
V

w m m m m r r ^ r ^  - m a -  t. »■ ,::r. ■ ■ ■■; .W

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA. | j
t i i u ' i u r ' " / *  I  ■ i i  ■  i t i v w u iu i i lh

Megjelenik július és augusztus kivételével minden hó 15-én és végén.
Előfizetési díj egy évre 1 forint.

Kiadóhivatal: Luther-társaság pénztára, 
Deák-tér 4. szám, hova az előfizetési és hir

detési díjak küldendők.

Szerkeszti:
P A U L I K J Á N O S

ev. vallástanár.

VI. k ., Hunyady-tér 11., III. em. 37.

L  u t h e r - t  á p s a  b á g i t a g o k  
e lapot ingyen kapják.

íJ ird otóci Híí • egy oldal 12 frt, fél oldal 6 frt, Ilii UClOűi lllj ■ negyed old. 3 frtésigy tovább.

Harmadik évfolyam. Budapest, 1898. márczius 31. 14. szám.

Péter apostol bűnbánata.
Péter apostolt, a ki mesterét háromszor tagadta 

meg, a megtérésre elsőben a kakas hangja ébreszté; 
mert «azonnal, hogy még ezeket mondaná» (Luk. 
22, 60.), a mint tudniillik átkozódni kezdett és 
esküdözött, hogy azt az embert nem ismerte: ^másod
szor szála a kakas> (Márk 14, 72).

Mikor Jézust előbb egymásután kétszer tagadta 
meg, akkor is megszólalt a kakas; de attól való 
félelme és megrettenése, hogy fölismerik, érzékeit 
annyira megbéníthatta, hogy a hangot nem hallotta 
s lelkiismerete olyan mély álomba volt merülve, 
hogy az a kiáltás azt fel nem ébreszthette. Mikor 
azonban tapasztalta, hogy semmi baja sem történt, 
félelme s így érzékeinek zsibbadtsága is szűnhetett, 
s a további gyanúsításokra nagy merészen már 
átkozni is kezdé magát. De erre talán önmagá
tól is megrémült s alvó lelkiismerete ébredezni kez
dett. így történt azután, hogy mikor a kakas hangja, 
hogy úgy mondjuk, átkozódó szavaiba belevágott, 
már akkor meghallotta e sokat jelentő hangot; s 
megfagyott a szó ajkain, azonnal elhallgatott és egy 
szót sem szólott többé. S neki, a ki nem hitt 
Mestere jövendölő azon szavainak, hogy meg fogja 
őt tagadni, most egy oktalan állat szavára kellett 
annak igazságáról meggyőződnie.

Isten igen gyakran egyszerű jelentéktelen eszkö
zöket használ fel a bűnösök felébresztésére, meg
mentésére. Valamint egy jelentéktelennek látszó házi

orvosság a betegnek gyakran sokkal többet használ 
a legdrágább gyógyszernél: úgy Isten is a legközön
ségesebb eszközökkel, melyeket az ember naponkint 
szeme előtt lát, de figyelembe sem vesz, gyakran 
tudja jobb gondolkozásra hozni, s azzal a lelki 
beteget, a bűnöst meggyógyítani. Bálám, mikor nem 
látta maga előtt az Úr angyalát, az ő szamara 
által feddetett meg ezen szavakkal: «mit vétettem 
neked, hogy immár engemet háromszor vertél meg ? 
(IV. Móz. 22, 28.) Pétert pedig a kakas szégyeníté 
meg, mikor elveszítvén szemei elől az Urat s a 
kísértő hálójába kerülve, háromszor tagadta meg 
Mesterét.

Mikor Péter a kakas első szavára magába nem 
tért, másodszor is megintetett.

Ilyen az isteni kegyelem; a bűnöst többször is 
hívogatja a megtérésre. Mert «íme midezeket az 
erős Isten sokszor cselekszi az emberrel; megment
vén annak lelkét a sírtól, hogy világosíttassék az 
életnek világosságával* (Jób 33, 29—30). De azért 
balgatagul cselekszik az, a ki az Istennek első hívására 
azonnal nem hallgat s a ki azt hiszi, hogy azért, 
mert őt Isten mindjárt meg nem bünteti, megér
demlőt büntetését ki fogja kerülni; balgatagul csele
kedvén azért is, mert a bűn megszokása a szivet, 
az embert megátalkodottá teszi, megkeményíti. S mit 
várhat azután az ilyen ? Péter keservesen sírt; ez is 
olyan helyzetbe fog jutni egykoron, hogy keservesen 
fogja megsiratni eltévelyedését.

