünk más is tett-e reá még megjegyzé-
seket, de arra emlékszem, hogy hármunk véleménye 
lényegében egymással egyezett. Igy nevezetesen mind 
hárman elismertük, hogy Gr. M. nagy szorgalommal 
és bizonyos fekú hymnologiai körültekintéssel gyűj-
tött össze egy jó csomó egyházi dallamot. De abban 
is találkozott véleményünk, hogy és ehhez ha-
sonló gyűjtemény nem képezheti egy egyetemes ér-
vényű énekeskönyv dalJamtárát és pedig egyszerűen 
a dallamok nagy számánál fogva; a mint emléke-
zem, vagy 250 dallamot »uta t ki a gyűjtemény. 
Képzeljük, hogy minden dallamra csak 2 énekszö-
veg esnék, már akkor is 500-ig menne az énekek 
száma. Mekkora s:<ám kerül azonban ki, ha bizonyos 
kedvenc melódiákra több szöveget számítunk? Minő 
vastag énekeskönyv lernte ebből ? De ettől eltekintve, 
hol képzelhető egy gyülekezet, a mely 250 dalla-
mot csak tűrhető szabatossággal is énekelne. Ugy 
gondolom, ha valahol ennek V3 részét tudják: úgy 
ez már igen tekintélyes szám és az ilyen tudás két-
ségkívül szép eredménynek mondható. De hát a gyü-
lekezetekben rendesen ennél jóval kevesebbet tud-
nak csak énekelni ; nem is merem hozzátenni. tisz~ 
teségesen, mert ez vajmi ritka kivétel. Ismeretes 
dolog, hogy a legtöbb helyen még ma is éktelenül 
huzzák-voLnják s kanyarítják az éneket, itt-ott a 
szó való értelmében ordítozva, úgy hogy a finomabb 
idegzetű embernek, különösen ha véletlenül valamivel 
érzékenyebb a zenei hallása, szinte borsódzik a háta 
és épenséggel nain képzeli magát az Isten házába, 
a hol pedig nem csak az imádság- és prédikációnak, 
hanem az éneknek is, ugyan olyan épitő hatással 
kellene lenni a hivő lelkére. 

En hajlandó vagyok ennek okát nagyrészt abban 
keresni, hogy gyülekezeteinkben a használatos me-
lódiák száma rendesen sokkal nagyobb, hogy sem 
képesek volnának a hivek azokat kellőleg megtanulni 
és hogy elég ismétlődő alkalom nyílnék azoknak 
reprodukálására. Már pedig ez a baj kétség kivül 
fokozódnék, ha például a Gaál Mihály-féle nagy 
melódia gyűjtemény szolgálna zenei bázisul egy u. 
n. egyetemes énekeskönyv megszerkesztéséhez. 

Szándékosan hangsúlyoztam az u. n. kifejezést. 
Épen e gyűjtemény dallam számainak tekintélyes 
volta újra megerősítette bennem azon már máskor 
is kifejezett meggyőződésemet, hogy egy egyetemes 
érvényű és mint ilyen egész Magyarországban elfo-
gadásra alkalmas magyar énekes könyvnek szerkesz-
tése aligha fog valamikor sikerülni. 

E gyűjteményből ugyanis kitűnik az, hogy Ma-
gyarországban tényleg igen sok dallamot énekel-
nek ev. gyülekezeteinkben. Meg kell azonban e he-
lyütt jegyeznem, hogy e gyűjtemény koránt sem 
teljes. Molnár János szarvasi tanitó chorálgyüjtemé-
nyének tartalom-jegyzéke kilenced fél száz olyan 
chorált mutat ki, melyek hazánkban a különféle 
nyelvű ev. testvérek ajkán megzendülnek. 

Yilágos ebből, hogy már csak azért sem léte-
síthető egy egyetemes énekeskönyv, mert fizikai 
lehetetlenség minden vidék chcraligényeit kielégiteni. 
A felső vidék és az alföld kedvenc melódiái bizo-
nyára nem azonosak a dunántúli kerület gyülekeze-
teinek kedvelt choráljaival és viszont. A mely állí-
tásomat igazulja a z az egyszerű tény, hogy en, a 
dunántuli ember felét sem ismerem az állítólagos 
származásuk szerint különféle osztályba sorolt cho-
rál oknak, melyeket Gaál Mihály ugy látszik leginkább 
a tótok által énekeit dallamokból gyűjtött össze s 
melyekről kétségkívül úgy vélekedik, hogy azokat 
hosszában és széltében az országban mindenütt ének-
lik. Pedig hát úgy gondolom, nemcsak én, hanem 
kívülem sokan mások sem ismerik azoknak a dalla-
moknak nagy részét. 

Ho^y tehát a dolog dűlőre jusson, első fel-
tétel szerintem az , hogy mondjunk le az egyetemes 

jellegről\ vagyis ne akarjunk egy általános, hazánk 
összes ev. magyar gyülekezeteinek szánt énekes-
könyvet szerkeszteni. Helyezkedjünk arra az állás-
pontra, mely szerint minden, bizonyos körig ter-
jedő dallam egyöntetűségét mutató vidék szerkessze 
meg a maga magyar énekeskönyvét*). Az ez által 
előálló különféleség korán sem veszélyezteti a fele-
kezeti összetartozandóság érzetét, ez csak illusztrálja 
hymnologiai téren az ugyanazon egy szellemnek 
különböző nyilvánulását. 

„Ein Geist u. manherlei Gaben" mondja jellem-
zően a német szálló ige. És ez okvetlen kisebb baj, 
mint az elkerülhetlen idegenkedés és ellenszenv, a 
melylyel a gyülekezeteknek legnagyobb része fogadná 
azt az egyetemes énekeskönyvet, mellnek dallamai 
nagyrészt ismeretlenek előtte vagy tnelyből — te-
kintve azt, hogy a fent mondottak után a dallamok 
számát a minimumra kellene redukálni, hiányoz-
nék kedvenc daliamának nagy része. Mert nem sza-
bad elfelejtenünk, liogy a megszokott dallamokhoz 

*) Az ujabban kezembe került Paulik-lele melódia ja-
vaslat, bár kedvezőbb színben tünteti fel u melódia nehézsé-
gek üg%'ét, s azoknak elhárítását lehetőnek tartja, engem még 
sem győz meg arról, hogy e véleményről letegyek. 



hasonlithatlanul jobban ragaszkodik a nép, mint a 
szövegekhez. 

De hát kérdezhetné valaki, nem szakad-e meg 
ez által minden kapocs, a mely minket magyaror-
szági evangélikusokat egymással összefűz akkor, mi-
dőn magasztos hymnusainkban dicsérjük az Istent ? 
Nem szünik-e meg ez által a jövőben minden 
lehetősége annak, hogy a hazánk különféle vidékei-
ről származó hiveink alkalomadtán együtt énekel-
hessenek, ha valahol találkoznak az Isten házában ? 

Ezen veszély véleményem szerint igen könnyen 
elhárítható az által, ba megállapítjuk a%on dalla-
mokat, a melyeket gyülekezeteinkben kivétel nél-
kül ismernek és arról gondoskodunk, hogy az ezen 
közös melódiákra irt mintaszö'/egek minden szerkesz-
tendő magyar énekeskönyvbe felvétessenek. 25 — 80, 
de ha van, lehet több is, — ilyen általánosan ismert 
közös melódiának tekintetbe vétele, gondolom már 
eléggé markírozná az összetartozandóságnak érzetét. 

És ezzel úgy hiszem, egyúttal ki is volna je-
lölve az át és mód is, mely szerint megszerkesz-
szük hazánkban a majdan létesülő ev. magyar t'nekes-
könyveinket. Megkisérlem ezt néhány szóval körvo-
nalozni, úgy a mint én azt elképzelem. 

a) Első sorban meg kell állapítani, — és ezt 
végezhetné valamely egyetemes bizottság, de min-
den ecetre olyan, a melyik tesz is valamit, 
mondom meg kell állapítani azon dallamokat, a 
melyeket egyházainkban nyelv és nemzetiségi különb-
ség nélkül mindenütt énekelnek. Nem tudom, hogy 
mekkora számot mutatnak ki majd ezen dallamok ; 
de feltéve, hogy az talán nagyon tekintélyes lenne, 
úgy azt tartom, a netaláni redukálás szüksége 
esetében, ebekből 

b) Másodsorban ki kell válogatnunk azokat, 
melyek qenei értékük mellett leginkább megfelel-
nek a magyar népdal ritmusának, tehát különösen 
a felütés nélküli troehaikus lejtésüeket ; a felűtése-
sek közül csak azokat, melyek kiváló zenei értékkel 
birnak : mondjuk pl. a stílszerű, valamely régi egy-
házi hangnemben iiott, komoly, magasztos szi-
nezetileket. Mert ne gondoljuk, hogy choral énekeink 
zeneileg egyforma értékűek ; van azok közt bizony 
selejtesebb is ; azért válogassuk ki a javát. 

Ezek a dallamok és — ha sikerül találni, az 
egyértelműen elfogadott rajok illő szövegek képez-
nék aztán az egyes énekeskönyvek énekeinek és 
dallamainak mintegy zeue' és szóvégi kö^ös törzsét. 

Csak ezen experimentum sikeres végrehajtása 
után következnék az én felfogásom szerint az egyes 

vidékeknek szánt — külön énekeskönyvek meg-
szerkesztése. 

Én ezt az utat magyarországi sajátos viszonya-
inknál fugva olyan természetesnek, oly egyedül 
helyesnek tartom, hogy másként el sem képzelhe-
tem ev. magyar egyházi énekeskönyvünk reformját. 

A mi speciális dunántúli énekeskönyvünk dal-
lami részének megállapítása aztán ugyanilyen for-
mán megyen végbe. Ha megvannak állapítva a közös 
törzsöt képező dallamok, akkor az előbbihez ha-
sonló eljárással újra kiválogatjuk elősző / azokat, 
melyeket kerületünk magyar gyülekezeteinek legtöbb-
jében v. esetleg mindenütt énekelnek, aztán továbbá 
azokat, melyek ha nem is oly általánosak, de leg-
alább zeneileg értékesek, ezek közt pedig leginkább 
a speciális magyar chorálokat. 

És e helyen legyen szabad még egy dologra 
felhivnom a figyelmet, egy dologra, melyet néhány 
évvel ezelőtt abban az időben, midőn hozzá fogott 
a mi kerületi énekügyi bizottságunk egy uj énekes-
könyv szerkesztéséhez, mások mintegy ötletképen fel-
vetettek, mely fölött pro és contra sok vita is 
folyt, közben Ízléstelen módon is, a nélkül azonban, 
hogy valaki azután tudtommal behatóbban foglalko-
zott volna vele. 

Hát én megvallom, hogy ismételve gondolkoz-
tam felette s mi több, sokat tűnődtem rajta, hogy 
is lehetne e tekintetben valami eredményhez jutni. 

De badd mondjam meg előbb, miről van szó. 
Többen, köztük Kálmán Farkas ref. lelkész, Csen-
gey Gusztáv eperjesi collég, tanár hangsúlyozták, 
hogy itt az idő és alkalom, hogy a choiált meg-
magyarositsuk. Sőt ez volna tulajdonképen elö-

föltétele az u j magyar énekeskönyv létesítésének. 
Hogy az egyik choriambikus magyar népdal ritmust 
ajánlott, a másik egyéb, cif'-a, állítólagos magyar 
ritmikai schémákkal szolgált, a mely receptekből 
azonban nem igen kértek, azt csak futólag érintem. 

De nem hallgathatom el, hogy a dolog felett 
gondolkozva bizonyos fokig nemcsak módosult az 
akkor nyilvánított nézetem, de ezen felül mindinkább 
megérlelődött és megerősödött bennem az~ a meg-
győződés is, hogy igen is kell valamit tennünk, 
hogy h a zaji as nemzeti érzésünk istentiszteleti 
szent énekeink dallamaiban is kifejezésre jusson. 
Ezt természetesen nem tesszük, hogy a mi nép-
dalritmusunkat az ő különböző formájú thoriambikus 
ütemeivel belevigjük chororálmelodiáinkba ; ennek 
ellentmond nemcsak a technikai kivitel nehézsége, 
hanem talán még inkább a profán szinezet, melyet 



ez a ritmizált fonna a choraldallamnak kölcsönözne. 
Én ugy vélem, a vallásos kegyelet azt parancsolja, 
hogy a templomban ne úgy énekeljünk, mint a fo-
nóban, avagy a pohár mellett. 

De hát nem is ezen fordul meg a chorál kivá-
natos magyarossága : hauem egyszerűen azon, 
hogy a dallam ritmikailag ellentétben ne álljon a 
a magyar nyelv természetes hangsúlyával. 

Tudva pedig azt, hogy a magyar dal trochaikus 
lejtésű szövegéhez a dallam csak ügy simulhat, ha 
ennek zenei ritmusa szinte trochaikus lejtésű, 

a) a dallamok kiválasztásánál a mint már 
fentebb ismételve megemlítettem, előnyt adunk mind-
azon choralmelo diáknak, melyeknek felütés nélküli 
trochaikus lejtése megegyezik a magyar vers termé-
szetes hangsúlyával. 

b) A szövegek közül pedig azokat , melyekben 
nagyon erősen érezhető a felütéses ritmussal meg-
egyező metrikus jambus, igyekezzünk úgy átfor-
málni, hogy esetleg később felütés nélküli dallam 
könnyen reáhuzható legyen. 

Mert fel kell tennünk azon kedvező eshetőséget 
is, hogy felmerülhetnek pennán komponált érdemes 
dallamok, v. a mire nem egyszer gondoltam talál-
kozhatnak régibb magyar, teszem kuruckorszakbeli 
dallamok, melyek egyszerűsített ritmusok mellett, 
felséges színezetű chorálokká válnak. 

Én a chorál meginagyárositásának még egy 
más módjával is foglalkoztam. Szem előtt tartva a 
példát, mely szerint a dunántúl épen egyik legfel-
ségesebb, de eredeti alakjában kétségkívül typikus 
német cliorálunkat igen sikerült magyarosított alak-
ban énekli, — a dunántúli énekes-könyvünkben elő-
forduló , ,Erős várunk nekünk az Isten!" ma-
gasztos prot. hymnusunkra gondolok, az az eszmém 
támadt, nem lehetne-e hasonló módon más szép, de 
jelenlegi alakjában idegen ritmussal bíró prot. clio-
rálunkat igy átmagyarositani a nélkül, hogy a dal-
lam, leszállítva uj magyaros ritmusát, lényegében 
megváltoznék. Próbát is tettem s mondhatom, ügy 
találtam, hogy egyik-másik chorálon csekély módo-
sítással, egy-egy szótag elhagyásával v. esetiegss meg-
toldásával ez az experimentum oly sikeresen volna 
végrehajtható, hogy az átváltoztatás után senki sem 
mondaná azt, hogy az a chorál nem magyar eredetű. 
Ott természetesen, hol az át magyarosítás nem menne 
a nélkül, hogy erőszakot ne követnénk el az eredeti 
dallamon, tartózkodunk az ilyen kísérletezéstől s in-
kább valamely más magyaros ritmusu parallel! me-
lódia után kutatunk. Ha pedig classikus szépsége 
akkora, hogy elhagyását sajnálnunk kellene, úgy 

megtartjuk idegen ritmusa mellett is. Csak például 
hozom fel azt a szép chorálunkat : , .Szivem szer int 
kívánom'', melynek ritmusán m-m változtathatunk, 
a nélkül szépségéből, formájából kivetkőztetjük, de 
melyikünk egyezne bele szívesen, hogy ezt kivessük 
magyar énekeskönyvünk dallamtárából. 

Világos, hogy ezen dallam átmagyarositási 
munkának meg kellene előzni az uj énekeskönyv 
szövegi részének megszerkesztését, mert ez a hozzávaló 
alkalmazkodás végett megkívánja a szövegeknek eset-
leges átdolgozását is; de világos az is, hogy ez a munka 
alapos szakértelmet, művészi izlést és az ügy iránti 
meleg érdeklődést és szeretetet tételez fel. Mert oly 
müvészietlenül nem hajtható ez végre, mint ahogyan pl. 
a ref. te^tvéregyházban eljártak, a hol egyszerűen úgy 
magyarosították át az idegen ritaiusú chorált, hogy a 
taktus vonalt a felütés esetében egy kótával arrább 
tolták. Az alapos zenész, aki tudja, hogy mily eltö-
rölhetlen bázisa a dallamnak az azzal egyidejűleg 
megszületett ritmus, ezen eljárás felett természetesen 
mosolyog, tudva azt, hogy ez csak szemnek és nem 
fűlnek való munka, § hogy a taktus vonalnak eltolása 
a dolog lényegén semmit sem változtat, mert a 
felületes dallam idegen ritmusa kihallatszik, akár 
úgy fejezze is ki a kóta, akár nem. 

Az az igazi magyaros chorál, melyhez erőltetés 
nélkül hozzágondolhatjuk a choriatubikus népdal 
ritmust, a melynek tehát rögtön népdal formája van, 
amint a ritmus szerint, énekeljük a dallamot. Ma-
gyaros choráljaink közt h tekintetben valóságos minta 
az a szép da'lam : ,,Az én időm mint a szép nyár ) 
ilyen chorálunk ha csak liutz is volna, mindjárt nem 
fognák ránk, hogy mi magyal istenitiszteleteinken 
német nólákat érieklünk. E mintát szemelőtt tartva, 
írtam néhány évvel ezelőtt' szerény kisérletképen 
6 magyaros chorált, legalább az akart lenni. Kapi 
barátomnak — a mire nagyon büszke vagyok, meg-
tetszettek, egyesületünk ez idei évkönyvében külön 
meg is dicsérte. Én azt kívánom, a vallásos ihlel 
szállja meg az arra hivatottakat, hogy írjanak az 
Isten dicsőségére és magyar ev. egyházunk üdvére 
ezekkel sokkal szebb magyar chorálokat. —- És most 
bocsássanak meg kérem, hogy szíves türelmüket ily 
hosszasan igénybe vettem. Nem tudom lendit-e valamit 
igyekezetem, mellyel e tárgygyal tüzetesebben foglal-
koztam, valamit magyar énekes künyvünk fontos 
ügyén, de kétségkívül gazdag jutalomnak tekinteném, 
ha ezáltal, a dolgot újra felszínre hozva, iránta az 
érdeklődést sikerült volna ébrentartani és fokozni. 

Kirchner Elek. 



Belföld. 
Püspöki látogatás a kemenesaljai egyházme-

gyében. (Folytatás.) Szept. hó 12-én a kis-sornlyói 
anyagyülekezet leány egyházában (az anyagyüle-
kezet látogatása az újonnan épülő templom fel-
szentelési idejére halasztatott el) befejezvén, főt. és 
mélt. Gyurátz Ferencz püspök úr Dukából a csöngei 
gyülekezet látogatására indult. Délután 3 órakor 
érkezett meg kíséretével együtt a szeretett fő-
pásztor a kenyeri állomásra, hol a csöngei anya- és 
az ostffy asszonytai leánygyülekezet egyház tanácsa 
fogadta. 

Másnap az istenitisztelet és gyűlés megnyi-
tása előtt az iskolákat látogatta meg és az egyház-
tanácscsal a lelkészi lakban rövid gyűlést tartott, 
melynek végeztével megszólaltak a harangok, a 
nagy számban összegyűlt híveket a templomba 
hivandók. 

A közgyűlés kezdetén ft. püspök felkérte a 
gyülekezet felügyelőjét és az egyháztanácsot, hogy a 
lelkész ur által megirt gyülekezeti történetet, a lel-
késznek az isteni tiszteleten tartott egyházi beszé-
dével nyomassa ki. AZ iskola megtekintése alkal-
mával tapasztaltatott, hogy a nagyobb iskolában a 
padok nagyon rossz állapotban vannak, a melyek-
nek elkészítésére a figyelmet telhiváu, örvendetesen 
vette tudomásul a gyülekezetnek a padok elkészít-
tetésre e gyűlésen kimondott határozatot. Az is-
kola ügyeinek tárgyalásánál kitűnt az, hogy a tan-
dijat még mindig a tanitó szedi be, az iskola lüté-
sére pedig a gyerekek hordják a fát, a melyre 
nézve ajánlatta a tandíjnak a gondnok által leendő 
beszedését és egy összegben való megállapítását, 
valamint kimondotta, hogy az iskolafűtésről a 
jövőben a gyülekezet tartozik gondoskodni, a mely 
ajánlatokat a gyűlés határozatilag el is fogadott. 

A kérdő pontokban adott válaszból az tűnt 
ki, hogy nincs a gyülekezetnek a jóltevők nevei-
nek megörökítésére szolgáló Alanykönyve. Örven-
detesen vétetett tudomásul, hogy annak a meg-
szerzésére a gyülekezet buzgó felügyelője, Hor-
váth Ernő űr és neje azonnal ajánlkoztak. Azután 
a temetőnek rendbentartását, a házi istentisztelet-
nek gyakorlását, a hétköznapi könyörgéseken szent 
irási helyek olvasását, gyülekezeti magtár alapítá-
sát, a hátralékoknak szigorú betartását, a behajt-
hatlan hátralékok törlését ajánlotta a gyülekezet 
és lelkész figyelmébe. Egyebekben elismeréssel 
adózott a gyülekezet elnökségének és egyházta-
nácsnak a kérdő pontokra adott egyébb jelenté-
seikért, mind a kérdezett és egyház iránti szeretet 
kedvező színben feltüntető jelenségekért; azután a 
gyűlést buzgó imával és a gyülekezetre adott ál-
dásával bezárta és nyomban OstíTv Asszonyfára 
utazott. 

Ostfïy Asszonyfán a szép és lélekemelő fo-
gadtatás után püspök ur és a kik csak befértek, 

bevonultak az egymásba nyíló két iskolaterembe, 
a nagyobb rész kivül szorult s ott lett figyelmes 
hallgatója a történteknek. 

A közgyűlésen a gyülekezet életmozzanatairól 
szóló jelentésekből örvendetesen vette tudomásul 
ft. püspök ur, hogy a gyülekezetnek van 300 kö-
tetből álló ifjúsági könyvtára, gyülekezeti magtára, 
vannak alapítványi tőkéi, ingatlan javai, melyek 
együtt véve 70318 kor. 59 fillért képviselnek. Van 
a gyülekezetnek dalárdája és jóltevőik neveinek 
megörökítésére szolgáló kiválóan szép Aranykönyve, 
melyet istenben boldogult Tresztyenszky János űr, 
a ki a gyülekezet anyásitására is igen tekintélyes 
alapítványt tett, — készíttetett, a kinek emlékét a 
jelenlegi felügyelő Fejér István úr a gyülekezetben 
megörökítendő az elhunyt iránt érzett kegyelete és 
hálája jeléül, annak életnagyságú arcképét elkészít-
ettet. A nőket nőegylet alakítására hívja fel a püspök 
úr, hogy Isten országának építésében kivegyék ők is 
a részüket; konfirmáció alkalmával a szegények és 
árváknak emlékül imakönyvet osszanak és az 
építendő templomban az oltár díszítését vállalják 
magukra. Még a házi isteni tisztelet gyakorlására 
buzdít s a hátralékok behajtását, a behajthatatla-
nok törlését az elöljáróságnak és az egyház ta-
nácsnak szivére kötvén, a gyűlésen való részvétet, 
a gyülekezet ügyei iránt való érdeklődést megkö-
szönve, imával és áldással bezárta az ünnepélyt. 

OslfTy Asszonyfáról a k. liögyéni anya- és a 
gencsi leánygyülekezet látogatására indult. Megér-
kezve a m. gencsi határhoz, a högyéni anya és a 
m. gencsi leánygyülekezet küldöttei fogadták püs-
pök úr ő méltóságát. 

Másnap, vagyis szept. 14-én az iskola megte-
kintése s a lelkészi iroda megvizsgálása után, hol 
mindeneket a legjobb rendben talált, harangszó 
mellett az iskolás gyermekek, felserdült leányok és 
a tűzoltóság sorfalai közt bevonult a templomba a 
szokásos istentiszteletre. 

Az isteni tisztelet után tartott közgyűlés meg-
nyitása után az egyháztanács figyelmébe ajánlotta 
a lelkész által megirt s részben e gyűlésen felol-
vasott gyülekezet történetének — és az isteni tiszte-
leten tartott egyházi beszédnek kinyomatását. A 
kérdő pontoknál kitűnt, hogy a templom javításra 
szorul, a melynek kapcsán ajánlja ft. úr, hogy az 
egyháztanács a templom tetőzetét szakértő által 
vizsgáltassa meg s annak javításáról gondoskodjék, 
az elavult oltár kerítésnek díszesebb kerítéssel való 
ellátását eszközölje, és a templomba elhelyezett 
halottak koporsójára tenni szokott koszorúkat tá-
volítsák el. Felkéri továbbá az egyháztanácsot a 
tandíjnak a gyülekezet elöljárósága által leendő 
beszedésére, a híveket ajánlkozásra egy díszesebb 
,Aranykönyv" megszerzésére, a Nőegyletnek meg-

alakítására, a tanítókat énekkar, ifjúsági egyesület 
szervezésére és a mennyiben helyi viszonyok en-
gedik vallásos esttk tartására. Örvendetes tudo-



másul szolgált az iskola f e l s zerese , az anyaköny-
vek, levéltár rendben tartása, a házi isteni tiszte-
letnek gyakorlása, a nagyértéket képviselő gyüle-
kezeti magtárról, (mely 11852 kor. 83 fill. értéket 
tesz) való kedvező jelentés. Alapítványai és to-
rony alapja is van az egyházközségnek és kilátásba 
helyeztetett a toronynak a közel jövőben való 
felépítése. 

'Nemes és Pór-Magasiba szept. 14-én késő estve 
érkezett a pöspök úr, hol Bojtos János lelkész fe-
jezte ki az egyházközség örömét a felett, hogy egy 
év leforgása után újból körében üdvözölheti szere-
tett főpásztorát. A püspök ur válaszábán biztosí-
totta a messze vidéken jóhirnevü egyházközséget 
arról, hogy fáradságos utján szívesen jött most is 
körébe, miként egy évvel ezelőtt a díszes templom 
felszentelésére. 

Másnap az istentiszteletet megelőzőleg, az is-
kolákat tekintette meg a visitáló püspök. A kisebb 
növendékek tantermében az egyháztanács gyüle-
kezett össze ez alkalomból, melynek figyelmét már 
előre felhívta püspök ur egy s más intézkedésre. 
Az istentiszteleten a lelkész 1, Kor. 16, 13 vers 
alapján jól kidolgozott beszédében hévvel, lelkesen 
arról prédikált: „Mik a vallásnak velünk szemben 
követelményei?", a teltett kérdésre ekként válla-
szolva: 1. Álljatok meg a hitben, 2. Legyetek titar-
tók a cselekedetben. 

A közgyűlésen melegen ajánlotta püspök ur 
az egyházközségnek, hogy a gyülekezet történetét 
melynek gondos összeállításáéi t a lelkésznek kö-
szönetet mondott, ennek beszédével s a mult évi 
tepmlomszentelés főbb mozzanataival együtt nyo-
mattassa ki. A „kérdő pontok" nyomán kitűnt, 
hogy e gyülekezet kebeléken már 1871-ben alakult 
olvasóegylet s jelenleg 100 drb. könyv áll tagjai 
rendelkezésére. Van gyülekezeti énekkara, igen 
jól rendezett s magas értékre emelt magtára. Mi-
dőn ezek felett örömét, másrészről csodálkozását 
fejezte ki püspök ur a miatt, hogy ilyen tekintélyes 
gyülekezetben áldásos tevékenységet kifejtő nőegy-
let nincsen, azért kéri a gyülekezet nőtagjait, hogy 
azt megalakítsák. „Aranykönyvet" Tompa Sándorné 
szül. Szabó Lidia és özv. Guótb Gáborné, született 
Pfeiler Erzsébet úrnők szívességéből az eddig 
használt, kicsiny „érdemkönyv" helyett itt is sze-
reznek. A gyülekezet anyagi viszonyai rendezettek, 
alaptőkéi s alapitványai 6519 kor. 10 fillérnyi ösz-
szegre szaporodtak. Magtári tőkéje készpénzben 
és gabonában : 6391 kor. 38 tili. Buzgók a hivek a 
lelki kincsek gyűjtésében is, amennyiben az isten-
tiszteletet szorgalmasan látogatják és a házi áliita-
tosságot gyakorolják. Ezen és még számos örven-
detes jelenség a püspök úr elismerését vívta ki s 
hálás köszönetét fejezte ki dr. Berzsenyi Jenő, egy-
házmegyei felügyelő urnák is, a ki ez alkalommal 
toronyórára 20 koronát adományozott. Végül azon 
óhaját nyilvánítva, hogy azok a korlátok, melyek 

Ns-Magasi és Pór-Magasi között még fennállanak,. 
minél előbb leomoljanak, a közgyűlést imával be-
zárta. Isteni tisztelet végeztével offertóriumképen 
a kőszegi leányiskola javára 27 kor. 03 fill. gyűlt 
össze. 

Ebéd után Kem-S^t-Márton meglátogatása 
következett. A íilialis hivek teljes számban várták 
szeretett főpásztorukat, kit nevükben Gindli János, 
tanitó fogadott. Miután imaház nincsen, a szoron-
gásik megtelt iskolában tartatott meg az egyház-
látogatási közgyűlés, melyet az esperes buzgó 
imája s a püspök ur egyházszeretetre buzdító be-
széde előzött meg. Kern.-S^t.-Mártón is egykor vi-
rágzó anyagyülekezet volt, érdekesen és nagy 
gonddal megirt története beszél erről az utódok-
nak, kik apáik hitéhez ragaszkodva készséggel ál-
doznak egyházukért. Főt. püspök ur inti is a híve-
ket, hogy a hitbuzgóságban ne lankadjanak meg, 
mert ev. egyházunkat ez tartja fenn. Melegen 
ajánlja a gyülekezet jóltevői emlékének megörökí-
tését az ,,Arany könyv"-ben, melyet özv. Pottyondy 
Lajosné, szül. Tompa Mária urnő ajánlott fel. Fel-
hívja továbbá a nőket, hogy Isten országa építésé-
ben ők is munkáljanak közre s alakítsanak íilialis 
nőegyletet. Örvendetes tudomásul szolgált, hogy a 
leánygyülekezetnek van szépen gyarapodó iskolai 
könyvtára és magtára. A kem.-szt.-mártoni leány-
gyülekezet megvizsgálásával Ns-Dömölk és filiái 
canonica visitatiója befejeztetvén Nagv Sándor lel-
kész ur az összes gyülekezetek s a maga nevében 
szívből fakadó háláját tolmácsolta püspök urnák, 
hogy azokat felkeresve tántorithatlan egyházsze-
retetre buzdította s az ev. hithüségben megerősí-
tette. Őméltósága válaszában dicsérettel emelte ki 
nevezett lelkész ur érdemeit, mert nagy kiterjedésű 
gyülekezetében — mely bízvást egy kis esperes-
séghez hasonlítható — mindenütt rendet, pontos-
ságot talált s azután a közgyűlést buzgó imával 
bezárta. 

Éjjeli szállásra Vönöckre,. az esperes gyüleke-
zetébe utazott püspök ur, kit a határnál Nagy 
József kir. közjegyző, a gyülekezet felügyelője, a 
lelkészlaknál maga az esperes, a nőegylet nevében 
pedig egy leányka üdvözölt szívélyes szavakkal. 
Megérkezése után rövid idő múlva megszólaltak a 
harangok az Isten házába hívogatva a híveket, hol 
az ifjúsági egyesület vallásos estélvt tartott, mely 
alkalommal az egyesület énekkara egyházi éneke-
ket adott elő kéthangon nagy hatással, a tanitó 
felolvasott és néhány ifjú vallásos tárgyú költe-
ményt szavalt, Szept, 16-án az isteni tisztelet előtt 
a tanitólakot és a 2 tanteremmel biró iskolát te-
kintette meg püspök ur, hol a presbyterium és az 
ifjúsági egyesület várakozott reá. Vönöckön az is-
kola hű kezek vezérlete alatt van. Weber Gyula 
tanitó ur valóban rászolgált arra a meleg elisme-
résre, mellyel a püspök ur kitüntette. Az ifjúsági 
egyesület tagjait nemcsak énekre, hanem mtifara-
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gásra is tanitja. Be is mutatott több igen csinos 
kivitelű tárgyat, melyek általános tetszésben része-
sültek. Buzgalmáért egy ismeretlenül maradni kí-
vánó jóltevő az erkölcsi jutalmon kivül anyagilag 
is megjutalmazta. Vau az iskolának 3 csoportba 
osztott folyton gyarapodó gazdag könyvtára. A gyü-
lekezet életében észlelt e kedvező benyomás még 
jobban fokozódott az egyházlátogatási közgyűlésen 
a „kérdő pontok" tárgyalása és a gyülekezet tör-
ténetének kivonatos ismertetésekor. Ez ugyanis 
ki lévén nyomtatva, csak kivonatban olvastatott fel. 
Adatai azt a nemes buzgóságot tárták fel, mely 
nem fáradt el Isten dicsőségének szolgálatában. 
Van 4614 kor. alaptőkéje. Önkéntes adakozásokból 
begyült s a templomra fordíttatott 2171 kor. Vallá-
sos estélvek havonként tartatnak, nemkülönben 
gyermek istentiszteletek. Nőegylete még 1879-ben 
alakult s igy legrégibb az esperességben. Alapitója 
Böde Józsel'né, szül. Barcza Mária úrnő. A tem-
plomi szent edények mind nemes ércből vannak 
stb. E lélekemelő mozzanatok azt bizonyítják, hogy 
Vönöck méltán sorozhaló a mintagyülekezetek közé. 
ü múltban, ha akadályra talált, legyőzte hitbuzgó-
ságával s a jelenben is mindenek ékesen s a leg-
jobb rendben vannak. Esperes-lelkészre, kinek 
gondozására több gyülekezet van bízva, helyt áll 
saját gyülekezetében is és példás buzgóságot fejt 
ki. Ezért főt. püspök ur a legnagyobb örömét nyil-
vánitá a tapasztaltak felett. (Folyt, köv.) 

A békéscsabai presbyterium, miután tudomá-
sára jutott, hogy Korén Pál lelkész a lapunkban 
megjelent cikkét külön lenyomatban is kiadta, s 
igy a helyett, hogy a békét előmozdítani igyekez-
nék, izgat és békétlenséget idéz elő, egyhangúlag 
elhatározta, hogy ellene legyei mi vizsgálatot kér a 
felső hatóságnál. Ehhez csak az a megjegyzésünk, 
hogy Szeberényi L. Zs. nagyon régen, nagyon kö-
vetkezetesen izgat és békétlenséget idéz elő, ő 
ellene miért nem kért már régen fegyelmit a pres-
byterium, vagy az egyházmegyei elnökség V Hiszen 
izgatása annyira ment, hogy Zsilinszky Endre fel-
ügyelő már nem is egyszer lemondott miatta fel-
ügyelői tisztéről ? ! 

Antaltalván Csaplovics János zárjecsi lelkészt 
választotta meg a gyülekezet. Az antalfalvi lelkész-
jelölés miatt az egyházmegyei tisztviselők lemon-
dottuk állásaikról; a kerületi elnökség utasítására 
Jeszenszky Nándor nagybecskereki lelkész vállalta 
el az esperesi hivatal ideiglenes kezelését, az ide-
iglenes felügyelői teendőket pedig Bielik Antal 
nagybecskereki egyházi felügyelő teljesiti. Az uj 
választást mentül előbb megtartja az egyházmegye. 

Alapkőletétel és orgona avatás. Ritka szép 
ünnepet ült a kassai ágost. hitv. evangelikus I. 
egyház mult hó 16-án: temploma alapkőletételének 
száz éves fordulóját és az uj orgona felavatásának 
ünnepét. 

Az ünnep alkalmából a templom uj, diszes ru-

hát öltött, külseje és belseje is renováltatott és Isten 
dicsőségére ünnepi fényben ragyogott. Ma ez a/, egy 
tény is a/, egyházközség élő tagjainak áldozatkész-
ségét hirdeti — mert hiszen a renoválás sok 
pénzbe került — az uj orgona elhunyt jeleseinek 
dicsőségét zengi. Kiválóan sokat áldoztak az orgona 
alapra özv. Záhr Rezsőné, ez áldott emlékű hölgy 
és Fleischer Gusztáv, a jeles volt polgártársunk, a 
ki életében a kassai egyházat adományaival áldo-
zatkészségesen támogatta. 

Az ünnepély a magas, intelligenciájú egyház-
hoz méltóan folyt le. A színültig megtelt templomban 
ifj. Draskóczy Lajos, eperjesi lelkész, és a kassai 
elárvult egyház adminisztrátora mondott felavató, 
Homola J. ev. lelkész pedig egyházi beszédet. 
Utóbbi nyomtatásban már megjelent (b. lapunk 
mult számát.), előbbi az egyház évkönyvében lesz 
megörökítve. 

Az uj orgonát a Ilieger cég készítette és ev-
vel az van mondva, hogy jeles mű. Külsőleg impo-
záns, összhangban a templom oltárával és szószé-
kével és belsőleg oly präcis kitűnő szerkezetével 
és mechanikájával, hogy minden izében dicséri — 
a világhírű céget. Kivánatos hogy e kiválló hang-
szer mesterileg kezeltessék, mert avatatlan kéz 
könyen csorbát ejthet rajta. 

Ez alkalommal is elismerésre méltán tarthat 
számot id. Beller Károly, az egyháznak jeles gond-
noka, a ki egyszersmind a kassai kereskedelmi 
világnak is disze. 

Hogy. a kassai I. egyház virágzik és anyagi-
lag rendezett, azt jó részt az ő fáradhatlan buzgó-
ságának köszönheti. A templomi épület és bel-
sejének ronoválása is az ő műve. 0 fáradozott, 
kalkulált, levelezett, munkát és időt áldozott, csak-
hogy minden sikerüljön. És sikerült, A hálás egy-
ház bizonyára az ő érdemeit méltatva, az arany-
könyvbe iktatja nevét. 

Az egyetemes evang. theol. akadémia tanár| 
kara kiválló erők szíves közreműködésével ,,Pro-
testáns esték" címen az e célra legalkalmasabb 
böjti és ádventi időben épitő és ismeretterjesztő 
felolvasásokat rendez. E felolvasások a vallás, ne-
velés, történelem és társadalom körébe vágó köz-
érdekű tárgyakkal foglalkoznak. A telolvasások 
rendje. XVII. sorozat. I. November 26-án: Pro-
testáns nemzeti költészet. Kovács Sándor theol. 
akad. tanár. II. December 3-án: Tamás evangéli-
oma. Raffay Sándor theol. akad. tanár Versek. Al-
bert Jószef ev. Ive. tanár. 111. December 10-én: 
Jób könyve. Jónás János felsőbb kereskedelmi is-
kolai igazgató. IV. December 17-én : A pozsonyi 
evang. egyház múltjából. Schrődl Jószef ev. lyc. 
tanár. Berekesztő. Dr. Masznyik Endre theol. akad 
igazgató tanár. 

Prorestáns esték Pozsonyben. Az adventi idő-
szak beköszöntével az egyel. ev. theol akadémián 
ismét megkezdődtek a nyilvános felelvasó estélvek. 



A mostani XVII-ik cyclust mult szombaton (nov. 
26-án) Kovács Sándor theol. tanár nyitotta meg 
„Protestáns nemzeti költészetünk" c. felolvasásá-
val. A magyarhont protestantismus történetének 
alapos ismerője s kiváló müvelője felolvasásának 
keretében jellegzetes vonásokban tüntette fel a 
XVI. és XVII. század psychologiai állapotát s ennek 
folyamán érdekesen bizonyította és igazolta a kor 
hangulatának tükröződését az azon korbeli protes-
táns költészeti megnyilatkozásokban. A tanulságos 
és élvezetes felolvasás osztatlan elismerésben 
részesült. Az estély műsorát Jónás András theol. 
ügyes szavalata s a theologusok karának két 
cboráléneke egészítette ki. 