Pétert másodsorban és különösen az Úrnak feléje 
való fordulása bírta a megtérésre. Mert — az írás
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szerint — «hátra fordulván az Ur, tekinte Péterre» 
(Luk. 22, 61).

A tornácz, a hol Péter állott, olyan előcsarnok
féle lehetett, mely az utczára, az udvarra s egyút
tal a tanácsterembe is szolgált. Ez előcsarnokban a 
tanácsterem nyitott ajtajánál hallgatták a tárgyalást 
azok, a kik a terembe nem fértek, vagy a kik, mint 
Péter, nem mertek belépni. Jézus a főpap előtt állva 
s annak kérdéseire felelve, az ajtón kívül állóknak, 
s így Péternek is hátat fordított; de midőn ez har
madszor is megtagadta őt és jövendölése szerint a 
kakas másodszor szólalt meg: hozzá fordult, s feléje 
tekintett. Nem haragos, nem gyűlölő tekintettel, hiszen 
az Úr ehhez nem értett, hanem mint orvos az ő 
betegéhez, mint az anya az ő nyögdécselő gyerme
kéhez, — bánatosan, szánakozással. Péter elfordult 
Jézustól, mikor őt megtagadta s Jézus a helyett 
hogy őt a miatt megvetné s reá se nézne, feléje, 
fordult, reá veté szelíd tekintetét! Talán könnyebben 
állta volna ki Péter az Úr tekintetét akkor, hogy 
ha benne a haragnak feléje csapó villámait látja 
vala, mert bűnéért bizonyára érdemesnek tartá 
magát ily büntetésre; de hogy a megtagadott Mester 
még ekkor is szelíden néz reá, hogy nem a harag 
és gyűlölet merev nézésével mérte őt végig: lelki
ismerete, mely a kakas hangjára ébredezni kezdett 
keblében és vádolni kezdé őt, ezt nem bírta kiállani. 
Még ekkor is olyan igaz, hő szeretettel nézett az 
Úr, hogy a mint tekintetéből szeretete tüzének egy 
sugara Péterre, nyelvünkön szólva «sziklára* vető
dött s azt megütötte, a szikla azonnal szikrát vetett 
s ismét lángra lobbantá Ura iránti szeretetének már 
csak pislogva égő zsarátnokát. És e láng most már 
nem hogy kellemesen hevítette volna, de égette a 
lelkiismeretét. És e láng fényénél azonnal világosság 
támadott az ő elhomályosult elméjében is, mert 
akkor már «megemlékezek Péter az Ur beszédéről, a 
mint néki szólott vala: (Lukács 22, 61) minek- 
előtte a kakas szólana kétszer, háromszor megtagadsz 
engem» (Márk. 14. 72.). A világ világossága, Jézus 
felragyogott előtte, s fényének sugarainál immár jól 
látta az eltévelyedés amaz útját, a melyre lépett és 
látta a tátongó, sötét örvényt, mely őt elnyeléssel 
fenyegette; de meglátta a megtérésnek igaz ösvényét 
is, a melyre lépnie kellett. Mindezt az idézte elő, 
hogy Jézus szelíden feléje fordult.

Most is úgy tesz az Űr. Nem a bűnösök ő 
hozzá, hanem ő fordul először a bűnösök felé.

Mikor Péter meglátta Urának feléje fordított, 
szenvedő arczát s szelíden szemrehányó tekintetét: 
*kimenvén, nagy keservesen sir a* (Máté 26, 75). 
Elhagyta a főpap palotáját, eltávozott Jézus köze
léből, — de lelkileg épen akkor közeledett újra hozzá. 
Eltávozván, ismét elfordult az Úrtól, de lelkileg épen 
azzal fordult hozzá, mert sírván keservesen, az igaz 
megtérés jeleit mutatta. Lelkének börtönévé vált az 
a palota; kifelé kívánkozott belőle és ki is ment, 
ott hagyva a gonoszok táborát. Óh, vajha ezt szemük 
előtt tartanák azok, kik a rosszak társaságába szok
tak keveredni; mert a rossz társaságok megrontják 
a jó erkölcsöket!

*És kimenvén, nagy keservesen sír a*. Péter, a 
kőszikla könyezett! Ilyen csoda az ó-testámentom-

ban is történt. De ott (II. Mózes 17, 6) Mózes vesz- 
szővel sújtott a sziklára s úgy jöttek ki belőle vizek, 
itt pedig az Úr csak az ő szelíd tekintetének suga
rával érinté.

A mi szivünk is sokszor hasonló a kősziklához. 
Ám, ha az Úr tekintete könyeket fakasztott a szik
lából, holott az szeretetének csak szelíden szemre
hányó csapása volt: vájjon a mi szivünk, szemünk 
legalább akkor, mikor az Úr vesszeje, szeretetének 
fenyítő csapásai sújtanak minket, szokott-e bűnbánó 
könyeket hullatni ? Oh, ne szégyeneljük az t! A köny 
a lélek harmata, mely megtermékenyíti szivünk kő
sziklás földjét úgy, hogy az a szent érzelmekben 
szép erényvirágokat hoz s a jó cselekedetekben a 
megtérésnek igaz gyümölcseit termi.

Akármilyen nagyot tévedett is tehát Péter, mégis 
példányképül szolgálhat nekünk. A mennyire el kell 
ítélnünk azért, hogy az Urat háromszor is megtagadta: 
ép annyira kell őt követnünk abban, hogy bűnét 
megbánta, nagy keserves sírásával igaz megtérését 
bizonyítá; mert

«Péter ugyan jó Mesterét 
Háromszor megtagadta,
De ily véletlen esetét 
Hamar meg is siratta;
Mert hűsége nem változott,
Noha ajaka hibázott.

Jézus! add, hogy bűneinket 
Mi is úgy megsirassuk,
Mint Péter példája minket 
Tanít, — s híven vallhassuk:
Hogy csak tégedet szeretünk,
És érted mindent megvetünk.

Rambach nyomán. Csepregi György.

E g y  ú j a p o s t o l .
— Elbeszélés. —

I. A boldog család.
Nem egyhamar lehet valakiről úgy elmondani, hogy 

a boldogság forrását feltalálta, mint Kertes István
ról ellehetett. A világ ítélete szerint senki sem mond
hatta volna őt szerencsésnek és gazdagnak, mert 
kis házikóján és az ahhoz tartozó fél hold telken 
kívül semmije sem volt e világon és mégis min
denki boldognak ismerte. Beteljesedett rajta öreg 
tanítójának: Kurányi Antalnak jövendelése, a ki 
első deákjának, Kertes Istóknak istenfélelmét, példás 
magaviseletét s ernyedetlen szorgalmát ilyenféle nyi
latkozatokkal szokta megjutalmazni: «Istók, téged 
az Isten megsegít; előre tudom, hogy belőled bol
dog ember lesz*. Boldog is volt már ő gyermekkorá
ban, mint szüleinek szemefénye, tanítójának büszke
sége s iskolatársainak mintaképe. Utóbb meg a falu 
első legénye lett belőle, a kire jó barát, ellenség 
vissza szokott nézni, mikor az utczán elmegy mellette. 
Egyenes, mint a szálfa, erőtől duzzadó, mint az 
erdő hatalmas tölgye s földesurának kedvencze, mert 
keze alatt csak úgy égett a munka. S ha hibát is 
akarnánk benne keresni, mást talán nem is igen
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találnánk, mint azt, hogy fölényét társai felett nagyon 
is elevenen érezte s midenben ki akart tűnni közülök. 
Nem egyszer dalolta el a csárdában:

♦Vagyok olyan legény, mint te,
Vágok olyan rendet mint t e ;
Ha nem hiszed, gyere velem,
Fogd meg az én kaszanyelem !»

Ilyenkor diadalérzettel s majdnem dölyfösen jár- 
tatta szemeit társain, tekintetével mintegy azt fejezve ki:
♦ no, ki a legény a csárdában, a ki hozzám fogható?*
— Ezt az egyet az öreg tanító sem szerette benne, 
mert attól félt, hátha az a nagy dicsőségvágy egyszer 
mint vészes ár tör ki belőle s veszedelembe sodorja 
magával! Mindez azonban legkevésbbé sem tartotta 
vissza a falu leánykoszorújának legszebb virágát: 
Sugár Juliskát, hogy a sok versenytárs között Kertes 
Istvánt válassza életepárjának. Akkor lett ő még 
csak igazán boldog!