Lelkészválasztás. A trencsénmegyei Podluzsán-
ban f. hó 27-én lelkészi állomásra 5 pályára közöl 
nagy szótöbbséggel Vitéz Lajos a dunáninneni ág. 
hitv. ev. egyházkerület missiólelkésze választatott 
meg. 

I rodalom. 
Virágfakadás címmel a napokban új szépiro-

dalmi lap indult meg a íővárosban, melyet Endrödy 
Béla szerkeszt, a fiatal magyar írók színe-java tá-
mogatásával. A lap célja az, hogy a nagyközön-
séggel megismertesse a jövő Magyarország még 
fejlődésben levő íróit, hogy eggyétömöntse azon 
-ambiciózus fiatal embereket, kiknek élete az iro-
dalomé lesz. A „Virágfakadás" első száma 16 oldal 
terjedelemben, Mühlbeck Károly művészi cimképé-
vel, gyönyörű kiállításban jelent meg. Tartalma: 
Beköszöntő : Endrődi Béla. Idyll, Első szerelem 
(versek): Farkas Imre. A kis hercegasszony : Mik-
lós Jenő. Ősz lesz (vers) : Kürthy György. Éjszakai 
találkozás : Sómezey Sándor. Emlékek (vers) : End-
rődi Béla. A virágok postása : Tormay Cécile, Ta-
vaszról álmodom (vers) : Vikár Z. Vera, A hava-
son : Gagyi Jenő. Művészet. Zene. Irodalom. A 
„Virágfakadás" előfizetési ára egész évre 8 kor. 
Fél évre 4 kor. Havonkint kétszer "jelenik meg. 
Kiadóhivatal Budapest, IV., Váci-u. 60. 

Radó nFirdúszi"-ja( a világirodalom egyik leg-
nagyobb költőjének e mesteri tolmácsolása, mely 
eddig csak drágább kiadásban volt kapható, most 
— legalább részben — bejutott a „Magyar Könyv-
tár" 15 krajcáros füzetei közé is, s ezzel bizony-
nyal el fogja érni azt a népszerűséget, amelyet 
minden tekintetben megérdemel. A „Feridún és 
fiai" című epizód — ezt tartalmazza a tüzet — 
egyik legtenségesebb része a hatalmas keleti éposz-
riak és ez olcsó kiadásban az iskola olvasmányai 
között is csakhamar elfoglalja majd az őt megillető 
helyet. Badó Antal alapos bevezetéssel is ellát a 
gyönyörű verseit. — Tágkörü érdeklődésre tarthat 
számot a most megjelent „Magyar Könyvtár"-soro-
zat 393. száma is, mély a hűn történet legbecse-
sebb forrásművéből, az Attilánál követségbe járt 

Priskos rhetornak elbeszéléséből adja a legfon-
tosabb részeket, Szilágyi Sándor jeles új fordításá-
ban és magyarázataival, — A sorozatot kiegészíti 
az ujabb trancia irodalom egyik legbájosabb re-
génye, Jeanne Mairet „Áldozat''-a, mely érdekes 
mesével tiszta, nemes irányt egyesit és főkép csa-
ládi körben fog tetszést találni. Fái Béla gondos 
fordításában jelent meg és a 393—394. számokat 
képezi. — A „Magyar Könyvtár" összes számairól 
teljes jegyzéket bárkinek ingyen küld a Lampel B. 
(YVodianer F. és Fiai) részvénytársaság vagy bár-
mely könyvkereskedés. 

Prot. egyh. és isk. lap. „A p r o t e s t á n s o k é s az 
1848-i XX. t. c.". Szijj Sámuel emlékezete. A rendi 
és áldozó papság tejlődése a három első " század-
ban. Az egyház sociális feladatai. Vegyes házassági 
statisztika. Képes családi hetilap (kis tükör). A 
szepesi XXIV. városi lelkészi fraternitása. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. Gy. A cikk írója nevét nem árulhatom el. 
— P. L. A Bafi'ay kátét csak előlegesen beküldött 
ár átvétele után küldjük meg, mert az utólagos 
beszedésre nézve sok kellemetlen tapasztalatunk 
van már. 

Pályázat. 
A rozsnyói áll. segélyezett ág. hitv. ev. főgym-

násiumnál egy 

mennyiségtan-természet tani 
tanszék töltendő be, melyre a kinevezés joga az 
állammal kötött szerződés értelmében a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. minisztert illeti. 

A rendes tanár javadalma 2400 kor. törzsfize-
tés, mely üresedés esetén 2800, illetőleg 3200 ko-
ronára emelkedik, 400 kor. lakásbér és öt izben 
200—200 kor. korpótlék. 

A kinevezett tanár jogos és kötelezett tagja 
az állami orsz. nyugdíjintézetnek. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett 
tanulmányaikat, tanári képesítésüket, eddigi szol-
gálatukat, katonakötelezettségi viszonyaikat igazoló 
okmányaikkal felszerelt s a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi m. kir, miniszter űrhöz cimzett 
folyamodványukat a rozsnyói ág. hitv. ev. főgym-
nasium igazgatóságához 1904. december hó 17-ig 
nyújtsák be. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék helyet-
tes tanárral töltetik be, kinek javadalma évi 1600 k. 

Pályázhatnak ág. hitv. ev. tanárok és tanár-
jelöltek. 

A kinevezett tanár állását 1905. év január 
1-én tartozik elfoglalni. 

Bozsnyó, 1904. nov. 27-én 

Dr. Hajcsi Sándor Szántó József 
felügyelő. 118. 1—1 igazgató. 



Pályázat 
a margonyai (Sáros m.) tót-magvar nyelvű 

ág. hitv. ev. egyház 

lelkészi állomásra. 
J a v a d a l o m : 1. Te lek j ö v e d e l e m 174 K. 

2. P á r b é r 220 K. 3. M u n k a v á l s á g 154 K. 4. 
K é s z p é n z 123 K. 20 f. 5. P a t r o n á t u s i ju ta -
lék 224 K. 6. 10 öl fa 100 K. 7. S tó la jö-
v e d e l e m 150 K. 8. A l a p í t v á n y o k k a m a t a i 
80 K. 9. Offertoriumok 20 K. ö s s z e s e n 1245 
K. 20 f. E z e n k í v ü l c o n g r u a 1600 koroná ig 
8 7 3 K. 40 f. A kel lően f e l s zere l t f o l y a m o d -
v á n y o k f. évi dec . 2 0 - i g a ló l irott e s p e r e s h e z 
kü ldendők . 

Z s e g n y e , u. p. Eper jes 1904. nov. hó. 

Hajdú János 
116. 2—2. esperes. 

Bánó Árpád 
esperességi felügyelő. 

II 

Világhírű ! 
a „REKORD" festészeti müintézet a ki-

álóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—11 

Elsőrangú képek árai : 
Olaj-, aquarell- és pastellfestésben fénykép után 

48—Íí3. cm. nagyságban ára . . 20 korona 
Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-

és krétarajz ál'a 5 korona 

Részletes árjegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„ i p l [ 0 R D " festészeti i p n í e z e t 
Budapest, VII., Rottenbiller-utca 46. 

Pályázat 
a gyomai ág. h. evangelikus egyház 

lelkészi állására. 
Szolgálati nyelv: német, magyar. 
Javadalom : 
1. Szabad lakás. 
2. Kvi 940 kor. 5G fillér. 
3. 42 hold szántóföld (1200 j_|-öles) és egy 

zsellérföld használata. 

4. Stólák : 
a) Esketés 2 korona. 
b) Prédikációs temetés 2 korona. 
c) Énekszóval való temetés könyörgéssel 40 

fillér. 
d) Keresztelés és avatás 70 fillér. 
e) Úrvacsora-oszláskor és a sátoros ünne-

peken offertórium. 
E jövedelem esetleg annyiban szenvedhet 

— de előnyös — változást, hogy az egyház a föld 
használatát 1446 koronával megváltja s a lelkész 
fizetését — nem számítva a stóla-jövedelmet — 
2400 koronára kiegészíti. 

A kellően felszereit folyamodványok alulírott 
esperes hivatalába dec. hó 18-ig küldendők. 

Békéscsaba, 1904. november hó. 

Dr. Zsilinszky Endre Csepregi György 
egyhm. felügyélő. 120.2—1 arad-békési esperes. 

Pályázat, 
A tiszai ág. Ii. ev. egyházkerülethez tartozó 

brassói magyar esperességbe kebelezett krizbai ág. 
h. ev. magyar ajkú egyházközségben a 

rendes lelkészi á l lásra 
pályázat hirdettetik. 

Kötelesség: hiványszerüleg megállapítva. 
Fizetés: kényelmes lakáson és tartozékain ki-

vül készpénzben évi 1390 korona, a mely fizetés 
néhány év múlva a megválasztott lelkész részére 
dijleveiében már most 1890 koronában fog bizto-
síttatni. továbbá 2 drb. szántó és kaszáló haszon-
élvezeti joga és a szabályszerűen megállapított 
palást díj. 

A pályázati kérvények felszerelve folyó évi 
december 10-ig alulirt főespereshez lesznek be-
terjesztendők. 

Brassó és Apácza 1904. nov. 26-án. 

Skita Mihály 
egyhm. felügyelő. 118. l - l . 

Bohus Pál 
főesperes. 

zat, 
A szerém vármegyéhez kebelezett ujpázuai ág. 

evang. 8 osztályú községi német ajkú népiskolá-
nál egy önálló 

val làstanitô 
alkalmazandó. 

Kötelessége : mind a nyolc osztályban tani-
tani a vallást. Fizetése : 800 kor. készpénzben, 
ötödévi pótlék fejében 100 korona és szabadlakás 
helyett 200 korona évente. 

Pályázhatnak okleveles tanitók is. 
Felhívatnak mindazok, a kik ezen állásra pályázni 
szándékoznak, hogy folyamodványaikat f. é. decem-
ber végéig hozzám beküldeni szívesek legyenek. 

Neudorf—Vinkovci 1904 nov. 28. 

119. l - l . 
Abaffy Miklós 

ág. evang. esperes. 



Minden család pénzt takarít ! ! ! 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 19*0 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2-20 f .2-90 f. 3 45 

1 
111. 26-5-

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

f. 3 .40 f. 3 .90 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f. 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65. 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5.60 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bőr 
vászon 

csak 8'25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 45 

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4-65 

1 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6.85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3-25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4 55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5"40 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 -40 

30 rőfös vég fehér 
csikós esinvat ágy-
huzatra csak f, 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér esinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7-40 

Remek női ing 
vászonból, kézi hím-

zéssel csak 
85 kr. f. 1-15 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweizi hím-

zéssel csak 
f. MO f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

98 kr. f. 1-25 f.1-56 

Remek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. M 8 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknyák hímzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nvák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 22 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és 11/2 mtr 

széles csak 
92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 
2 mtr hosszú, 1 '/2 
mtr. széles csak 

f. 105 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz. i.e. 

Remek selyem Cloth 
paplan minden szin-
ben csak f. 3.95 

Remek Caschmir 
paplan minden szín-

ben csak 
f. 3-55. 

l l / _"> 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
= R a k t á r : B u d a p e s t , V . , L i p ó t - k ö r u t 1 5 . = 

Gazdasági gépeket, kitűnő 
szerkezetű 

2—50 
lóerőig 

25 25—22 
Maiomépitészet : hengerszékek, mindene szakmába vágó KÜlÖnl@öeSSéü L e g u í a b b szerkezetű csavaros 

!_ gép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. £ _ és szabad, víznyomású borsajtók. 
Osborne D. I\fl.-féle v i lághírű amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k izá ró lagos képvise lősége . * Kívánatra minden szükségletre külön költségveté 



H u s z o n k e t t e d i k é v f o l y a m . 4 9 . s z á m . O r o s h á z a , 1 9 0 4 . d e c e m b e r 8 - á n 

Előfizetés d i ja : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 
*-•©•+ 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés dija : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 ., 

i Negyed oldal • 4 „ 
j Nyolczad oldal 2 „ 

Az új népoktatási törvényjavaslat hibái. 
Lapunk hasábjain már több, szakavatott egyén 

to'.Hból eredt cikk jelent m^g, mely dr. Ber^evic^y 
kultuszministernek a népoktatás reforniálását célzó 
törvényjavaslatával foglalkozik. Hörk érdekes cikke 

eredeti törvényjavaslat szövegét veszi vizsgálat 
alá s erről az elismerés és dicséret hangján szól. 
Sinkó, a soproni tanitóképzőint. derék, agilis ta-
nára, különben egykor szintén eperjesi tanár — már 
a javaslat módosításait is ismerve, veszi éles bonc-
kés alá az egész reform-javaslatot és a szakember 
ügyes reperálásának az lesz az eredménye, hogy ő 
már több hibát fedez fel az elaboratumban és azt 
az egykori szintén eperjesi tanárnak szemtől-szembe 
meg is mondja, bátran de kellő reverenciával. És 
ez érthető is, mert ez a harmadik eperjesi tanár 
bizony most: magyar kultusminister. Hanem azért 
az a bonckés még is csak kés és êtes. És ez elis-

merésre méltó. 

Mind a mellett csodálkozom, hogy Sinkó a ki 

oly ügyesen és kiméletesen tud operálni és a kinek 

éles tekintete az előnyök mellett a hibákat is oly 
gyorsan felismerte, egy két kisebb baj mellett kü-
lönösen egy nagy és igen komoly veszedelmet 
tartarima^ó hibát nem vett észre. Pedig ezt már 
ismernie kellett, mert cikke mar a módosított tör-
vényjavaslat szakaszait birálgatja. Csudálom és nem 
értein, hogy ez az egy baj, a mely pedig igen ko-
moly és éppen a mi szegény protestáns tanítóinkat 
fenyegeti — kikerülte az ő éles tekintetét, figyelmét. 

Mert liehet véleményeltérés köztünk egyik-
másik kisebb jelentőségű szakasz hordereje, üdvös 
vagy kevésbbé üdvös hatása felett, de biztosan állí-
tom, hogy ebben az egyben — egy akaraton va-
gyunk. 

Sinkó például „üdvös újításnak" mondja azt, 
hogy a rossz tanuló gyermek, ha a 6 év alatt nem 

tudta elsajátítani a szükséges ismereteket — bünte-
tésből még egy évre kötelezhető lesz a mindennapi 
iskolára. Persze Sinkó itt elméleti pedagógus. Ideális 
tanitó. Hej de jöjjön csak igy a falura — majd 
meglátja, hogy ezt a §-t ott az íróasztal mellett 
ideá'ii gondolkozással könnyű megszerkeszteni, de az 
életbe átvinni, ott megvalósítani — absurdum. Mert 
kikre vonatkozik ez a szakasz? Vagy az olyanokra, 
a kik hülyék s ezért nem vitték semmire se a G 
év alatt, vagy pedig azokra, a kik hanyag iskolába 
járás miatt, — későn novemberben jönnek be s ko-
rán május elején kimaradnak — nem sajátították 
el kellőleg a legszükségesebb tudni valókat. No mir 
most kérdem van-e rátió ebben a szakaszban ? Váj-
jon az a bamba, hülye abban a pótévben megta-
nulja a 6 év veszteségét? Nem, mert a 7-ik évben 
is hülye. Vagy azt hiszi talán az a lusta, iskola-
kerülő gyermek — legtöbbször szegény szülők gyer-
meke — a pótévben megjavul? Nem gondolnám. 
Euyet azonban előre is megjósolhatok. Azt, hogy ha 
az ilyen gyermeket bekényszeritjük műiden nap az 
iskolába — ezzel a szegény szülőre iszonyú csapást 
mérünk, mert 13 éves fiát, kit már ostorosnak, gu-
lyásnak szegődtetne — elvesszük tőle s vele meg-
fosztjuk attól a kis keresettől. Ezzel aztán legbiz-
tosabban ránk zúdítjuk a szegény szülőket, a kikre 
már az is elég csapás, hogy különben erős testű s 
igy munkára alkalmas fiuk — gyenge esííl, tanulni 
nem tudó. Én tehát éppen nem tudok lelkesülni 
ezen az újításon. 

De hibának tartom azt a §-t is, a melyik meg-
engedi, hogy a 10 éves gyermekek tanítása a szor-
gos munkaidőben vagy a reggeli órákra, vagy a hét 
nek két napjára vonassák össze (12. §.) Feltétlenül 
elitélem azt a szakaszt is, a melyik az ismétlő ok-
tatás teljesítését a szegény tanítóktól — ingyen várja. 

De mondom ez mind kicsinyes és meglehetősen 
másodrendű kérdés. Ezekben lehet köztünk vélemény 



eltérés. De abban a tekintetben feltétlenül egyet 
fogunk érteni, hogy a törvényjavaslat módosításánál 
becsúsztatott új sz.ikasz (39. §.) okvetlenül törül-
tessék s az eredetiben is jóváhagyott lb93 . XXVI. 
t. cikknek ide vágó rendelkezése emeltessék érvényre. 
Ez ellen egy értelemmel kell állást foglalnunk — 
•éppbn szegény, protestáns tanítóink érdekében. 

Ez az új, becsüs itatott 39. §. ugyanis ezt 
mondja: „A tanitói javadalmazás kiegészítő részét 
alkotó iskolai ingatlan haszonélvezetének pénzbeli 
egyenértékét — nem értve ide a természetjen nyúj-
tott lakás és házikert élvezetét — minden egyes 
állomás után külön-külön kell megállapítani. 

E megállapítás alapjául - az összes adók 
levonásával — az ugyanazon községben hasonló mi-
nőségű ingatlan után elé'liető haszonbér szolgál, 
melyhez hozzá kell adni a községi (hitközségi) lako-
sok által az ingatlan megművelése körül netán tel-
jesített szolgálmányok pénzbeli értékét." 

Ez az a szakasz, a mely kikerülte — úgylát-
szik — Sinkó éles tekintetét. Mert ha ő ezt észre-
veszi, akkor feltétlenül ír; egkellett volna látni azt a 
nagy veszedelmet, a mit tanítóinkra nézve ez az 
újítás hordoz az ő méhében. 

Különösen a mi dunántúli tanítóinkat fenyegeti 
ez a veszély. Megmondom, hogy miért és mennyiben. 

Az 1S93. XXYI. t. c. rendelkezése folytán 
tanítóink javadalmának felbecslésénél a földekértéke 
kataszteri tiszta becsit szerint vétettek fel. Ez hol-
danként alig néhány forint. Ez a törvény ugyanis 
szemelőtt látszott tartani azt, hogy annak a földnek 
a termését nem a tanitó takarítja be, ő a munka 
után nem járhat, nem csépelhet, nem kapálhat, nem 
hordathat. Ezeket lia a gyülekezet nincs iá kötelezve 
biz pénzen kell megtetetnie. Az állam pedig nem 
kívánhatja, hogy a tanitó saját pénzén munkáltassa 
a földjeit, mert akkor a jövedelem nem tiszta kat. 
jövedelem. Ezért intézkedett igen helyesen az 1893. 
XXYI. t. c. akkor, a mikor a tiszta kataszteri be-
csüt rendelte el. 

S mit tesz ezzel szemben a „reform minister V1 

Egyszerűen kasszálja ezt s vele — csaknem az egész 
Dunántúli ta ni lóság fizetés kiegészítési állam-
segélyt. S ezt nem vette észre a t. cikkíró. Pedig 
ez rettentő csapás lesz. Méltán szül elégületlenséget, 
de sőt zúgolódást. 

Pedig ha ez a szakasz belemegy a törvénybe — 
meglesz a kalamitás. Az új rend szerint u. i. az 
olyan tanitói földek, a melyeknek kataszteri becsér-
téke 120—150 kor. volt s azok ily summával sze-

repeltek a javadalmi jegyzőkönyvben, majd m>st 
4 0 0 — 5 0 0 kor., azaz négy és ötszáz koronával 
fognak felvétetni. Ez bizonyos. Meggyőződhetik róla 
bárki. Egyszerűen nézze meg az 189 3. évben fel-
vett javadalmi jegyzőkönyvet, Ennek a végén min-
denütt ott van az, hogy ,,a tanitói földek haszon-
bérbe adás esetén mennyit jövedelmeznének.'' Ez 
eddig teljesen illuzóriusnak látszott. No most a „re-
form miniszter" életet lehel bele. 

Azt hiszem ez nyilvánvaló mindenki előtt, hogy 
150 k. helyett 400 k. névleges eu-elés a legtöbb 
tanítónk kezéből kiveszi az eddigi államsegélyt. Ezzel 
az intézkedéssel a városi, készpénzzel díjazott és a 
falusi II. tanitók határozottan felibe kerekednek az 
u. n. falusi I. főtanitóknak. 

Mert az a közbeszúrt mondat, hogy az összes 
adók levonásával fog felvétetni a haszonbér, a mi 
dunántúli tanítóinkon nem segít, mert itt az adókat 
ugy is az egyházak fizetik. Ez legfeljebb az alföldi 
gyülekezetek tanítóinak szolgál gyenge vigaszul. 

Már pedig az csak nem helyes, nem méltányos, 
hogy a mi nyomorúságos jövedelmű falusi tanítóink 
még az eddigi államsegélytől is elessenek. Az, hogy 
majd 1000 k.-ig lehet a fizetést kiegészíttetni, az ő 
helyzetükön éppen nem javít. Még igy sem lesz az 
az államsegély megmenthető, a mely pedig a 800 
koronás fizetés mellett is megillette őket. Névleg 
emelhetik ugyan a fizetést, de a valóságban — ke-
vesebb lesz az mindazon helyeken, a hol legalább 
10 12 hold föld jár a tanitói javadalommal. 

Ez pedig iszonyú veszteséget, anyagi károsodást 
jelent az összes falusi tanítókra nézve. Itt duuán-
túlban biztosan elvesztik tanítóink az ő államsegé-
gélyüket. 

Ennek pedig nem szabad bekövetkeznie. Ez 
végzetes baj lenne. 

Ezért ez ellen a tanítóságnak csak a legeré-
lyesebb oppositiót kell kifejtenie, meggátolnia azt, 
hogy ez a sérelmes 39. §. belekerüljön az új tör-
vénybe. 

Gergelyi. MoháC6y Lajos. 

A dunántúli egyházi énektár II-dik 
próba füzete. 

Megjelent a dunántúli egyházi énektár II-dik 
próba füzete is. Én is. kaptam abból a püspökömtől 
egy példányt megbirálás végett. Legyen szabad er-
ről szerény véleményemet itt b. lapunk hasábjain is 
nyilvánítani. 



E próba fűzet az általános tartalmú hymnuso-
kat, a reggeli, déli, esti énekeket és az Y-dik sza-
kasznak leggazdagabb alrészét, az Istenben való bi-
zalmat zengő és ezek közt a szenvedőknek vigasz-
taló énekeit öleli fel ; s az előszó szerint több 
anyagot ad, mint a mennyi egy templomi és házi 
használatra szánt énekes könyvbe felvehető, a^ért, 
hogy a nagyobb készletből összehasonlítással 
válogatni lehessen! 

És ez igy is van helyesen; mert e próba fü-
zetben vannak ugyan jeles énekek is, de vannak kö-
zépszerűek és gyengék is, a melyek új énekesünkből 
bátran kihagyhatók. 

Az ének szerintem legyen egyszerit, szivből 
fakadó, a melyet gyermek, i f jú és öreg, a legegy-
szeiübb ember is megérthessen, a legműveltebb is 
énekelhessen, s belőle lelki megnyugvást meríthes-
sen. A mint már Herder is azt mondja az énekről : 
„Was ist denn was uns rührt? Einfalt und Wahr-
heit !". 

Sajnos, hogy több énekirónk mellőzte az egy-
szerűséget a csengő-bongó rim kedveért, s annak 
helyét nem egy énekben az üres bombaszt foglalja 
el, a, mi világi dalban és énekben talán még meg-
jár ja , de egyházi éneknél kirivó és korántsem emeli 
a vallásos buzgóságot. 

Az ének hangja a legfelségesebb, a hymnus, a 
a mi semmiféle cikornyát, diszt és mesterkéltséget 
nem tűr, a mint ezt Hűffell is oiy szépen fejtegeti : 
,,Wesen und Beruf des evangelisch christlichen 
Geistlichen" cimű remek művében (3-dik rész 36 
és 37. §.), a ki ott a „Ki dolgát csak Istenre 
hagyja" cimü éneket a felséges egyszerűség minta-
képeként emüti fel. 

A 157 ének közt van 37 oly kitűnő ének, a 
mely díszére fog válni énekesünknek, s a melyeket 
ref. testvéreinknek a lapokban sűrűn ismertetett új 
énekei mellett nem lesz okunk szégyenleni. Van e 
közt több jó és több középszerű, közönséges ének 
is ; s van benne néhány uly gyöngébb ének iá, a 
mi új énekesünkből bátran kimaradhat. 

Kiváló énekeknek tartom a 38 . 43 , 44 . 72, 
73, 81 . 82, 85, 95, 98, 109, 1 1 9 — 1 2 1 , 123 — 
127, 131, 131, 138, 1 4 0 — 1 4 4 , 146, 147, 149 , 
151 — 1 5 7 . énekeket. 

E kiváló énekek körül egy a győri énekesből 
van átvéve, ? új fordítás, 5 régi szerzőtől, 10 javí-
tott és iS — tehát a fele — eredeti új. 

Jó szerintem e füzetben régi szerzőktől 5, a 

győri énekesből átvett 6, eredeti új 75, új fordítás 
19 és javított j o , összesen 75. 

Egész közönséges, középszerűnek tartok belőle 
31 éneket. (Ezek közül 5 régi szerzőtől, 5 a győri 
énekesből, 8 eredeti új és 13 javított.) 

Gyengének és igy kihagyandónak vélek 14 
darabot. (Ezek közt egy eredeti új , 3 a gyön éne-
kesből és 10 régi szerzőktől.) 

E gyenge énekek szerintem ezek : a 7, 9, I 6 y 

18, 24, 26, 30, 52, 66, 83 , 84, 12S, 129 és 136 . 
A mint emlitém, némely énekben túlságosan 

csillog a poéz is , s ezek közül nem egy inkább egy 
szép költemény, mint egy egyszerű gyülekezeti ének 
benyomását teszi az olvasóra. Ilyen p. 0. az 5. ének, 
melynek az átdolgozója Péczeli Király Imre 10 ver-
ses énekét 6 versben dolgozta át ékes, cseugő rí-
mekben, felhasználva még az alliterátiót is az ének-
ben, mint : 

..Csurgó cserme'y csörgedezéssel, 
Zuhogó vizek zörrenéssel, 
Mind nevedet áldják, zengéssel:'. 

Az 5-dik verse pedig : 
„Kert rózsái , s züzek , Szülők ékes szemefénye,. 
Erdő fái, ifjak, Szülők bimbózó reménye" slb. 
a mi bár szép költői termék, de Péczeli Király 

énekében föl nem található. (Lásd a 17 9. ref. di-
cséretet.) 

Messze mögötte marad sz előbbinek s inkább 
csak üres rímpengetés a két pici versecskéből álló 
37 új ének, melynek első verse ez : 

„Áldd az Urat szivem, ajkam a hála szavával, 
Énekem égbe röpülj, s a magasba felszárnyalj, 
Kit betakar, Érheti vész zivatar, 
Megszabadul keze által !" 

(Nem mondja, hogy mivel takarja be ?) 
Ilyen a 150. eredeti új ének is, a : 
„Lelkem szárnya kibontva, Száll a magas meny-

boltra." 
íme mutatóúl a 2-dik verse : 

„A porban éles ja j túl, Én szivem fel-fel jajdúl 
S nyugalmat nem talál, Öröm fénye kicsillan, 
S másik percben elillan, És meglep gyorsan a halál." 

Akár csak az egykori pataki diák „Apolló — 
nagy olló" rimeléseit hallanók. 

Ilyen a 15 1. eredeti új ének is, a mely igy 
kezdődik : 

„Ti sötét felhői A haragvó égnek 
Szárnyatokra lelkem kímélve vegyétek" stb. 
Ennek a 7-dik verse igy szól : 



,,Te vagy én szivemnek Vigasza reménye, 
Nap nélküli éjnek — Világoló fénye, 
Fegyverem, paizsom, Ha rámtör Babilon 
Durva kevély kénye" stb. 
Természetes, hogy Babilon csakis a rím végett 

került ide. 
Mennyivel szebb ezeknél p. o. a 38. és a 119 

ének, melyeknek szerzői akrosztichont is használnak, 
de azért majd minden soraikban ott lüktet a poézis 
is, de kicsillan belőlük a báj, kellem, lélek és erő, 
és a sziveinket magasba emelő rendületlen Isten 
iránti bizalom is. 

Az eredetiekhez számítottam a 24. éneket is, 
mely Berzsenyi örök szép hymnusának az átdolgo-
zása akarna lenni, s mar régebben jelezve levén an-
nak a megjelenése, az újdonság ingerével hatctt 
sokunkra s igy reám is. Csak e bírálat készítése köz-
ben akadtam rá, hogy ez éuek a debreceni evang. 
"új énekesben már 8 évvel ezelőtt megjelent. Nos ! 
hát nem irigyelhetjük Debrecentől ez eredeti új éne-
ket. Gyarló, gyenge tákolmány ez, melyben az ere-
deti költemény szépsége egészen elhalványul. íme p. 
o. az eredetiben Berzsenyinél : 

,,A láthatatlan férgek a te 
Bölcs keheid 1 emekelt csudái /" 

Ez a d'-breceni új énekesben — horrendutn 
dictu — igy olvasható : 

„Láthatlan férgek serege, 
Mind a te s iád lehelete !" 

A próba füzetben a szerző már ezt ekkép ja-
vította ki : 

„Láthatatlan lények serege, Mind a te szád 
lehelete" ; 

de bizony az még igy sem hű és jó. A rímjei 
Is nehézkesek és erőltetettek. íme p. o. a 
4-dik vers : 

„Szined előtt buzgón leomloh, 
Áldván Tégéd Mindenhatót, 
Ha lelkem porsátra elomlott, 
S hozzád közelbb járulhatok'1. 
Szóval biz' ez nem énekesbe való ! 
Régi jeles szerzőktől is vannak e füzetben 

úgy eredeti, mint átdolgozott énekek. 
Kiváló ezek közt a 102 Székács a 103, 138 

és 147 Győri Vilmos, a 114 Mária királyné, a 127 
Graduai, 146 Ketnpis és 155 Luther énekei. 

Közönségesek a 21 és 22 Kis János, 87 Szé-
kács, 88 Győry, 89 Székely és 30 a Ráday Pálé. 

Gyengék a 7 és 9 Neander, . 26 Melancbton, 
66 Kis János, 128 Aachs ^Mihály és a 129 a 
Petrőczy Kata Szidónia nevek alatt közölt énekek ; 
mindezek szerintem uj énekesünkből bátran kihagy-
hatók, a nélkül, hogy az irántuk tartozó tiszteletet 
és kegyeletet megsérteaők. Me^t igaza van Hagen-
bachnak (A theol. tudományok Encyclopaediája 362 
lap) hogy : „Nem minden derék csak azért, mert 
régi, az avultak közt sok elavult, reánk nézve el-
enyészett dogmatikai vagy erkölcstani világnézettel 
egybefüggő, vagy korunkra nézve érthetetlen és él-
vezhetlen van !" 

Itt van p. o. a 9. ének, mely Neander szép 
énekének a gyarló átdolgozása. Németül igy hangzik 
ennek a; első verse : 

„Lobe den Hjrrn, den mächtigen König der Ehre, 
Stimme frohlockend mit ein in die himmlischen Chore! 
Seele, dein Di>nk, schalle mit frohem Gesang, 
Deinem Erhalter zur Ehre". 

Ezt a magyar átdolgozó íme igy adja : 

„Dicsérd én lelkem a dicsőség örök királyát, 
Szállj fel trónja elé mondván neki buzgó hálát. 
Hárfa, harang, Enek és orgonahang 
Mind csak az ő nevét áldják." 

Nos ! hát a németben nincs egy szó sem ezek-
ról a különféle hangszerekről, melyeket itt az átdol-
gozó a rim kedveért megszólaltat, de nem is har-
monizál az eredetivel. 

A 26-dik, a Melanchton rövidke kis éneke is bát-
ran eliraradhat. Azt hiszem, nem sértem a kegyele-
tet, midőn azt állítom, hogy e nagy tudósunk nem 
tudott oly szép éneket írni, mint p. o. Tersteegen 
Gellért a mühlheimi szalaggyártó, a 95. jeles ének 
szerzője. Nem következik, hogy a nagy tudósok egy-
szersmind ihletett költők is volnának ! 

A 66. a Kis János éneke is kimaradhatna. 

Ép igy a 128. számú az id. Aáchs (Ács) 
Mihályé is. íme egy kis szemelvény belőle : 

v. 2. , , s u r dogálnak könnyeim, Csat sirnak ón 
[szemeim., 

Csudálatos Istenség, Csöndesedjék ez inség" stb. 
v. 4. „Légy oltalmam vezérem, Látod nincs pihenésem, 
Lelkemnek nincs nyugovása, Lábaimnak állása 
v. 7. „Ha pedig neked tetszik, Ha nékem jómra esik 
Hogy szenvedjek e testben, Hogy éljek Ínségemben". 

Ép igy fel 1 ehetett volna e füzetbe venni az 
ugyancsak Aácbs Mihály „Szentséges elmélkedések" 



•cimü, Bártfán 1710-b6n egyik ősapám költségén 
megjelent művében olvasható Sz. M. aláírással ellá-
tott 3 régi eredeti éneket is, melyek vannak ilye-
nek s a maguk idejében szépek voltak, de ma már 
elavultak. 

Ugyanezt mondhatom a 129. énekről is, mely-
nek szerzője Petrőczy Kata Szidónia, a liires kuruc 
költőnő. Mily antropomorfisztikus és antropopatikus 
felfogást nyilvánít itt a szerző az Istenről, p. o. a 
2. versben : 
„Nein nézted bűnös voltomat, Lehajtván fiileidet, 
Kinyújtván keheidet. Eljöttél segítségemre." 

Vagy az ötödik versben : 

„Te nem adtál a halálnak. 
Életben megtartottál 
S jóvoltodban megálddl 
Tömlődbe szedvén könnyemet" stb. 

Mindezek nem az uj énekesbe valók ! 
Az új és javított fordítások közt is vannak 

jók is, gyöngék is. Igen szépek a 81, 85, 95, 98, 
119—121, 123 — 126, 131. és 157. 

A 7, 8. 9, 13. és 56-nál jobbak és hívebbek 
a régiek a dunántúli énekesben. 

Alig vau pár szó fölcserélés vagy javítás az 
51, 54, 99, 117. és 137. énekekben. 

A gyarló rímek illustrálásául legyen szabad 
fölemlíteni ezeket : 

A 19. ének 6. verse p. o. igy szól : 
„Kedves neked áldozatunk, Akármely csekély bár 
Ha gyermeki indulatunk, véle párosan j á r ! " 

Ugyan megérti-e mindenki e párosan való já-
rást ? ! 

A 20. ének 4. versében a szerző igy énekel : 
,,Ha tőled elvonatván, Bűnösen elmúlas^tám 

Kötelességemet" stb. 
A 42. eredeti uj ének első két verse igy van: 
„Hozzád emelkedem, Lélekben Istenem, Irga-

lom atyja, Ki hallod a panaszt, Melyre hű sziv 
fakad, Ha borult napja." 

S a 2. vers : 
„Ha minden elhagyott, Látogat csak a gond, 

Részvét nem ölel, Hol a föld idegen, Es fogad 
hidegen" stb. 

Még cifrább ennél a 111. Enek p. o. a 4-ik 
verse : 

,,Megvalljuk szivünket, Gyakran bűnnel szennye-
%énk, Ne büntess bennünket, A hogy megérdem-
lenénk, Nagy irgalmú Atyánk, Kegyes szemmel 
nézz ránk !" 

Ilyen a 115. ének 3. verse i s : 
„Bár én nekem Ellenségem E világ és a{ ör-

dög ; Csak te ne hagyj S velem maradj Győzedel-
mesen k ü l d ö k . " 

Bizony kínrímek ezek ! 
Germanizmus is található több énekben. 
Igy a 36. énekben : „Téveteg homályból Te 

szpd kivezetett." 
Az 55. énekben : „Ékes dolog hogy áldjuk Te 

nagy jóvoltodat." 
A 110. énekben : 
,,Ha pedig éltem leteszem, Yigy szenteid 

közé" stb. 
Ugjan hogy lehet letenni az életet ? 
A 116. énekben: 
„Istentől el nem állok, Ő sem áll tőlem el, 

Szüntelen vele járok, Átfogom hitemmel /" 
íme a német zufassen szószerinti fordítása.*) 
A 149. énekben: 

„Sötét az élet, oly sötét gyakorta, 
Fényét örömnek zivatar kioltja.1' 

Hát ez utóbbi helyett a magyar ember ezt 
mondaná : 

„Az öröm fényét zivatar kioltja." 
Fonák értelmű a 8. ének 4. verse. íme : 

„Nem hagyta el népét az Úr. Soha még a veszélybe ! 
ő most is üdve, öröme, Vigasza és reménye, 
Anyai gonddal nyújt kezet, Ösvényünk bárhova 

[vezet. 
Dicsérjük Istenünket !" 

Mennyivel helyesebb ennél a dunántúli énekes 
315-ik éneke: 

„Az Úr soha az ő népét, Még el nem felejtette, 
Sőt megáldotta reményét, Ki belé helyeztette, Mint 
jó anya azt vezérli, Segítségét ki nem leli, Di-
csérjük Istenünket!" 

Értelmetlen galimátiász a győri énekesből át-
vett 136. ének is. (Győri énekesben 314). í m e : 

„Nem adnak a világ javai, Senkinek igaz nyu-
galmat, Csak a kegyesség barátai, Nyerik el a szép 
jutalmat, Vedd jó néven a mit az Úr ád, Ne f á j -
lald azt a mit megfog. Minden állapot rak terhet 
rád, S mindenikben lehelsz boldog 

(Ki fogja meg ? mit fog meg ? s mivel fogja 
meg ?) 

Vag)* a 3-ik versben : 
,,Azt gondolod-e, hogy tégedet, Hív szeretete 
Jegyzet. Ez az ének a füzetben Helmbold Lajos mühl-

hauseni superintendens énekekónt van jelezve ; mig az én 
német énekesemben Herrmann annak a szerzője. Vájjon me-
lyik hát az igazi ? Czékus. 



elfelejt, Nem mulja-e fel érdemedet, A{ a rész, 
melyet neked ejt !l< 

Íme mily zagyva értelmetlenség! 
Biblia ellenes a 71. eredeti uj ének szerző-

jének felfogása. íme a 3. verse : 
„Teljes szívvel törekszem arra, Hogy részben 

is méltó legyek A te jóságod s irgalmadra, Hogy 
tőled még több jót vegyek !" 

Hát a szerző csak azért törekszik a% Ur jó-
ságára és irgalmára. (Vagy helyesebben inkább 
annak a megnyerésére 1) hogy tőle még több jót 
nyerjen ? 

Hát mi eddig úgy tudtuk, hogy a jót önma-
gáért, s nem a remélt jutalomért kell tennünk. S 
a szentírásból azt tanu'tuk, hogy itt jutalmat vár-
nunk nem is lehet, sőt az írás szerint „sok bánáti 
vannak az igaznak", — továbbá itt e földön „nem 
a serények-é a futás, nem az erőseké a diadal" stb. 
s végül „Isten megdorgálja azt a kit szeret, meg-
ostorozza a kit fiának fogad" stb. 

Sok énekiró szenvedő ige alakokat használ 
a rím kedveért, sok átdolgozó megtartá a régi el-
avult szavakat az uj énekben is. 

Igy a 29. énekben feltűnő a sok ,,vélem" — 
„velem" helyett; az 59. és 136. énekben — 
hű helyett; a 117-ben „ l á b o n i ' — „lábam" he-
lyett. E légi szavakat átvették a régi énekesből, a 
minek nincs semmi értelme sem. 