Sugár Juliska valóban, testi és lelki szép tulaj
donainál fogva arra volt teremtve, hogy egy férfi 
életét földi paradicsommá tegye. Szülei egészen egy
szerű, tanulatlan emberek voltak, de bírták azt a 
kincset, melyet e világ bölcsei minden erőlködésük 
daczára eddig még feltalálni nem tudtak: a bölcsesség 
kövét. S ezt nem másban lelték fel, mint a Krisztus 
evangéliumában és az abból eredő isteni félelemben 
és istenes életben. Ezt hagyták örökségül Juliskájuk
nak is, mikor őt tizenhat éves korában árván hagyták.

Mikor Kertes Istvánnak az oltár előtt örökhü- 
séget esküdött, a lelkész szokása szerint a szent 
cselekvény bevégezte után őket is felhívta a pap
iakra, hogy őket az élet nehéz útjára útravalóval 
még bővebben ellássa. Utolsó szava Juliskához így 
hangzott: ♦Leányom, légy hű az Úrhoz mind halá
lig, akkor az Úr áldása veled marad életben, halál
ban, — úgy derült, mint borús napjaidban!*

♦ Köszönöm szives jó tanácsát, Tisztelendő uram!
— feleié Juliska, — követni fogom. Szegény jó 
anyám is erre tanított s még halála óráján is azt 
akarta szivembe vésni ezen utolsó szavaival: ♦Jézuso
mat nem hagyom, te se hagyd soha!» Mikor elhan- 
tolták s az árvaság érzete teljes súlyával nehezedett 
szivemre, anyám ezen utolsó szavait ismételgettem 
magamban. Ez adott mindég reményt, vigaszt, erőt 
szivemnek s azért ma is, életem örömnapján azt 
fogadom, hogy teljes életemben azt vallom, hogy
♦ Jézusomat nem hagyom!*

A lelkesen mondott vallomásra Kertes István is 
egészen elérzékenyült s mintegy önkénytelenül rebeg- 
ték az ő ajkai is: «Jézusomat nem hagyom!*

S hogy a boldog pár nem hiú ábránd után 
indult, mikor az élet sikamlós útjára e szép keresz
tyén élet-elvet választotta vezércsillagává, arról elég 
alkalma volt meggyőződni. Életük kedves volt, mint 
a tavaszi nap, a melynek úgy borújában, mint derű
jében áldás rejlik. S példájuk fényesen beigazolta, 
hogy szegénység és boldogság egészen szépen meg
férnek egymás mellett egy hajlékban.

Már nyolcz évet töltöttek el együtt zavartalan 
boldogságban, mikor egyszer Kertes így szólt még 
mindig viruló szép feleségéhez:

♦Juliskám, galambom, mi épen úgy élünk, mint 
a galambok; azok sem tépelődnek a felett, hol talál

ják holnap a búzaszemeket, s boldogságukat gyötrő
désekkel nem zavarják, — mi sem törjük magunkat 
a gondok miatt, gyermeki szeretettel bízván a jó 
Istenben, a ki az ég madarait táplálja s a mezők 
liliomait ékesíti*.

♦Elhiszem, — szólt Juliska pajkosan — miért 
is gyötörnéd te magadat gondokkal, mikor még a 
takarékpénztári gazdag urakat is adósaiddá tetted 
s akkor követeled vissza tőlük pénzedet, a mikor 
neked tetszik*.

♦Igazán — válaszolá Kertes — a jó Isten min
ket mennyire megáldott; mikor összekeltünk még 
semmink se volt s azóta két kezünk keresményéből 
már egy kis pénzmagot is gyűjtöttünk!*

♦ Ohó! — vágott közbe az asszony tréfálkozva
— nem csak két kéz dolgozott ám, hanem négy; 
ezt nem szabad ám elfeledni!*

♦ Igazad van, galambom, — szólt Kertes szere
tettel simogatva meg felesége arczát — én még 
többet mondok; azt mondom, hogy az egész nagy 
gazdagság egyedül neked köszönhető és pedig egy
részt azért, mert te elhitetted velem, hogy a pálinkás 
üvegben az ördög lakik, a mire én azt az ablakon 
kidobtam s a pénzt ezentúl nem a Móricznak, hanem 
a takarékpénztárba küldöttem; — másrészt meg 
azért, mert te nem vettél olyan drága kásmér-szok- 
nyákat s fényes selyemkendőket, mint a Bartos 
Jánosné. De különben egészen rendén van ez így; 
minek is a mezők legszebb liliomát mesterségesen 
még szebbé tenni akarni!*

♦Ej, ej, te örökös hízelgő, megint rákezdesz erre 
a régi nótádra? — majd még mondok valam it. . .»

♦ Én is mondok valamit, édes Juliskám, — sza- 
kítá félbe Kertes feleségét, — de ne beszéld el 
senkinek. Én a takarékpénztárnál jobb helyet tud
nék annak a pénznek, a mit összegyűjtögettünk. 
Múlt szerdán az öreg tanító úr szomorúan beszélte 
el, hogy Bartosék házát rövid idő múlva eladják s 
engem figyelmeztetett is, hogy megvegyem. Egy jó 
szó a íöldesúrnak — mondá — elég lesz arra, 
hogy pénzünket a vételár összegéig kiegészítse*.

»Erre még — szólt Juliska — aludjunk egyet 
s imádkozzunk szegény Bartosékért, hogy régi fész
kükből, a melyben oly jól érezték magukat, senki ki 
ne zavarja őket*.

♦Én is azt mondom, de jól tudom, hogy a baj 
elkerülhetlen, tehát készen állok*.

Úgy is történt. A baj elkerülhetetlen volt, Bartos 
János házát a sok mulatozás és könnyű élet fel
emésztette. Kertes István költözködött bele életpár
jával s három kis gyermekével, boldog házasságának 
kilenczedik évében. Mikor pénzét a földesúr a vételár 
erejéig, egy kis jelentéktelen összeggel kiegészítette, 
összecsapta kezeit a feletti csudálkozásában, hogy 
első munkása nyolcz év leforgása alatt oly szép 
összegecskét tudott összegyűjteni. ♦De hát — mondá
— az Isten a szorgalmat és takarékosságot hata
lommá tette, mely mindent legyőz s a jólét párnáját 
mindig puhábbá teszi*.

Most már Kertes István a saját házában lakott 
akkora boldogságban, a mekkorát magas paloták 
fénye és bősége is csak kevésnek biztosíthat.
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Mikor este a munkából hazatért, három bárány 
kája — így szokta tréfásan hívni gyermekeit — 
a kapunál szokott rá várakozni. Mikor ezek messzi
ről megpillantották, örömrivalgással szaladtak elébe 
s hevenyében elbeszélték a nap minden nevezetes 
eseményét: melyik malacz hányta-vetette az orrát az 
ételben, a helyett, hogy evett volna; melyik tyúk 
tojását kellett a gyepűben órákig keresni s hány 
férges alma hullott le megint a pogácsaalmafáról. 
Kertes boldog örömmel hallgatta végig a sok panaszt, 
miközben a kisebbiket karjára vette s csak azt saj
nálta, hogy e kegyben mind a hármat nem része
sítheti. De azért a másik kettőnek is jutott valamicske 
az apa kegyéből; Lidi a tarisznyát vihette, a mely
ben, ha más nem, legalább egy-egy darab madár
látta kenyér akadt, melyen otthonn szépen megosz- 
toszkodtak; Józsinak meg már meg volt engedve, 
hogy a kaszát vagy kapát vállán hazáig elvihesse.

Az egyszerű vacsora elköltése után Kertes csa
ládja körében soha sem mulasztotta el a házi isteni 
tisztelet tartását. A nap egyik szaka sem volt erre 
oly alkalmas, mint a csendes este. Reggel a gyer
mekek rendszerint még aludtak, mikor apjuk a 
munkára ment, de este közösen dicsérhették a min- 
denség urát. A buzgó ima és ének, meg a szent
írásból felolvasott szakasz, mind közelebb hozta ezen 
istenfélő lelkeket ahhoz, ki az igazságot szomjú- 
hozókat, az áhítat ihletett óráiban az örökélet italában 
részelteti. Meg is látszott ezen boldog óráknak 
hatása egész életükön. Mind jobban és jobban erő
södtek szivükben a hit, remény és szeretet mennyei 
plántái s csendes körükben a boldogság fája is 
szemlátomást gyarapodott.