A 135-ben az átdolgozó „ a g g a s t y á n t " hasz-
nál a régi „őszhajú" helyett; pedig ez utóbbi szebb 
s talán helyesebb is, mivel az előbbit a magyar em-
ber ritkán szokta használni. 

Más énekirók pedig ellenkezőleg uj modern 
szavakat liasználnaV, s , , m é l y l ö -magas égíl-ről 
(96. ének) „üldöt t" szarvasról (144.) és „üldött" 
galambról (152.) énekelnek. Tartok tőle, hogy ugy 
ne járjak az üldött szóval is, mint a Blázy kátéjá-
ban előforduló „kötély" szóval jártam, melyet kis 
tanítványaimnak megkellett magyarázni, hogy az 
tulajdonképen = „kötelesség" nem pedig surc 
vagy kőtő, a mint ök azt eleinte jóhiszemüleg 
vélték. 

A 157. ének közt van 38 eredeti dallam, 119 
pedig ismert dallamra megy. Ideje volna már, ha 
kevesbbitenők a dallamok számát mi is. A róm. katho-
likusoknak azért szép az éneklésük, mert néhány 
ismert dallamia énekelnek, s azt tudja ott mindenki 
hiba nélkül. Nálunk sok dallamunkat nem ismeri a 
nép és sok helyütt maguk a kántorok sem. Azért 
kevTesbbiteni kellene dallamainkat. Helyesen mondta 

már Zsarnay Lajos a ,,Paptan"-ában, hogy „az éne-
keskönyvek hibája az, hogy benne az énekek sok-
félék". (78.) 

Azt csak helyeselni tudom, hogy az átdolgozók 
a hosszú énekeket megrövidítették, Hüffell is azt ki-
vánja fentidézett müvében, hogy ne énekeljünk sok 
verseket, mert az a gyülekezetet kifárasztja. 

Az ének egyik főkelléke az, hogy a szöveg 
egyezzek a dallammal. De e fűzetben is van egy 
pár ének, melynél a szöveg a dallammal nem min-
dig egyezik. Igy mily nehéz lehet az éneklése a 
„Jehova csak néked éneklek" dallamára irt 15. ének 
4-ik versének, a meíy igy kezdődik : „ A t y á m élővé 
csak lelked tette!" Yagy a 69. énekben, melynek 
dallama a „Dicsértessek Uram", mily zavarólag hat-
hatnak a benne előforduló s a sor végére eső 
„hogy11-ok. íme : 

v. 1. „Mint a szomjú szarvas A hűs kiesérre, 
Ugy óhajt én lelkem Az Úr szent helyére. Most is 
óh Atyám hogy" stb. 

Yagy a 2-ik versében : 
„Térdemet meghajtva, Lelkemet kitárom, Yéget-

len kegyelmed Hálás szívvel áldom. Áldott Istenem 
hogy" stb. 

Még visszatetszőbb ez a 84-ik, különben is 
gyengi' átdolgozású „Engem igazgat az egeknek Ura" 
cimű éneknél, hol az átdolgozó az ütemre nem volt 
semmi tekintettel. Próbáljunk csak e szerint énekelni, 
mindjárt meglátjuk mily komikussá válik a különben 
komoly tartalmú ének. íme : 

„Engem igazgat — az egeknek Ura, 
Ő visel gondot — minden javaimra. 
Ételt juttat na — poriként asztalomra. 
Ki adott mára — ismét ád holnapra. 
Pásztorom tudom — rám vigyáz mindenha, 
Bár felleget von — is nélui napomra." 

S nem helyes az utolsó vers utolsó sora sem : 
„S válasz/6>//c7/<i — közt idvezits engem !" 

A 139. ének 3-ik versében is kallofonia van. 
íme : „Az anyai ölben, S ijjúi időmbenli stb. 

íme ezekben igyekeztem kimutatni a II-dik 
próbafűzet énekeinek előnyet és hiányait. Tökéletes 
énekeket nem nyújt az énektár e füzete sem, de 
azért vau benno sok értékes, a mit fel lehet majd 
használni kibocsátandó uj énekes könyvünkben, a 
melyről hiszem, hogy sokak lelki szomját kielégítvén, 
nem egyhelyiitt éleszteni fogja majd a lankadó hit-
buzgalmat, a vallásosságot, s az istenben vetett erős 
bizodalmat, s ez által hasznára és dicsőségére válik 



magyar erangelikus egyházunknak. Adja isten, hogy 
úgy legyen ! 

Abaujszántón, 1904. 

Czékus László 
lelkész. 

Belföld-
Püspöki látogatás a kernenesaljai egyházme-

gyében. (Folytatás.) Az isteni tisztelet alkalmával 
itt is tartatott oflertorium a kőszegi leány nevelő 
intézett javára, mely 17 kor. 49 fillért eredménye-
zett. Az egyházi beszéd alapigéje: Ap. csel. lOf 
33 r. — beosztása pedig a következő volt : „Milyen 
legyen mindenkor a mi templomi összejövetelünk ?" 
1.) A hívásra jelenj „k meg mindnyájan rendes 
időben. 2.) Áhítatos érzelmekkel halgassulc Isten 
igéjét. Püspök ni' viszont arról szóllott szivet-lelket 
elragadóan, hogy az embernek feladata megigazu-
lás és Istennel való békesség. 

Az egyházlátogatás végeztével a gyülekezet 
erélyes felügyelője köszönte meg püspök urnák az 
egyházközség érdekében tannsitott fáradozását, ki 
azon óhajtással, hogy fakadjon áldás jövőben is a 
gyülekezet lelkes vezetői működésének nyomán, 
— áhítatos imával a gyűlést bezárta, — mire a 
nagyszámú közönség az imaszerű „Hymnus" hang-
jai mellett kivonult a templomból. 
Innen a kis-celli indóházhoz hajtatott, hogy az es-
peresség Zalamegyében fekvő gyülekezeteibe 
utazzék. 

Másnap már jókor reggel kocsira ült püspök 
ur, hagy még aznap Zala-Szt. Gróthra, Zala-Ist-
vándra s ismét vasúton P. Szt. Lászlóra is eljut-
hasson. Z, Szt. Gróth határánál szépszámú tisztel-
gők körében, — kik lelekezeti külömbség nélkül 
jelentek meg, a város birája üdvözölte püspök urat, 
aki meleg hangon köszönte meg a város külön-
böző felekezetű lakossai egyetértéséről tanúskodó 
fogadtatást. 

Megérkezés után püspök ur haladék nélkül 
a csinos imaházba vonult az ünneplő hivekkel 
együtt, buzdítván a híveket Krisztus nyomdokán 
való haladásra, Isten dicsőítésére, a felebaráti sze-
retet nagy parancsának teljesítésére. Felolvastatván 
a gyülekezet története, a „kérdőpontok" tárgyalása 
következett mely oly vonzó képet tárt elénk, hogy 
annak szemlélése közben forró hállára dobbant a 
sziv az isteni kegyelem iránt, mely az Urnák e 
kicsiny, de hű nyáját annyi akadály között meg-
segítette. Szűcs Imre ev. hitoktató odaadó buzga-
lommal gondozza az anyaegyháztól távol eső leány-
gyülekezetet s azért főt. püspök úr őszinte elisme-
rését fejezte ki neki egyúttal arra kérve, miszerint 
a buzgóságban ne lankadjon meg a jövőben sem, 
hogy majd elmondhassa : ,,Ime itt vannak Atyám ! 
kiket reám biztál, egy is azok közül el nem ve-

szet," és azt óhajtva, hogy a hivek hálája, szere-
tete legyen fáradozásaiért legszebb jutalma. 

Örömét nyilvánitá püspök ur a nőegylet ál-
dásos munkálkodása felett is. 

Útját Z. Istoánd felé folytatta innen a püspök. 
Megérkezése után azonnal kezdetét vette az isteni-
tesztelet d. u, 1 órakor. Az ezt követő közgyűlé-
sen a gyülekezet történetének felolvasása, miután 
az már évekkel előbb kinyomatott, mellőztetett. 
Az abban foglaltak kiegészítéséül felemlíthető, hogy 
a gyülekezet 1899-ben templomát megnagyobbit-
tatta, uj orgonát, padokat stb. szerzett több mint 
8 ezer korona költséggel — 1902-ben pedig a lel-
készlak ujjú alakiitatott 3200 korona kiadással. 
Mindez arról tanúskodik, hogy a gyülekezet köré-
ben a hitélet élénken lüktet — e mellett anyagi 
ügyei is a legjobb rendben vannak. Van 3280 kor. 
tőkéje s 2000 kor. alapítványa. Úgy ezt, valamint 
a -gyülekezet azon áldozatkészségét, hogy a sze-
gény gyermekek helyett a tandijat megfizeti, főt, 
püspök úr örvendetes tudomásul vette s miután 
Isten áldásának óhajtásával a gyűlést befejezte az 
egyházlátogatás a hivek buzgó énekével itt is vé-
get ért. Ebéd után a szepetki állomáson szálltunk 
fel a vonatra, hogy a Puszta-S\t-Lás\lóva egybehí-
vott őszi lelkészi értekezleten s az ugyanott tar-
tandó templomszentelési ünnepélyen jelen lehes-
sünk. 

Nagy elismerés illeti meg a Tarányi családot, 
mert ámbár róm. kath., a puszla-szt.-lászlói gyüle-
kezettel számtalanszor éreztette jóindulatát. Ezút-
tal is, amint arról értesült, hogy főt. püspök úr 
egyházlátogatási kőrútjában P.-Rzt.-Lászlóra jön, a 
legnagyobb készséggel ajánlotta fel vendégszeretetét. 

Megható ez áldozatkészség, melyet e kicsiny 
egyházközség újabban felmutatott. Lelkészlakát 
cseréptetőre vetette, új iskolát s tanitólakot emelt, 
a püspöki látogatásra harangokat szerzett, tem-
plomát renováltatta, új padokat csináltatott s azo-
kat, valamint a templomot befestette stb. s mind-
ezt aránylag rövid idő alatt. A csekély számú gyü-
lekezet örömét csak fokozhatta azon körülmény, 
hogy közel s távolról számosan jelentek meg, hogy 
örömünnepén részt vegyenek. 

A templomszentelési ünnepély után az egy-
házlátogatási közgyűlés tartatott meg, mely alka-
lommal először is a lelkész olvasta fel a gyüle-
kezet történetét. A mult hű rajza a gyüleke-
zet buzgóságát örökíti meg, mely az akadályokon 
mindig győzött s biztat a remény, hogy Isten se-
gedelmével s e testvéri szeretet részvétével a jö-
vőben is győzni fog minden nehézségen. A ,,kérdő 
pontok" tárgyalásánál ajánlotta püspök úr a házi 
isteni tisztelet gyakorlását, lelkészi napló beszer-
zését, s ezt Bakó Gyula földbirtokos úr azonnal 
meg is igérte, továbbá, hogy a nők is lépjenek az 
egyház szolgálatába nőegylet megalapításával stb. 



Istentisztelet után offertorium tartatott, ami 
30 kor. 86 f. eredményezett a templom javára. 

Délután az ebéd végeztével az esperes urnák 
mint az egyházmegyei lelkészegylet elnökének ve-
zetése alatt főt. püspök ur részvételével lelkészi 
értekezlet tartatott, mely alkalommal számos a 
gyakorlati lelkészet körébe vágó, a lelkésztársak 
által szőnyegre hozott kérdés került megvitatásra. 
Majd a püspök ur adta elő részletesen, hogy mi-
ként óhajtaná értekezletünk munkatervét megálla-
pítani s végül örömét nyilvánitá az itt-ott jelent-
kező csekély hiányok mellett az egész egyházme-
gyében általában tapasztalt ^kedvező eredmény 
felett. 

Még csupán Bollahida 1. gyülekezet canonica 
visitátiója volt hátra. Úttalan utakon érkezett a püs-
pök ur a kicsiny faluba, melyben még ev. püspök 
sohasem fordult meg. 

Az istentisztefet itt is az iskolában tartatott 
meg, valamint a közgyűlés is. A meghatottság kö-
nyei csillogtak a hivek szemében, midőn föt. püs-
pök ur szívet.-lelket emelő beszédében a vallásos-
ság áldásait festette le előttük. • A közgyűlésen 
melegen ajánlotta pöspök ur a gyülekezet törté-
netének kinyomatását, felhívta a nőket nőegylet 
alakításra — a gyülekezet tagjait magtár alapítá-
sára, — a jóttevők neveinek megörökítése véget 
„Aranykönyv" szerzésére, melyet Németh János 
gyül. gondnoK fel is ajánlott, végül kérte buzdí-
totta a hivoket, hogy arra törekedjenek, miszerint 
necsak a kicsinyek, hanem a felnőttek számára is 
legyen szent hely e gyülekezetben, hol a kesergő 
sziv vigasztalást, a bánattól elepedt lélek enyhü-
lést talál. Bevégződvén e gyűlés, ezzel egyszers-
mind a majdnem 14 napon át egyhuzamban tar-
tott egyházlátogatás is befejezést nyert. 

A hivek osztatlan szeretete fogadta fáradsá-
gos utján mindenütt az apostoli buzgalmu főpász-
tor t s azok szeretete, ragaszkodása kisérte ottho-
nába is, áldást esdve mindenhatótól érdemekben 
gazdag életére. 

Jelentés a lelkészi értekezletek működéséről. 
(Az egyet, lelkészi értekezleten előterjesztette Bándy 
Endre lévai lelkész). 

Midőn az egyetemes lelkészi értekezlet 1894. 
május hó 23-án az akkor tartott rendkívüli egye-
temes közgyűlés alkalmával megalakult, már az 
akkor megállapitott irányelvekben (2. pont) kifeje-
zést nyer az a törekvés, hogy az egyetemes lel-
készi értekezleten kivül létesíttessenek egyházke-
rületi és egyházmegyei lelkészi értekezletek is s 
ezek úgy egymással, mint amazzal is szervi össze-
köttetésbe hozassanak. 

De a lelkészi értekezletek a különböző foko-
zatokon csak lassankint alakultak meg és még las-
sabban megy a szerves kapcsolat létesítése. 

A. jelen egyetemes lelkészi értekezleten va-
gyunk legelőször abban a helyzetben, hogy itt az 

egyházmegyei és egyházkerületi lelkészi értekezle-
tek működése felett szemlét tarthatunk. Pedig ez 
a szemle tanulságos, értékes ; noha a jelen e se t -
ben még nagyon hézagos. 

Kézdjük a tiszakerületi lelkészi értekezletek-
kel. 

A tiszai egyházkerületben a kerületi lelkészi 
értekezlet még nincs szervezve ; de az egyház-
megyei lelkészi értekezletek buzgón működnek. 
Csak az egyetlen árvái egyházmegye lelkészei 
nem tartanak még értekezletet ; a többi egyház-
megyékben néhol évenkint többször is (a brassói-
ban négyszer) tartanak a testvérek értekezletet. A 
brassói, gömöri és szepesmegyei lelkészi értekez-
let alapszabályait is bekuldötte. Az egyes értekez-
letek működéséről azonban részletes adatok nem 
érkeztek be. 

A bányai egyházkerületben sincs kerületi lel-
készi értekezlet. Szinte nem érkeztek be adatok a 
budapesti- és horvát-szlavonországi egyházme-
gyékből. A többi egyházmegyék részint jelentés, 
részint jegyzőkönyv alakjában számoltak be műkö-
désükről. 

Az arad-békési egyházmegye lelkészi értekez-
lete tárgyalta a theol. tanügyi szervezetet; a val-
lás- és közoktatásügyi miniszternek 17364 903. sz. 
rendeletét, melyben az autonomia sérelmét látja ; 
a felső-borsodi indítványt, melyhez csatlakozását 
jelentette ki ; az új népiskolai törvényjavaslatot, 
melyre nézve a kerület útján az egyházegyetemet 
felkéri, hogy követelje : 1. a népiskolai tanterv oly 
nemű módosítását, hogy ott a vallástanítás heti 3 
órában állapittassék meg, 2. hogy tanítóink fizetése 
államsegélylyel az állami tanitók fizetésével egyen-
lővé egészíttessék ki. Foglalkozott még az értekez-
let a vasárnapi munkaszünet kérdésével s annak 
legalább az istentisztelet idejére vonatkozólag az 
egész vonalon leendő megvalósítása érdekében a 
kormány megkeresését hozza a közigazgatási fó-
rumok előtt javaslatba. 

A bácsi egyházmegyei lelkészi értekezlet ha-
tározatai közül közérdekűek a következők : 1. Úgy 
a telekezet nélKüü, mint a más íelekezetbeli szü-
lők gyermekei egyházi iskolákba felveendők, köte-
lesek azonban az egyházközség által megállapitott 
„iskolafenntartási dijat" fizetni. 2. Az egyház tuiaj-
donát képező temetőkbe ott, hol községi temető 
létezik, nem engedhető meg eltemetni azokat : a) 
kik az egyházból a törvén y szab ta formaságok mel-
let kiléptek, vagy b) a kik bár nem léptek ki for-
málisan, de az egyházi temetést mellőzve, felekezet-
nélküliek által temettetik magukat. 3. Azon egy-
házi tagok, kik gyermekeiket nem confirmáltatják, 
vagy az egyházi házasságot mellőzik — presbyte-
rekül nem választandók. Az értekezlet jegyzőköny-
véből kitűnik az is, hogy a lelkészek egyházmegyei 
könyvtár felett is rendelkeznek, mely az egyház-
megye jóvoltából állandóan gyarapittatik. 



Ü bánsági egyházmegyében szoros értelemben 
vett lelkészi értekezlet nincsen, hanem az egyház-
megyei gyűlést megelőzőleg tartanak egy általános 
értekezletet, melyen világi tagok is részt vesznek 
s ott beszélik meg nemcsak a közgyűlés napi rend-
jére kitűzött, hanem más aktuális ügyeket is. 

A békési egyházmegye lelkészei az értekezle-
ten részletesen tárgyalták a theol. szervezetről 
szóló javaslatot, s megállapodásuk eredményét az 
egyházmegyei közgyűlés elé terjesztették javaslat-
képen ; tárgyalták a borsodi lelkészek inditványát 
s abbap állapodtak meg, hogy az egyházi hatósá-
gok komoly támogatásában bizva, attól várják a 
lelkészi íizetés rendezésére vonatkozó döntő lépé-
seket, és külön országos értekezlet tartását nem 
helyeslik, mert nem akarnak az egyházi hatóságok 
ellen tüntetni ; elfogadta az értekezlet Veres.József 
esperes inditványát, mely szerint az egyházi hiva-
talnokok, leikészek, tanárok, tauilók. fizetése mél-
tányosan szabályoztatnék ; az indítványt közölték az 
egyházmegyékkel pártolás és egyöntetű eljárás vé-
gett, inert igy hatásosabbá is lehet tenni a tervek 
megvalósítását, lia a fölmerült fontos indítványokat 
közlik egymással az egyházmegyék. 

A csanád-csongrádi lelkészi értekezlet a the-
ológiai rendszer kérdésével foglalkozott s a borsodi 
indítványt és békési átiratot tárgyalta. 

A pestmegyei értekezlet is több közérdekű 
kérdés felett cserélt eszmét. Igy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszternek már számszerint idézett 
rendeletében, mely szerint az iskolai vagyon telek-
könyvi állapotának változása a ministernek előle-
gesen bejelentendő, — az autonomia megsértését 
tését látja. Az istentiszteletek egyöntetűvé tételé-
nek kérdését egyik tagnak adta ki tanulmányozás 
végett. A borsodi indítványhoz hozzájárult. A tani-
tók haszonélvezetében levő ingatlanoknak, a meny-
nyiben azok a tanítóra vagy iskolára volnának te-
lekkönyvezve, az egyházra való bekekelezését 
mondta ki szükségesnek ; nehogy az iskoláknak 
majdan községivé vagy államivá szervezése esetén 
az állam ezen ingatlanokra rátegye kezét. Szo-
kásban van az elhunyt lelkésztársak életrajzának 
megírása és felolvasása. Kimondták a testvérek ha-
tározatikig, hogy minden lelkész írja meg életrajzát 
az egyházmegyei levéltárban leendő elhelyezés 
végett. 

A túróci testvérek tudományos theologiai 
kérdéssel is foglalkoztak. Azt a kérdést fejtegették : 
„Vájjon a keresztség szövetség-e vagy nem ?" 
S arra az eredményre jutottak, hogy : ,.a kereszt-
ség nem szövetség, hanem az egyes embernek 
felvétele azon szövetségbe, melyet Jsten az em-
beriséggel kötött az ő egyszülött Fia a Jézus 
Krisztus által". A theologiai rendszert elfogadható-
nak véleményezték. Ajánlották a lelkész testvérek-
nek, hogy tavaszi időben egy vasárnapot használ-
janak fel arra, hogy ligyelmeztessék a szülőket és 

gyermekeket a természet iránti kötelességeikre, 
nevezetesen az élő lények és különösen a mada-
rak megkimélésére. 

Zólyomban az értekezletet istentisztelet és űr-
vacsora osztás előzte meg. Azután megbeszélték a 
theol. rendszert s azon óhajnak adtak kifejezést, 
sogy a theologus már a III. évfolyam befejeztével 
külföldi egyetemre mehessen. A zólyomi testvérek 
oly szerencsések, hogy szegényebb társaik közt 
segélyeket oszthatnak ki a tűzkárbiztositás útján 
befolyt összegből, mely ez úttal 4-45 koronát tett 
ki. A borsodi indítványt pártolták. A lelkészeket 
elhívták egyházközségeik monográfiájának meg-
írására. 

Dunáninnenröl csak a kerül, lelkészi értekez-
let jegyzőkönyve érkezett be. Ez az értekezlet a 
lelkészi értekezletek szerves összeköttetésbe ho-
zásának kérdésével foglalkozott s abban állapodott 
meg, miszerint kívánatosnak tartja, hogy az egyház-
megyei lelkészi értekezletek a kerületiekkel s 
utóbbiak az egyetemessel összeköttetésbe lépjenek 
oly módon, hogy az egyházmegyei lelkészi értekez-
letek az egyházkerületivel, az egyházkerületiek az 
egyetemes lelkészi értekezlettel közöljék-az ő mun-
kálkodásuk eredményét ; az egyetemes lelkészi ér-
tekezlet pedig az egészet összegezve adja ki röp-
irat alakjában és közölje az összes lelkészekkel. 
Még a külmissió segélyezése és a belmissió ügye 
foglalkoztatta az egybegyűlteket s végül kimondot-
ták, hogy a jövő évben a diakonissa ügy képezze 
úgy az egyházmegyei, uiint a kerületi értekezletek 
tanácskozási tárgyát. (tolyt. köv.) 

Tudnivalók 
A kir. igazságügyminiszteriumnak egy felme-

rült ügyből kifolyólag alkalma volt a kir. belügy-
minisztériummal egyetértve kijelenteni, hogy a 11a-
zarénus vallástelekezetnek vagy gyülekezetnek in-
gatlan szerzésére vonatkozó okiratát a törvényha-
tóság első tisztviselője (alispán, polgármester) az 
1895 : 43. tc. 9, §-a értelmében a bemutatási zára-
dékkal el nem láthatja s ennek folytán a nazaré-
nus vallásfelekezet vagy gyülekezet e minőségben 
ingatlant még imaház emelése céljából sem sze-
rezhet, és a közigazgatási hatóság az ilyen célra 
szolgáló imaház emeléséhez az engedélyt sem ad-
hatja meg; mert az 1895 ; 43. tc. 9. §-a értelmében 
csupán a törvényesen elismert vallásfelekezeteket 
illeti meg az ott felsorolt célokra szolgátló ingatla-
noknak bizonyos meghatározott korlátok közt való 
szerzésére vonatkozó jog. (29,1031894 I. M. sz.) 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

M. Gy. L. L. Köszönettel vettük ; a legköze-
lebbi számokban megjelenik. — Fr. L. H. J. Kö-
szönettel vettük; elég jókor is érkezett, de kiszo-
rult. — St. Gy. Az ígért számokat e számmal együtt 
postára adtuk. 
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a „ R E K O R D " 55$! 
festészeti müintézet a k i -

álóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—12 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj-, aqua re l l - és p a s t e l l f e s t é s b e n f énykép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blcm-, Platin-
és k r é t a r a j z ára 5 ko rona 

Részletes ár jegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„ f ^ O R D " f e s t é s z e t i r q ü i n t é z e t 

B u d a p e s t , VI I . , R o t t e n b i l í e r - u t c a 46. 

P á l y á z a t . 

A tótkomlóst egyházban megüresedett Botka-
féle 

t a n í t ó i 

hivány állomását, melynek jövedelme mintegy 1250 
k. a tanitóválasztási szabályrendelet 32. §-a értel-
mében helyettessel töltöm be, „aki, ha ellene egy 
év alatt egyházi vétséget (EA. 324. §.) nemjelente-
nek be, az egyházközség élethossziglan alkalma-
zott tanítójának jelentendő ki." 

A tanítás nyelve magyar és tót. Jelentkezések 
december 31-ig esperesi hivatalomnál adandók 
be a szükséges iratokkal fölszerelve. 

Orosházán, 1904. dec. 1. 
Veres Józse f 

121 1—1. esperes. 

m m s m m m s s & S K m m m ^ » 
Üzletem fennállása a la t t 116 ev. ref. egyháznak szolgáltam Biankámmal. 

ízat 
a gyomai ág. h. evange l ikus e g y h á z 

lelkészi állására. 
Szolgálati nyelv: német, magyar. 
Javadalom : 
1. Szabad lakás. 
2. Evi 940 kor. 56 fillér. 
3. 42 hold szántótöld (1200 -öles) és egy 

zsellérföld használata. 
4. Stólák : 

a) Esketés 2 korona. 
b) Prédikációs temetés 2 korona. 
c) Énekszóval való temetés könyörgéssel 40 

fillér. 
d) Keresztelés és avatás 70 fillér. 
e) Urvacsora-ösztáskor és a sátoros ünne-

peken offer tórium. 
E jövedelem esetleg annyiban szenvedhet 

— de előnyös — változást, hogy az egyház a föld 
használatát 1446 koronával megváltja s a lelkész 
fizetését — nem számítva a stóla-jövedelmet — 
2400 koronára kiegészíti. 

A kellően felszerelt folyamodványok alulírott 
esperes hivatalába dec. hó 18-ig küldendők. 

Békéscsaba, 1904. november hó. 

Dr. Zsi l inszky Endre Csepreg i György 
egyhm. felügyelő. 120 .2 -2 arad-békési esperes. 

O r g o n a é p í t é s z e t i m ű t e r e m 

Debrecenben 
Darabos-utca 7. sz. a. (a Collegium mellett). 

FENNÁLL 1893. ÓTA. 

Teljesen e célra épített házamban készítem a 
mai kor legtökéletesebb vívmánya szerint bármüy 
kivitelű új orgouákat s azokért a legmesszebb-
menő jótállást vállalóul. 

Orgona építészetem, mint az ev. ret. 
egyházak érdekét szolgáló intézmény, e 
téren az országban egyedül áll. 

Munkám jóságával elértem azt, hogy minden 
évben növekszik a cégem iránti bizalom, s ígé-
rem ezúttal is, hogy továbbra is úgy az árakban, 
mint a kivitelben egyházam érdekét tartom első 
sorban is szem előtt és teljes megbízhatóságra 
törekszem. Elvállalok régi orgonák átalakítását, 
áthelyezését, tisztítását, hangolását és javítását, 
vagy évi gondozását mérsékelt áron, több évre 
menő jótállás mellett. 

A nagytiszteletü és tekintetes egyházi elöl-
járóság és az adományozó közönség, valamint a 
kántor, orgonista és tanitó urak szives pártfogá-
sába továbbra is ajánlva magamat, maradtam 

teljes tisztelettel 

Kerékgyártó István 
33. 12. orgona készítő. 

Határozott á rak , elsőrendű minőség, erőteljes nemes hangzású orgonák. 



H O N I G F R I G Y E S 
gózüzemre berendezett 

harang, érczöntődéje, szivattyugyára 

Arad, Rákóczy-utcza 11—28. szám. 
Alapíttatott 1840-ben. — A legnagyobb állami 

éremmel kitüntetve 1890-ben. 

Ajánlja cs, és kir. 
szabadalmazott ha-
rangjait, melyekkel 
bármely más harang-
gal szemben 4 0 % 
súlg és ár meg-
takarítás éretik el. 

Kitűnő jó hang és t a r t ó s s á -
gáé r t 10 cvi szavatolás ! 

A legkedvezőbb fizetés fe l -
tételek ! 

Vasúti szállítás ingyen. 
Forgatható vasharangfelszerelések és 

vas harangállványok. Régi harangok-
nak forgatható vasszereíésre való átala-
kításuk, avagy azoknak csekély /elülfi-
zetés mellett aj harangokkal való be-
cserélésül:. 
Bővebb felvilágosítás és képes á l lapok 

kívánatra díjmentesen küldetnek. 

m 

SZALAY GYULA 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárot t . 
ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. = = = = = 

Elfogad megren-
delést a legújabb 
csőrendszerü. lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 
évi jótállás mellett. 

Raktáron tart kis-| 
sebb nagyságú uj ésl 
átalakított templom j 
orgonákat és har-
moniumokat. 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
amint átalakításokat, javítást, hangolást mérsé-i 
kelt árak mellett az ország bármely részében 
! gyorsan eszközöl. 

Költségvetést ingyen és bérmentve küld. 
112. 15-3. 

* 
Az 1902. évi verseczi ipar és gazdasági kiállitá- ^ 
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

M # 

•X 
•M 
M 

* 
M % 

M 

állításon a nagy díszoklevéllel kitüntetve. 

Wegenstein C. L. 
első délmagyarországi = 

orgona-épitő műintézet 
(villamos üzemre berendezve 

Temesvárott. 
Szá l l i t k i tűnő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r s z e r i n t k é s z i t e t t 

pneumatikus 
r 

I : g 

Qj Ahm Qj 

bármily nagyságban 

a legolcsóbb á rak mellett. 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
» 
» * * 
» 
^ 
& & 

* * 

fr 
Az 1893. évi kiállításon a nagy milleniumi érem-

mei kitüntetve. 27—26 & 

baktai EGRY FERENCZ 
harangöntö 

K i s - G e i ő e z , Ungmeg}*e. 
Ajánlom harang-
öntö mähe! gé-

mét, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok 

T ) 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

T e s s é k á r j e g y z é k e t kérni ! 

Kivonat az elismerő iratokból: 
Bizonyitváuy. 

A jó bornak nem kell cégér, tartja a közmondás» 
ez alkalmazható az Egry Ferencz által a nagy-tárkányi r. 
kath. egyház részére öntött harangjára is, mert e harang 
oly szép, kellemes hangú, kiállítása oly hibátlan, hogy 
mindenki előtt önmagát dicséri stb. 

Nagy-Tárkány. (Zemplénm.) 
Lahocsinszky Adolf, 

ik- le lkész. 



Minden család pénzt takarit ! ! ! 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 19 0 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2-20 f .2-90 f. 3 45 111. 26—5. 

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

f. 3 . 4 0 f. 3 .90 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65. 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5.60 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bőx-
vászon 

csak 8-25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9'45 

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4-65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6.85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4-55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5'40 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 4 0 

30 rőfös vég fehér 
csikós '-sinvat ágy-
huzatra csak f 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7-40 

Remek női ing 
vászonból, kézi hím-

zéssel csak 
85 kr. f. M5 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing schweizi him-

zéssel csak 
f. MO f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

98 kr . f. 1-25 f.1'56 

Remek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. 1-18 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknyák himzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nyák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 -22 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és 1 Ys uiti-

széles csak 
92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 
2 mtr hosszú, 1 ,/2 
mtr. széles csak 

f. 1-05 

Nemzetközi keresk. ügynökség 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz. i .e. 

Remek sel vem Clotli 
paplan minden szin-
ben csak f, 3.95 

Remek Caschmir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3-55. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
Raktár : Budapest, V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat 
Benzin- motoros eséplökészletek. 

2—50 
lóerőig 

25 25—22 
Malomépitészet : hengerszékek, minden e szakmába vágó KülÖnleqeSSéq \ Legújabb szerkezetű csavaros 

L £ép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. _ és szabad, víznyomású borsajtók 
Osborne D. M.-féle v ilághirü amerikai arató és kaszáló gépek * Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

m a g y a r o r s z á g i k i zá ró l agos képv i se lősége . * Kívánatra minden szükségletre külön költségveté 
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E M G . EGYHÁZ ES ISKOLA, 
Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . . 6 ,, 
Negyedévre . . 3 ,, 

Egy Szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

V E R E S J Ó Z S E F . 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés d i ja : 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nyolczad oldal 2 „ 

Az uj népiskolai törvényjavaslat és az 
evang. iskola. 

A ki a parlament elé terjesztett uj törvényja-
vaslatot egyes részletei szerint teszi bírálat tárgyává, 
melyek látszólag va^y nemzetiségi érdekeket sértenek, 
"vagy Önkormányzati hatásköröket szorítanak kisebb 
területre, az erről olyan véleményt alkothat magának, 
mely nem felel ínég a valóságnak és a, melyet e 
gondos — bár tagadhatatlanul sok helyen fogyaté-
kos és nemzeti szempontból sem kielégitő — javas-
lat nem érdemel meg. 

A törvényjavaslat alkotói számoltak culturalis 
helyzetünk mai képével. Az 1868. XXXVIII. t.-c. 
a népművelődés emelésére általában nagy hatással 
volt. Statisztikai adataink az ország sok vidékéről 
azonban még most is megdöbbentő adatokat tárnak 
elénk. Hogyan teljesítették az iskobfentartók fele-
kezeti és nemzeti kötelességeiket, lia egyes vidékek 
sivár műveltségi állapota ennyire kedvezőtlenül be-
folyásolja culturStatistikánkat. Hogyan teljesítette 
köteleiségét az iskola ott, a hol 37 év múlva is 
ilyen szomorú eredmények kerülhetnek napfényre ? 
Miben célt szolgált ott az iskola? Csodálhatni-e, 
hogy az állam, melynek szintén igen fontos köteles-
sége őrködni az állam polgárainak értelmi nevelése 
felett, hatásosabb eszközökhöz nyul, ha veszélyben 
látja a honpolgárok értelmi fejletlensége miatt ama 
nemesebb célokat, melyekért dolgozni, melyek meg-
valósításáért közreműködni mindnyájunknak dulce et 
decum est. Ezért a javaslatnak ason intézkedései, 
melyekkel az oktatás intensivebb eredményét akarja 
biztosítani és a melyekkel az ismétlő iskolát szerves 
egésszé köti össze az elemi iskolával s jótékony ha-
tású befolyását ezekben is biztosítani akarja, csak 
e1 isin érést érdemelnek. 

Nézzünk végig ismétlő iskoláinkon. Vannak di-
cséretes kivételek, de az bizonyos, hogy az embert 

sok helyen keserű csalódás érné, ha keresné őket, 
mert az a valami, a mit az illetők annak nevezntk, 
nem lehet eszköz komoly és fontos célok elérésére s 
nem iehet komoly culturalis tényezőnek tekinteni. 
Lehet-e csodálni, lehet-e rossz néven venni, ha az 
állam ezekben is biztosítani kívánja érdekeit, melyek 
különben a felekezeti jól felfogott érdekekkel azono-
sak, legalább evang. egyházunk felekezeti és műve-
lődési érdekei sohasem jutottak összeütközésbe az 
állam érdekeivel, ha azokat egyházához, hazájához 
és hazájának nemzeti érdekeihez hű kéz vezette. 

Hogy az uj törvényjavaslatnak culturalis ha-
tása mellett nemzeti irányú hatása is lesz, azt a 
jövő évtizedben már örömmel fogják tapasztalni. 
Kivánatos is. Az 1900. évi népszámlálás adatai sze-
rint az ország lakóinak 40o;o-a nem beszél magyarul, 
a nem magyar nyelvű lakosságnak pedig 83.2°0-a 
nem ért magyarul. A javaslat azon intézkedései, me-
lyük a magyar nyelv elsajátításának biztosítására 
vonatkoznak, míg egyrészt nem akadályozták az ál-
talános műveltség elemeinek megszerzését, másrészt 
bizonyos, hogy a nemzeti nyelv megismerésével szé-
lesebb terűletekre hatol a nemzeti érzés, sőt ennek 
varázserejével be fog hatolni oda is, a hol talán 
még ismeretlen s el fogják érni azt, hogy összes 
t&nulóink az ősök hithüségében megérzik a hazasze-
retet nem kevésbbé magasztos tüzét s tudni fogják 
síkokon és hegyeken, hogy az evang. egyház a nem-
zeti irányú mozgalmaknak, küzdelmeknek és erőfe-
szítéseknek természetes talaja és forrása volt, s 
hogy az állam most sem kivan tőlünk többet, csak 
alkalmat akar nyújtani arra, hogy a nemz-ti nyel-
vet, mint közkincset mindenki megismerhesse s ezzel 
összeforraszthassa a haza gyermekeit érzésben, hogy 
képesek lehessünk nagyobbb alkotásokra. 

Azzal támadják a javaslat ezen intézkedéseit, 
hogy iskoláinkat lefoglalva a nemzeti nyelv számára, 
akadálya lesz az általános művelődésnek. A kik ta-



nitással foglalkoznak és a kik az emberi agynak 
működését befogadó és feldolgozó képességét s en-
nek erőkifejtő hat irait ismerik, tudják, Hogy ez az 
ellenvetés nem állhatja meg a tárgyi kritikát. S ha 
a nemzetiségek ez ellen itt-ott felzúdultak, ez ért-
hető ; ők tudják, hogy törekvéseik ott leszn-k meg-
támadva, a hol legszorgalmasabban dolgoztak s meg-
feledkeznek arról, hogy a magyar nyelv tanitására 
vonatkozó ujibb intézkedésekre ők kényszeritik az 
államot, midőn 1867 óta alig tudnak felmutatni egy 
gyermeket is, a ki az ő nem magyar tannyelvű is-
kolájukon megtanult volna magyarul beszélni, s ha 
37 év alatt egyes vidékeken s ennek etnographiai 
vonatkozása is van, — a népiskolák, dacára annak, 
hogy magyarul nem, vagy alig tanítottak s rz erre 
fordított tanórák csekélysége sem szolgálhatott aka-
dályul az iskolának általános művelődési hatásában 
s ennek dacára mégis mennyire elmaradtak egész 
vidékek és mennyire elmaradtak iskoláik ugyanezen 
lielyeken működő állami iskoláknak nem magyar 
anyanyelvű tanú!ókkal felmutatott eredményei mellett, 
ki fogja elhinni azt, h< gy az uj törvényjavaslat ve-
szélyezteti a7- iskolák célját, mikor az olyan iskolák 
veszélyeztetik a népnek érdekeit. Hogy evang. egy-
házunk nem érzi e törvényjavaslatban a hangoztatott 
veszedelmet még ott sem, a hol nem magyar tan-
nyelvű iskolá'nknak 20 °0 magyar anyanyelvű tanu-
lóját magyar tannyelven kell majd oktatni, bizonyítja 
az, hogy felekezeti céljainak védelmét nem látja 
szükségesnek s lia itt-ott van is duzzogás, az csak 
azért van, mert az iskola nem les7, alkalmas a jö-
vőben felekezeli pairs alatt egyesek politikai kedv-
teléseit szolgálni. 

Hallani erős evang. egyházaktól is, hogy jobb 
lesz iskoláit ál?,dni az államnak, mint ilyen körül-
mények között felekeze'i intézeteket fentartani. Pilla-
natnyi keserűség kifakadása. Muló tünet. Bár hiszem 
és vallom, hogy a közhasznú ismeretek tanitísánál 
is lehet felekezeti szellemet biztosítani, mert a köz-
ismeretek közlésénél, alkalmazásánál összefüggésbe 
lehet hozni evang. egyházunk eseményeit, egyéneit 
és azok életének nevezetesebb epocháit s ezek alkal-
masak arra, hogy itt is ápoljuk a tanu'óklan a fe-
lekezeli szellemet s bár nem célom és szándékom 
erre buzdítani a kesergőket, — abban sem látnám 
az evang. egyház veszedelmét, ha ilyen körülmények 
között lemondana felekezeti iskoláiról. Az egyház 
működési köre, iránya mindenesetre nagy változáson 
menne keresztül az evang. érdekek veszedelme nélkül, 

s azok védelmére akkor is meg lehetne találni az 
óvóintézkedéseket. 

Lássnk a kérdést közelebbről. Evang egyházunk 
legnagyobb gyengesége az anyagi erők elégtelensége. 
Ha tehát egyházaink felszabadulnának az iskolák 
fentartó terhétől, minő tőke álíana rendelkezésére, 
mely kezébe adná az eszközöket a társadalmi téren 
való hódításra. A felszabadult tőkék képessé tennék 
az egyházat olyan kifejtésre, melylyel biztosítani le-
hetne felekezeti szellemű hódításokra. Hatalmas bi-
zonyíték erre amerikai evang. testvéreink példája. 
Az egyesült államok jegecesedő társadalmában az 
önfentartás lázas munkája által kifáradt testvéreink 
felekezeti buzgó élete szép példája annak, hogy fe-
lekezeti jellegű iskolák nélkül sincs veszélyeztetve 
az ev. egyház, sőt ott a valláshoz való ragaszkodás 
és áldozatkészség olyan hatalmas erővel nyilvánul 
meg azokban is, kik ott nőttek fel, a milyenre itt-
hon is reászorulnánk elég sokszor. Nem ak a rom 
ezzel azt bizonyítani, hogy felekezeti iskoláink feles-
legesek, csak megemlítettem, hogy ott is fentartható 
az evang. szellemű élet, a hol az egyház nem tá-
maszkodhatik mindig és mindenütt felekezeti jellegű 
népoktatási intézetekre. Művelni kell az értelmét, 
hogy az talaja lehessen a nemes, az egyházához tu-
datosan ragaszkodó érzelmeknek. Az értelem műve-
lését pedig a javaslat nem akadályozza, sőt biztosí-
tani akarja, midőn az elemi iskola tankötelezettségét 
egyeseknél kiterjeszti a 7-ik évre is s az ismétlő 
iskolák tanidejének és tananyagának megállapításával 
és a szakfelügyelet kiterjesztését célzéiskola felügyelők 
alkalmazásával intenzivebb munkát akar biztosítani. 

A törvényjavaslatnak a tanitók képzésére vonat-
kozó intézkedései szintén örvendetes haladást mutat-
nak. Az egységes képzés felé tör, midőn a tanítói 
oklevél kiadását és a végleges alkalmazásra való jo-
gosultságát állami vizsgáló bizottság előtt teendő 
szakvizsgálathoz köti, s ezzel megfogja teremteni az 
egységes népiskolát is a történelmileg kialakult jo-
gok keretén belül. A tanitó tekintélyét emeli, midőn 
közhivatalnoknak mondja ki, esküt követel, melyet 
sok evang. tanítótól saját felekezete s un kíván meg, 
s azon fegyelmi intézkedések, melyek a javaslat 41. 
§-ában vannak sohasem fogják fenyegetni azt a la-
nitót. ki egyházának és népének valódi érdekei mel-
lett hazafias nemzeti kötelességét is hűn fogja tel-
jesiteni. 

A tanitó ainagi helyzetén nem javít semmit 
vagy olyan keveset, melyről nem méltó beszélni. 

Egy magyar protestáns. 



A mi vend testvéreinkről. 
Il in : Mohácsy Lajos. 

I. 

A dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerületnek 
e^yik közismert karakterisztikuma a?, hogy honi 
evang. egyházunkban a legmagyarabb kerület és 
egyúttal az egyedüli, a melyben nincsen nemzeti-
ségi kérdés. S ez igaz. A mi népeink nem ismerik 
a nemzetiségi kérdést ; ennek igen gyakran az egy-
háziasság s a hitélot rovására kifejlődni szokott szen-
vedelmeit itt senki sem szítja. Mi mindnyájan egyek 
vagyunk s mint jó testvérek mindég együtt érzünk 
s egyet értünk. 

Pedig a mi templomainkban sem hirdetjük min-
dég és mindenütt magyar nyelven az Istennek di-
csőségét. Sőt mondhatjuk, ho^y éppen ez a mi „leg-
magyarabb" és a ,.nemzetiségi kérdéstől" eddig tel-
jesen ment egyházkerületünk éppen a nyelvi külön-
féleséget tekintve, tarkább mint akár melyik egy-
házkerület. 

A mi papjaink több nyelven prédikálnak, mint 
akármelyik kerület lelkészei. Mert tudtommal a mi 
egyházunk ,Jiátom nyelvű' egyháznak hivattatik 
és pedig azért, mert hiveink a magyar, német és a 
tót nyelv szerint oszlanak meg országszerte. Ez a 
három nyelv minden egyházkerületben képviselve 
van. Sőt vannak gyülekezetek, a melyek maguk is 
dokumentálják evang. egyházunknak e ,,három nyel-
vűségét". 

Pedig a mi magyarhoni ev. egyházunknak van-
nak hivei, a kik a jelzett három nyelvnek egyikét 
sem használják istentiszteleti nyelvül. És csodálatos, 
hogy pzek éppen abban az egyházkerületben és hozzá 
csak is ebben af egyben — vannak, a mely a 
köztudatban mint legmagyarabb szerepel : a dunán-
túli ev. egyházkerületben. Nem a horvátokra célo-
zok itt. Ámbár ezek is hozzánk vannak : Zágrábbal, 
Hrasztovác és Antnnováccal becsatolva. De horvát-
jaik lehetnek a szerémi egyházmegyei lelkészeknek is. 

Van azonban itt a Dunán túl néhány olyan ev. 
gyülekezet, a milyen — a hivek anyanyelvét, s igy 
istentiszteletét tekintve — több, széles e hazában s 
igy egyik egyházkerületben sincs. 

Ezek .a gyülekezetek, a vasi középegyházme-
gyéhez beosztott : vend testvéreink egyházközségei. 
Vendjeink csak nekünk vannak. És mi szeretjük 
őket. Büszkék vagyunk rájuk. Mert a vendek jó 
protestánsok, hithű lutheránusok. 

A vend szereti egyházát; hiteért kész mindent 

feláldozni. Papját, tanítóját szereti, megbecsüli ; hoz-
zájuk híven ragaszkodik s őket mindenben követi. 
Valóságos mintaképe lehet az igazi protestáns em-
bernek. Ezért vagyunk mi büszkék a mi jó vend-
jeinkre. 

Egyházszeretetilknek ezernyi ezpr példáját le-
hetne felhozni. Olyan szép templomok, emeletes is-
kolák, 6 — 7 szobás paplakok mint a vendségben — 
bizony-bizony mondom a leggazdagabb altöldi gyü-
lekezetekben sem akadnak mindenütt. Pedig a ven-
dek talán e haza legszegényebb népei ; én legalább 
még teljes életemben sem akadtam oly szegénységre 
mint a vendek között. Az az iskolás gyermek, a ki 
2 — 3 órányira lakik az iskolától, magával hozza 
napi eleségét már reggel a tarisznyában. Hajdina és 
babkenyér; keményre főtt fehér bab. Ez a napi ele-
sége. De azért a vend ember az egyházáért kész 
mindenre. Ugyan melyik egyház népe tenné meg 
azt, a mit az elmúlt években egy vend gyülekezet 
tett, a mely csak hogy temploma szépen épülhes-
sen fel, minden állami adó forint után 6 forint egy-
házi adót vetett ki. Pedig ez ott nem is tűnt fel. 
Magyarósd, Bodóhegy érdemes lelkipásztora sokat 
tudna beszélni a vendek egyházs^eretetéről. Náluk 
történt sok egyébb eset közt az is, hogy egy sze-
gény szolgalegény egész élte keresményét: 800 ko-
ronáját az egyháznak adá, templom építési költségre. 

Ezért vagyunk mi büszkék a mi jó vendjeinkre. 
De még másért is. Azért mert jó hazafiak. Ra-

gaszkodnak anyanyelvükhöz, de azért valósággal ra-
jonganak a magyar hazáért. Olyan március 15-iki 
ünnepet, a mely annyi lelkesedéssel, őszinte, igaz és 
ben^ő örömmel folyt volna le még nem igen láttam 
mint az vila. mit a battyándi olvadó-kör tartott 
egykoriban, midőn köztük voltam. Az öregek közt 
még sok akad, a ki nem tud magyarúl, de már a 
fia, unokája gyönyörűen beszél magyarúl. Megtanulja 
az iskolában, a hol a legtöbb tárgyból magyar a 
tannyelv. Fiatal tanítóval biró iskolákban : tisztán a 
magyar. És a tanulmányi eredmény kitűnő. Pedig 
a mikor az a 6 éves kis vend darab oda kerül az 
iskolába, legtöbbször alig tud egy szót is magyarúl. 
Mire a 6 osztályt kijárja tisztán beszél magya-
iul. A mi vendjeink tehát ebben is példaképül szol-
gálhatnak a íug-kapálódzó nemzetiségeknek, kik a 
minister legutóbbi rendelete miatt annyira tüsszögnek. 

Nyelvét azért a vend is szereti; leszólni, ki-
csinyelni nem engedi. De mert jó magyar hazafi — 
valósággal büszke, ha jól tud magyarul. Ezért azok 
a nemzetiségek, a melyek a magyar nyelv ellen 



annyira zúgolódnak — hazafiság szempontjából nem 
jól állanak. 

Türelmes a Tend nép; nem szűkkeblű, nem • 
elfogult. Ugyan melyik tót vagy német egyház vá-
lasztana meg olyan lelkészt vagy tanitót, a ki tó-
tul, németül csak olvasni, de beszélni egy árva 
szót sem tud. S a vendeknél erre is van példa, Nem 
is egy. Igaz, hogy utóbb meg kell tanulniuk az 
ilyeneknek is a nyelvet ; de erre sem annyira a hi-
vek'türelmetlen zaklatása, mint inkább a becsület-
érzés ösztönzi a;5 oda került jó magyar fiúkat. Igy 
ma is a vendek egyik elismerten legjobb vend szó-
noka, a tótmoráci pap, jóravaló gömörmegyei ma-
gyar ember, a ki talán akkor hallott először vend 
szót a mikor mint felszentelt pap oda került a ven-
dek közé: Battyándra, a boldogult emlékű jó Czi-
pott Kezső lelkész mellé. It t \olt a magyar fiak 
iskolája. A jó Czipott bátyánk oktatott bennünket a 
zengzetes vend nyelvre. Ő tétette meg azzal a sok 
mássalhangzó torlódáshoz nem szokott magyar nyelv-
vel azokat a ficamodásokat, a mikből kikerült aztán 
egy-egy jó hangzású vend szó. Es nem fogyott el a 
türelme a sok próbálgatásban. Szívesen, örömmel 
tette. ElmondoU egy-egy szót ötször, tízszer, húsz-
szor ; mutatta hogyan kell a nyelvet illeszteni, az 
ajkat csucsorgatni; hol kell a hangsúlyt megadni, a 
szót nyújtani. 

S bámu1 atos eredménnyel járt e munkája. Min-
den káplánja jó vend lett. Az eklézsiák örömmel, 
lelkesedéssel hallgatták s máig is hallgatják azokat, 
kik ott vannak. S ezek a jó Czipott bátyánknak 
köszönhetik ezt. Neki köszönhetem én is s még 
vagy öten-hatan kik nem lettünk ugyan vend pa-
pokká, de tudunk vendül. 

S örülünk, hogy ismerjük e nyelvet. Én lega-
lább örülök neki, s legszebb legkedvesebb napjaim-
nak tartom nn'g ma is azt a rövid időt, a mit mint 
püspöki titkár és missiói lelkész Battyándou töltöt-
tem, a beteg, halálosan beteg Czi jott bácsi gyüle-
kezetében. De úgy tudom a többiek is szeretettel em-
lékeznek vissza jó Czipott bácsijukra és azokra a 
buzgó, jó templomba járó vendekre. 

Ez az érzés Íratja velem is »nost e sorokat. A 
jó vendekre s nyelvűkre akarom felhívni ev. egyhá-
zunk érdeklődő lelkészeinek b. figyelmét. Megér-
demli a figyelmet. 

folyt. köv. 

Ének.*) 
(Szentháromság u. 26. vasárnapra) 

(Mt. 25, 31—46.) 
Dallam : 

„Krisztus Urunkuak áldott születésén" 

1. Hirdeted, hogy josz égi dicsőséggel, 
Melynek fényiben Te Fölséged székel, 
Angyali karral seregelve körbe, 
Leszállsz a földre ! 

2. Hirdesd szelíden, szent ajakad szólja: 
Te vagy a lelkek megszabadítója, 
Ki sorba mindét bilinCsiből oldod, 
Hogy legyen boldog! 

3. Ne Jegyen porhoz, időhöz se kötve, 
Hulljon ie róla. mi múló, örökre : 
Szálljon Tehozzád boldogan, szabadon, 
Ama nagy napon ! 

Potrovics Pál. 

Belföld. 
Jelentés a lelkészi értekezletek működéséről. 

(Az egyet, lelkészi éi tekezleten előterjesztette Bándy 
Endre lévai lelkész, (folytatás). 

Dunántúlról szinte csak a kerületi lelkészi 
értekezlet jegyzőkönyve áll rendelkezésünkre ; de 
ez a jegyzzkőnyv hű tükre az egyházmegyei lel-
készi értekezletek munkásságának is. Ott már meg-
valósították azt, a mit a Dunán innen mint óhajt 
kifejeztek. Őröm és lelkesedés tölti el az ember 
szivét, ha ezen kerület lelkészi karának munkál-
kodásával csak a jegyzőkönyv alapján is foglalkoz-
hat és megismerkedhet. Vajha mihamarabb ennyire 
jutnánk egész magyarhoni ev. egyházunkban ! A 
kerületi lelkészi értekezletet buzgó ének, ima és 
a püspökelnök megnyitója előzte meg. Ez az el-
nöki megnyitó igazi főpásztori szózat, mely nagyon 
alkalmas arra, hogy a kétkedőt hitében megerő-
sítse és a csüggédőt megerősítve a kitartó munka 
folytatására ösztönözze. 

Az értekezlet főtárgya volt azon jelentés, me-
lyet Zábrák Dénes lelkészegyleti főjegyző olvasott 
fel az egyházmegyei lelkészi értekezletek múlt 
évi tevékenységéről és a püspök állal kitűzött 
kérdő pontok megvitatásáról. 

E szerint olvastatott a lelkészi értekezleten 23 
értekezés és egy bírálat, részint theologiai tudomá-
nyos, részint és főképen a gyakorlati életbe vágó 
közérdekű tartalommal, részint a lelkészek anyagi 
helyzetének javítására vonatkozólag, 

A soproni felső egyházmegyében Payr Sándor 
,,A magyar protestáns autonomia történetéről, fej-

*) Előfoliászul is használható. (A megfelelő számból 
sajnálatunkra kiszorult. Sz.) 



lődéséről és jelentőségéről", Bancsó Antal ,.A bib-
lia jelentőségéről" olvasott munkát. 

A vasi felső egyházmegyében Stettner Gyula 
a liturgiáról értekezett s a kerületi liturgiái bizott-
ság épen az ő munkáját fogad te el tárgyalás alap-
jául. Ugyanott Király Mátyás a Kiss János-féle agen-
dáról, Fábry Pál a házi istentiszteletről tartott fel-
olvasást. 

A vasi közép egyházmegye lelkészei Porkoláb 
Gyula értekezése alapján a protestáns szellem ha-
nyatlásáról elmélkedtek. 

A győri egyházmegyében Pálmai Lajos a li-
turgiáról és a biblia jelentőségéről olvasott fel, 
Bertha Dávid és Hörényi Lajos pedig arról érte-
keztek : ,,llelyeselhető-e a templomnak isteni tisz-
teleteken kivül más célokra, mint pl. gyűlések, év-
záró vizsgák tartására való leihasználása?" 

A veszprémi egyházmegyében Mohácsy Lajos 
a liturgiáról, Zsakó János a templomnak istentisz-
teleten kívüli célokra való felhasználásáról, Kapi 
Béla a kultusz és művészet viszonyáról, Balogh 
István a liturgiáról, Nagy Kálmán a házi istentisz-
teletről Kiss Lajos a biblia jelentőségéről érte-
keztek. 

A zalai egyházmegyében Fenyves Ede Sien-
kievitz 01 ó „Quo vadis" cimű művét ismertette. 

A somogyi egyházmegyében Németh Pál a 
bibliáról és a templomnak istentiszteleten kivűl 
más célra való felhasználásáról, Mesterházi Sándor 
a liturgia egyöntetűségéről és a borsodi indítvány-
ról, Madár Re^ső a reformaliónak hazánkban való 
elterjedését elősegitó körülményekről olvastak mun-
kákat. A legutóbbit Mesterházy Sándor irásbelileg 
birálta meg. 

A mint az előadottakból kitűnik, a dunántúli 
egyházmegyék lelkészi értekezletei Iegynagyobbrészt 
ugyanazon kérdéseket vitatták meg, a mely kérdé-
seket a püspök, mint a kerületi lelkészi értekezlet 
elnöke tűzött ki. Az emiitett tárgyakon kivül még 
mint kérdő pontok tárgyaltattak: ,,A vasárnap 
megszentelésének fontossága", - - „Az iskola és 
templom feladata az egyházban ; kölcsönhatásuk 
egymásra", — „Kinek szól Krisztusnak ezen uta-
sítása : Azért elmenvén, tanítsatok minden népeket, 
megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében 

Az egyes kérdésekre nézve a kerületi lelkészi 
értekezlet az egyházmegyei alelkészi értekezletek 
alapján alkotta meg a maga ítéletét. 

A kerületi értekezlet határozatai is közérde-
kűek. Igy elhatározta, hogy megkeresi az egyház-
kerületet és egyházegyetemet, hogy levéltáraik tar-
talomjegyzékét nyomassák ki, hogy azok a lelké-
szekre nézvé az egyház történetének művelése 
céljából hozzátérhetők legyenek ; s felkéri a sop-
roni evang. konventet, hogy a Gamauf-féle nagy 
történeti munkának kiadását tanácskozás tárgyává 
tenni kegyeskedjék. A borsodi indítványra vonat-

kozólag azt mondta ki az értekezlet : hogy az in-
dítványt tudomásul veszi, de annak tárgyalásába a 
maga részéről belebocsátkozni nem hajtandó és az 
egész ügyet a kerületi közgyűlés bölcs [belátására 
és méltányossági érzetére bízza. Gondoskodott az 
értekezlet konfirmáció emléklopok és „Keresztény 
családi emlékkönyv" nyomatosáról, ^zon kérdésre 
nézve : „Mitévő legyen az ev. telkész, ha más 
vallású öngyilkos vagv halott eltemetésére szólít-
ják fel. a kitől a maga illetékes lelkésze a teme-
tési szertartást bármely okból megtagadta1?", az 
értekezlet abban állapodott meg, liogy ily esetek-
ben az eljárást a krisztusi szeretettől vezérelt lel-
kész pas torai is prudenliájára kell bízni. A nőnevelő-
intézetben tanuló lelkészleánykák segélyezésére az 
értekezlet alapot létesített, melyhez minden lel-
kész egyszersmindenkorra 10 korona adománynyal 
járul. Az értekezleten Scholcz Üdön ágfalvai lelkész 
terjedelmes jelentést terjesztett elő a kiilmissióról, 
fájdalmasán emlékezve meg a mi missiói növen-
dékünknek Mázsár Jánosnak betegségéről, ki azóta 
jobblétre szenderült. 

Ezekben voltam bátor jelentésemet a lel-
készi értekezletek működéséről előterjeszteni s so-
raimat azon óhajjal végzem : vajha a jó Isten se-
gítene bennünket, hogy a dunántúli eljárát az egész 
egyházban megvalósíthatnánk s az egyetemes lel-
készi értekezleten minél előbb beszámolhatnánk 
az összes egyházmegyék s mind a négy egyházke-
rület lelkészi értekezleteinek működéséről. 

Harangszentelési ünnep. Meghaló ünnepe volt 
nov. 6-án délután a jobbágyi ev. leánygyülekezet-
nek (E.-Sziget fiíiája). E napon szentelte fel az uj 
haragot Stettner Gyula felsővasi esperes megbízá-
sából Ullrich Pál németszentmihályi lelkész magas 
röptű beszéd kíséretében, ki a vidéki ev. és kath. 
atyafiakra való tekintetből német nyelven tartotta 
meg szónoklatát, A felszentelő szavak után előbb 
az uj harang szólalt meg, majd mindkettő szólt 
megható ősszhangzalban. A harangok ' elcsendesül-
vén Király Mátyás gyülekezeti lelkész tartott ma-
gyar nyelvű szónoklatot s buzgó ima után a nagy-
számú gyülekezetet megáldotta. A/. új harang meg-
szerzésével a gyülekezet régi vágya teljesült, mert 
már ez előtt 30 évvel készült hely a liurangállvá-
nyon egy második harang számára. De előbb az 
iskola-tanítónak és torony építésből származott 
6000 koronányi adósságot kellett lelizelni. és a 11 
évig az adósság miatt üresedésben levő tanítói ál-
lást kellett betölteni. Ez idén végre a gyülekezeti 
lelkész elérkezettnek látta az új harangra való 
gyűjtés megindítását. És nem csalódott, az alig 22 
családból álló kis gyülekezet egyszerű sorsú népe 
szinte erejét meghaladólag áldozott oly buzgalom-
mal, hogy két hét alatt együtt volt 800 korona, 
mihez kiegészítésül járult a vidéki hitfelek s kath. 
atyafiak adománya, tőkép az áldott gyámintézet 
(esp. 50 kor. kerül, gyámint. 100 k.), segélye. Az 



új harang 298 kgr. ára 1072 korona, közmegelége-
désre öntötte SeítenhofTer harangöntő cég. Az ün-
nepélyen résztvevő nagyszámú közöség láthatólag 
meghatva távozott el az ünnnpély színhelyéről, az 
ünneplő gyülekezet tagjai pedig szivükben a ha-
rang e jeligéjét vallva tértek hajlékaikba : hogy, 
Erős várunk nekünk az Isten. 

Lelkészjelölés. A Szendi (fehérkomáromi egy-
házmegye) megüresedett lelkészi állásra — a meg-
boldogult Hering esperes helyére — jelölve lettek : 
Piri Károly pápai püspöki, Vértesi Zoltán hidegkúti, 
Wolf Józset orosházi esperesi segédlelkészek és 
Vité.x Vajos legutóbb megválasztott podluzsányi 
lelkész. A választás a legközelebbi vasárnap ejtetik 
meg. 

Templomavatás Kis-Somlyón. Lélek emelő 
ünnepélyt ült mult hó 6-án a kis-somlai evang. gyü-
lekezet. Ugyanis ekkor avatta fel az 1783-ban épült, 
de az idők vihara által nagyon megrongált s az 
elmúlt nyár folyamán újra épitett templomát, a 
kerületnek érdemekben gazdag püspöke G\urác\ 
Ferencz. 9 órakor már tömve volt a lelkészlak 
udvara ünneplő közönséggel. Közelről és távolról 
felekezeti külömbség nélkül, özönlött a nép, hogy 
örüljön az örülőkkel ! Nem is tért be az ünneplő 
közönség nagy része a tágas templomba sem : 
künn szorult legalább is 2000 ember, a kiknek az-
után Porkoláb Gyula zalaegerszegi lelkész hirdette 
az ünnepélyhez méltó módon az igét. 9 és fél óra-
kor vonult be a főpásztor kíséretével egvüt: Buzgó 
ének és Varga Gyula esperesnek oltári imája után 
felavatta a főpásztor a templomot, az uj orgonával 
az uj oltárral és a szent edényekkel együtt. Fela-
vató beszédében kiemelte a gyülekezet nagy ál-
dozatkészségét ; mesteri vonásokkal ecsetelte a 
templom rendeltetését, előadásával nem egyszer 
könnyekig meghatva az ünneplő gyülekezetet. 
Utána a helybeli lelkész mondott szent beszédet 
szivből, szivhez szólva a zsoltáriró eme szavai 
alapján : „adjatok az urnák dicsőséget és imádjá-
tok őt az ő szent hajlékának ékességében Isten-
tisztelet után ünnepi közgyűlés volt, melyen a lel-
kész felolvasta a gyülekezet tanulságos történetét, 
mely nyomtatásban is meg fog jelenni. Majd szo-
kásos kérdő pontok kerültek tárgyalás alá. melyek 
során örömmel gyözödött meg a vizitáló püspök 
ur arról, hogy a kis-somlai gyülekezetben minde-
nek jó rendben és ékesen folynak. Különös felis-
merését fejezte ki a gyülekezeti nőegylet iránt, a 
melynek életrevalóságát a közel 5000 koronába 
került gyönyörű orgona, diszes szószék és oltár 
hirdeti. A templom épites 28 ezer koronába ke-
rült. Ebből 5000 korona a nőegylet ajándéka, 12 
ezer korona pedig önkéntes adakozásokból jött 
össze. Előljártak az adakozásban a következők : 
alsókáldi Káldy Gyuláné urnő 1000 koronával ; du-
bai Takács Ferencz gyülekezeti felügyelő és neje 
800 koronával ; Mesterházy testvérek 700 koroná-

val ; Noszlopy testvérek 400 koronával ; Ozv. Kisfa-
ludy Kristófné 200 korona ; egyes jótbmodú pol-
gár emberek pedig 50—200 koronát ajánlottak fel 
a szent és nemes célra. A többi 11 ezer koronát 
pedig részint kölcsön vette a gyülekezet önmagától 
alapítványi pénzeiből, részint pedig 1898-tól tő-
késítette évenkénti pénztári maradékokból. Az 
ünnepély — mely úgy az ünneplő közönség,. 
mint a résztvevő vendégek előtt bizonyára mara-
dandó emlékű lesz — d. u. 2 órára ért véget ; este 
5 órakor pedig a püspök ur ő méltósága többek-
kel együtt innen egyenesen Budapestre távozott 
az egyetemes gyűlésre. 

Beküldetett. Különös. Az Ev. Egyház és Iskola f. 
évi 48.számában 583. lapján olvasom, hogy az elárvult 
kassai ev. 1. egyház adminisztrátora ifj. Draskóczy 
Lajos eperjesi lelkész, a tiszai egyházkerület joge-
rős és életbelépett lelkészválasztási szabályrende-
let 10. §. c. alpontjában pedig az ily esetekre kö-
vetkezőképpen intézkedik : ,,A lelKészi hivatal meg-
megüresedésekor az esperes azonnal megejti a 
szükséges intézkedéseket, nevezetesen: c) az egy-
házközség, illetve missiói kör kormányzatát és a 
lelkészi hivatal vezetését valamely szomszéd lel-
készre bizza és megállapítja a sorrendet, a mely-
ben a s\oms\éd és a legközelebbi lelkészek ünnepe-
ken, vasárnapokon és hétköznapokon ezen egy-
házközségben, illetve missiói körben az istentiszte-
letet végezni kötelesek. Ellenben oly egyházközség-
ben, illetve missiói körben, a hol egynél több rendes 
lelkész van> a\ üresedés ideje alatt felmerülő teen-
dőkkel a helybeli másik, vagy a helybeli lelkészek 
eyyilie bízandó meg. A jelen §. alapján megbízot-
tak kötelesek a megbízást elfogadni és a vele járó 
teendőket teljesiteni." — Ez alapon valóban megér-
teni nem tudom, hogy a kassai I. egyháznak tény-
leg nem a kassai II. egyház, hanem az eperjesi I. 
egyház lelkésze volna a legközelebbi lelkész s ha 
a szabályrendelet szerint az üresedés ideje alatt 
felmerülő lelkészi teendőkkel a helybeli másikvagy 
a helybeli lelkészek egyike% bi\andó meg, mi jogi 
alapja van annak, hogy az adminisztrátori teendők-
kel mégis nem a helybeli másik, hanem az eper-
jesi lelkész bízatott meg? Nem állhat az, hogy az 
ilyen kisegítést az illető lelkész elvállalni nem 
akarná, mert az jogerős szabály rendele ti kötelesség, 
mely esetleg fegyelmit vonna maga után, de nem 
álhat meg az sem, hogy valamely gyülekezet nem 
akarná respektálni azt, a mennyiben ez nem a 
gyülekezet, hanem az esperës szabályrendeleti joga. 
Elég különös ez, s csak a szabályrendelet be nem 
tartásában lelheti magyarázatát. X. 

Templomavatás. Magasztos és szép ünnepet 
ült f. hó 4-én a békésmegyei kondorosi egyház. 
Ezen még nem is két évtizedet ért egyház nagy 
és halhatatlan jóltevője, a néhai Achim Ádám 
szarvasi lelkész és a régi békési egyházmegye es-
perese nemesszivüsége tolytán oly anyagi helyzetbe 



jutott, hogy fennállása rövid ideje alatt diszes és 
tágas paplakás és impozáns gótstilü templomát fel-
építhette és ez utóbbit nagy ünnepség között fel 
is avathatta. Maga a templom Garay Ernő jónevii 
budapesti építész tervei szerint készült 1000 hivő 
befogadására. A tágas és világos templomhajót há-
rom oldalról erkély veszi körül, mig az oltár, me-
lyet a kassai Úr cég készített, a szentélyben nyer 
elhelyezést, a szószék pedig az oltártól jobbra az 
erkély közelében van. Az oltárképet, — Jézus a 
tengeren — a békéscsabai művészi ecse-
tét dicséri. Az orgona a templom még kissé ned-
ves volta miatt csak a jövő évben állíttatik fel. 

A közel és távolról összesereglett hivők, f. hó 
4-én reggel fél 9 órakor gyülekeztek össze a tem-
plom elüti. Veres József békési esperes, ki a fel-
avatás tisztét a gyengélkedő püspök úr megbízásá-
ból teljesítette, 12 lelkész kíséretében a templom 
elé lépett, s egy alkalmas szentírási hely elmon-
dása után a templomot megnyitotta. Erre a hivők 
serege beözönlött a templomba s miután elhelyez-
kedett, az esperes, Scholz Gyula és Zvarinyi János 
szarvasi lelkészekkel az oltár elé lépett és antipho-
nia és a 100-ik zsoltár elmondása után, vala-
mint a hívőknek magyar nyelvű éneke *után 
elmondta u igás szárnyalású, magvas avató beszé-
dét, megáldván az egész templomot és annak ol-
tárát, szószékét és keresztelő medencéjét. Egy al-
kalmas lót ének után Scholcz Gyula szarvasi lel-
kész Ézsaiás 56, 6 alarján fejtegette nagy hatással: 
Miért kell e háznak imaháznak lenni '? Majd ma-
gyar ének után Mendöl Lajos nagyszénás! lelkész 
a 27. zsoltár 4—7 versei alapján, képekben gazdag, 
alaposan átgondolt ünnepi beszédét tartotta e 
tétel felett : Mi a mi templomunk ? 1. Hitünk kő-
sziklavára, 2. bánatunknak temetője, 3. örömünk-
nek áldozó oltára. — Zvarinyi János szarvasi lel-
kész Úrvacsorát szolgáltatott és 4 gyermeket ke-
resztelt. 

Ezzel véget ért a felavató isteni tisztelet. 
Déli 1 órakor a régi „kondorosi csárdában4' 

tartatott meg a közebéd, a melyen számos telkö-
szöntő mondatott. 

kondorosi hivek Szarvasról költözködtek 
Kzudorosra. A régi anyaegyház nem feledkezett 
meg kedves leányáról, eljöttek mintegy 500-an, 
kik külön vonaton, kik kocsin, hogy leányuknak 
örömében részt vegyenek. Oh bizonyára nem egy 
öröm- és hálakönny csillant meg az apák szemé-
ben, láttára e szép ünnepélynek. S lia valaki, úgy 
ezen egyháznak buzgó lelkésze, Reviczky László, 
a kire az egyház-alapítás és rendezés első és leg-
nehezebb gondja súlyosodott, a ki az építkezés ne-
héz terhét viselte és ime mindeneket jó végekre 
vitt, bizonyára hálatelt szívvel felsóhajtott : „Idáig 
vezérelt bennünket az Úr ! Néki legyen dicséret 
és tisztesség ! 

Mi pedig, kik tanúi voltunk ezen örömnek, 

abban a tudatban távoztunk ezen virágzó egyház-
ból : hogy itt le vannak rakva a biztos fejlődésnek 
kövei, s itt áldott emléke fenn fog maradni s fi-
ról-fira szállani annak a jólelkű papnak emléke, 
Achim Adam emléke, a ki a kondorosi temető 
hantja alatt alussza boldog álmait. Isten áldása le-
gyen és maradjon' a kondorosi egyházon, lelké-
szén és minden fián ! Frint Lajos aradi ev. lel-
kész. 

Protestáns esték Pozsonyban. Az egyet . ev . 
theol. akadémia tanárai által rendezett adventi fel-
olvasó estéknek érdekes és élvezetes, minden te-
kintetben a kedély tiszta, nemes világát eltöltő és 
felemelő fehér estéje folyt le mult szombaton (dec. 
3.) a theol. akad. díszteremben. Ezen szempontot 
szolgálta első sorban Raffay Sándor theol. tanár 
felolvasása Tamás evangyeliomáról, melyben a Jé-
zus -gyermekkorára vonatkozó hagyományok színes 
és eleven képeit közvetlen melegséggel rajzolta ; 
másodsorban Albert József lyc. tanár versei, me-
lyekben egyrészt tapasztalati életböleseség, más-
részt pedig vallásos emelkedettség nyilatkozott 
meg. Az est kereteit a theologusok két szép éneke 
töltötte ki. 

KÉRDÉS. 
Van-e joga a lelkésznek követelni adó-

alapon a községi virilisi helyett a kéj)viselőtes-
tületben, ha erre a saját adója és az egyházközség 
pénztárából fizetett, de az „Ev. lelkész birtokivén"' 
feltűntetett adó — természetesen kétszeresen szá-
mítva — alapúi elégséges ? Ha igen, módját kel-
lene keresni annak, hogy a lenézett ev. lelkész ne 
esetről-esetre járjon utána s jogalapot képező adója 
után úgyszólván úgy csikarja ki virilisi jogát. Igaz, 
hogy ez sok esetben az adóösszeirók figyelmetlen-
sége, de hát a katholikus papsággal szemben 
több a figyelem, miért nem kérjük ezt mi is a 
magunk számára ? 

Külföld. 
A német kathol ikusok 51-ik nagygyűlésén a 

„kath. Budapesf'-hez hasonló módon és irányban 
többi között a kath. népegyletről is értekeztek. A 
hivatalos kimutatás szeriirt az egylet tagjainak száma 
az elmúlt évben 100 ezer taggal megszaporodott s 
ma már 400 ezerre rug, a mi bizonyára nagysza-
bású és arányú klerikális hálózatra mutat. Leg-
erősebben van elterjedve a rajnai vidékeken 137992, 
Bajorországban, ebben a német klerikális Belgium-
ban 10084, a bajor Pfalzban 6291, Würlenbergben 
27933, a szász királyságban 4986, Badenben 17358, 
Meklenburgban 269, Szász-AVeimárban 470, Olden-
burgban 3997, Üraunsweigban 441, Anhaltban 214, a 
hanza városokban 2210, Elzász-Lotharingiában 
28341, Siléziában 22623, Posenben 52, keleti Po-
roszhonban 216, nyugati Poroszhonban 384, Pom-
merániában 27, Brandenburgban 4111, Slesvig-



Holsteinban 1030, Hannoverában 20328, Westfáliá-
ban 91621, Ilessen-Nassauban 19701, Hassia nagy-
hercegségében 4156 és Lippe-Detmoldban 200 tag-
gal. A jelentés szerint az elmúlt évben 1900 nép 
gyűlést tartottak. Ismételt izben nők is meghivattak. 
Mindössze 9 millió népirat kelt el. Eddigelé 14 
munkás titkár van alkalmazva. A fiatalabb papok 
megnyerése céljából a theol. konviktusokban és 
sem in ár kunokban sociális tanfolyamokat szerveztek 
és socialtudományos iratokat terjesztenek. Az 
1903-ik évben volt 316433-05 márka bevétele és 
300605-64 márka kiadása. Hát az csakugyan óriási 
klerikális hálózat a prot, Németországban ! 

Anglia közoktatásügyi állapotairól" Peters is-
mert nevü statisztikus iró : ,,Anglia és az angolok" 
c. művében következőleg nyilatkozik : Az angolok 
mint hajdan a rómaiak egyoldalú nemzeti szem-
üvegen nézik a világot, s önteltségükben annyira 
vannak, hogy politikai akarásuk és cselekvésük in-
dító rugója az ő kalmárszellemü nagyzásuk. A 3. 
királyság népoktatásügyét tekintve, az messze mö-
götte van a németnek, A házassági viszonyokat 
nézve, úgy az 1902. évben a férfiaknak 2-5% s a 
nőknek 2 9%. Skótiában 2-16% férfi és 2-76% nő s 
végül Írországban 1 1 - 5 % férfi és 9 - 4 ° / o nő analfa-
béta volt. Jellemző az is, hogy az angol iskolák 
tantervében a tulajdonképi tudományos tevékeny-
ség messze elmaradt a játék és a sport mellett. 
Így a német gymnásiumokban 4 napon át 6 s 2 
napon át 4 órában a tanulók a padokon ülnek s 
csak 2—2 órában van hetenként torna és ének, 
a minek eredménye az, hogy az érettségit tett ta-
nulónak eléggé nagy tudása van a természetről, a 
történelemből és az irodalomból, a melylyel az an-
golok tudása össze nem hasonlítható. Az angol 
tudatlanságról a figyelmes szemlélő csudálatraméltó 
dolgokat tapasztal. S ha az angol csúfolódik a né-
met pápaszemmel és szőrszálhasogató alaposságá-
gával, úgy feledi, hogy az ő tudása igen korlátolt 
s túlságos prakticismusában alig éri el a minimu-
mot vagy a közepességet. Az angol a tudományt 
is látható mértékkel méri. S ilyen az ő bölcselete 
és irodalma egyaránt az összes tudományágakban. 

Skótidban az egyházi vita politikai jelleget kezd 
ölteni, A vita lényege a következőkben foglalható 
össze: Skótiában egészen 1900-ig a „szabad skót 
egyház" állott fön az „egyesült presbyteriánus egy-
ház" mellett. Akkor a szabad egyház egyet, gyű-
lése azt határozta, liogy a másik egyházat is föl-
veszi a maga közösségébe. A presbyteriánus egy-
ház 24 tagja azonban vonakodott a íüsiótól s igényt 
tartott a 200 millióra rugó egyházi vagyonra. 1100 
lelkész azonban a.csatlakozás mellett volt, pörre 
került a dolog, s a skót biróság a kisebbség rová-
sára a többség mellett döntőit, A lelsó ház azon-
ban a kisebbségnek itélte oda a vagyont, a mi a 
többségben iszonyú megdöbbenést keltett. A to-

vábbi fejleményeket is figyelemmel fogjuk kisérnL 
Nálunk S\abó Aladár élénken érdeklődik a kérdés 
iránt. 

Burk stuttgarti pralátus elhunytában nagy ha-
lottja van a német pro testa ntismusnak, ki okt. 1. 
hunyt el 78 éves korában. E kiváló egyházi szónok 
szül. 1827-ben, tanult Tübingában, 1855-ben diaco-
nus, majd 1862-ben lelkész és kerületi felügyelő 
lett Hallban s 1871-ben praeparandiai igazgató Ess-
lingenben. 1874-ban a stuttgarti főegyházi tanácsosi 
állással tüntették ki. Wintenberg egyházi és isko-
lai ügyeiben vezető szerepe volt. Munkásságának 
főtere azonban az egyházi szónoklat s a lelkipász-
torkodás volt, 1900 óta nyugdíjban élt. Kiadott be-
szédei és Luther életrajza irodalmi körökben is 
ismeretesek. 