Kertes mindenben tapasztalta a mennyei Atyának 
áldó kezét. Csak úgy repesett a szive az örömtől, 
mikor háza táján végig nézett, melyet a bőségesen 
termő gyümölcsfák s a gazdag indájú szőlőtőkék 
egy kis földi paradicsommá varázsoltak. Legnagyobb 
örömét azonban szép tulajdonságokkal ékeskedő élő 
virágaiban s különösen Lidiben lelte.

Lidi a legszerencsésebb gyermekek közé tartozott. 
Már a természet elhalmozta gazdag adományaival. 
Piros, mint a rózsa; hajlékony, mint a nádszál; 
fürge, mint a madár, ártatlan és kedves, mint egy 
angyal; s e mellett eszes és tevékeny úgy a leg
egyszerűbb, mint a finomabb női dolgokban. Apjának 
öröme, anyjának büszkesége volt e leány. Apja el-el- 
nézte munkája közben s ilyenkor nem egyszer 
örömkönyek csordultak ki szeméből. Szép lelki tulaj
donai istenfélő édes anyjának gondos ápolása alatt 
szerencsés fejlődésnek indultak s utóbb egészen fel
tűnő ékességre fejlődtek, mert mikor az iskolából 
kimaradt, az öreg tanító mívelt lelkű leánya magá
hoz vette s testvérként oktatta. Utóbb meg, mikor 
Kurányi leánya szive választottja karján a szülői 
házból eltávozott, Lidire bízta apja háztartásának 
vezetését. S a fiatal leány urának teljes megelégedé
sére töltötte be gazdasszonyi hivatását; sőt e mellett 
arra is felhasznált minden alkalmat, hogy a jó öreg 
urat felvidítsa. Ilyenkor Kurányi tréfásan jegyezte 
meg: «Mégis jó ám, hogy a száraz törzs mellett is 
nőnek virágok!*

«Az is jó ám — volt a szokásos felelet —

hogy a száraz törzsön mindenek tanúságára és épü
lésére a szív legdrágább virágai: a hit s szeretet 
nyillanak, a melyekből a legédesebb gyümölcs: a 
lelki béke fejlik ki!»

Kurányi szívesen látta, hogy Lidi néha-néha a 
kástélyba, az uraság vele egykorú leányához s volt 
iskolatársához is bemenjen, ki a nemeslelkü pór- 
leánynyal szívesen elbeszélgetett, sőt nem egyszer 
kedves ajándékokkal lepte meg. Arra meg egyenesen 
felszólította, hogy szüleit minél gyakrabban meg
látogassa s egy kis sütemény-maradékot testvérei 
számára hazavigyen.

Egy vasárnap délután Lidi épen szüleinél volt, 
a mikor, rettenetes dörgés és villámlás kíséretében 
szörnyű vihar keletkezett. A vihar sokáig tartott; 
végre is Lidi nem győzte bevárni a szakadó eső 
megszűntét s koromsötétségben, atyjától kisérve, el
indult a tanítólak felé. A mint azonban az ajtón 
kiléptek, a villám fülsüketítő csattanással Kertesék 
legszebb almafájába csapott s azt teljesen széthasí
totta. Ugyanebben a pillanatban a nagy légnyomás 
oly erővel csapott egy letört gályát Kertes István 
arczába, hogy majdnem elájult.

«Uram, oltalmazz meg bennünket!* — E sóhaj
tással lépett vissza Kertes leányával együtt családi 
fészkébe.

«Megoltalmaz, meg, — szólt Kertesné, leányát az 
ajtótól elhúzva s az ajtót betéve, — csak hűségesek 
legyünk hozzá, akkor nem hágy el bennünket! 
Csakhogy ti itt vagytok! A fa helyett majd más nő. 
«Az Úr adta, az Ür elvette, áldott legyen az ő 
szent nevel*

Mikor a vihar szünőfélben volt, Lidi újra elin
dult atyjával. A mint a kapunál az országúira ki
léptek, egy erős villámlás egy épen mellettük elhaladó 
kocsit világított meg. Lidi összerezzent, a mint szemei 
a kocsi hátulsó ülésében ülő férfiú szemeivel talál
koztak; s mikor a sötétség újra elnyelte őket, a 
rémülettől reszkető hangon kérdezte: «ki lehet ez?»