Belgiumban egyre hódit a klerikálismus. S bár 
az állam és az egyház külön van választva, a gya-
korlat egészen a klerikálismus ügyét szolgálja. A 
belga kormány támogatásával a klerikálisok tömér-
dek sok kolostort építenek, holott Belgiumnak már 
is 60 ezer szerzetese és apácája van, s az egész 
iskolaügy teljesen az ő kezükbe jutott. Azt is ol-
vassuk, hogy a kath. templomépitésre szánt állami 
segélyezések 250 ezer frankról 700 ezerre emelked-
kedtek legújabban. Továbbá olvassuk, hogy a kü-
lönböző kongregátiók ingó és ingatlan vagyona 
1035346000 frankra rag. Pedig az 1840-ik évben 
még csak 779 kolostora volt Belgiumnak 11998 s 
1900-bnn a francia kongregátiók beözönlése óta 
már 2286 kolostora 40834 rendi taggal. íme igy 
hálózza be a klerikálismus Belgium állami, egy-
házi és iskolai ügyét — az anarchista socialde-
mokratia nagy örömére és gyönyörűségére. 

Németországban a Worms városában â  múlt 
hóban tartott legújabbi zsinaton több életbevágó 
kérdés került tárgyalás alá. Igy mindenekelőtt 
Cordes liaftiburgi lelkész „Németország jelenkori 
ev. egyházának a közéletre gyakorolt hatásáról" 
értekezett. A világtörténelem menetét tekintve a 
protestantismus eddigi fejlődési története a leg-
szebb reményekre jogosított fel, mig azzal szem-
ben ma a reformatio anyaföldjén (s igy van ez 
nálunk is) a közélet Luther szelleme és hite alól 
alól emancipálta magát. Az ultramontanismus s a 
szocialdemokratia uralma igazolja, hogy ez egy-
háznak nem sikerült a nagy tömegek meghódítása. 
Sőt közel vagyunk ahhoz, hogy a protestantismus 
mint a közélet szellemi hatalma csődött mond s 
magán konventi kultusszá s büreankraliává tör-
püL Annak oka maga a protestantismus. mely meg-
szűnt lenni a népélet és a kultúrélet megújulásá-
nak mozgató ereje. Pedig az egyház hódító mis-
siói ereje az evangéliumban, a reformatio történe-
tében s a Wichern-féle mozgalomban van meg-
adva. Ehliez új szervezés kell az egyházközségek-
ben s a német ev, tartó mányegy házak szorosabb 



tömörülésében. Örvendetes kezdetnek vehető az 
egyházi választmány s a zsinatok csatlakozása, 
mely utóbbi kérdést közelebbről Kirchenhcim, hei-
delbergi tanár fejtegette. A zsinat alkalmából a 
wormsi Luthereinlék előtt nagyobb Luther ünne-
pély tartatott, a melyen Leinne tanár róla. mint 
arról a szellem hősről értekezett, ki kora bajaival 
férfiasan szembeszállott. Hatalmas retormátori 
egyéniségekre s szabad ev. népegyházra van ma 
is szükségünk a szabad államban. A nyilvános 
népgyűléseken Trünpelmaiin magdeburgi lelkész 
„az ev. egyházról s a nemzet szellemi életézől'S 
Lucius mairfzi jogtanácsos „az ev. egyházról és a 
politikai életről" és Werner frank.urti lelkész „az 
ev. egyházról és a sociális életről" értekezett. A 
zsinatnak üdvözlő táviratára a császár és a lies-
seni nagyherceg melegen válaszolt. A zsinat kü-
lön resolutióban is hangoztatta az ultramontanis-
inussal szemben a protestantismus közéleli sze-
repét és feladatait s az ev. tartományegyházak szo-
rosabb tömörítését. 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátyás. 

I roda lom. 
A ,,Cirkevné Listy" vezércikke a a tanügyi új 

/. , jényjavaslatról értekezik, melylyel szemben cikk-
ír*» az ev. egyházi tót álláspontot az ev. iskolák 
feladásában, illetve államnak való átengedésében 
fejti ki s hivatkozik Leményi román egyházi tan-
felügyelőre, ki szintén kész az államnak átadni a 
román iskolákat azon a ciinen, hogy aki parancsol, 
fizessen is ; az iskolák fenntartásának terhétől 
megszabadult egyházak pedig egész szellemi és 
anyiigi erejűket az istenszolgálat- s a vallásokta-
tásra s itt az anyanyelv gondos ápolására fordít-
sák. Az egyháznak, mint isteni intézménynek, ma-
gast» rendeltetése van, mint az államnak. Az ál-
lam törvényének fejet hajtunk, de azért az Isten-
országa számára nevelni a tót népet első s főkö-
te les s tg ! Ezt tegyék a papok, a kateclieták a kán-
torok segítségével. Széles mezőt munkáltunk ed-
dig s nagy áldozatokkal fenntartván az iskolákat, 
meggyöngültünk az istenháza támogatásában. Az 
iskolát már meg nem védhetjük, védjük meg a 
templomot. Erről gondolkozzatok — úgymond a 
cikkíró — Sión tanácsosai s ne aludjatok, de őr-
ködjetek, buzgólkodjatok, mert különben minden 
elvész ! Okályi Győző jó s gyakorlati „Munkánk 
sok akadálya" C. hosszú s a következő (9-ik) szám-
ban is folytatódó cikke, melyben Okályi kifejti, 
hogy a papi szép s jó munkának, a Krisztus nyája 
legeltetésének két lő akadálya van : egyik bennünk 
papokban, másik pedig népünkben rejlik. Érdeke-
sen, bőven és sok igazsággal igy beszél a két aka-
dályról : 1. Kevesen vannak a papok között az iga-

zán kiválasztottak" kevesekben lángol az Cr s az 
Cr népe iránli szeretet. A papi pályára is némelyek 
csak azért lépnek, mert olcsó (pedig nem az) vagy 
hogy keveset kell itt t múlni (ebteu is csalódnak, 
mert sok itt a tudomány, s aztán a jó pap holtig 
tanúi), keveset dolgozni (a rossz papnak igen), 
sokat lehet pihenni, könnyen megélni, politikai cé-
lokúi lehet szolgálni stb. AZ igy gondolkodók nem 
is diszei már a theol. főiskoláknak sem, hol rend-
szerint nem nemes szenvedélyekbe merülnek s e 
szenvedélyeknek hódolnak később is, a hivatalban, 
a mikor az Cr szöllőjét elhanyagolják, a lelkek gon-
dozásával, a nyáj legeltetésével nem sokat törőd-
nek, miért is széled a nyáj. Az ilyen lelkipásztor 
nem sokat forgatja a szentírást, a legtöbbet közű-
lök, sajnos, már a középiskolákban sem vezérelt a 
vallásosság útjára a mai nem nevelő, de csak ta-
nitó tanárok elégtelen buzgalma. 2. De a népben 
is sok, sőt több hiba rejlik. Hány itju pap, száz ide-
állal, tiszta szándék s törekvéssel, csalódások 
súlya alatt korán elkedvetlenedik, lelkében össze-
törik s leteszi Gedeon fegyverét s Aron vándor-
botját! Hiába kér, beszél, int, prédikál, a nép há-
ládatlan, javithatlan, tanulni, olvasni, nemesbedni 
nem tud, vagy nem akar. Ha a pap fogyasztási 
egyletet szándékozik létesíteni : a nép beéri zsi-
dója boltjával, papjának meg rossz néven veszi, 
hogy ilyen dolgokba avatkozik. Mikor a cikkíró 
hitelszövetkezet érdekében serénykedett, akkor azt 
kérdezték tőle De nem csal meg Ntű ur ?" Mert 
..kabátos'- lévén a pap is, nem bizik benne a nép. 
Nagy hibája a népnek az ő csúnya fösvény lelkü-
lete is, melylyel megint természetesen a papról azt 
vallja, hogy „annak soha semmi nem elég." S 
ugyancsak ez az istenadta nép mindjárt megha-
ragszik a papjára s a haragját érezteti vele. Minden 
rosznak melegágyai bizonyára a korcsmák, itt tár-
gyaltatnak s dőlnek el az egyházi s iskolai ügyek 
is s terem sok bün. 

Az akadályok azonban el ne rettentsenek, mi 
csak gyomláljunk türelemmel egyre jobbau s egy-
más tanítására tartsunk lielyenkint papi értekezle-
teket kétszer is egy esztendőben elméleti és gya-
korlati tárgyak beosztásával, a mikor mineig sorra 
kerülhet valamely az illető egyházban található fo-
gyatkozás, s uralkodó vétek. S ez értekezletekbe 
vpnják be a tanítókat is, hogy igy is védjük az 
iskoláinkat (íme ! fenti cikkíró meg átadná .a tan-
intézeteket az államnak !) Közömbösség, vagy ennél 
is rosszabb" cim alatt ösztönzi, buzdítja tőleg a vi-
lági tót egyházi vezetőket, hogy lelkesedjenek s 
szálljanak síkra a tót ev. egyház igazai melleit. A 
gyűlésekről el ne maradjanak, khsebbségöK s lesza-
vaztatásuk tudatában el ne kedvetlenedjenek, me-
ntsenek erőt s vegyenek példát lutheránus előde-
inktől . . . mert mennél késlekedőbbek s félénk-
kebbek a tótok, annál törekvőbb s bátrabb az el-
lenség . . . ápolni kell a tót irodalmat is, hogy a 



pesti Kséftár az ő naptárai s véres históriáival el 
ne foglalja a tért, szóval : ha a tótok magok nem 
segítnek magokon, más nem segit rajtok. Stefánik 
Igornak „Vallás és haza" c. cikke az autalfalvi pap-
választással foglalkozva bizonyítja, hogy a hazánál 
előbbre való a vallás s dicséri Sárkány püspök és 
Zsilinszky felügyelő magatartását s elitéli a „basá-
nak1* nevezett Kramár s társai és a pesti hírlap-
írók "eljárását hivatkozván Berzsenyire is, a ki azt 
mondaná, hogy: ,,Minden ország támasza s talp-
köve a tiszta erköics." Elismerőleg szól a szám az 
idei bányakerületi közgyűlésről, s itt Veres József-
ről is, hogy a theol. tanügyi kérdésben a külföldön 

.tölthető 4-ik év mellett szólalt föl; a tiszakerületi 
ev. közgyűléssel s főleg Kubinyi Géza magatartásá-
val azonban a „Cirk. Listy" nincs megelégedve, 
mint az a szerkesztőnek „Hortobágy széléről a hideg 
balti tengerig" című mindenesetre érdekes és ta-
nulságos uti s gyűlési rajzából kitűnik. 

Krup ec István. 

A ..Keresztyén Népbarát" evangyéliumi nap-
tár az 1905. évre, rövid időn belül megjelenik s 
kapható lesz a „Magyar Biblia és Evangyéliumi 
Irat-Terjesztő Társaság" alapkezelőségénél Karca-
gon. Ára e jóravaló naptárnak csupán 40 fillér, — 
A kiben csak van egy kis buzgóság az evangyé-
liumi iratok terjesztése iránt, rendeljen bizományba 
legalább 10 példányt. (A terjesztők 10 százalék 
kedvezményben részesülnek.) 

Erdéiyi pr. lap. A theol. fakultus vagyoni kon-
szolidációjáról. „Az anyaszentegyháznak kötelessége 
a papképzés lehetőségét biztosítani megfelelő in-
tézet fentartása által, de nem elengedhetetlen kö-
telessége a tanulóifjúság ellátásáról is gondoskodni, 
tehát ezt csak annyibari gyakorolja, annyiban van 
rá kellő fedezete. Theól-fakultásunknak van fede-
zete az intézet fenntartására, a tanárok javadal-
mára, de nincsen a növendékek internatusi és 
konviktusi költségeire. Ellátási kedvezmények nél-
kül azonban igen kevés lesz a theologus, mert az 
évenként legalább 400 kor. számitható költség fe-
dezését nem bírják. Előlegezze tehát maga az in-
tézet minden egyes hallgatónak, négy éven keresz-
tül, az ellátási költséget oly föltétellel, hogy az 
állomásba jutó pap csak 20 éven keresztül, egyenlő 
részletekbe és 1%-os kamat melle-ft legyen köteles 
a négy év alatt 1600 k.-ra szaporodott előleget 
megtéríteni. Az 1%-os kamat fedezné a kétes kö-
veteléseket és az elhalálozás folytán előállható vesz-
teségeket." 

Rómában az áttérések a pápa szemei előtt is 
nagy mérveket öltenek. Mint egy romai lap írja, a 
legközelebbi pünkösd ünnepén 17 katbolikns sza-
kitott a kaíholicismussal és lépett be a protestáns 
•egyházba. Növelte az áttérések érdekességét az a 
körülmény, hogy az áttérők közt három pap volt. 

Az áttérési szertartást egyik evangelikus templomban 
tartották, .a mi még inkább növelte azt a kinos 
hatást, melyet az eset X. Pius pápára gyakorolt. 
Mondják, hogy a pápára mély hatást gyakorolt az 
áttérések híre, s misét möndott-liogy Isten tartóz-
tassa fel ezt a mozgalmat. A sok levélnek, melye-
ket a katholikus egyházból kilépő papok püspökük-
höz irnak, tartalma sokban hasonlít egymáshoz. 
Mint az ilyen levelek egyik typusát emlitem fel egy 
francia abbé következő sorai : „Mint gyermek, naivul 
hittem a katholikus vallásban, mint ifjúnak célom 
volt, hogy pap legyek. Vakbuzgó voltam, mint fiatal 
pap, s a kereszt, lábainál térdre esve magános 
szobámban gyakran gyakran óhajtottam mártírként 
halni meg Internért. A martirság elérkezett, de más 
alakban. Tanulmányaim, elmélkedésem és tapasz-
talataim a csalhalatlanság dogmája által „elátkozott 
szabad vizsgálódás felé irányították eszméimet, s 
ezek meggyőztek, hogy a Syllabus egyház Krisztus 
szellemétől eltávozott és változtatások és emberi 
tanok által olyan intézménnyé lett, mely szolgává 
teszi a lelkiismeretet, a helyett hogy felszabadítaná.'* 
Mily egyenes és biztos fejlődése a gondolkozni 
akaró katholikus ember szellemének, mely, ha a 
consequentiák levonásától vissza nem riad, valóban 
nem vezetnek másra, mint a kaíholicismussal való 
szakításra ! 

„Szivemet hozzád emelem." Ot évvel ezelőtt dr. 
Baros György kolozsvári unitárius theologiai dékán 
ezen a címen női imakönyvet adott ki. Tartamában, 
stílusában egyaránt kiváló és bátran az unitárius 
imakönyvirodalom gyöngyének mondható. A szerző 
most második bővített kiadásban adta közre, A 
szöveg ugyanaz, de a külső forma sokkal szebb, 
tetszetősebb. Az imakönyv mintegy husztéle kötésű 
kiadásban jelent meg, melyek mindenike minta-
szerűnek mondható A 2 korona 40 filléres kiadástól 
a 6, 10, 14 koronás kiadásig szemet gyönyörködtető 
egész sorozata a könyvkötészet remekeinek, melyek-
ben a könyvkedvelő is örömét lelheti: vászon, 
selyem, bársony, elefántcsont és bőrkötés a leg-
szebb kivitelben. Az annyira kedvelt imakönyv igy 
méltó formában kerül a közönség elé; bizonyára 
örülui fog mindenki, hogy a munka ismét kapható. 
Meg lehet resdelni a szerzőnél Kolozsvárt, viamint. 
minden könyvkereskedésben. Evang. híveink azon-
ban nem sokat nyernek vele ; csak unitárius, leÜ 
fel benne a hitének megfelelő imát. 



T u d n i v a l ó k 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternek 1904. évi 74979. sz. a. kelt rende-

lete. 
a felekezeti tanitók fizetésének kiegészítésére és kor-
pótlékainak fedezésére engedélyezett államsegélyekre 
vonatkozó nyugták portómentes beküldése tárgyá-

ban. 
Tudomás és az iskolaszéki elnökök megfelelő 

utasítása végett van szerencsém a főtiszt, hatósá-
gokat tisztelettel értesíteni, hogy a m. kir. keres-
kedelemügyi miniszter úrnak f. évi 54-636, sz. a. 
kelt átirata szerint a felekezeti tanitók fizetésének 
kiegészítésére és korpótlékának fedezésére az 
1903. évi XXVI. t.-c. alapján engedélyezett állam-
segélyekre vonatkozó nyugtákat a felekezeti lelké-
szek iskolaszéki elnöki minőségükben, az iskola-
szék nevében, a m. kir. adóhivatalokhoz ,,uktatási 
ügyben portómentes'* záradékkal portómentesen 
küldhetik be. 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

H. L. Köszönettel éettük; legközelebb fel-
használjuk. — S. J. Kívánsága szerint. — Th. J" 
Koszönjük ; levél is megy. K. P. A stóla adómentes. 

•psa I sa g ti s EB a V i l á g h í r ű ! 
aD r k W l " í e s t é s z e t i müintézet a ki-

j j [ \ L I \ U A L ! válóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—13 
Elsőrangú képek árai : 

O l a j - , a q u a r e l l - c s p a s t e l l f e s t é s b e n f é n y k é p u tán 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-
é s k r é t a r a j z á ra 5 k o r o n a 

Rész le tes ár jegyzék bérmentve. 
Egy életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha r é s z ü n k r e 3 r e n d e l é s t s z e -
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„ í ^ O R D " festészeti njiíinísézBí 
Budapest, VII., Rottenbiller-utca 46. 
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Hazánk legrégibb harangöntödéje. ^ 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

Előnyös fel tét el eh' engedtetnek. 

SELTENHOFER FRIGYES FII 
S O P R O N B A N 

Ajánlják legjobban Lerendezett l iarangöutodéjüket 
a t. községek- és egyházaknak. Harangok bármely nagy-
ságban és zengzetben csak a legfinemabb harangércböl 
t iszta csengő hanggal öntetnek. Repedt harangok ú j ra-
önte tnek ; ezek, valamint az líj harangok is, a már meg-
levőhöz tel jes összhangza t tan öntetnek,. Minden harang 

hangja előre határoz-
tatok meg. Különösan 
figyelmeztetjük szaba-
dalmuzott kovácsolt 
vasból készült szerke-
zetünkre 1 agy haran-
gok részéïe, mely ál-
tal ezek könnyen húz 
hatók s a falakat nem 
rázzák. Fakoronákkal 
biró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. Ková-
csolt vasból készült 
tűzmentes harcngáll-
ványokat, célszerű szer-
kezetben s olcsó árak 
mellett legjobban aján-
lunk. Költségvetések-
kel s képes árjegyzék-

kel postafordultával 
szolgálunk. 



Minden család pénzt takarí t ! ! ! 
Eemek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 19 0 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2-20 f.2-90 f. 3 45 

1 .. 

111. 2 6 - 6 . 

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

f. 3 . 4 0 f. 3 . 9 0 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f. 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3 65 . 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4 - 9 5 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5 . 6 0 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bőr 
vászon 

csak 8 2 5 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 45 

50 rőfös vég 
r umburgi - vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4 6 5 
30 rőfös.vég K. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6 . 8 5 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3-25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4 55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5"40 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 4 0 

30 rőfös vég fehér 
csikós '-sinvat ágv-
liuzatra csak f, t>.cí5 

30 rőfös vég virágos 
fehér esinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7 - 4 0 

Remek női ing 
vászonból, kézi him-

zéssei csak 
85 kr. f. M5 f. 1-55 

Kernek női Chiffon 
ing scliAveizi him-

zéssel csak 
f. 1 10 f. 1-42 f. 1-74 

Kernek DŐÍ háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

9 8 kr. f. 1-25 f.1 5 6 
I 

Eemek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. í-18 f. 1-45 

Kemek Chiffon alsó 
szoknyák himzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2 ,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nyák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 2 2 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és 11/2 mtr 

széles csak 
9 2 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 

2 m ti; hosszú, l ' / 2 
mtr. széles csak 

f. 1 0 5 

Nemzetközi liest ügynökség 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz . i .e . 

Remek selyem Cloth 
paplan minden szin-
ben csak f, 3.95 

Remek Caschmir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3 -55 . 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság S Z O M B A T H E L Y . 
Raktár : Budapest, V., Lipót-körut 15. 

Gazdasáqi gépeket, szerkezetű Benzin és szivógáz-motorokat iler 
B e n z in - m o to r o s c s é pl ö k é s z let e k. 

-50 
őis 

25 25—23 Z U úo Í O 

ráalomépitészet : hengerszékek, minden e szakmába vágó K ü l Ö n l e a e S S é Q \ Legújabb szerkezetű csavaros 
— ! L. gép gyártása. Teljes miimalmibereudezések. ~ és szabad, víznyomású borsajtók 
O s b o r n e D. M.-féle v i l ágh i rü amerikai arató és kaszáló gépek » Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségveté 



é v f o l y a m . 51. s z á m . 
- B 
C&>sháza, 1904. december 22-én 

Előfizetés dija : 

Egész évre . 12 kor. 
Félévre . . . 6 »« 

Negyedévre . . 3 JJ 
Egy szám ára 24 Hü. 

MEGJELENIK MINDEN CSÜTÖRTÖKÖD . 

K i a d ó t u l a j d o n o s és s z e r k e s z t ő : 

VERES JÓZSEF. 
F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : 

HAJTS BÁLINT. 

Hirdetés dija : 
Egész oldal . . 15 kor. 
Fél oldal . . • 8 -, 
Negyed oldal • 4 „ 
Nvolczad oldal 2 ,. 

Karácsonyi óhaj. 
Karácsony vaD ! Tegyük le az önfentartás és ön-

védelem kezünkbe kényszeritett és a folytonos hala-
dás ösztönszerűleg is forgatott fegyvereit. Pihennjenek ! 
Legforróbb, óhajtásunk most az, vajha a béke olaj-
ágával léphetnénk ki magyarhoni evangelikus egy-
házunk életmezejére, mert felénk hangzik a karácsonyi 
szózat : , .Dicsőség a magasságos mennyekben 
az Istennek ! és a földön békesség és az emberek-
hez jóakarat." A közel évforduló komoly pillanata 
pedig igy int : ,,Es a világ elmúlik és az ö kí-
vánsága is : a ki pedig a{ Istennek akaratját 
cselekszi, örökké megmarad.'1 Feltételezi azon-
ban e két figyelmeztetésnek általunk való hivését 
azon meggyőződése, hogy Krisztus urunk : az út, 
az igazság és az élet, és hogy nála nélkül 
senkise m jöhet a mennyei atyához• 

Ha most már e szózatok szemponljából végig-
tekintünk hazai evangelikus egyházunkon és figye-
lembe vesszük annak viszonyait, van-e lehetőség arra, 
hogy a karácsonyi szent napokhoz iUően, örömmel 
lobogtassuk a krisztusi béke olajágát? A kérdés 
fontos ; egyházunkra nézve égető életkérdés. Térjünk 
ki előle egy kissé. Juttassuk eszünkbe, hogy a ka-
rácsony leglélekemelőbb megünneplése a családi, a 
há/ú élet körében szokott végbemenni. Ha a ház né-
pét, a család tagjait őszinte szeietet, önmegtagadó 
örömteljes szolgálatkészség, alázatos türelmesség köti 
össze, akkor ily házban szünet nélkül karácsonyi béke 
és boldogság honol. Ily házban nem találunk egye-
sek fennhéjázása által előidézett egyenetlenséget és 
súrlódást. Ily családon ki viliről jövő támadások kárt 
nem ejthetnek, mert az egész család egyértelműen 
legynzhetlen hősként megvédi léte boldogságát, fenn-
maradásának jogait, előmenetelének feltételeit. 

Az egyháznak is ily f á z n a k kellene lenni. Ösz-
szes tagjai, ha helyeden megértették hivatásukat, 

magasztosabb életcélt nem ismernének, mint azt, hogy 
egyértelmű családot képezzenek, melynek feje Jézus 
Krisztus, az isteni szeretetnek fejedelme. 

De hát ilyen családot képez-e a mi magyarhoni 
ág. hitv. ev. egyházunk ? Távol vagyok tőle, hogy a 
karácsonyi szent napokban keserűséget akarjak ébresz-
teni akármely lélekben, melylyel egyliiten való va-
gyok. Ámde, ha még oly tárgyilagos szemmel is végig 
tekintek hazai ev. egyházunk jelenségein, fájdalom-
mal keli tapasztalnom, hogy a testvéri őszinte sze-
retet, a hitbeli összetartás, az egyértelmű védekezés 
kívülről jövő támadások ellen sok hézagot mutat fel. 

A zsinat óta beleuőítüuk abba a gondolatba, 
hogy áldásteljes egyházi életet előteremteni lehet 
szabályrendeletek által, melyek megtanítanak minket 
tüzetesen, mily utakon járjunk, mily lépéseket te-
gyünk egyházi életünk fellendítése céljából. Tagadni 
ugyan nem lehet, miszerint az ember járása és el-
járása nagyon megkönnyittetik, ha, mint a katona, 
minden teendő mozdulatra betanittatott és az má-
sodik természetévé vált. Azonban ez, minden jó ol-
dala mellett, csak külső ügyességet kölcsönöz. 

Belső, odaadó, áldozatkész és önmegtagadással 
munkálkodó egyértelmüségut csak krisztusi szeretet, 
a hitbeli buzgóság plántálhat leikeinkbe. Ezt az 
egyértelműséget nem akadályozhatja meg a külön-
böző tujlományos irány, mert a józan, elfogulatlan 
tudomány iránya az egyházi élet terén csak oda ve-
zethet bennünket, liogy Isten és Krisztus .Urunk 
iránti szeretetünket nyilvánítjuk felebarátaink, hitbe-
lieink iránti szeretetünkben. 

Az evangelikus egyház nem a külső fegyelme-
zés szervezete, hanem a Krisztusi szeietet alkotása. 
Azon pillanatban, melyben a szentlélek éltető ereje 
helyett csak külső kapcsok akarnák összetartani az 
evang. egyház épületét, kihalna belőle a krisztusi 
élet s szünetnélküli súrlódások tanyájává lenne. 

Lehet, hogy családom, de nekem ugy tetszik, 



mintha ezen veszély ismét komolyabban fenyegetné 
evang. egyházunkat. Negyvenegy évig szolgálom az 
Urat gyarló tehetségemmel és várva vártam, vájjon 
megélem e azt a napot, melyen hazai ág. hitv. ev. 
egyházunk egy egyértelmű, krisztusi szeretet által 
összekötött családot fog képezni ? Megkezdtem hiva-
talom pályáját akkor, midőn a Pátens rózsaláncai 
heryadásnak indultak és az önkormányzás hajnalha-
sadása megjelent egyházunk boltozatán. Tolt akkor 
hitbuzgó élet! Ma is szemem előtt lebegnek a lel-
kesedés és öröm jelenségei. Megtaláltuk volt ismét 
önön magunkat. Nem akartunk mi semmi külte-
kintélyt, hogy rajtunk segítsen, saját szellemi tény-
kedés által törekedtünk uj életre ébreszteni egyhá-
zunk minden tagját, ég a lelkesülő szivekben szilárd 
remény lakozott, hogy egyházunk egyértelmű mun-
kálkodását most már nem fogja megzavarr.i semmi-
féle körülmény és eshetőség, hogy békés és őszinte 
hitfelei szeretete oly eiős várrá alakítja egyházunkat, 
melynek kívülről jövő veszély nem árthat ; hogy egy-
házi életünk minden pontján lobogtathatjuk a krisz-
tusi béke olaj ágát. 

Szó sincs róla! azon idő óta sok történt, a. mi 
a krisztusi élet ereje, hazai evang. egyházunk hitbuzgó 
törekvése 111 él lett fényes tanúbizonyságot tesz. Tan-
nak az isteni szentlélek és a krisztusi szeretet által 
megáldott vezérférfiaink, kik önfeláldozással ébresztik 
és fejlesztik bennünk az evang. hitéletet. Vannak és 
szaporodnak intézeteink, melyek az evang. hitéi3t 
fellendítésén fáradhatlamil munkálkodnak ; vannak 
egyes egyházközségeink, egyházmegyéink, sőt rgyliáz-
kerületeink, melyeknek odaadó törekvése az, hogy az 
egyházi életterén mindenek ékesen és áldásosán tör-
ténjenek. 

De én keresem a hazai evang. egyháznak 
egyöntetűségét, szeretetteljes egyértelműségét. Kere-
sek oly hazai egyetemes ev. egyházat, hogy azt az 
országnak bármely pontján fekvő templom szertartá-
saiban, az egyházközségek pezsgő hitéletében megtalál-
jam. Keresek egy oly hazai evangelikus egyházat, 
melynek bárme'y egyházközségében megtaláljam Pé-
ter apostol eme intésének megvalósítását: ,, / "i pe-
dig választott nemzetség, királyipapság, szent 
nép vagytok és oly nép, melyet Isten sajátjá-
nak tart, hogy annak hatalmas dolgait hir-
dessétek, a ki titeket a sötétségből az ö csodá-
latos világosságára hívott " Oly egyházat, hol a 
lelkészség és a világi tagok vetekednek egymással 
az evang. egyházi életnek ápolásában. Ily hazai ev. 
egyházat találni, ez karácsonyi óhajom. Megtalálom-e ? 

Nem tudom ! Mert némelyek azt mondják, hogy 
ez hazánk és ev. egyházunk viszonyainál fogva le-
hetetlenség. Kiemelik, hogy ez csak oly országok-
ban lehetséges, a hol egy anyanyelvű nemzet lakik 
és,igy az illető egyháznak anyanyelve is egy ; hogy 
hazai ev. egyházunk legnagyobb gyengesége a kű-
lömböző anyanyelvűség, melynél fogva különösen az 
állam követelésével egyetértésbe nem juthat. Ámde 
ez nem ok arra nézve, hogy az egyhiten levő egy-
háztagok különféle anyanyelvűk mellett szeretet-
teljes egyetértésben nem élhetnének és egyházi dol-
gait egyértelmiileg el nem intézhetnék. Mert nein. 
az anyanyelv, hanem a közös hit és hivatás jelöli ki 
az egyházi élet terén az eljárás és kötelességtelje-
sítés útját és célját. 

Igaz, az ev. egyháznak az is kötelessége, hogy 
azon állam, azon ország iránt, melynek földjén szü-
letett és él, szeretettel és tisztelettel viselkedjék, 
annak törvényeit teljesítse és a közjólétet és a köi-
békét előmozdítani törekedjék. Annál inkább, mert 
az államhoz való viszonyát maga az üdvözítő jelölte 
meg, midőn Máté XXII . 21-ben a*t mondja : ..Ad-
játok meg azért, a mi a császáré*a császárnak 
és a mi az Istené, Istennek:' 

Azonban eltekintve ettől, megvallom, én soha 
sem tudtam magamnak megmagyarázni, mikép lehet 
valaki hazájának és annak állami intézkedéseinek el-
lensége vagy rosszakarója. Az első keresztyének zsar-
noki kormányok alatt is hű fiai voltak hazájuknak 
és épen a béketűrés <>s hű kötelesség teljesítés ál-
tal hazaszeretetük tekintetében legnagyobb ellensé-
geiknek elismerését is kivívták maguknak. De meg, 
a mit csak mellesleg érintek, én eddig nem tapasz-
taltam, hogy engem negyvenegy évi hivataloskodá-
som idejében valaki abban gátolt volna, hogy német 
ajkú híveimnek német nyelven hirdessem az Isten igéjét. 
És azt is tudom éi felteszem, hogy az állam intéző 
körei is tudják, miszerint a nem magyí.r ajkú hon-
polgárt egy éjjelen át anyanyelvének tudásából ki-
ragadni és a magyar nyelv tudásában othonoísá 
tenni nem lehet. Azonban szilárd meggyőződésem, 
hogy a ki hazánkban akár állami, akár egyházi 
téren közhivatalt akar viselni, annak okvetlenül sze-
retettel tudnia kell az állam nyelvét, és kötelessége 
a reá bizolt hívekben ápolni a haza iránti hűséget 
és szeretetet. 

Ha igy fogjuk fel egyházi és honpolgári ' ál-
lásunkat, sem az egyházzal sem az állammal össze-
ütközésbe nem jövünk s azon dicsőségben részesü-
lünk, hogy mindenki az egyházi egyetértés és a ha-



zaszeretat tekintetében mi reánk fug hivatkozni mint 
ez iránybani mintaképekre, s mi leszünk az egyházi 
és a honpolgári békeolajágnak jogosult lobogtató). 

De elég ! A mondottak folytál: összefoglalom ka-
rácsonyi óhajomat abban, hogy teljesüljön raj tnak, 
a mit Pál apcstol a rémibeliekhez irott levele XV. 
5 — 7. verseiben mond : „A békességes tülésnek 
pedig és vi gas ital ásnak Istene adja néktek, 
hogy egyenlő akarattal legyetek ti közöltetek 
egymáshoz a jézus Krisztus szerint. Hogy mél-
tóképen egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak attyát. Azért 
egymást vegyétek fel, mi képen a Krisztus is 
felvett minket az Isten dicsőségére. 

L ^ e n áldott a mi karácsonyi ünneplésünk ! 

Bier brunner Gusztáv. 

xA mi vend testvéreinkről. 
(Folytatás,) 

I I . . 

Valahányszor a vendekre gondolok, mindig 
eszembe ju t koszorús költőn^ mondása : ,,Földi em-
ber kevéssel beéri, vágyait ha kevesebbre méri." 
Ez a vend nép is boldog az ő egyszerűségében, 
szegénységében. Ott az alföldi, jómódtól zsiros atya-
fiak közt grassáló socialismus s sz ezzel kapcsola-
tos lángoló gyűlölet a kaputos uri osztály iránt — 
még ismeretlen. Egyetértés, békesség honol a feny-
vesektől bontott vend hegyek közölt. 

Ez a nép nem zúgolódik. Nem elégedetlenke-
dik. Pedig sok oka lenne rá. Vele szemben még a 
természet is oly mostoha. Nem adja meg fiainak ott 
a kenyeret. A vendek százával járnak el aratni, ke-
nyérkeresni ide közénk, sőt még le az alföldre is. 
Oda, a honnan a mi népünk Amerikába s^ökdös 
ni^rt — úgy mond — itt nem lehet megélni. S a 
vend. messze vidékről jöve — itt keresi meg a 
télire valót. Ő megelégszik a megvetett, eldobott 
száraz darab kenyérrel. Csak kenyér legyen. Még 
hálás is. Nem is panaszkodik, hogy ily messze kell 
érte jönni. 

Mikor útra kél nyár elején — áldást kér ott 
a vendségben jó lelkészétől ez útjára. Mikor meg 
igy késő ősszel megtér a távolból, özönnel siet pap-
jához, hogy általa is hálát adjon Istenének a sze-
rencsés munkáért. S a vendeknél rendesen ez alka-
lommal van az őszi hálaadó istentisztelet. 

Csak az ki látja, hogy ilyenkor mint sir, zo-

kog a nő. a gyermek s az a . g az örömtől, hogy 
a kenyérkeresők szerencsésen hazaérkeztek s h >ztak 
télire valót, csak nt érti meg azt a mély vallásos-
ságot, egyház- és Istenszeretetet, amely a vend nép-
nek ékessége. 

A vend nem zúgolódik a. mostoha sors miatt. 
Pedig mindene oly szegényes, oly szerény, oly 
igénytelen. 

Szellemi tápláléka, tekintve annak mennyiségét, 
a mi népünkhöz mérten, a mely hírlapot, könyve-
ket stb. olvashat, — úgy szólván semmi. 

A vendeknek nincs irodalma. Nincsenek ol-
vasmányaik. Sem hirlap, sem könyv. Még a szent-
írásból is c>ak az Ujtostamentom és a 150 Zsoltár 
van meg vend fordításban. Ezt is csak I S I S . óta 
birják, Küzmics István surdi ev. pap fordításában. 
Egyetlen szellemi, lelki eledelük az, a mit lelkészük-
től nyernek a templomban. De ide aztán seregestül 
mennek. 

S bizonnyal azért is oly boldogok az ő egy-
szerűségükben. 

Nyelvük sajátságos keveréke az Ó szláv, a tót, 
a magyar és a német nyelvnek. Es ennek dacára is 
igen érdekes nyelv. 

Mivel én az ő nyelvüket főleg abban a formá-
ban sajátítottam el, a mint ezt a mi néhai való j6 
Czipott, bátyánk segedelmével a templumi funkcióknál 
láttam és hallottam, azért főleg itt, erre a templomi,, 
istentiszteleti funkciókra utalok s ezekben mutatok 
rá a vend nyelvre és ennek sajátságaira. 

Megjegyzem, hogy énekes könyvük a mi éne-
kesünknek vend fordítása. Es pedig őszintén mon-
dom : igen jó ihletett és vallásos hangulatot keltő 
alkotás. Énekelni meg — gyönyörűen tu ínak. 

Közének és oltári funkció után, a mely ima és 
epistola olvasásból áll, egy újabb ének után fel-
megy a hJkész a szószékre s ottani funkcióját igy 
kezdi : 

Vu iméni Boga, Ocsé Sziná i Diihá szvétoga. 
Vetakse szvéto meszto vkiippridócsi moji lübléni 
krszcsane, pozdignite z menőm vréd vasa szrdczá 
Bógi etak sze molcsi. Magyarul : Az Istennek, Atyá-
nak, Fiúnak és Szentléleknek nevében. E szent he-
lyen egybejött kedves keresztyenek, emeljétek fel 
velem együtt sziveiteket Istenhez igy imádkozva. 
Ezután jön egy hosszabb ima, majd ima a betege-
kért. Ez rendesen minden vasárnap egy, illetve az 
egyes ^eriodusok szerint más és más. Mint érdekes 
dolgot említem meg itt azt, hogy a betegekért úgy 
kell a lelkésznek imádkozui, hogy azt a kiért imád-



kőzik keresztneve szerint belefoglalja az imába oly 
formán, hogy elibe mondja a helység nevét, a hol 
a beteg lakik; lia több a beteg, akkor egymásután 
felsorolja őket igy : Vasnyires: Nani'ío, Jeléna ; Musz-
nya : Ferkó, Milan ; Szent-Bibor : Ivan, St.evan. A 
betegek vezeték nevét soha sem kell olvasni. Az 
Isten — mondják ők — úgy is tudja, hogy Vas-
nyiresben kinek a Jeléna vagy Nanikó nevü lánya 
beteg. 

A betegekért szóló ima után jön az Uri ima. 
Ezt ide irom teljes terjedelmében. És pedig ezt is 
— mint a fentit is — a vendek Írásmódja és ki-
ejtése szerint. Mert írásuk is, beszédük is a magyar 
helyesírás szerint igazodnak. Az Uri ima íme ez : 

Ocsa nas, lu szí vu nebészaj, s z véti sze íme 
tvoje, prídi knam králesztvo tvoje, bojdi vola tvoja, 
kako je vu nébi tak i na zemli. Krüha nasega 
vszakdenisneíja dáj nam ga dnesz, i odpüszti nam 
dugé nase, kakc i mi odpűszcsamo dúzsnikom 11a-
shn ; i ne vpelaj nász vu szküsávanye, uego od^zlo-
bodi nász cd hűdoga ár je tvoj'j králesztvo, zmózs-
noszt i díka zcíaj i na veke. Amen. 

Majd ezután felolvassa a textust eme felhívó 
szavakkal : 

Poszlinyte nas denyésni evangeliom steroga 
popís^ao ozvéti Mátoj evangelista vu strtum táli od 
prvoga do edenáj'szeíoga (IX. 1—11. v.) versusa 
etak: itt jön aztán a textus. Majd a beszéd. A 
hirdetés után az áldás imígyen : 

Po etomtoga miloscsa goszpodna nasega Jézusa 
Krisztusa, lübézen öcsé nebeszkoga i dar diihá nye-
govoga, naj bode z námi zev szémi, zdaj i na veke. 
Amen. Magyarul : E:,eknek utána — a mi Urunk 
Jézus Knsztusnak kegyelme, mennyei atyának szere-
tete és az ő lelkének ajándéka, legyen mi velünk 
mindnyájunkkal most és mind örökké! 

Ai új testamentomból is közlök néhány részt. 
Igy Mt. X. 1, 5, 6 - 8 „S K szebi prizvavsi ti 
dvanájszet vucsenikov szvoji, dáo nyim je obiászt. 
nad necúsztimi dühovmi; da bi je vö metali, i vrá-
csili vszáki beteg i vszáko medlovuoszt. Eti dvanáj-
szet je poszlao Jézus zapovedavsi nyim govorécsi : 
na pot progauov neidite, i v meszto Samaritánusov 
neidite. Xego bole îdito k tiin pogiiblenim ovczáin 
hize Israelske. Idócsi pa predgajte govorécsi: ka 
sze je priblizalo Králevsztvo Xebeszko. Xemocsne 
vrácste, gobave ocsiscsávajte, mretve zbüdjávajte 
vragé zgányajte ; zobsztom ozte vzéli, zobsztom dájte. 

Az hiszem már ebből is látják a szláv nyelvet 

ismerők, hogy itt milyen sajátságos nyelvvel van 
dolgunk. 

Yan ebben szerb, horvát, tót és magyar ve-
gyülék. Pedig ez, a mit eddig bemutattam a ven-
dek biblikus nyelve. S ez is annyira vegyes. 

A mindennapi, köznyelv még gazdagabb az e 
fajta tarkaságokban. Epp ezért a ki ismeri a tót, a 
szerb, horvát, a magyar és német nyelvet — az a 
vendet igen könnyen megtanulhatja. 

Vannak népdalaik is. Igaz, hogy nem srk. 
Ilyen például ez az egyik balladaszerü hosszabb 
dal, a mely a katonasághoz vitt kedves után sirán-
kozó leányt állítja elénk mondván: 

Meczka na prági sztála 
Xemilo sze jokála 
Za szvojga líbo lubcseka 
Kir vidla vecs nebo 
Jasz bom ti povedav 
Kak je- s~olclas^ki sztasz 
Csi szábla me ne szuiekue 
Ta krugla me omozi. Stb. 

Szerelmes tartalmú dalaik is vannak. Ilyen ez : 

Meczika v püngrádi rózse beré 
Fantiis pa mi mogré pa nyoj vei1' 
Trgaj mi rózsicze, delaj mi püslicze 
Csi szí zse moja lut a. Stb. 

Magyarul : Mariska rózsát szed a kertben, ked-
vese szól hozzá : szedj nekem rózsát, köss belőle 
csokrot, az én kedvesem vagy. Stb. 

Xem hiszem, hogy ezt a nyelvet még egy 
más nép beszélné valahol. Már a határos ausztriai 
vendek nyelve sokban eltér a mi vendjeink nyelvé-
től. De azéit jól megértik egymást. S ez, a nyelvi 
rokonság nagy veszélyt rejt magában a mi jó evang. 
vendjeinkre nézve. Az osztrákországi vendek -— 
bigott katholikusok, de sőt már a magyar országiak 
közt a mui-ameniiek is azok. Katholikusok és — 
magyargyű'ölők. Ez a két jellemvonás együtt jár ott. 

Kettős veszteség fenyeget tehát bennünket ott. 
A plébánosok térítése nem csak eg\-egy ev. lelket 
ragad el egyházunktól, hanem mindig egy egy jó 
liazaíi is elvész ilyenkor. 

Pedig nagy kár azokért a jó lelkű ev. vende-
kért. Egyház és államnak kétszeres éberséggel kell 
ott őrködnie. 

A dunántúli ev. egyházkerület meg is tesz 
mindent e hithű nép felsegélésére, lelki gondozására. 
De a nép szegény. Anyagilag tehetetlen. Tanitót, 



iskolát csak úgy képes fentartani, ha <i—5 község 
egyesül. Ez pedig abszurd, állapot. Tél viz idején — 
pedig a-/, iskolázás ez időre esik — 2 — 3 órányi 
utat nem tehet ez a kis gyermek. 

Itt az államra, a magyar államra vár igen 
szép, magasztos hivatás. Igaz, hogy már megkezdte 
a mentési munkákat, de lassan halad. 

Állítson oda több állami iskolát, de hamorosan. 
Mert hisz nem tarthat örökké az az állapot, hogy 
5 — 6 község gyermeke egy ev. iskolába járjon, a 
mely egyúttal az egyedüli az 5 falub m. Pedig min-
den falu, vagy kettő-kettő egybefoglalva annyi tan-
kötelest állit ki, hogy ez maga elég egy iskolára. 

Kétszerezze meg ott az állami iskolákat, 
a magyarság emez védbástyáit. Sehol nem fogad-

ják oly hálával, szeretettel mint ott, a szegény 
de jó lelkit vendek között. 

A mi egyházunk jól tudja, hogy mi az ő kö-
telessége. Papjai, tanitói szívvel-lélekkel fáradoznak, 
buzgólkodnak. De kevesen vannak. A nép pedig 
többről nem tud gondoskodni. Gyenge, erőtelen és 
szegény, mint maga a magyar protestáns egyház. 

Itt az államra apellálunk. Ennek kötelesség-
érzetéhez fordulunk. 

De ajánljuk e n i jó vend testvéreink ügyét e 
lap érdemes szerkesztőjének a magyar protestánsok 
ügyének a törvényhozás házában hivatott képviselő-
jének, lelkes védőjének jóindulatú figyelmébe is. 

Ha jelen szerény soraimmal e ú sikerült vala 
elérnem, - örülnék, mert tudom, hogy egy szép 
és magasztos ügynek tettem ez által is szolgálatot. 

Gergelyi. Mohácsy La jos. 

Karácsony ünnepén. 
ó h Te Maszületett, 
A ki uj életet 
Hoztál egész világra : 
Légy mindörökké áldva ! 

* ' 
* * 

Kezeteket tegyétek össze 
Ártatlan, boldog gyermekek ! 
Az arcot öröm-köny fürössze: 
A mennyország a tietek. 
Ki megnyitotta ajtaját, 
Jézus 0 , a gyermek-barát. 

A szenvedő, az özvegy, árva 
Hulló könyét törülje le 
Nézzen az égi jó Atyára, 
S a sziv békével lesz tele. 
Zendüljön buzgó hálaszó — 
Jön a szelid Vigasztaló. 

Öleljétek át a keresztet 
Bűnbánóan, óh emberek ! 
A teremtettség is megreszket, 
Hogy a Megváltó közeleg. 
A megtérőn Ő könyörül, 
S rajt' az angyal-kar is örül. 

Rázzátok meg a rabbilincset 
Ti földnek minden népei : 
Szabadítónk hoz drága kincset : 
A szolga-jármot tördeli. 
Embermeltóságot tanít, 
S szabadság vér-rózsája nyit. 

Kik sűrű könnyel áztatjátok 
A drága sír virágait : 
Élet Királya jön hozzátok, 
Nyíljék virágotok: a hit! 
Szívben van gyökered, virág, 
S mennyben örökzöld koronád. 

Siralomvölgynek éjjelébe,. 
Nemes küzdők, fényt hintsetek! 
Hogy legyetek az Isten képe : 
Szeressetek, szeressetek ! 
Az ég alatt, a föld felett 
Őröm v a n : j ö n a Szeretet! * 

* * 

Óh Te Maszületett, 
Aki uj élétet 
Hoztál egész világra : 
Légy mindörökké áldva ! 

Sántha Károly. 

KÉRELEM. 
Tisztelettel kérem, méltóztassék az előfizetést 

megújitani, s a iapot a felügyelőknek is ajánlani, 
hirek, cikkek beküldésével is támogatni. 

Veres József. 

Belföld. 
Karácsonyfa ünnepély. A nagyszombati* ev. 

jótékony nőegylet adv. IV. vasárnapján szép kará-
csonyfa ünnepséget rendezett az elemi iskola sze-
gény gyermekei felruházására. Az ünnepség a 
helybeli városi polg. tiu iskola tágas termében — 
melyet a közönség zsúfolásig megtöltött — folyt le. 
Az ifjúsági (leány) kar bevezető éneke utánTarkas 
leik. beszélt az ünnep jelentőségéről s arról, hogy 
várják a krisztust ? Ez után a gyermekek által 
előadott énekek és szavalatok egymásután válta-
koztak, befejezésül az Albrecht lelkész által vezeteL 
kar énekelt. Erre megkezdődött az ajándékok szétt 
osztása. Kapott pedig 19 fiu és 21 leány minden-
féle ruhaneműt és lábbelit. Isten tartsa meg buz-



góságában a lelkes nőegyletet, addig mig egy szük-
séget szenvedő kis diákja lesz az iskolánknak. F. P. 

Lelkészválasztás. A szendi egyház Piri Károly 
pápai segédlelkész! választotta meg lelkészének. 

Egyetemes gyűlés. Az evang. egyház egyete-
mes közgyűlésének nov. 12-én elnapolt tanácsko-
zásait f. iió 8! és 9-én folytatták dr. Baltik Frigyes 
egyházi és báró Pwnay Dezső egyetemes felügyelő 
világi elnöklete alatt. A gyűlésen Sárkány Sámuel 
püspök gyengélkedése miatt nem vett részt. A theol. 
akad. nagy bizottságba Zsilinszky Mihály helyére, 
ki hivatalos elfoglaltsága miatt a bizottságokban 
viselt állásairól lemondott, Fabinyi Gyula, a nyug-
dijintézeti bizottsági tagságra Solcz Gyula választa-
tott meg. Az egyet, egyház theologiájával felállitandó 
theol. otthon javára báró Solymossy Ödön által 
— édes apja emlékére tett — 1000 koronás alapít-
ványát a gyűlés köszönettel tudomásul vette. A 
napirend legfontosabb tárgyát az alapítványok uj 
szabályrendeletének részletekben való tárgyalása 
képezte, melyet az egyet, gyűlés novemberben a 
részletes tárgyalás alapjául már elfogadott. Ez a 
szabályrendelet különösen az állam illetéktelen be-
avatkozása miatt vált szükségessé. A szabályren-
delet majd minden egyes pontjának elfogadását 
igen élénk eszmecsere előzte meg, melyben részt 
vettek : Wagner Géza, Stehló Kornél, S^entiványi 
Árpád, Gyurác\ Ferena, Prónay Dezső, Zsilinszky 
Mihály, Barca Géza, Las\káry Gyula, Csepregi 
György, Zsigmondy Sándor, Jánossy Lajos, Haviár 
Dani, Kiss Ernő, Meskö László, Materny Lajos, 
S\elényi Aladár, Veres József stb. Több rendbeli 
módosítás után, a szabályrendeletet a másnapi (dec. 
9.) tartott folytatólagos tárgyalás után elfogadták. 
az elfogadott szabályrendeletet átküldik a két prot. 
egyház közös bizottságához. Következelt a zsinat 
előkészítő bizottság jelentése. A bizottság jelentését 
Zsigmondy Jenő terjeszti elő a következőkben : „A 
bizottság határozati javaslatot terjeszt elő, a mely 
szerint kimondja a közgyűlés, hogy az ev. egyház 
alkotmányának megváltoztatása az államsegély 
igénybe vétele esetén sem szükséges, csupán azok 
a rendszabályok alkotandók meg, melyek az állam-
segély megadásának feltételét képezik. Az egyete-
mes közgyűlés mint legfőbb kormányzó testület az 
E. A. 150. szakasza értelmében erre intézkedés; 
joggal bír. Az egyetemes közgyűlés elhatározza 
hogy az állami hozzájárulásból és más segély for-
rásaiból egyetemes adó alapot létesít, melynek ren-
deltetése a hivek adóterheinek könnyítése mind 
ama egyházakban, melyek a létesítendő adókulcs 
életbe léptetése után segélyre szorulnak." Hosszabb 
eszmecserére adott okot a javaslatnak a később 
megállapítandó „adókulcs" kitétele, A javaslatot 
vita után, melyben részt vettek : Stehló, S^entivanyi 
Haviár D., Zsigmondy, Las\káry, Jánossy, Miklev' 
Materny, Baltik, Veres stb. - - Zsigmondy Jenő azon 
módosításával fogadta el az egyet, gyűlés, hogy az 

„adókülcs" helyébe a „feltételek" kifejezése igtassék. 
Ezzel a gyűlés kimerítette a tárgysorozatot és dél-
után 2 órára véget ért. 

Beküidetett. Az „,Ev, Egyház és Iskola" 50-ik 
számában egy X névtelen beküldő megütközik 
azon, hogy a VI. sz. k. vár. egyházmegye esperese 
a megüresedett kassai I. egyházban az adminis-
trátori teendőkkel az üresedés tartama alatt nem 
a kassai II. egyház, hanem az eperjesi I. egyház 
lelkészét bízta meg. Hivatkozik a kassai egyházke-
rület lelkészválasztási szabályrendeletének 10. §. c) 
alpontjára, mely szerint ,.oly egyházközségben, a hol 
egynél több rendes lelkész van, az üresedés ideje 
alatt felmerülő teendőkkel a helybeli másik, vagy 
a helybeli lelkészek egyike bízandó meg." 

Cikkírónak válaszul csak ennyit: A lelkész-
választási szabályrendelet „egyházközségről" szól és 
nem városról vagy egyéb politikai községről. Már-
pedig a kassai két egyházak mindengyike egymás-
tól teljesen független, önálló, külön egyházközség; 
— a kassai II. egyház lelkésze nem oly „egyház-
község lelkésze, a hol egynél több rendes lelkész 
van", — igy tehát jogilag ugyan oly viszonyban áll 
ugy ő mint a „kassai il. egyházközség" a „kassai 
I. egyházközséghez", mint akár az eperjesi I. „egy-
házközség" és annak lelkésze, akár a AT. szab. 
kir. vár. egyházmegye bármely más egyházközsége". 
Az esperes tehát szabadon élhetett és î  azon 
jogával, hogy ,,a lelkészi hivatal vezetését valamely 
szomszéd lelkészre"' ez esetben az eperjesi I. egy-
ház lelkészére bízta. S liogy eljárása szabályszerű 
voit, bizonyítja az is, hogy intézkedését nemcsak 
az első sorban érdekelt kassai I. egyház s felügye-
lője, ki egyúttal az egyházmegye felügyelője, de az 
egyházkerület irányadó tényezői is megnyugvással 
és helyesléssel fogadták. D. 

A dunántúli ének- és zenepártóló egyesület 
1903|4. évi „Jelentés"-e örvendetes képet nyújt az 
egyesület megerősödéséről, gyarapodásáról és hasz-
nos működéséről. Van az egyesületnek 22 alapító, 
209 rendes, 5 pártoló, s egy disztagja. Az alapító 
tagok 50 koronát fizetnek egyszersmindenkorra, 
A rendes tagok évi 2 kor. tagsági dijat, a pártoló 
tagok tetszés szerinti összeget fizetnek az egyesü-
let pénztárába, ^z egyesület 1903. évi bevétele 
560. 13 kor. kiadása 533.39 kor. Vagyonállás az 
1901, évi jan. 1-én 2786 59 kor. Az egyesület ez 
évben is jelentékeny segélyt adott szegényebb 
gyülekezeteknek orgonajavitásra vagy harmonium 
beszerzésére. Más gyülekezeteknek Chorálkönyvet, 
tanitó egyesületeknek orgonamüveket ajándéko-
zott. Dallamos könyveivel pedig' tőképen az egy-
házi énekek, a templomi éneklés egyöntetűségét 
segiti elő. 



Külföld. 
Franciaországból. Három fő mozgató eszme 

körül csoportosulva szemlélhetjük Franciaországban 
a forrongó vallási, egyházi, állami s társadalmi éle-
tet, ú g y m i n t a ) az egyház s állam elválasztásának 
a Concordátum eltörlésével kapcsolatos eszméje, b) 
a keresztyén vallással többé-kevésbé ellentétes úgy-
nevezett szabad-gondolás (libre-pensée) s c) a vallási 
egyesülés és tömörülés eszméje—avagy ereje, elve 
s kérdése — körül. Nézzük a három dolgot külön, 
de a maga természetes egymásutánjában. 

Az egyház s állam elválasztásának — a sepa-
ráliónak — harcias kérdésében kétségkívül főjelen-
tőségü szara van egyfelől a római pápának s más-
felől a fr. ministerelnöknek. Allier Raoul azt mondja 
— Témoignage l. évi 32. számában — X. Piusról, 
hogy optimista s mystikus, ki a r. kalholicismus 
gyors győzedelmet reményli Franciaországban, a do-
logsikeréhez azonban szükségesnek tartja, még pedig 
az egész világon, a püspökök rnegrendszabályozá-
sát, ugyanakkor azonban Pius sem nem tud, sem 
nem akar szabadu'ni a jezsuiták generálisának : 
Mariin atyának befolyásától, melynek áldozatául 
eseti a közelmúltban — a tanításért kárhoztatott — 
Loisy abbé is A pápával szemben áll Combes fr. 
ministerelnök, ki még nyáron, Carcassone-ban mon-
dott hires beszédében kifejezte a célt, mely is 
,,mindenelőtt társadalmunk teljes felszabadítása fse-
cularisatiója), még pedig: a laikus szellemnek a 
klerikális szellem feleit való győzedelme által.'1 Róma 
még többé-kevésbé fél a Konkordat eltörlésétől, 
Combes azonban kijelenti, hogy kezdetben ő is 
állta, védte ez egyezményt, de ma már nem teszi, 
mert az események rohamosan hozzák, kívánják 
a Konkordat eltörlését s a separátiót, ő pedig az 
eseményekhez alkalmazkodik s erősen hiszi, hogy 
a kamara is igy fog dönteni majd és — miután 
Briand javaslata javitva készen áll — meg lesz a 
köztársaság öröme ! S a kamara — tudvalevőleg — 
készül is dönteni. Az előcsatározás már e napok-
ban megtörtént, mikor is bizalmat szavaztak Com-
besnek, hogy Rómával szemben sarkára állt. 

Az életbe vágó fn tos s nehéz kérdésben sok-
féle vélemény támad, igy némelyek azt gondolják, 
hogy az elválasztás az egyházat az állani alá ren-
deli, ismét mások azt hiszik, hogy az egyház sza-
badabb lesz, mint eddig volt; Dpumergne irja is a 
„Christianisme" c. lapban, hogy a jezsuiták óhajt-
ják is a separátiót, A „Siécle"-ben, de Lanessau iró 
tettre sariialóan igy ir : „az egyedüli helyes meg-
oldási mód ma az, hogy gyorsan kell hozzálátni az 
egyház s állam közötti viszony szabályozásához, 
nem szabad elmérgesitni, sem pedig véletlenre 
avagy további bizonytalan fejlődésre hagyni e dol-
got . . . Hyacinth atya is — egy epistolában — 
hozzászól a kérdéshez, s azt mondja, hogy három 
a lehetőség : 1. a római egyház lerombolása (des-

truction), 2. a római egyháznak a pápától többé-
kevésbé függő nemzeti egyházzá való átváltoztatása, 
vagy 3. megélési mód — modus vivendi, mely az 
egyház s állam viszonyát szabályozná. Az első két 
lehetőség elesik csakhamar — folytatja Hyacinth — 
mert meg nem valósitható ; Rómát nem lehet el-
törülni sem erővel sem törvénynyel ; szakadt nem-
zeti — schismatikus gallikán — egyház sem állhat 
fenn sokáig, mert Franciaországot s annak elége-
detlen papjait nem a reformátorok tüzhite heviti s 
lelkesíti, — marád tehát csak a modus, de ezt ne-
héz megtalálni, s való igaz, — végzi gondolatait a 
nagytekintélyű gallikán elvű alya — hogy: ,,Kon-
kordat nélkül nagyobbak lesznek a nehéz kérdé-
sek, mint a Konkordáttal." 

A lutheránus „Témoignage" 34. számában ide-
vágókig szól egy cikk s ismerteti az amerikai egy-
házi viszonyokat s különösen a költségvetéseket. 
Amerikában nincs államsegély, minden egyház maga 
tartja fenn magát, „nálunk is igy lesz — úgymond 
a francia cikkíró — lia a képviselőház meg nem 
szavazza az állami hozzájárulást, az egyházak se-
gélyezését" (S Magyarországon, édes honunkban, 
hogyan állunk? Mi ugy vagyunk e kérdésben is, 
mint a párisi divattal ruha dolgában vannak falun, 
tudniillik: ó-divatoson.) a new-yorki állam közepé-
ben — cikkíró — kiválaszt egy kis ipar-várost pél-
dának ; Ithaca a város neve ; lakosainak száma 
13,500; van a városban 17 féle egyház (methodista, 
baptista, congregationalista, presbyteriánus, epis-
kopális, római stb.). A presbyt. egyház évi kiadása 
31,000 frank, a congreg. 24,000, a melhodistáé 
19,000; a papok fizetése 10—15,000 fr. (nagy váro-
sokban 50—75,000)'; zenei kiadása a presbyt. egy-
háznak 10,366 fr. ; s e pénz mind önkénytes meg-
adóztatásból aláírások utján jön be, mikor is a 
fizetséget némelyek lőkebefizetéssel egyszerre, má-
sok couverlben a vasárnapi gyűjtési erszénybe 
tevéssel teljesítik. Bevételi lőforrásokul a templomi 
ülőhelyek után járó illeték szolgál ; átlagos évi já-
ruléka a híveknek 35 fr. Érdekes és tanulságos 
adatok ezek ránk nézve — fejezi be cikkét a francia. 

Küszöbön van a vallási átalakulás (,,újraön-
tés") Franciaországban, mondja a „ Témoignage" a 
36. számban. A mikor ez átalakulást fejtegeti, cso-
dák-csodája ! utal e lop a magyar prot, egyház 
szenvedéseire is, melyek — úgymond — teljesen 
azonosak a fr. hugenották szenvedéseivel", csakhogy 
amazokat kevésbé ismeri a világ. (Jól esik a ma-
gyar prot. kebelnek e megemlékezés, mely három 
év óta, a hogy fr. egyházi ügyekkel foglalkozunk, 
az első !) Most is beszélnek általában vallási üldö-
zésről — igy vezércikkezik a 37-ik szám — de a 
mai üldözés nem oly tragikus a fr. protestánsokra 
nézve. A r. kath. egyházat szorongatja a fi-, állam 
s e nyomás alatt szenved kissé a fr. Protestantis-
mus is. De ki ennek oka ? Bizonyára az uralkodni 
vágyó Róma ! Kétségkívül a fr. prot. egyházak is 



alá lesznek vetve szigorú állami felügyeletnek s 
nehéz lesz az állami segélyt is nélkülözni, de meg-
lesz az egyenlőség s a szabadság vallási tekintet-
ben teljesen. Ha a 17. század protestánsai ilyen 
szabadságot élveznek, akkor győzedelmesKednek ! 
Ma nem a separatio fáj, nem is a pénzügyi segély 
elvonása a baj, de — sajnos — a hitben való gyen-
gülés a főveszedelem. S a láthatáron ott a nagy 
s részben uj ellenség, sőt már hadaival bent is van 
közöttünk. Ez ellenség a szervezett, erős, új vallás, 
melynek szintén vannak papjai, van papája s csal-
hatatlansága : e vallás a materialismus, a szabad 
gondolkodás, a libre pensée! 1814, óta az istentisz-
telet gyakorlása szabadnak mondható Franciaor-
szágban, de a r. kath. vallás állami vallás volt — 
ezentúl, az első pont marad, de — állítják — az ál-
lamvallás lesz a libre pensée vallása, ez terjeszke-
dik az iskolákban, a hadseregben ép úgy, mint 
előbb a r. katholicizmus. Az új vallás apostolai s 
missionáriusai erősen harcolnak a keresztyénség 
ellen s az új tanok mellett. No, de — úgymond a 
cikkíró — nekünk is vannak apostolaink s van 
vallásszabadságunk : érvényesítsük azt ! Álmunk-
ból ocsúdjunk fel ! virrad ! munkára fel ! Hitünk 
hegyeket mozdíthat meg ! Ne sóhajtozzunk, de küzd-
jünk s bízzunk — velünk a tengercsendesitő Jézu-
sunk s az ő szent evangyéliuma ! 

Nem is kicsiny ellenség az a ,,libre pensée!" 
S mit akar ? Hát egyebek közt el akarja törülni a 
keresztyén ünnepeket : a karácsony, húsvét és 
pünkösdöt, mert az alapjokul szolgáló csodás ese-
ményekben senkisem hisz. Gautier fr. ev. lelkész 
ismertet egy röpiratot, melynek cime : „A polgári 
szertartások útmutatója" irta Lux. Az iratban pol-
gári keresztségről, bankelté módosított gyónásról s 
polgári esketés és temetésről^ az ezekre vonat-
kozó utasításokról van szó a „Raison'1 a jog és és$ 
nevében ! A temetés pl. e szavakkal végződjék : „a$ 
egyetemes szabad gondolat nevében adieu !" íme az 
Isten nélküli s remény nélküli socialista, szabad, új 
vallás, melynek vannak philosophusai is. Old, Buis-
son, ki még némi keresztyén szinnel fest, mikor 
az új vallás céljául az emberiség lelki tökéletesíté-
sét hirdeti s azt mondja, hogy az új vallás igazság 
útján halad felső, ideális s az abszolút jóban csú-
csosodó morál felé. E tökéletesedéshez pedig — 
úgymond Buisson — akarunk 1. egyházat papság 
nélkül, 2. vallást káté nélkül, 3. kultust mysteriu-
mok nélkül s 4. istent rendszer nélkül. — Pédé\ert 
cáfolja Buisonnak ez új vallását, melyet szer-
zője „A humanitás vallásának" is nevez (Reli-
gion de l'humanité) s kérdi P. „Mi az, a mit a sza-
bad gondolkodóknak a keresztyén vallás nem ad-
hat ?" Igazságot, békét, nemzeti s családi örömö-
ket stb. mindent ad. Buisson használja a „testvér" 
szót. Honnan vette ? S miért nem használja azt 

„atya" szót is. Nem oly édes ez, vagy nem szük-
séges ? Azt mondják az újhitűek, az evangyelium-
ról, hogy már túlhaladott ! Hiszen még el sem 
éitük^ Egy új lapjok cime : „A humanitás". Me-
lyik s milyen humanitás? Keressetek a szabad gon-
dolkodók között nagy embereket ! Kiált ' föl végre 
Pédézert. Nincsenek, nem is voltak, nem is lesz-
nek, mert nem lehetnek sohasem ! 

A „Temoignage 40. számában igen érdekesen 
van leirva a szabad gondolkodóknak idei őszi, Ró-
mában, tehát a pápa székhelyén tartott kongressusa, 
a hol a dogma balgasága (sottis-je) ellen protestált 
4000 (közöttük 700 francia) torok! Zúgott a Mar-
seillaise, ragyogott Berthelot előadása, hódított a 
grand-eloquentia, megrettent Róma, szóval — a 

Raison" lap szerint teljes volt a diadal, meg volt 
a ,,bluff" mint Amerika mondja. 

íme ! ide juttatja a dolgot a haladni nem 
akaró Róma az ő anathemáival, lourdi csodáival, 
paduai szent Antalaival s önző úralmával. 

Bölcsen, jól s szépen teszik a fr. protestánsok, 
mikor az ilyen világforgató alakulások közepette 
..Rostockba" a lutheránus konferentiára zarándo-
kolnak üdülni, erősödni, vagy pedig otthon „bibliai 
ünnepet' rendeznek s itt gondolkodnak Monod 
Adolfuk mélyértelmű mondásáról, hogy „a bibliát 
melyből Isten szól hozzánk — a Jézus Krisztus 
irta" — s gondolkodnak a fr. prot. egyházak szövet-
ségének eszméjéről is s annak szükségességéről, 
mely eszme — a még létező nehézségeknek leküz-
dése után — valószínűleg testet ölt a közeli jö-
vendőben ! Kntpec István. 

A har.noverai belmissiói egyesület a múlt hó-
ban tartotta rendes évi közgyűlését. Az ünnepi 
istentiszteletet Remmers generálsup. tartotta. A 
férfi és a női ifjúság intensivebb lelki gondozása,, 
nem különben az iszákosok és hajósok megmen-
tése képezte egyik főfeladatát. Évi jelentéséből kö-
zöljük a következő lélekemelő adatokat : Az egye-
sületnek van 2600 tagja, vasárnapi újságja 42 ezer, 
naptára 48 ezer és filléres prédikátiói 11 ezer pél-
dányban jelennek meg. Az egyesületnek 16 tagja, 
mint sajtóbizottság, a napi sajtót látja el gondosan 
válogatott belmissiói és más egyéb egyházi hírek-
kel. Ifjúsági egyesületeiben és társas otthonában 
élénk ev. munkásság észlelhető. Női ifjúsági egyle-
teiben tőleg keresztyén érzésű és gondolkozású 
cselédeket nevel. A betegek ápolása s az árvák 
gondozása is képezi egyik fontos feladatát. Külön-
böző jótékony intézetei áldásosán működnek, a 
téli idény alatt a nagyobb közönség részére elő-
adásokat tart Ecke bonni tanár a bibliai reformá-
tori üdvhit változatlan életerejéről és hatalmáról, 
Hausleiter greiswaldi tanár Lukács evangéliumának 
missiói gondolatáról, Tsacker göttingai tanár Leib-
nitzről, mint a pogány missió úttörőjéről, Haak 



wormsi főegvli'ázi tanácsos a keresztvénsé^ről és 
a művészetről, Hanginger rostocki tanár az evan-
géliumról és a modern emberről és Stange greifs-
waldi tanár a szent lélekben való bitéről. íme ilyen 
a belmissiói munkásság német ev. testvéreink-
nél. 

Eperjes. Dr. S\lávik Mátyás. 

I roda lom. 
Ajánlat. A Luthertársaság unszolására hivata-

los közlöny kiadása van tervbe véve. Fenntartom 
régi meggyőződésemet, hogy olyan lapot, a melyik • 
cikkeket is ad ki, tehát a napi renden levő, vita 
tárgyát képezhető kérdésekhez irányadó módon 
szól hozzá, kiadni nem lehet hivatalos cég alatt, 
mert hiszen lapkiadás nem feladata az egyháznak 
nincs is közege szerkesztőt választani, a szerkesz-
tőnek a vitás kérdésekben irányt szabni; nincs is 
joga a vitás kérdésekben előre hivatalos vélemény 
gyanánt tüntetni fel valamely nézetet, nincs joga 
ilyen lap járatását kötelezővé tenni. Azon ügyekre 
nézve azonban, amik kizárólag hivatalosak, (körle-
velek, rendeletek) bajos és némileg fölösleges kü-
lön lapot kiadni, de lehetséges. Minthogy régeb-
ben is engem akart megbízni a Luthertársaság a 
tervezett lap szerkesztésével és én magam is tet-
tem akkor ajánlatot a püspök uraknak: ime meg-
újítom ajánlatomat a hivatalos közlönyre nézve. A 
szerkesztésért nem kérek semmi tiszteletdíjat, csak 
a kiadás költségeinek megtérítését kérem a kerü-
letektől. 

A püspök urak állapítsák meg tehát a lap 
alakját, terjedelmét, a hivatalos közlemények kia-
dásának módját: bármikor megkezdhetjük a hiva-
talos közlöny szerkesztését. 

Orosházán, 1904. dec, 21. 
Veres József. 

Előfizetési felhivás. „A\ apostolok cselekedetei-
ről irott könyv"-ről hazai theológiai irodalmunkban 
int':- nem jelent meg nagyobb munka. Ez uj-szö-
\et-M i nal behatóbb, mélyebb vizsgálására s ta-
nulmányozására a biblia kritika hivei nem fordi-
totlak oly nagy gondot, mit amilyet fontosságánál, 
benső ériékénéi togva joggal megérdemelt volna. 
Pedi.u az őskeresztvénség történetének megírásá-
nál ez nagybecsű, nagyfontosságú okmány, mert 
l'ál levelei mellett elsőrangú forrásúi szolgál. E 
kony\ által támasztott problémák megfejtése körül 
azonban az utóbbi időben mind sűrűbben sereg-
lenek az igazságkeresők. Közéjük lépek hát sze-
rény igényű munkámmal én is s megkísérlem e 
szerfelelt értékes új-szövetségi könyvet irodalom-
történeti szempontból megvizsgálni s a problémá-
kat. melyek e könyv vizsgálása s tanulmányozása 
alkalmával felmerüllek, a sajat lelkem ítélőszéke 
előtt megfejteni. Hogy - egy vagy más tekintet-
ben — mások által is elfogadható eredinénnyel-é ? 
— azl majd a szak-birálat togja megállapítani. Mun-

kám szakaszai a következők: 1. Az Ap. Csel. ada-
tainak történeti hitelessége. 2. Célja. 3. Forrásai. 4. 
Szerzője, szereztetési ideje és helye. 5. Kétféle szö-
vege. 6. Adatainak chronológiai meghatározás i. — 
Függelékül ismertetem a magyar theológusoknak 
az Ap. Csel.-ről alkotott felfogásait. Munkám terje-
delme 10 iv lesz. Megjelen december végén. Előfi-
zetési ára 2 (kettő) korona 40 fill., mely összeget 
szíveskedjenek a mélyen tisztelt megrendelők 1905-
január l-ig címemre elküldeni. Kelt Sárospatak, 
1904. december hó. Harsányt István, theológiai ma-
gán- és főgynm. vallástanár. 

Az „Egyetértés" ez idei karácson vi száma úgy 
terjedelemre, mint tartalomra nemcsak a hazai, de 
bízvást mondhatni, a világsajtó egyik feltűnően 
szenzátiós eseménye lesz. Ezen rendkívüli számnak 
melylyel már fo^'nlkoznak legjobb erőink, nemcsak 
jelen mozgalmas politikai életünket fogja luven fel-
tárni hanem különösen szépirodalmi részében lesz 
gazdag elannyira, hogy abban minden irodalomba-
rát nemes élvezetet fog találhatni. Jó előre felhívjuk 
erre a magyar uri közönség figyelmét. „Egyetértés" 
kiadóhivatala Budapest, IV., Vármegye-utca 11. — 
Előfizetési árak : negyedévre 10 kor., 1 hóra 3 60 
kor. Kedvezményes ár: állami tisztviselők, papok, 
tanárok, jegyzők részére negyedévi 7 kor. 1 hóra 
2.40 korona. 

T u d n i v a l ó k 
„Valamennyi vármegye és városi törvényha-

tóság első tisztviselőjének és Budapest főkapitányá-
nak. Az italmérési üzleteknek vasárnap és ünnep-
napokon részben egész napon át, részben csupán 
az istentiszteletek alatt való zárvatartása iránt né-
mely törvényhatóság részéről hozzám, illetve a 
képviselőházhoz intézett és hozzám áttett felterjesz-
tések alkalmából kijelentem, hogy az összes ital-
mérési üzleteknek vasárnap és ünnepnapokon való 
köteles zárvatartását elrendelőnek nem tartom, 
mert a munkásosztály egyedül csak a vasár- és 
ünnepnapokat fordíthatja pihenésre, szórakozásra 
s így az italmérési üzleteknek épp az étkezés ideje 
alatt való zárvatartása, magának a fogyasztó kö-
zönség érdekeivel sem lenne összeegyeztethető. 
Minthogy azonban a hozzám tett jelentésekből ar-
ról értesültem, hogy az állami italmérési jövedék-
ről szóló 1899. évi XXV. t.-c. 37. §-a alapján az 
ital mérésnél és italelárusitásuál követendő egész-
ségügyi rendszabályok és az azok áthágására ki-
szabandó büntetések, Valamint a rendőri és az or-
vosrendőri felügyelet 'gyakorlása tárgyában még 
1899. évi december hó 2-án 78543 szám alatt kia-
dott itteni körrendelet 14. §-a 3-ik bekezdésében 
foglalt azon rendőri rendelkezés, hogy istenitis\te-
letek es körmenetek alkalmával a templomok köte-
lében, illetve körmenetek elvonulása helyén levő 
korcsmák és pálinkamérések a^ istentiszteletek és 



körmenetek alatt fárva tartandók, kellően végre-
hajtva nincs, illetőleg kellően nem ellenőriztetik ; 
minthogy pedig közerkölcsiségi szempontból ki-
váló súlyt fektetek arra, hogy ezen rendőri tila-
lom a legnagyobb szigorral végrehajtassák, felhí-
vom. hogy a vezetése alatt álló vármegye (város) 
területén levő rendőrhatóságok (a vezetése alatt 
álló székesfővárosi m. kir. államrendőrség) figyel-
mét ezen rendőri tilalomra ismételten és a leg-
nagyobb nyomatékkal hívja fel, s azokat egyúttal 
annak telelősség terhe alatti szigorú végrehajtására 
és a legéberebb ellenőrzésre utasítsa. Budapest, 
1904. év augusztus hó 26-án. Tis\a s. k, 

Üzenetek. 
Kézirat visszaküldésére nem vállalkozunk. 

J. G. Most az év végéig van kifizetve. 

Udvarhely vármegyében fekvő Z s o m b o r köz-
ségben üresedésbe jött ev. luth. 

papi 
betöltése végett, pályázat hirdetik. 

Pályázni kivánók kötelesek kérésüket 1 9 0 5 . 
évi január ho 7-ig a kőhalmi ág. h. ev. kerü-
leti esperességhez beadni Len inekre u. p. helyb. 

A zsombori papi állással összekötött jövedelem 
a következő : 

1. 1800 kor. évi fizetés, beleértve 60'52 kor. 
kataszteri tiszta jövedelem a papi jó jövedelmező 
birtok után. 

2. Négy ötöd évi korpótlék á: 200—200 kor. 
értékben, Zsomboron eltöltendő évek után számitva. 

3. Szabad lakás, nagy gyümölcskert. 
4. Elegendő tűzifa a községi erdőből ingyen. 
5. Stóla. 

122. 2 - t A kőhalmi h. ev. egyházkerületi konzistorium. 

Pállj ázat 
a pesti deáktér i ágost. hitv, evang. magyar 

egyház egy második rendes 

lelkészi állást 
szervezeit és erre az alulircttak nyilvános pályázatot 
hirdetnek. Ezen uj lelkész a városligeti-fasorban a 

főgymnásium szomszédságában épült uj templomban 
fogja az istentiszteletet tartani s lelkészi működése 
az ezen uj lelkészi körhöz beosztott területre fog 
kiterjedni. 

Az uj lelkész évi fizetése 4000 azaz négyezer 
korona lesz, a melyhez öt izben 800 korona ötöd-
éves korpótlék járul akképen, h< gy 25 évi szolgálat 
után megkétszereződik fizetése. 

Lakást, vagy természetben f- g adni az egyház, 
vagy 1500 k. azaz (egyezerötszáz) koronát biztosit 
lakbér fejében. 

Lelkészi ténykedéseiért minden tekintetben, te-
t hát a szegényeknél végzendő ingyenes funk ti ókra 

nézve is a Deáktéri lelkészéivel egyenlő stóladijakat 
kötelez az egyház. 

Az ó-év esti áldozatból befol\ó összeget a sze-
gények segélyezése végett rendelkezésére bocsájtja 
az egyház. 

Fentártja azonban magának az egyház azt a 
jogot, hogy a hozzátartozó Duna-balparti területet, 
illetőleg fiókegyházakat szabadon oszthassa be az 

. általa eddig rendszeresített s a jövőben szervezendő 
lelkészségek között s kijelenti, hogy a beosztás mó-
dosítása esetében , szerzett jog" címén sem egyik, 
sem a másik lelkész kárpótlást nem követelhet. 

A pályázók küldjék be okmányaikat az alulírott 
esperes hi\atalához 1 9 0 5 - i k évi j a n u á r ho 3 í - ik 
napjáig. 

Kelt Budapesten, 1904. évi dec. hó 15-én. 

Fabinyi Gyula s. k. Bacháí Dánie! s. k. 
esperes felügyelő, 124. 3 — 1 esperes 

Pályázat. 
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe 

kebelezett derencsényi egyházban, elhalálozás ál-
tal megüresedett 

rendes lelkészi á l lásra 
pályázat hirdettetik. Ezen állással egybekötött ja-
vadalmazás a következőkben mutattatik ki : 1. Az 
egyház által kimutatott hivány szerint való termé-
nyek, told, rét és stóla értéke 690 korona 42 fillér, 
azaz hatszázkilenczven korona és negyvenkét fillér. 
2. Az állam által kiegészített congrua 909 kor. és 
58 f. azaz kilencszázkilencz korona és ötvennyolcz 
fillér. 

Pályázni kívánók a szabályrendelet 14 és 15 
szakaszaiban foglalt rendelkezések szerint teljesen 
felszerelt kérvényeiket 1905 év január 12-éig a fő-
esperesi hivatalhoz adják be. 

Kelt Gőmör- Panyiton és Rozsnyón 1904 év 
december 17. 

Kubinyi Géza. 125. 3—1. Ter ray Gyula. 
egyházmegyei íelügj-elö. főesperes. 



S Z A L A Y G Y U L A 
M Ü O R G O N A - É P I T Ö I N T É Z E T E 

Székesfehérvárot t . 
' ALAPÍTTATOTT 1879. ÉVBEN. 1 

Elfogad megren-
delést "a legújabb 
csőrendszer il lég-
nyomású nemes szó-
lamu hangverseny 
és templom 

orgonák 
elkészítésére jutá-
nyos árak és több 

f évi jótállás mellett. 
Raktáron tart kis-

sebb nagyságú uj és 
átalakított templom 
orgonákat és har-
moniumokat . 

Orgonák évi kezelését és gondozását, va-
lamint átalakításokat, javitást, hangolást m é r s é -
kelt árak mellett az ország bármely részében 
gyorsan eszközöl. 

Köl tségvetést ingyen és bérmentve küld. 
112. 15-4 . 

H Akarácsonyi és újévi ünnepek 
alkalmából figyelmébe ajánlom a 

í lelkész és hitoktató uraknak 
Gyurátz Ferenc ág. lûtv. evang. püspök úr 

L E L K I V E Z É R 
cimü imakönyvét, melyből most újon-
nan a nyolcadik kiadás jelent meg. 

Ára vászonba kötve 1 korona. 
Kapható : 2. - , 3.—, 4.—, 5.— kor. 
árú kötésben is, — megrendelhető : 

K I S S TIVADAR PÁPÁN. könyvke-
reskedőnél 

U g y a n o t t j e l e n t m e g : 
G y u r á t z F e r e n c 

a K E Z I A G E N D A J A 
a második kiadásban. Ara fűzve 3 K 
60 tili. Vászonba kötve 5 lv 60 fillér. 
Bőrkötésben 8 K. 123—25—1 

V i l á g h í r ű ? 

a „REKORD" ^ festészeti müintézet a ki-
ilóan sikerült életnagy-

ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. 96—20—14 
Elsőrangú képek árai : 

Olaj- , a q u a r e l l - é s p a s t e l l f e s t é s b e n f é n y k é p után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korona 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-
é s k r é t a r a j z . ára 5 k o r o n a 

Részletes ár jegyzék bérmentve. 
Egv életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

,^E![0.RD" festészeti i p n í e z B í ! 
B u d a p e s t , VII. , Rot tenbi l l er -utca 46. 

' /itx vfeTT vö&T •/33ST 

Az 1902 . évi versecz i ipar es gazdasági kiál l i tá-
táson és az 1901. évi makói ipar és gazgasági ki-

«K 
M 

(fi 

állí táson a nagy díszoklevél le l k i tüntetve. 

Wegenstein C. L. * 
r r s : első délmagyarországi 

m o r c j o n a - é p i l ő müintézet * 
a 

'X « 
M 
•ii 
M * 

* 
M 

M 
M * 
* * * * 

(villamos üzemre berendezve 

Temesvárott. 
Szál l í t k i tűnő , l e g ú j a b b 

r e n d s z e r s z e r i n t ké sz í t e t t 

~ pneumatikus 

& 
Yr 

» 

Ü l i 
o r g o n á k a t j f 

bármily nagyságban 

lesrolcsóbb á rak mellett. a 
Javítások, átalakítások és hangolások át-
vétetnek, olcsón és kitűnő szakértelem-

mel eszközöltetnek. 
Bővebbi felvilágosítással és költségvetés-

sel szívesen szolgálok. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

^ Az 1896. évi kiáliitáson a nagy milleniumi érem 
^ mel kitüntetve. 27 27 fc 



Minden család pénzt takarít ! ! ! 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 19 0 

Finom ajour G szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
f. 2 20Í.2-90 f. 3 45 111. 2 6 - 7 . 

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak f. 2.10 f. 2.90 

í. 3 40 f. 3.90 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f. 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

L 3 65. 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4M5 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4-95 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

csak f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5.60 

30 rőfös vég I-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bői-
vászon 

csak 8 25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9 4 5 

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4"65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6.85 _ 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4 55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5'iO 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6-40 

30 rőfös vég fehér 
csíkos csinvat ágy-
huzatra csak f, 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7-40 

Remek női ing 
vászonból, kézi hím-

zéssel csak 
85 kr. f. 115 f. 1-55 

Remek női Chiffon 
ing scliweizi hím-

zéssel csak 
f. 1-10 f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

98 kr. f. 1-25 f.1'56 

Remek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. 1-18 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknyák hímzéssel 
csak í. 1.35 f. 1.75 í. 

2,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nyák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3-22 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
hosszú és IVj mtr 

széles csak 
92 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 

2 mtr hosszú, l1/2 
mtr. széles csali 

f. 1-05 

Nemzetközi keresk. i i p i t o öl1 0 
B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. s z . i .e . 

Remek selyem Cloth 
paplan minden szin-

ben csak f, 3.95 

Remek C&schmir 
paplan minden szin-

ben csak 
f. 3-55. 

Készít mindennemű 

vas- és fémöntöde részvény-társaság SZOMBATHELY. 
R a k t á r : Budapest, V., Lipót-körut 15. = 

Gazdasági géneket, SJSS&ü Benzin és szivógáz-motorokat » 
B e n.z i n - m o to r o s c s é p l ö k é s z l e t ek. 

25 25—24 
Malomépitészet ; Uj hengerszékek, minden e szakmába vágó K ü l Ö n l e G ^ S S é d " Legújabb szerkezetű csavaros 

Sép gyártása. Teljes mümalmiberendezések. " ^ ' és szabad, víznyomású borsajtók 
Osborne D. M.-féle világhírű amerikai arató és kaszáló gépek » Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

magyarországi kizárólagos képviselősége. * Kívánatra minden szükségletre külön költségvetés 



H u s z o n k e t t e d i k évToI^ 5 2 . s z á m . O r o s h á z a , 1 9 0 4 . d e c e m b e r 2 9 - é n 

ÉS ISKOLA. 
Előfizetés dija : 

Egész évre . . 12 kor. 
Félévre . . 6 

Negyedévre . 3 „ 

Egy szám ára 24 fill. 

M E G J E L E N I K MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő : Kiadót j 'a^donos és szerkesztő: 

V E R E S J Ó Z S E F . H A J T S B Á L I N T . 

Hirdetés di ja: 

Egész oldal . . 16 kor. 
Fél oldal . . . 8 
Negyed oldal . 4 ,, 
Nvolczad oldal 2 ,, 

Megjegyzések 
„Az új iskolai törvényiavaslat ág. hitv. ev. 
egyházunk szempontjából" cimű cikkre.*) 

Figyelemmel olyasam e cikkel, mert azt hittem, 
hogy cikkíró úr objective fogja megbírálni a javas-
latot egyházunk szempontjából, de már most kény-
telen vagyok kijelenteni, hogy csaÄa címben talál-
tam az igazi egyházi szempontot, awkkFen magá-
ban pedig a nemzetiségi szempont aomborodik ki, 
pedig egyház és nemzetiség talán mégis két külön-
böző dolog. Különben lássuk magát a cikket. 

A bevezetésben általános dolgokkal hozakodik 
elő De már itt is kitűnik célja, a mikor azt mondja: 
,,a mi a földi ha^a , vagy a mint azt ez idő sze-
rint nevezni szeretik, az allam boldogulására stb.'' 
Miért állitja szembe a hazát az állammal, hiszen a 
haza és az állam nem mellérendelt, még kevésbé 
disparat fogalmak, hanem igenis az állam fogalmá-
ban benne van a hsza (föld) fogalma, mert e nél-
kül az állam nem lehetséges. 

Azután áttérve magára a dologra, adja az ele-< 
mi iskola célját, még pedig igy : ,,Az elemi iskola 
célja nem lehet egyéb, mint a gyermek-emberben 
megvetni azon alapot, a melyen az életben tovább 
epithet oly irányban, hogy e Jöldön becsületes em-
berré v á l j é k . E z nem igazi keresztyén szempont. 
Becsületes embernek általában azt tartják, a ki nem 
tesz ro.s/at, ez negativ meghatározás ; vagy pedig 
positive : A mit nem kivánsz magadnak, azt ne tedd 
másnak sem, akkor becsületes ember vagy. A ke-
reszty n erkölcstan tö'ohet kiván ennél, ennek az 
erkölcstannak fő törvénye a szeretet, az altruismus. 
,,A ki elakarja venni a te alsóruhádat, engedd neki 

*) L. „Ev. Egyház és Iskolu" í. é. 47. sz. (ülvünkhöz 
hiveii, mely ^zerint: ,,audiatur et altera pars" — készséggel 
kiadjuk <• cikket is, aunál iukább, mert óhajtásunk és célunk 
ma i» az, mi volt kezdettől fogva, hogy t. i. k ö z ö s erő-
vel fáradjunk a k ö z ö s jó ügy érdekében. F. Sz.) 

felsőruhádat is." „Szeressétek ellenségeiteket." Ez 
a keresztyén ember erkölcsi eszménye. A ki pedig 
igy csehkszik. arra azt mondjuk, hogy erkölcsös 
jellemű ember. Tehát az elemi iskola célja erköl-
csös jellemeket nevelni, vagy legalább megadni ehhez 
az alapot. 

A nevelés céljának kitűzése után elmond köz-
napi neveléstani és módszertani dolgokat és végre 
oda konkludál, hogy mindazokat a dolgokat, melyek 
a nevelés céljának eléréséhez szükségesek, a gyer-
meknek csak anyanyelvén lehet megtanitani. ,,Ez 
oly bizonyos, mint kétszer kettő négy" mondja cikk-
író úi. Bizony pedig kérem ez esetben a kétszer 
kettő öt. Mert a hat éves gyermek olyan csekély 
szókészletet hoz magával az iskolába, hogy az ha-
marosan pótolható — különösea osztott iskolában, 
de osztatlanban is — más pl. magyar szókész-
lettel. 

„Az elemi iskola célja meg lett változtatva. 
(Magyarosan : célját megváltoztatták). Ez a cél a 
magyarországi népnek nyelvileg való egyesítése'- irja 
a cikkíró úr. Hiszen ez sem volna rossz. De az e 
tárgyban hozott törvényeknek nem az volt a céljuk, 
hanem az, hogy alkalom nyüjtassék minden nem 
magyar anyanyelvű állampolgárnak a inagyaV hiva-
talos államnyelv megtanulására. A régi törvény inten-
tiójátúgy tartaná a cikkíró ur helyesnek, ha „alkalmat 
ad (t. i. az állam) a nem magyar ajkú honpolgároknak, 
hogy a ki a kai ja és arra képes, ezen nyelvet (t. 
i. a magyart) elsajátíthassa." Ez érhetetlen. Ha egy 
iskolába jár, mondjuk GO gyermek, 20-nak a szülei 
pedig azt akarják, hogy gyermekeik tanuljanak meg 
magyarul, ki foguá azokat megtanitani. Csak nem a 
tani-.ó ? Hiszen az iskolában tömegtanitás van. Vagy 
talán külön iskolát kellene nyitni számukra. Hát azt 
milyen forum döntené el, vájjon képes-e valamely 
gyermek a n.ag. ar nyelv megtanulására ? Nohát a 
törvénynek nem is volt soha ilvei; elcsavart inten-



dója, hanem igenis a?, hogy minden gyermek tanul-
jou meg magyarul. 

..Mig az előzd, erre vonatkozó törvény azt kö-
vetelte, hogy a magyar nyelv az elemi oktatás kö-
telező tantárgya legyen minden iskolában, addig a 
mostani javaslat már azt követeli, „hogy minden, 
az elemi iskolának hat osztályát végzett gyermek a 
magyar beszédet annyira elsajátitsa. hogy az ő élet-
viszonyainak megfelelően gondolatait magyarul he-
lyesen kitudja fejezni, továbbá tudjon magyarul fo-
lyékonyan irni és számolni ', olvassuk tovább. Az új 
törvényjavaslat ezen idézett passusát cikkíró úr úgy 
tekinti, mint haladást a létező törvényhez képe-t. 
Pedig nem az hanem csak világosabb kifejtése a 
meglevőnek. Az 1S79. évi XVIII. t.-c. elrendeli a 
magyar nyelv tanitását minden iskolában. A 4. §. 
ugyanis azt mondja : ,.A magyar nyelv az összes 
bárminemű nyilvános népiskolákban a köteles tantár-
gyak közé ezennel felvételik' Most már kérem, mi-
ért tanítunk valamely nyelvet az. iskolában ? Xemde 
azért, hogy a tanuló az illető nyelven tanuljon meg 
beszé'ni. Hát az új javaslat többet kíván T Ugy-e 
bár nem ? Mert hisz az írást és számolást csak nem 
vehetjük többnek. A javaslat idézett pontja csak ele-
jét akarja venni az olyan téves — többnyire rossz-
akaratból származó — magyarázatoknak, a milyet a 
cikkíró úr is a régi töményhez hozzáfűz. Bizonyosan 
azért szúr tzemet a javaslat szóban levő pontja, 
mert nem lehet elcsavarni — még rosszakaratbol 
sem. 

„Azt nem akarjuk itt fejtegetni — sóhajt fel a 
cikkLó úr — hogy az ily igyekezet (t. i. „a hazai 
népeknek egy nyelvűvé való tevése'- a miről külön-
ben a javaslatban egy szó sincs s csak a cikkíró úr 
találta ki) az Isten jogaiba és hatáskörébe való avat-
kozás". Hát az kérem, nem az Iston jogaiba és ha-
táskörébe va'ó avatkozás, a mikor a nemzetiségi is-
ko'ákban magyargyülöletet oltanak be a tanulókba. 

Azután felveti a kérdést : ,,Vájjon az elemi 
iskola a kontemplált törvény alapján megoldhatja-e 
valódi feladatát, elérheti-e az igazi célt.'4 válasza 
persze tagadó. Ezt a következőkkel igyekszik bebi-
zonyítani. „A javaslat 13. §-a 15 tárgyat vesz, fel 
az elemi oktatásba — és a cikkíró úr szerint — e 
miatt nem jut majd idő a vallastanitásra." Sőt még 
ezeket a szegény tárgyakat is megsajnálja, hogy 
majd a magyar nyelv miatt ezekre sem jut lieten-
kint egy fél óra sem. 

Hiszen lia betű szerirt vennők azt az ominózus 

13. §-t, akkor igaza volna ?, cikkíró úrnak, de , a 
betű öli" 

Sem az anyanyelvet, sem pedig a magyar nyel-
vet külön tárgyként tanitani nemcsak nem kell, 
de nem is szabad, hiszen az elemi iskolában nem 
képezünk nyelvészeket, vagyis nem tanítunk nyelv-
filozófiát, hanem tanítunk magyarul vagy anyanyelven 
helyesen beszélni. A beszédhez pedig tárgy is kell. 
Nos hát osszuk fel azt a sok tárgyat a két nyelv 
között, akkor lesz _ mindenre elég időnk, lévén igy 
már csak 13 tárgyunk. 

Vegyünk alapul egy osztatlan iskolát "-heti 30 
órával. Magyar nyelven tanítjuk majd pl. a követ-
kező tárgyakat: 1. Beszéd- és értelemgyakorlatv-k 
2 óra, 2. Mennyiségtan 6 óra. 3. Természetrajz és 
4. Természetien '2 óra. 5. Ének 2 óra. 6. Gazda-
ság 1 óra. 7. Testgyakorlás fél óra. Olvasás 2 óra, 
összesen 14 óra. Anyanyelven : 8. Földrajz 3 óra. 
9. Történelem és 10. alkotmánytan 2 óra. Olvasás 
4 óra, összesen 9 óra. A (11) rajzot és (12) a 
kézimunkát mint csendes foglalkozást tanítjuk. Ma-
radna (13) vallástanitásra hetenkint 7 óra. Ebből a 
7 órából az egyházi énektanításra elég 2 külön féi 
óra, mert hiszen régi jó szokás szerint ev. iskoláink-
ban minden tanitás énekkel kezdődik és végződik. 
Marad tehát tisztán vallásra 6 óra s ennél többet 
egy osztatlan iskolában sem fordítottak eddig seil 
Hátha még — a mint cikkíró úr egy helyen meg-
jegyzi — a legtöbb tárgyat olvasókönyv alapján ta-
nitanók. Ezek rideg számok, de a^t is tudja minden 
pedagógus, hogy a valláson kivül niiuden tárgynál 
van alkalom, ha nem is speciab'ter felekezeti, de 
mindenesetre legalább általános vallás-erkölcsi érzel-
mek keltédére, vagyis minden tárgy alkalmas a val-
lástan támogatására. Az egyházi cél tehát eléretik 
és eléretik - tessék megkérdezni a kiskőrösi, nyír-
egyházi, csabai, pincédi, szarvasi stb. tanítóktól — 
a másik kettő is. Osztott iskolánál természetesen 
még kedvezőbb lesz az állapot és igy megmarad 
sértetlenül az országnak az a bizonyos talpköve is. 

A következőkben a tanitó felett sajnálkozik. 
Két gazdája lesz, meg aztán vannak tehetségtelen 
gyermekek is, s törvény pedig nem rendel tölcsért, 
a melyen keresztül megtölthetné a fejüket tudo-
mánynyal és igy majd nem felelhet meg feladatának. 
Hogy igenis megfelelhet feladatának minden tekin-
tetben, azt, azt hiszem a fentebbiekben bebizonyí-
tottam, a tehetségtelen gyermekekért pedig eddig 
sem bántotta senki a tanítót, ezután sem fogja. Két 
gazdája pedig nem lesz, mert a világi hatóság csak 



a*\or fuir a dolgába avatkozni, ha nem teljesiti kö-
k . s s é g é t , vagy izgatni fog áz állam ellen. Ez pe-
dig ogy házunk na t* nem lesz kárára, sőt ellenkezőleg, 
mert meg fogja azt tisztítani olyan elemektől, a 
malyek miatt csuk gyanúsításoknak volt kitéve és 
ezután nem fog előfordulni olyan eset, mint eddig 
elégszer, hogy orgazda itélt a tolvaj felett. 

Azt irja a cikkíró úr : ,,a felvidéken kormány-
párt-állam, és a kormánypártellenes-államellenes." 
Persze, mert a felvidéken a tótok — mert ezeket 
érti a cikkíró úr, ha nem is mondja — vagy kor-
mánypártiak vagy nemzetiségi-pártiak. Hogy pedig a 
nemzetiségi pártiak milyen hazafiak, talán legjobban 
illusztrálja az, hogy az általuk választott nemzetiség 
képviselők közül hazaíias kirohanásaiért egy-kettő 
most is Vácon vagy hol hűsöl. Vagy talán tudna 
mutatni a cikkíró űr pi. Tűrócban olyan pl. Kossuth-
párti tót tanítót, a kit kormánypárti tanfelügyelője 
e miatt üldözött ? íme a cikk vége : „Akármilyen 
optimisztikus szemüvegen keresztül is nézzük (ma-
gyarosan : nézzük is) a javaslatot, az a mi ág. hitv^ 
egyházunk nem magyar nyelvű iskoláinak pusztulá-
sát jelenti. De ezzel egyházunk alapjai is aláásat-
nak." Feltéve, bár ez a cél ebből a javaslatból a 
legnagyobb rosszakarattal sem magyarázható ki, hogy 
szórványosan bár, egyes egyházak megmagyarosod-
nának, ezáltal egyházunk alapjai egyáltalában nem 
érintetnének. Hiszen a cikkíró úr ci tá l ja : „Tanítsa-
tok minden népeket !" tehát az egyház — a vallás 
— nem függ a nemzetiségtől. Vagy azok az egy-
házaiuk — illetőleg azok tagjai — a melyek haza-
fiasan gondolkozó lelkészek és tanítók buzgalma kö-
vetkeztében részben, vagy egészben megmagyarosod-
tak, rjsszabb evangélikusok talán mint azok, a me-
lyek megmaiadtak régi anyanyelvük mellett ! Ezt 
talán cikkíró úr sem akarná bizonyítani ? 

Azt hiszem, sikerült bebizonyítanom, hogy a 
javaslatban foglaltak keresztül vihetők, egyházunk 
szervezetét, önkormányzatát és tanítását nem érintik 
tehát nem is veszélyeztetik és csak azokat fogják 
sújtani, a kik egyházi köpenyeg alatt államellenes 
politikát űznek. 

„Adjátok meg az Istennek, a mi az Istené és 
a királynak, a mi a királyé 1" Isten velünk. 

Matthaeidesz György. 
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Kicsinynek látszó, dolgok, de jellemzik. 
A mindennapi élet ezerféle viszonyainak ezer-

féle váitozásáiaban sok oly dolog, sok olyan esemény 
fordul elő, mire ügyet sem vetünk, figyelmen kivül 
hagyjuk, vagy ha megállapodunk is mellette, ha 
szemünkbe ötlik is, csak egy pillanatig tart az egész 
s tova sietünk mellette, mintha gondolkodásra érde-
mesnek sem tartanók. Pedig akár egyes emberek, 
akár egész nemzetek megismerésében sokszor sokalta 
fontosabbak és jellemzőbbek a kicsinynek látszó dol-
gok, mint a világra szóló csodásnak tetsző esemé-
nyek. S igy van ez az egyházi elet mezején i<. I t t 
is történnek, itt is előfordulnak gyakorta csekélybe, 
lényegtelennek látszó dolgok, mikre ügyet sem ve-
tünk, pedig bizony-bizony sokkal inkább jellemzőbbek, 
sokkal nagyobb fényt vetnek, akár az egész egy-
házra, akár annak vezetőinek gondolkozás módjára, 
mint kötet számra irt történetek vagy tudós jellem-
rajzok. Nézzünk csak néhány ily csekély, kicsinynek 
látszó dolgot — mit figyelemre alig látszik valaki 
méltatni, pedig bizony azok nagyon jellemzők. 
Köztudomásu, hogy napjainkban minden egyház az 
irodalom terén is nagymérvű tevékenységet fejt ki. 
s igy e téren is egyik a másikat túlszárnyalni, fö-
lülmúlni törekszik. A sajtó óriási hatalmát elismeri 
minden felekezet. Hogy korunkban a szószék nem az 
egyedüli népnevelő eszkőz tudjuk mindannyian, s ép 
azért a sajtó ut ján igyekszik minden felekezet igaz-
ságát s befolyását érvényesíteni s fentartani. Mi 
evangélikusok a Luther-Társaság, a reformátusok a 
M. Pr. J . T. s a róm. kath., kik noha jó ideig 
féltek a nép kezébe könyveket adni — belátva en-
nek áldásait a protestánsoknál, a Szent-István Tár-
sulat által fejtenek ki nagy tevékenységet. De iro-
dalmi téren, s a sajtó utján az egyházias szellemet 
ápolni törekszik, a magyarországi unitárius egyház 
is. Bizonyítja ezt a Józan Miklós budapesti un. 
lelkész szerkesztősége alatt megjelenő u. n. „Unitá-
rius kis könyvtár" mely füzetes vállalatban foglal-
kozik az unitárius egyházat érdeklődő dolgokkal, is-
mertetvén ezèn egyház tanait, nézetét, meggyőződé-
sét, szellemet. Erről óhajtok a következőkben né-
hány szót szólani. Az „Unitárius Kis Könyvtár" 
70 — 72 sz. füzete J . E. Carpenter nyomán ; „A 
halhatatlanság helye hitelveink között" c. alatt a 
halhatatlanság nagy kérdésével foglalkozik. Xem 
szándékom jelenleg e kérdéssel foglalkozni, s ezzel 
kapcsolatban a fenti füzet tartalmát ismertetni — 
felette hosszadalmas dolog lenne ez ! A különben 



érdekes fejtegetésből csak egy-két mondatot kapok 
ki, n.int jellemzőt az unitárius egyház gondolkozás 
módjára és szellemére. Az unitárius egyház felfogása 
szerint; : „Az eredeti evangéliumok nehezen illeszthe-
tők 1 e a mai kor keretébe," s ehhez képest átdol-
gozásra szoruluak (11 o . ) ; majd a végi-O <-
leletről és feltámadásról szólva, ezt mondja : „Eb-
ből a-< eszmekörből a ker. egyház mindezideig ki 
iiem bontakozott. Tedeumában most is igy énekel a 
Krisztusról : „Hisszük, hogy eljövendesz megítélni 
minket." Most is együtt emlegeti hitvallásában a 
test feltámadását és az örök életet. Minthogy azon-
ban a7, ilyen fogalmak a mi láthatárunkról végképp 
eltünedeznek, nincs miért vitatkoznunk az a/ó/n'os 
(örök) különböző értelmezései fölött." (13 1.)— Tá-
vol áll tőlem, hogy, akár az első nézettel szemben 
rámutassak avagy fejtegessem a mi ker. elvünket, 
mely szerint : ,.Verbum Dei manet in aeternum !," 
avagy akár az utóbbiakkal szemben védjem a ke-
resztyén hit fenséges és boldogító igazságait, a mint 
izt apostoli hitvallásunk, a Hiszekegy magában 
foglalj.). A mely egyházban a ker. hitnek üdvözítő 
s örök igazságai „végképp eltünedeznek' • — ott 
gyarló emberi ajak szava kiáltó szó a pusztában ! 

A közelmúltban egy müveit, igen olvasott, s 
vitatkozni szerető evang. férfiúval beszélgettünk h o s -
szasan két kérdés fölött, az egyik : ki, s mely egy-
ház nevezhető keresztyénnek ? s a másik : mely egy-
ház nevezhető protestánsnak ? Az első kérdésre kö-
zös feleletünk vala ez : A ki s a mely egyház hisz 
a Jézus Krisztusban, vagyis Jézus valóságos isten-
ségét hiszi, s az apostoli hitvallás, az u. n. kö-
zönséges kô^ôs keresztyén hitvallást elfogadja. A 
másik kérdésre felelünk vala : Protestánsnak nevez-
hető, s e név alá tartozik mindazon egyház, mely 
a szentírás illetve a Krisztus evangplioma alapján 
áll (a mely átdolgozásra éppenséggel nem szorul.) 
Ezen ker. és prot. egyházakhoz tartozik-e tehát az 
unitárius egyház is? — e kérdés jut eszembe, mi-
dőn most, e sorrkat irom. 

A fentiek ahipján valójában nem csodálkozom 
ha református testvéreink néhány évvel ezelőtt a 
Protestáns Irodalmi Társaság gyűlésén Hy igen 
fáztak nz uniláriusoknak a protestáns társaságba 
való felvételétől. Pedig a híteikkek elfogadása vagy 
elvetése nem is látszik oly nehéz dolognak a refor-
mátusoknál, mit bizonyít a következő — második 
jellemző — dolog. 

A „Magyar Szó" f. évi 154 számában Sipos? 
János ev. ref. lelkész „Történelmi ig;zolása:< „.Ida-

tok a7 egységesítendő Liturgiához" c. propositicim 
nagyrészének" c. cikkének 7-ik pontjában ajánlja a 
zsinati atyáknak, hogy az apostoli hitformábcl a 
„szállá ala poklokra" részt kihagyják. 

Hogy a református egyház hivatalos tana sze-
rint a „szállá alá poklokra" liitcikk bennfoglaitatik-e 
a hitcikkek között, nem tudom. Rácz Kálmán theol. 
lie. pápai tanár szerint (L. Tneol. Ismeretek Tára 
III. küt. 93. 1. : Pokolra szállása Krisztusnak c. 
cikk) e hitcikket „a ref. egyház nem fogacta el,"-
mig a dr. Erdős József debreczeni theol. fruuír for-
dításában megjelent káté szövegében, mely Kátét a 
tiszántúli egyházkerület adta ki, bennfoglaltatik. A 
Káté 44-ik kérdése ugyanis igy hangzik : Miért te-
szed ezt is hozzá" „szállá alá poklokra?" A hit-
cikkre vonatkozólag, *— melyről Kálvin azt ál-
litja „hogy e.í oly fontos megváltásunk szempontjá-
ból, ho»y egy jó rész az Ur halálának gyümölcsei-
ből elveszne, ha ezt figyelmen kivül hagyjiók" — 
a re'í. tanmagyarázat nem határozott. Bizonyítja ezt 
az említett 44-ik kérdésre adott ezen felelet : ,,Azért 
hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos 
legyek a felől, hogy az én Uram a Krisztus, az ő 
kibeszélhetetlen gyötrődése, szenvedései és rettegései-
vel, melyeket lelkében, a keresztfán, és annak előtte 
is elszenvedett — engem a pokoli aggodalomtól és 
gyötrelemtől megszabadított." 

E felelet — mint Dr. Antal Gr. helyesen meg-
jegyzi — ,.a kérdéses hitcikknek inkább gyakorlati 
alkalmazását, mint helyes magyarázatát tartal-
mazza". (Yan Oostersee : „A Jleidelbergeti Káté 52 
egyh. beszédben ' 221. 1.) Nálunk ág. hitv. ev-nál 
— tudtommal — a hitcikk el- vagy el nem foga-
dása fölött vita nem folyt, hanem igenis a fölött, 
vájjon Krisztusnak csak lelke szállott-e alá a pok-
lokra (Ujabban L. Hanns is e nézetet vallja), avagy 
teste is. Egyházunk tana ezt mondja: , ,A mi már 
a poklukra szállást különösen is illeti, Aepinnel - -
első ^ " i b u r g i ev. lelkésszel — szemben, ki 1544-
ben a 16. zsoltár magyarázataként kiadott müvében 
azt állitá, hogy Krisztusnak csak lelke szállá alá 
poklokra, hogy ott helyettünk, azaz a mi bűneinkért 
lakoljon s minket a pokol gyötrelmétől megszaba-
dítson, továbbá, hogy Krisztusnak teste mindaddig, 
a mig Isten az ő lelkét vissza nem szólitá s vele 
feltámadásakor újra nem egyesité a sirban maradt, 
s ki a poklokra szállást ez okon az alázatosság 
állapotához számitá : tanítjuk, hogy Krisztus egész 
szemelve - Deus et homo — szállt alá poklokra 
még pedig a végre, hogy teljes diadalt arasson a 



Sátán s a sötétség hatalma felett s ekként azoknak 
mi felettünk való uralmát megtörje.'" Evang. egy-
házunk tana szerint tehát : „A poklokra-szállás azon 
való igaz és természetfeletti ténykedés, minélfogva 
Krisztus, mihelyt a halál kötelékeit széttépte és 
megelevenedett, egész személye szerint a gyötrelmek 
helyére ment, hogy az örök halálon és ördögön vett 
győzedelmét az elkárhozott lelkeknek megmutatná s 
élük és holtak felett való teljes hatalmát és közön-
s é g e araságát mindeneknek tudtukra adná," (Dr. 
Musznyik E. : „Ev. Dogmatika.") A ref. tannal szem-
ben, mely a jokolra szállást a heidelbergi káté sze-
rint egynek látszik venni az Üdvözítőnek keresztfán 
történt szenvedésével és gyötrő kínjával s igy a „ke-
resztre feszitették, meghal a és eltemettetek'" után 
fölöslegesnek tartja cl * jSZ álla alá poklokra"' cikket 
— mi evangélikusok e hitcikket szószerint értelmez-
zük, hisszük és valljuk, mert bizony e nélkül, hogy 
Kálvin szavaival éljünk ,,egy jó rész az Ur halálá-
nak gyümölcséből elveszne, ha ezt figyelmen kivül 
hagynók, mivel ez oly fontos magváltásunk szem-
pontjából." Mert hiszen, mint L. Hanns mondja, 
a mily szükséges, hogy Krisztusnak érettünk sirba 
kellett szállania, ép oly szükséges, hogy mi érettünk 
a poklokra is leszállott legyen. Ha Kiisztus poklokra 
nem szállott volna, nem tudhatnánk vájjon Krisztus 
leg} v-e azt mi reánk nézve is, és igy félnünk 
kellen«, bogy poklokra vettetünk. Hiszen ha Krisz-
tus poklokra nem szállott, úgy le sem győzte azt; 
mivel azt csakis úgy győzhette le, ha poklokra szál-
lott s az ördögöt és a pokolnak szellemeit legyőzte. 
A mi bűneinkért szállott ő a poklokra, s mint Is-
ten és Úr jelent ő meg ott, ki a Sátánt legyőzte s 
a pokloknak kapuit bezárta a hivő keresztyénekre 
nézve. Ha tehát hű maradok Krisztushoz, nem jut-
hatok a poklokra, reám nézve nem létezik az. A 
„poklokra szállás" tehát, határozottan és világosan 
hirdeti a szentirás a 16. Zs. és I. Péter. III. 19, 
IV. 6-on kivül, melyet a réf. e hitcikknél említenek, 
Ef. 4 v j -10-ben . 

A hitcikkre vonatkozó s ref. részről felemiitett 
történeti adatokkal szemben, mely szerint e cikk 
csak a IV-ik században csatoltatott az ap. hitvallás-
hoz, s hogy továbbá az ujabb korban egyesek — 
mint üdvösségre ni'lkülözhetőt elmellőzik, legyen 
Uitbad utalnunk arra, hogy e hitcikket az egyház-
ban mindenkoron o l y fontosnak tartották, hogy a 
régi időkben Nagyszombat estvéjén rendesen Krisz-
t u s p o k l o k r a s z á l l á s á r ú i prédikáltak, s csak az ujabb 
k o r b a n s z a k í t o t t a k e m á r már törvénnyé vált szo-

kással. (L. Harms: Das ap. Gl. bek.) Azi mondja 
a fent megnevezett ref. lelkész cikkíró, hogy propo-
sitióiban, illetve intentióiban a legjobb szándék ve-
zérli, — ezt készséggel elhisszük — továbbá, hogy 
előtte „a vallásosság emelése lebegett", s „ha pro-
positiói elfogadtatnának, a vallásosság fellendülésére 
nagy befolyással lennének." Hogy az ap. hitv. em-
iitett hitcikkének változatlan meghagyása a vallásos-
ság hanyatlására szolgálna, mig annak kihagyása „a 
vallásosság fellendülésére nagy befolyással" lenne — 
valóban érthetetlen, sőt vakmerő állítás. Ám reánk 
nézve közömbös vájjon a ref. zsinati atyák elfogad-
ják-e propositiót vagy sem. Jelenleg csak rá akar-
tam mutatni a ref. testvérek részéről oly igen erő-
sen hangoztatott, szabad szellem egy szomorú ered-
ményére. De vonjuk le eme körülményből a fontos 
tanúságot is : ragaszkodjunk drága hitvallásunkhoz 
s ennek alapján higyjünk hiven, rendületlenül, s ak-
kor magának a pokolnak kapui sem diadalmaskod-
hatnak felettünk ! R. K . 

Kisdedek halálára. 
(„Zeucli hin, mein Kind !" Gottfried Hoffmann után szabadon 

Pekàr Károly.) 

Menj gyermekem ! mert Isten hív maga 
E gonosz világból. 
Bár halálod szivemnek Kinpada, 
De parancs az Úrtól; 
Azért tovább fel se' panaszlom, 
Megadással, zokogva mondom : 
Menj gyermekem ! 

Menj gyermekem ! Isten téged nekem 
Csak kölcsönbe adott. 
Időd lejárt, most már vissza veszen, 
Azért menni hagyott. 
Menj ! mert ez az Úr rendelése, 
S mit 0 akar, azt viszi végbe. 
Menj gyermekem ! 

Menj gyermekem! a mennyben feltalálod, 
Mit a világ nem ád : 
Vigasztalást, békét, amint vágyod ; 
S ott szenvedés se' bánt. 
Itt félelmek körében élünk, — 
Örök derii lesz ott mivélünk ; 
Menj gyermekem ! 

Menj gyermekem ! mi utánad megyünk, 
Amint az Úr behitt. 
Előbb indulsz — mintsem balvégzetünk 
Végkép' elkeserít : 
Ki soká élt, — sokat szenvedett, 
Ki korán hal, — ér több örömet ; 
Menj gyermekem! 



Menj gyermekem ! angyalok már várnak 
Ártatlan lelkedre. 
Majd ott teszen szent fia az Úrnak 
Koronát fejedre. 
Ég veled ! most már szabad lélek, 
Ki a végső harcot átélted: 
.Menj gyermekem ! 

KÉRELEM. 
Tisztelettel kérjük előfizetőinket, méltóztassanak 

az előfizetést megújítani, s a lapot erkölcsileg is 
támogatni. Minden irányban független lapra nagy 
szüksége van egyházunknak, azért bizalommal kér-
jük a támogatást ; és hogy a szegényebb fizetésű 
lelkészek is, akiknek érdekében annyiszer küzdött-
tünk, nem siker nélkül, megerőltetés nélkül meg-
rendelhessék ezután is, az előfizetési dijat leszállít-
juk negyedévenként 2 koronára. 

Veres József. 

Belföld. 
„Ajánlat" cim alatt nyilatkoztam a lap utolsó 

számában a Hivatalos Közlöny ügyében; nem tud-
tam, liogy annak kiadása már el van határozva ; 
ajánlatom tehát, melylvel önzetlenül az egyházi 
közigazgatásnak akartam szolgálatot tenni tárgyta-
lanná vált; ámde a lap ügyében lesz legközelebb 
egy-két szavam. 

Régi esperesség megszűnése. Történelmi 
fontossággal biró gyűlést tartott f. hó 13-án a VI. 
s\ab. kir. városi esperesség. Az 1546-ik év óta, te-
hát 358 éven keresztül fennállott ezen esperesség 
föloszlató közgyűlése volt ez. (A történelmi hiteles-
ség okáért megjegyezzük, hogy az esperesség mint 
ötvárosi inperintendentia állt fenn III. Károly reso-
utiójáig, mely sok és keserves küzdelem után 
négy egyházkerületbe osztván a magyarhoni evang. 
egyház egyházközségeit, ez a superintendentia az 
1743. évben beleolvadt a tiszai' egyházkerületbe 
(dobsinai egyezmény), de mint ,.kiváltságos" espe-
resség továbbra is fennállott. — Sz.) A feloszlatást, 
melyet, különösen földrajzi viszonyok tettek kívá-
natossá (egyházai három vármegyében vannak el-
szórva) ezidén a kerület és az egyetem is kimon-
dotta. .-L föloszlató határozat a december 13-il-i 
gyűlésen foganatosíttatott. Midőn erről bizonyos 
fájdalmas érzéssel veszünk tudomást, egyúttal el-
vonulnak lelki szemeink előtt ezen magyarhoni 
evang. egyházunk zaklatott életében tatán a leg-
dicsőbb múlttal biró esperességünk életére kihatott 
fontos történelmi mozzanatok is. Előttünk áll 
Stockei Lénárd-bártfai lelkész, a felv.déki evangeli-

gelikusok vezérférfia a „confessio pentapolitana"-
val, de felújul lelkünkben egy Barbianó (Kassán),. 
Karaffa (Eperjesen), Bársony és Pethö (Lőcsén), 
Heister (Késmárkon stb. nevekhez fűződő szomorú 
emlékek is, feltárva előttünk magyar hazánk 
alkotmányának és evang. egyházunk törvénybizto-
sitotta szabadságának romjait. 

De az evangéliumhoz ősi erővel ragaszkodó 
őseink hitbuzgósága és áldozatkészsége e romokon 
is tudott újat építeni és az immár megszűnt espe-
resség múltja is tanúságot tesz arról, hogy evan-
gelikus öntudat és akarat végre is diadalt arat. 

Utolsó esperese a fényes történelmi multta| 
bíró egyházmegyének — Dianiska Anclr/'" lőcsei 
lelkész-esperes és elnöktársa : Benc\ör u^a fel-
ügyelő f. hó 11-án vezették az utolsó gyűlést, mely-
nek tárgya épen a feloszlató határozatnak végre-
hajtása volt. 

Lelkészjelölés. A kassai 1. magyar-német lel-
készi állásra, néhai Csiskó János helyére, a f. hó 
18-án tartott jelölő gyűlésen, az érdekelt egyház-
tagok Möhr Bélát jelölték, aki már hosszú évek 
óta nagy odaadással végezte a segédlelkészi és 
vallástanitási teendőket. Az elnökség Dómján E. 
fancsali lelkészt jelölte, 

Szakvizsgálati tételek. Az 1904—5, évre a kö-
vetkező szakvizsgálati tételek tűzettek ki : 

Pozsony: I. Exeqetikai: ü bűn elmélete az új 
szövetségben ; 

II. Svstematikai : A praedestinátióra vonatkozó 
controversiák története ; 

III. Gyakorlati : Minden nyelvre egy-egy szent-
beszéd. 

Sopron : I. Exeqetikai: 1. Jób. XXXVIII. 1—38 
v, magyarázata, különös tekintettel a kozmológiai 
képzetekre. 

2. A kísértés történetének Máté IV. 1—II. v. 
alapján való magyarázata. 

II. Systematikai : 1. Jézus Krisztus munkájá-
nak ismertetése a hármas hivatal képében. 

2. Az emberi szabadság tényének megállapí-
tása és fogalmának kifejtése. 

III. Gyakorlati : Egyházi beszéd ft. püspök úr 
által kitűzött alapigére. 

IV. Curricnlum vitae. 
Az eperjesi kijelölt tételek ez idő szerint nem 

állanak rendelkezésűnkre. Azokat valamely legkö-
zelebbi számban közöljük. 

Fehér Ipoly panonnhalmi főapátnak a király a 
közügyek és a tanügy terén szerzett érdemei el-
ismeréseit! a titkos tanácsosi méltóságot díjmen-
tesen adományozta. Protestáns püspök miért nem 
kaphatja ezt a kitüntetést? Hiszen protestáns püs-
pökök is szereztek érdemeket a közügy és a tan-
ügy 'terén — vagy azok számára nincs a fejedelem-
nek kitüntetése Ez nem egyenlőség ! 

Vallásos esték cimen Orosházán ez idén is 
tartattak énekkel és szavalatokkal egybekötött fel-



olvasások. Az estéket igen szép számu közönség 
szokta látogatni, valláskülömbség nélkül. Az első 
ilyen estén Kovács Andor lelkész tartott „Szabad-
ságért és igazságért" cimen szép és tartalmas teL 
olvasást. F. hó 11-én pedig Hajts Bálint lelkész tar-
tott felolvasást „A reformáció hatása" cimen, Lut-
her nagy müvét nemcsak mint vallási megúj-
hodást, hanem mint politikai, sociális és közgazda-
Sági kultur mozgalmat jellemezve. 

Külföld. 
Szászországban és Württembergben lá-

zas ev. belmissiói tevékenység észlelhető. Azt ol-
vassuk, hogy az elárvult papleányok segélyezésére 
alakúit egyesület az utolsó évben 4850 márkát osz-
tott ki s még külön 1262 márkát sürgősebb ter-
mészetű segélyezésre fordított, A neufriedsteini 
papleányi otthonnak 1510 márkát juttatott, A tag-
sági dijból befolyt 3978, kamatokból 2303, s a tő-
kevagyon G0 ezer márka. Külön legátumként G00 
márkát kapott. - - Az ulganövérek egylete okt. ha-
vában Stuttgart városában ülésezett, a hol 7 új 
nővért avattak fel belmissiói szolgálatra. Évi jelen-
téséből közöljük a következőket: A nővérek száma 
130. Állomásainak száma 53, ebből 23 betegápoló 
intézet. A Károly Olga korházban az 1903—1. év-
ben 1363 beteget ápoltak, az összes állomásokon 
31390 beteget. Külön a poliklinikán 2275 egyént 
ebből 1146 gyermeket. Tekintélyesebb leányok fél 
évi betegápoló tanfolyamot végeztek. Az egylet évi 
7000 márka hiányt mutat. Építési alapja 50 ezer 
márka. Az egylet iránt a legszélesebb ev. vvürtem-
bergi körökben igen élénk az érdeklődés. 

/1 német protestáns-egvlet okt. hó elején Berlin 
városában tartotta rendes évi közgyűlését. Ez egy-
let 41 év óla áll fenn. Megalapítói voltak Rothe, 
Bunsen, Bluntschli, Holtendorf és mások.'Azame-
rikai unitáriusok is voltak azon képviselve. A kor-
szellem haladásának hódoló szabadelvű protestan-
tismus érdekeit szolgálja. Dogmatikai álláspontja 
latitudinárius. A 7o-es években nálunk Magyaror-
szágon is virágzott, s megteremtette Kovács Albert 
vezérlete mellett az eredeti és fordított theol. mun-
kákban gazdag prot. theol. könyvtárt. Az első na-
gyobb előadást Dorner kőnigsbergi theol. tanár 
tartotta ,,a kei', tan a mai theol. tudomány érvé-
nyében"- címmel, a melyben a keresztyénség ész-
szerűbb lényegének meghatározását sürgeli. Majd 
Traub dortmundi lelkész és ismert nevű polémi-
kus író az egyház és a socialdemokraliáról érte-
kezett, a melyre aztán Naumann lelkész, az ismert 
nevű ker. socialista iró az ev. egyház és a |elen-
kori sociális mozgalomról tartott előadásával vála-
szolt. Egyházunk sociális feladatait vitatta a ker. 
közösségi élet folytonos kiépítésében. Utóbbi elő-
adáshoz igen élénk vita fűződött, a mely nem egy 

termékeny gondolalot vetett felszínre. Az utolsó 
2 előadást Sul\e drezdai és Ma ver kaiserlauterni 
lelkész tartotta a kathólicizrnus legyőzetéséről, 
mint az atheismus hatalma megtöréséről. Jézus 
eredeti vallásának helyreállításában van az erő a 
kathólicizrnus és atheismus legyőzetése tekinteté-
ben. Jézus vallásával szemben a legnagyobb ellen-
tétes hatalom az atheismus, a ki fogadja az emberi 
és az isteni személyiséget egyaránt. Az „erő és 
az anyag" elvével megtagadja a személy.es terem-
tőt s a személyes szellemi életet általában véve. A 
római egyház is a maga mágikus szertartásával 
egy személytelen hatalom. Még behatóbban foglal-
kozott az isten- és emberellenes atheismus rejte-
getésével Mayer lelkész, s azt hangozhilta, hogy 
a pápás kathólicizrnus végső eredményében mate-
rializmusra és atheismusra vezet. A protestáns 
egylet közgyűlése a vallásos oktatás reformálásá-
val és egyszerüsilésével is foglalkozott. 

Mecklenburgbau a reformálió emlékünnepén 
ülték meg ez idén a szószékekről elhangzott dicsé-
retekkel az áldásosán működő „Gotteskasten" 50 
éves fennállásának jubileumát. Keletkezésére a 
Gusztáv-Adolt-egyesüiet volt befolyással s célját 
kezdettől fogva „a szorongatott hitsorsosok segé-
lyezése" képezte a német földön és a külföldön, 
főleg Amerikában — egyaránt. 1854-ben adtak ki a 
hithű mecklenburgiau. egy felhívást s már 1859-ben 
jelent meg az első jelentés Mecklenburg eg\ liáz-
tudöjnánvokban mindenfelé való megalakulásáról. 
Az adományok szépen folytak be s azóta is „Got-
teskasten Meklenburgnak egyik legkedveltebb és 
legmunkásabb intézménye, 1561 óta Rostockban 
tanuló osztrák és magyar ev, theologusokat segé-
lyez, — sajnos, a mi ifjaink közül gyakran az erős 
lót nemzetiségi sziveket. Körülbelől 40 év óta az 
évi bevétel 9000 márka s hagyományokból 27 ezer 
márka tőké- is gyűjtött. A Gotteskasten többi né-
met alakjaival élő összeköttetést tart fenn. Ez 
egyesült intézmények munkásságának tere Német-
ország, Ausztria, Magyarország, Tótország, Svájc, 
Franciaország, Eszakamerika, Brazilia, Peru, Auszt-
rália. és Délafrika. Az utolsó évben mind-
össze 117670 márkát gyűjtöttek s maga Mecklen-
burg 9263 márkát. Külön orgánumaik is vannak, a 
melylyel terjesztik és népszerűsítik annak [ügyét. 
Kár, hogy gyakran nem épen az ev. szeretet hang-
ján és modorában az egyetemesebb jellegű Gusz-
táv Adolfegyesülettel versenyez. Ugyancsak Mack-
lenburgból nem épen örvendetes dolgokról értesü-
lünk. A legnagyobb mértékben silányak a papi ja-
vadalmazások. A kormány a papi fizetések rende-
zésének tervezetét 6000 márka maximummal elve-
tette, a mi pedig csak 300 ezer márkát tett volna 
évenként szükségessé. A minap a maklenburgi 
lelkészi egyesület egy siralmas hangú felhívást bo-
csátott közzé a helyzet megjavítása érdekében. 
Abban azt olvassuk, hogy a lelkészek helyzete igen 



nyomasztó, a mi nagy karára van a sikeres hiva-
taloskodásnak s az egyházi élet fejlesztésének. Sőt 
azt is megjegyzi, hogy magas állami körökben szí-
vesen látják a íaerimosi pastores siralmas helyze-
tét. Hát ez valóban szomorú dolog ! 

Poroszországban komolyan foglalkoznak az ev. 
egyházi körök és hatóságok a lelkészek özvegyei-
nek és árváinak gondozásával és anyagi gyámoli-
tásávak.A mi a rendelkezésre álló alapokból az 
özvegyek ellátását illeti, a következő módozat van 
megállapítva: 5 szolgálati év után kap az elhunyt 
lelkész özvegye évenként 700, 10 után 750, 15 után 
800, 20 után 850, 25 után 900, 30 után 1000, 35 
után 1100, 40 után 1200, sőt azontúl 1300 márkát. 
Az árvák ellátását tekintve a félárvák évi 250 s a 
teljes árvák egyenként 400 márkát kapnak. Isten 
áldása legyen továbbra is e jótékony intézeteken \ 

Franciaországban erős a küzdelem a liberális 
állam és az uitramontán római egyház között, a 
minek — a mint az a történelemben oly gyakran 
ismétlődik — megint csak a prot. egyház vallja ká-
rát, Az egész francia prot. világsajtó mélyen fáj-
lalja az egyház és az állam merev különválasztásá-
nak tkeóriáját. „Ember egy tollvonással megsem-
misítette a fiancia protestantismusnak eddigi tör-
téneti szeretetét, s valóságos tabula rását csinált 
a történelem eddigi tanúlságaiból és tapasztalatai-
ból''. Ez idén ugyan még megszavazták a francia 
képviselőházban a vallás- és közoktatásügyi költ-
ségvetést, de azzal a megszólítással, hogy ezentú^ 
csak az a lelkész lesz alkalmazható, a ki valame-
lyik fakultáson állotta meg államvizsgálatát. Az 
egyház és az állam merev különválasztása a költ_ 
ségvetés elfogadásával ugyan meg nincsen ki-
mondva, de a közel jövőben várható. A költségve-
tést a képviselőház 383 szóval 239 ellen fogadta 
el. Ezért igy szenved a hazátlan ultramontánismus 
miatt maga a hazafias francia protestantizmus is 
Németországban a kultúrhark idején is az volt az 
eset. S ezt nevezik Rómában s a német centrum-
pártban is paritásnak. 

Eperjes. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

I r o c l a l o m • 
A „Cirkevné Listy"-ben „Puritán'.' megemlékezik 

a könyvkereskedésekben is elfogyott tót Agendá-
nak új kiadásáról, melyet a S>?£>/z//e-bizottság költ-
ségén dr. Baltik püspök eszközölt, Szeberényi és 
Székács püspökök nyomába lépve. „Puritán" te-
kintve a tett kevés és mégis lényegbe vágó javí-
tást és változtatást, inkább egészen átdolgozott s 
új kiadást tart szükségesnek s kifogásolja dr. Bal-
tik azon kifejezését is, hogy „ezen agendális mun-
kát végzik „tót nyelven" az ág. hitv. keresztyén 
egyház papjai", holott Székács kifejezése ez : ,.szol-

gáljon e mű az Isten országa dicsőségére . . a^ uv. 
tót nemzet körében". 

Az elhalt Derer János lelkészről rendkívül me-
leg hangon emlékezik Bnjna Márton, ki a létesí-
tendő felvidéki ev. árvaházról is cikkezik ; Bodicky 
Mihály pedig a Bécsben, a felvidéki tót ev. lelké-
szek által havonkint végezni szokott tót istentiszte-
letek dolgában intéz felhívást Pozsony, Nyitra s 
Trencsén ev. papjaihoz, miután a bécsi ev. egyház-
sem gondoskodik a bécsi 3000 tót (bécsiek szerint 
,,Ivrobót"') lelki ellátásáról; zulukaflereknél való 
missióra — úgymond Bodicky — költenek száz-
ezreket, a tót evangélikusok azonban örülhetnek, 
ha nekik a prédikálás megengedtetik. Mindkét 
számra kiterjecu jg ismerteti —r— az új tót, nap-
tárakat (megróván itt is, a más téren is támadott 
Salva kiadót s vállalkozót) ; ugyancsak mindkét 
számban — befejezőleg — folytatja Janoska György, 
a lap szerkesztője egyházi útjának leírását „Horto-
bágy végétől a hideg balti tengerig" ci m alatt s élén-
ken és lelkesedve nagy részletesen leirja a rostoki 
evang. lutheránus konferencia lefolyását, melyen 
Schmidt, Fábry, dr. Daxer és Albrecht magyarhoni 
ev. papokkal együtt ő is résztvett, sőt előadást is 
tartott a magyarhoni ev. egyházi állapotokról ; fe-
lette sajnáljuk, hogy cikkíró, — mint cikke végén 
mondja — a hortobágyi tapasztalatok után Bal ton 
felüdült, — tehát hidegnek találta lelkileg Hortobá-
gyot, s melegnek a hideg Balt vidékét ! 

„Ébredjünk" vezércikkben cikkíró melegen 
üdvözli az „Ev. Egyh. és Iskola" 1904. nov. 24. 47. 
száma M. M. M, vezércikkíróját, ki „Az új iskolai 
törvényjavaslat ág. hitv. ev. egyházak szempontjá-
ból" cimű cikkében a protestáns autonomia meg-
tartása érdekéből védi az anyanyelvi jogot a taní-
tásnál. Köszönetet mond ezért a „Cirk. Listy"-ben 
„Sacerdes" iró úgy fenti cikkírónak, mint a cikket 
közlő szerkesztőnek s kifejezést ácl óhajtásának : 
hogy ha lesz is zsinat, e zsinat tartsa szent köte-
lességének a prot. autonomia megoltalmazását. Így 
teljesülhet csak a tót költő (Mviezdoslav) jóslása is 
hogy : ,,közeli üdv reményében s új idők hullámain 

-megyünk a jövőbe". — Ugyancsak ,,fehér varjú" 
cim alatt elismerést, hálát es köszönetet mono a 
„Cirk, L." a debreceni ev. reformât'is autonomisták-
nak, kik a debreceni főiskola számára kiutalásra 
készen álló 300,000 korona államsegélyt el nem 
fogadták (32 szavazat győzött 31 ellen), „Tehát 
vannak még emberek, a kik az államsegély arany-
borjúját nem imádják" kiált föl az iró — kik nem 
vetették.ócska vas közé az egyház önrendelkezé-
sét s jobban biznak saját erejökben, mint az ál-
lami segélyben ! Mily rettenetes — ugymönd — 
evvel szemben S\entiványi egyházker. felügyelő, 
ki elnöki székből .jelentette ki. hogy nem kell 
nézni az autonomia sérelmére, lia az ország ma-
gyarosításáról van szó ! — Az állami hatóságok 
ellen panaszkodik „a mi fúiális iskoláink" c. cikk-



írója, joggal fájlalván, ho^j tőleg Tinóéban a nem 
telekkühyvezett ev. iskola' inatlanokra a község 
ráteszi kezel. — Az idei egyeteme* gyűlésről szóló 
cikk után olvassuk az e napokban elhalt dr. Stefa-
novics Miios nekrologjáfc, kinek főleg múlt zsinati 
kemény szereplését a lap felújítja dr. Baltik zsinatba 
való bemenetele, lovábbá az egyetemes felügyelői 
hivatal megszüntetése s a kerületek kikerekitése 
tárgyában. 

Végezetül értesít dr. Lajcsiiik J. a lói biblia-
fordítás jelen állásáról. Mig ugyanis a tót világban 
jobbra-balra szónokoltak s vitatkoztak arról : van-e 
szükség vagy nincs a klassik'us cseh és használa-
tos biblia mellett tót bibliára is : kapja magát a 
britt- és külföldi bibliatársaság s elhatározza tót be-
terjesztett óhajtásokra a tót biblia kiadását s nyom-
ban megbízza a zsoltárok fordításával dr. Lajcsia-
kot, ki az eredeti szöveg alapján fordított zsoltá-
rokból mutatványképen bemutatja áz 1. 2. 8. 90. 
és 100-ik zsoltár fordítását. 

Krupec István. 
Az ..Egyetértés" 1905-ben. Ez a 39 év óta 

fönnálló régi 48-as politikai napilap, mely most Dr. 
l\ip Zoltán orsz. képviselő szerkesztésében jelenik 
nu-, egt'-sz uj köntöst öltött uj életre ébredt ; visz-
szaszerződtette régi neves munkatársait és sokszo-
ros lelkesedéssel küzd céljáért. Ingyen adja minden 
előfizetőjének az Egyetértés minden hónapban, a 
Hevesi József és Dr. Falk Zsigmond által kiváló 
gonddal és ízléssel szerkesztett „Magyar Szalon" 
cimü szépirodalmi folyóiratot. Ezenkívül nagy ün-
nepi mellékletek, bőséges irodalmi rész, külön ki-
adások soha se maradnak el ezen tökéletes gon-
dosan szerkesztett független irányú, mindenben 
magyar szellemű újságnál, melynek vezetőcikkeit 
az ország első politikusai, szép irodalmi részét leg-
jobb íróink irják. A szerkesztői üzenetek az előfi-
zetők jogi tanácsadója, orvosa, vezetője, kalauza. A 
Divat Szalon,-t a ház asszonya negyedévi 2 kor. 
kedvezményes áron kapja. 

Legcélszerűbben postautalványon lehet előfi-
zetni negyed évre 10 kor, 1 hóra 3.60 kor. Ked-
vezményes ár áll. tisztviselők, papok, tanárok, jegy-
zők részére negyedévre 7 kor. 1 hóra 2.40 kor. 
Budapest, l \ . Vármegye-utca 11. 

Bibliai olvasókönyv. Szemelvények a szent-
írásból. Károli Gáspár fordításának átdolgozott ki-
adása szerint iskolai használatra szerkesztették : 
Adorján Ferenc, Hetvényi Lajos ág. h. ev. vallás-
tanárok és fant Vilmos ág. h. ev. theologiai tanár. 
Függelékkel, képekkel és térképpel. "Ara 2kor. 40 
fillér. A i.utlier-Társaság kiadása, A mi lapunk ha-
sábjain is részletes vita folyt erről az „Olvasó-
könyvéről és igy annak vitatása, hogy van-e szük-
ség ily könyvre, már elmúlt dolog, Hészletesebb 
ismertetésébe sem bocsátkozunk, mert hisz' erről 
js sok szó volt már. Csak azt kívánjuk megje-

gyezni, hogy a szemelvények úgy az ó-. mint az 
újszövetségből igen ügyesen vannak kiválasztva ; 
tartalmilag tehát teljesen megfelel a kitűzött cél-
nak. Ügyes és az isko'ai célnak teljesen meglelelö 
a függelékben adott szó- és tárgymagyarázat, úgy-
szintén megfelelők a képek és térképek is. Nein 
hallgathatjuk el azonban, hogy árát sokaljuk. A 
mikor pl. az egész új-szövetséget 24—50 filléres, 
az egész szentírást pedig 1*20—1*60 fillérért meg 
lehet szerezni, azt hisszük, hogy a „Bibliai olva-
sókönyv" általános elterjedését a tanuló ifjúság 
között megnehezíti a szertelenül magas ár. IL 

Theologiai Szaklap. Megjelenik negyedéven-
ként 5 iven. Előfizetési ára évi 6 korona. Theolo-
gusoknak évi 4 korona. Szerkesztik és kiadják : 
Raffay Sándor és Hornyáns\ky Aladár pozsonyi, 
Pokoly József kolozsvári és Dr. Tüdős István sá-
rospataki theol: tanárok. 

Megjetent a harmadik évfolyam első száma a 
következő tartalommal : 

Ndhnm könyvének fordítása — Hornyánszky 
Aladártól —, 

Jakab lejele 1. ifj. Bartók Györgytói —, 
S^ent-Ábrahámi Mihály mint dogmatikus IV. 

— Masznyik Endre drtól —, 
Ignatius levele a rómaiakhoz — Rafia y Sán-

dortól — , 
.4 Sí Szára — Hornyánszky Aladártól —, 
Lapszemle: Zeitcchrift t d. util. Wiessenschaft 

u. Kunde des Urchristentums 1904. 1. szám — 
közli : Raffay Sándor, 

Könyvismertetés'. Örömhír a mi Urunk Jézus 
Krisztusról, Irta Márk. Görögből magyarra fordí-
totta Kecskeméthy István. — ismerteti Raliay 
Sándor. 

Az ősmagyar vallás elemeiről. — ismerteti 
Raffay Sándor. 

(Ez a szám is azt mutatja, hogy a vállalat 
érdemes arra az anyagi és szellemi támogatásra, 
melyet a lap végén a szerkesztő-kiadók a theolo-
giai tudomány barátaitól kérnek. Olvasóink szives 
figyelmébe ajánljuk e vállalatot mi is, mely immár 
111-ik évfolyamát kezdi.) IL 

Pállj ázat. 
A gömöri ágost. hitv. evang. egyházmegyébe-

kebelezett derencsényi egyházban, elhalálozás ál-
tal megüresedett 

rendes lelkészi á l lásra 
pályázat hirdettetik. Ezen állással egybekötött ja-
vadalmazás a következőkben mutattatik ki: 1. Az 
egyház által kimutatott liiváuy szerint való termé-
nyek, töld, rét és stóla értéke 690 korona 42 fillér, 



azaz hatszázkilenczven korona és negyvenkét fillér. 
2. Az állam által kiegészített congrua 909 kor. és 
58 f. azaz kilencszázkilencz korona és ötvennyolcz 
fillér. 

Pályázni kívánók a szabályrendelet 14 és 15 
szakaszaiban foglalt rendelkezések szerint teljesen 
felszerelt kérvényeiket 1£03 év január 12-éig a fő-
esperesi hivatalhoz adják be. 

Kelt Gómör- Panyiton és Rozsnyón 1904 év 
december 17. 

Kubinyi Géza. 125. 3 -2. Terray Gyula. 
geyliázmegyei felügyelő. főesperes. 

baktai EGRY FERENCZ 

Pályázat 
a pesti deák tér i ágost. hitv, evang. magyar 

egyház egy második rendes 

lelkészi állást 
szervezett és erre az alulírottak nyilvános pályázatot 
hirdetnek. Ezen uj lelkész a városligeti-fasorban a 
főgymnásium szomszédságában épült uj templomban 
fogja az istentiszteletet tartnni s lelkészi működése 
az ezen uj lelkészi körhöz beosztott területre fog 
kiterjedni. 

Az uj lelkész évi fizetése 4000 azaz négyezer 
korona lesz, a melyhez öt izben S00 korona ötöd-
éves korpótlék járul akképen, hí gy 25 évi szolgálat 
után megkétszereződik fizetést. 

Lakást, vagy természetben fog adni az egyház, 
vagy l ő 0 0 k. azaz (egyezerötszáz) koronát biztosit 
lakbér fejében 

Lelkészi ténykedéseiért minden tekintetben, te-
hát a szegényeknél végzendő ingyenes funktiókra 
nézve is a Deáktéri lelkészéivel egyenlő stóladijakat 
kötelez az egyház. 

Az ó-év esti áldozatból befohó összeget, a sze-
gények segélyezése végett rendelkezésére bocsájtja 
az egyház. 

.Fentartja azonban magának az egyház azt a 
jogot, hogy a hozzátartozó Duna-balparti területet, 
illető w -.„tvegynázakat szabadon oszthassa be az 
általa eddig rendszeresitelt s a jövőben szervezendő 
lelkészségek köpött s kijelenti, hogy a beosztás mó-
dosítása esetében , szerzett jog" cimén sem egyik, 
sem a másik lelkész kárpótlást nem követelhet. 

A pályázók küldjék be okmányaikat az alulírott 
esperes hivatalához 1 9 0 5 - i k évi január ho 31-ik 
napjáig. 

Kelt Budapesten, 1904. évi dec. hó 15-én. 

Fabinyi Gyula s. k. 
esperes felügyelő. 124. 3—2 

Bachát Dániel s. k. 
esperes 

harangöntö 
K i s - G e j ő e z , Ungmegye. 

Ajánlom harang-
öntö műhelye-

met, amely legré-
gibb és legjobb 
hirnevü az ország-

ban. 
Teljes szavatosság 

mellett szállítok I H A T , 
bárminő súlyban. 
Nem tetszőket fel-
tétlenül visszave-
szek és a költsége-
ket visszatérítem. 

Tessek árjegyzéket kérni ! 
Kivonat az el ismerő i ra tokbó l : 

Bizonyítvány. 
A jó bornak nem kell cégér, tartja a közmondás ' 

ez alkalmazható az Egry Ferencz által a nagy-tárkanjTi r' 
katli, egyház részére öntött harangjára is, mert e harang 
oly szép, kellemes hangú, kiállítása oly hibáulan, hogy 
mindenki előtt önmagát dicsén stb. 

Nagy-Tárkáuy. (Zemplénin.) 
Lahocsinszky Adolf, 

ímM- it 
Pályázati hirdetmény. 

Udvarhely vármegyében fekvő Z s o m b o r köz-
ségben üresedésbe jött ev. luth. 

papi állásának 
betöltése végett, pályázat hirdetik. 

Pályázni kívánók kötelesek kérésüket 1 9 0 5 . 
évi január ho 7 - ig a kőhalmi ág. h. ev. kerü-
leti esperességhez beadni L e m n e k r e u. p. helyb 

A zsombori papi állással ös:zekötött jövedelem 
a következő : 

1. 1S00 kor. évi fizetés, beleértve 6 0 ' 5 2 kor. 
kataszteri tiszta jövedelem a papi jó jövedelmező 
birtok után. 

2. Négy ötöd évi korpótlék á : 200 — 200 kor. 
értékben, Zsomboron eltöltendő évek után számítva. 

3. Szabad lakás, nagy gyümölcskert. 
4. Elegendő tűzifa a községi erdőből ingyen. 
5. Stóla. 

122. 2—2 À köhalmi á g , li, ev. egyházkerületi konzistoriuui-
f f f f f f f ^ 



Protestáns irodalmi esemény! 
Mindenféle pályának megvannak a maga specialis szükségletei, melyek nélkül azon haladni, boldogulni nem lehet. A lelkészi 

pályának is épen igy megvannak u maga nélkülözhetetlen szellemi szükségletei. — Ilyen tár a református papság részére 

D G b f G C G í l i L e l k e s z i T ä F ( G y a k o r l a t i Ev. Ref. Papi Lexikon) 
melyhez hasonló még hazánkban ebben a nemben nem jelent meg, akár kőlső terjedelmének nagyságát , akár belső tar ta lmának 
g a z d a s á g á t t e k i n t j ü k , amely a lelkészi pálya mindn fázisára kiterjed s a lelkészi func'io minden ágát felöleli, u i r y h o g y n e m f ö l -
dúlhat elő a lelkész életében olyan eset, amelyre beune a lelkész, megfelelő beszédet, imádságot, útbaigazítást ne találna. 

Etár I. kötetét -10 iró' támogatta a református papok és tanárok javából, melyet a kritika is, a közönség is a legkedvezőbben 
fogadott . Az 1. kötetben a szerkesztő főgondját arra forditotta, hogy különösebb alkalmi beszédet és imádságokat adjon 

a paps-'i'ír .kezébe, amikben - - nagy a hiány. À most karácsonyra megjelent II. kötet, a gyakorlati használhatóság szempontjából, 
olyan dolgozatokat hoz legnagyobb mértékben, a melyek napi szükségletre valók, de ezek mellett a Tár ama céljáró s- m feled-
kezik meg. hogy lehetőleg a különösebb alkalmi papi fu íctiókra is közöljön dolgozatokat. Az eredeti papi dolgozatok mellett a 

kiváló külföldi irók müveit is közli. Az első kötet Gerock és Bersier u t án közölt, a II. kötőt Gerock, Monod, Zimmermann 
után átdolgozva hoz egy pár igazán értékes beszédet. A tulnvomó rész azonban eredeti . 

126 4—1 
A második kö te t irói a következők : 

Bibliamagyarázatok: Barakonvi Kristóf, Gyula György. Ifjúsági isteniFszteleti beszédek: Adorján Ferencz. Bányai Sándor, Csiz-
madia L;ijos. Lie. Rácz Kálmán, Sáfrány Lajos , Közöséges egyházi beszédek: Balogh Ferencz, Dr. Baltazár Dezső. Illyés Endre, 
Illvés János, Lie. Lencz Géza, Lévay Lajos, Nánássy Lajos, Nóvák Lajos, Paul inyi Károly. Réz László, Sédivy Lász Seges-
\ ry József, Vásárhelyi Boldizsár, Vértessy Mór. Ünnepi beszédek : l ;utó Zoltán, Garzó Gyula, Gulyás Benő. Gul \ . T-ajos, 
Illvés Endre, Jánosi Zoltán, Lie. Lencz Géza, dr. Márk Ferencz, Szalócy Pál. Alkalni beszédek: Arany Gusztáv, C ;csi Imre , 
Hallgató János , Jánosi Zoltán, Kiss Aron, Kiss Ferenci, Madarász Imre, Naay Károty, Nóvák Lajos. Olajos Pál. Orz Tamás, 
Révész Kálmán, Sass Béla. Soltész Elemér, Szele György Szűcs József, SzuliayBenedek, Székely József, Keresztelési beszédek : 
Kövendi Dénes, Nagy Béla, Eskefési beszédek: Garzó G y la, Gvőry Lajos, Kovács Lajos, Révész Kálmán, Szabó József, Szu-
kacs Imre. Külömböző imádságok: Biky Károly, Domby Lajos Dr. Erdős József, Hes tey Viktor, Sulyok István, Szabó J ó ' s e f , 

K. Tóth Kálmán. Cura pasztoralis : Csák Máté, Csikj ' Lajos. 

Ez a névsor maga beszél magáért, s kezeskedik a legteljesebb mértékben a Debreceni Lelkészsi Tár magas szellemi színvo-
nala felől. A szerkesztő sokat ad arra. hogy a dolgozatok lehetőleg népszerűek tehát bármely templomban elmondhatók 

1. gyenek. A Debreceni Lelkészi Tár szerkesztője S. Szabó József, debreceni főiskolai tanár egész tudást és becsvágyást bele-
viszi a nagy vállalatba, hogy valódi hasznára legyen a lelkészeknek. Ezen vál la la t inknál számitanunk kell a hazai protestáns 
Lelkész, Segédleikész és Theologus urakra, valamint világi egyházi nagyjainkra, hegy támogatni fognak bennünket és ezen mü-
vet megrendelve — lehetővé teszik e válialat prosperálását. A Debreceni Leikészi Tár nagy nyolcadrét formában, tlzennét kötet-
ben kötetenként 3 5 — 4 0 iv terjedelemben, finom famentes, simitatlan papíron szép, éies metszésű betűkkel készítőé, ízléses és 
tartós, fekete szsinü, díszes vászon kötésben ielenik meg a modéré tetechnikai minden eszáözének igénybevételével iv_nként 2. 
kötet jelenik meg. Hogy èzen hézagpótló s a gyakorló lelkésznek minden szükségletét magában foglalo, diszesen kiállí tott 

gyűj teményét mindenkibe nézve könnyen hozzáférhetővé tegyük, erihatároztuk, hogy rzt ZUTZZZZUI 

I 
havi 2 koronás •f-»**^ Debrecen, 1901. december 18. Kiváló tisztelettel 
részletfizetésre HegedÜS és S á U d O V előbb László Albert es Társa 
is szállítjuk. . . W ® protes táns theologiai könyvkiadóhivatala y 

I 
B W * Rendeléshez kérjük ezen eiőfizetéi ivet ievágni és aláírva — címünkre borítékban beküldeni. 

Th1 ! r \ í i i \ 7 " H e 9 e d ü s és Sándor előbb László Albert és társa cég Debreceben, e l ő f i z e t é s i f e t b i v á s t b o -
Lli 1 L M 1 £ j \Z L v T Í M I V csát ki a Debreceni Léikeszi Tár (ev. ref. papi Lexikon) c. miire Szerkeszti: S. Szabó József. 
A 12 kötet ára diszkötésben 120 koáona. Megjelent az I. és a Il-ik kötet, a további köteteh körülbelől félévi időközben jelen, 
n e k m e g . Előfizetési fellételek : A mi i s z á l l i t a t i k . 
a) kötetenként 10 K utánvételltel, bérmentve ) A nem kiváut 
b) kötetenként folyó számlára ) módozat 
c) havi két koronás részletfizetésre ) áthúzandó ! . 
A fenti előfizetési feltételek» t elfogadom, külön kikötést nem teszek Lakhely és kelt: 
és ezek alapján a teljes mü átvételének kötelezettsége mellett ezen-
nel megrendelem a fentnevezett munkának 
I—XII . kötetét 120 kor. vételárért ) A nem kivánt 
[j—xu. „ no „ ) á thúzandó! Utolsó posta és inegve: 

es kerem kötetenkent 10 koronajavai 
a) utánvétellel bérmentve ) A nem kivánt 
b) folyószámlára ) módozat 
c) havi 2 kor. részletfizetésre ) áthúzandó! XT,Ltr Ao /. Ilóo • 

megküldeni. " i N c V e f e d l l a S - - -
A részletek minden hónapban a Hegedűs és Sándor eiőbb László 
Albert és Tsa cég pénztáránál Debrecenben fizetendők mindaddig 
mjg a mü teljes vételára kiegyenlítve nincs. A részlett!, be nem , , . . . . . 
tartásit esetén a folytatólagos kötetek a részletek pótlásáig vissza- k-UlOn l l i e g j e g y z e s : 
tartatnak. A lejárt s le ueni fizetett részleteket a cégnek jogában 
áll a portóköltség hozzászámitása mellett postai megbízással be-
szedni : a részletfizetések elmulasztása esetén a részletfizetési ked- Fizetendő Debrecenben. Olvasható aláirást k é rünk ! 
vezmény piegszünik és az egész mü vételára esedékessé válik. 

Az első részlet a szállításkor utánvétetik. Az illeték díjjegyzék 3 0 . tótele értelmében bélyegmentes. 



Minden család pénzt takarit ! Î ! 
Remek 6. szem. ká-
vés készlet minden 

szinben csak 
95 kr. f, 1-40 f. 1 9 0 

Finom ajour 6 szem. 
kávés készlet min-
den szinben csak 
í. 2 -20 f .2 -90 f. 3 -45 

1 

111. 2 6 - 8 . 

Remek 6 szem. vászon 
Damaszt Garnitúra 
csak í. 2.10 f 2.90 

f. 3 4 0 f. o . 9 0 

Szép mintázott vá-
szon törülköző 6 
drb. csak f. 1.25 f 
1.72 í. 1.90 f. 2.10 

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3-65. 

30 rőfös vég bőr-
vászon csak 

f. 4-15 

30 rőfös vég 
irlandi vászon csak 

f. 4 -95 

30 rőfös vég 
Gyöngy vászon 

"csak'f. 54.5 

30 rőfős vég rum-
burgi vászon csak 

5 . 6 0 

30 rőfös vég 1-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40 

50 rőfös vég bői-
vászon 

csak 8 25 

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f: 9"45 

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10-40 

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4-65 
30 rőfös vég R. Chif-

fon csak f. 5.40 
30 rőfös vég R. 

R. Chiffon vászon 
f. 6 .85 

3 rőfös vég csikós 
kanavász 

csak f. 3 25 

30 rőfös vég csikós 
és koczkás I-ma ka-

navász csak 
f. 4-55 

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5"40 

35 rőfős vég 
kanavász kü-

lönlegesség csak 
f. 6 - 4 0 

30 rőfös vég fehér 
csikós '-sinvat ágv-
huzatra csak f, 6.35 

30 rőfös vég virágos 
fehér csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 7 -40 

Remek női ing-
vászonból, kézi him-

zéssel csak 
85 kr. f. 115 f. 1-55 

Remek női Cbiffon 
ing scliAveizi hím-

zéssel csak 
f. MO f. 1-42 f. 1-74 

Remek női háló 
Corseta nagy vá-
lasztékban csak 

9 8 kr. f. 1-25 f. 1-56 

Remek nőr chiffon 
nadrág csak 90 kr, 

f. 1-18 f. 1-45 

Remek Chiffon alsó 
szoknyák hímzéssel 
csak f. 1.35 f. 1.75 f. 

2,25 

Remek Cloth és 
posztó alsó szok-

nvák csak 
f. 1-65 f. 2-15 f. 3 -22 

Varrás nélküli vá-
szon lepedő 2 mtr. 
bosszú és l'/2 mtr 

széles csak 
9 2 kr. 

Varrás nélküli re-
mek vászon lepedő 
2 mtr hosszú, l '/2 
mtr. széles csak 

f. 1-05 

Nemzetközi keresk. mim 
Ot 0 

B u d a p e s t , K e r e p e s i - u t 65. sz. i.e. 

Remek seh em Cloth 
paplan minden szin-
ben csak f, 3.95 

Remek Casclimir 
paplan minden szín-

ben csak 
f. 3-55. 

m 

44 

m 

m m 

Akarácsonyi és újévi ünnepek 
alkalmából figyelmébe ajánlom a 

lelkész és hitoktató uraknak 
Gyurátz Ferenc ág. hitv. evang. püspök űr 

L E L K I V E Z É R 
cimü imakönyvét, melyből most újon-
nan a nyolcadik kiadás jelent meg. 

Aj 'ci vászonba kötve 1 kovoiid. 
Kapható: 2 . - . 3.—, 4*—, 5,— kor. 
árú kötésben is, — megrendelhető : 

K I S S T I V A D A R Â P À P À N . 
Ugyanott jelent meg: 
G y u r á t z F e r e n c 

K É Z I A G E N D i J A 
a második kiadásban. Ára fűzve 3 K 
00 fill. Vászonba kötve 5 K 60 fille,. 
Bőrkötésben 8 K. 123—21—2 

•tiÄ 

ÍM » 
» m 
f\rd. 

E3BEE1 I « „ i l • • g világhírű ? 
aR F Í f n R i ] " í e s t é s z e í i rnüintézet a-ki-

jj ixLü LíIXLí valóan sikerült életnagy-
ságú arcképeiről, melyeket elismert művé-
szek által készíttet. Számos (kir. közjegyző 
által hitelesített) elismerőlevél a világ min-

den tájáról. • 9 6 - 2 0 - 1 5 
Elsőrangu képek árai : 

Olaj- , a q u a r e l l - és p a s t e l l f e s t é s b e n fén\ kép után 
48—63. cm. nagyságban ára . . 20 korcna 

Legfinomabb kivitelű Blom-, Platin-
és k r é t a r a j z ára 5 ko rona 

Részletes ár jegyzék bérmentve. 
Egv életnagyságú képet készítünk mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre 3 rendelést sze-
rez és azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi 

„REKORD" festészeti i p n í é z e t 
B u d a p e s t , VI I . , R o t t e n b i l l e r - u t c a 46. 
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