«Talán csak nem félsz tőle ?» — mondá az apja 
nevetve.

«De igazán félek és pedig nagyon, — szólt 
Lidi összeborzadva, — ha babonás volnék s hinni 
tudnék az ördögben, ezt tartanám annak s elhin
ném, hogy ezt a rémséges vihart is ez hozta vidé
künkre*.

. . . Minden jó lett volna, ha az a vihar, melyet 
e sötét alak Kalangyosra hozott, különösen Lidire 
nézve végzetteljesebb nem lett volna annál, mely az 
almafát széthasította. Fidesz.

(Folytatása következik.)

Az eperjesi Collegium.
— Mai képünkhöz. —

Mellékelt képünkön az eperjesi Collegiumot mu
tatjuk be t. olvasóinknak.

Ev. egyházunk ezen régi hírneves főiskolájáról 
szólva, eszünkbe jutnak egykori százados küzdel
meink és véráldozatokba került dicsőségünk. Törté
nete kicsiben a magyar protestantizmusnak törté
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nete, mert alig találunk ev. egyházunk történetében 
fontos eseményt, a mely ezen Collegiumot nem érin
tette volna.
!<’ Ki alapította? Mikor létesült s minő sorsa volt 
az elmúlt évszázadok alatt?

Oly kérdések, melyekre könnyű felelni annak, a 
ki egyházunk szellemét és történetét ismeri, 
íjk' Alapította az evangélikusok egyházukat s hazá- 
jokat szerető buzgósága, mely őket a felvilágosodás
nak, a lelkiismeret szabadságának s az emberszere
tetnek terjesztőivé s ápolóivá tette. Gazdag magyar 
föurak, előkelő protestánsok s a külföldnek fejedelmi 
segélye tette lehetővé ez iskola építését s fennállá
sát, hisz nem kevesebb mint 100,000 frtot gyűjtöt
tek, két falut s egy pusztát adományoztak e czélra.

gyűlés magáévá teszi az eszmét s a következő évben 
már hozzákezdenek a megújított alakjában most is 
létező iskolai épület építéséhez s 1667. évi okt. 18-án 
meg is nyitják a tíz osztályból álló iskolát, hat 
magasabb s hét alsóbbfokú tanárnak vezetése alatt. 
Nagyszámú tanítványai között ott találjuk az ev. 
főurak szinejavának gyermekeit, mint például gróf 
Tökölyi Imrét, báró Nyári Ferenczet, báró Petrőczy, 
báró Pongrácz, Vitnyédy, Semsey, Görgey, Szirmay 
sat. fiúkat, a kik híres, részben külföldről hívott 
tanárok vezetése alatt tanulták a tudományok, az 
egyház és a haza szeretetét, miként azt későbbi élet
történetük igazolja.

A szép reményekre jogosító főiskola azonban 
rövid ideig marad a protestánsok kezeiben, mert

A Wesselényi-féle összeesküvés idején, tehát a mikor 
a protestánsok vérrel szerzett vallásszabadsága ellen 
irtó háborút kezdenek a jezsuiták által vezetett 
ellenfeleink, határozzák el a felsőmagyarországi 
ev. rendek, hogy egy kis egyetemszerű főiskolát 
építenek az akkor jól megerősített s a múzsák ápo
lására igen alkalmatos Eperjes városában. A Stöckel 
Lénárd-féle bártfai iskolát, mely a XVI. század vé
gén országos hírre tett szert, elhomályosította az 
eperjesieknek városi gymnasiuma, melyet a protes
tánssá lett egész városi lakosság a maga édes gyer
mekének tekintve, ezernyi-ezer gonddal ápolt s fej
lesztett.

Ez vezette az iskolának nagyravágyó tanárát, 
Bayer Jánost azon gondolatra, hogy jó volna ezt a 
gymnasiumot, mely a reformáczió első évtizedeitől 
(1534 óta) kezdve dicsőséggel szolgálta a vallás- és 
társadalomújítás ügyét, főiskolává fejleszteni. Törek
vését siker koronázta; az 1665. évben tartott kassai |

ismételt zaklatások után már 1673-ban elszedték 
tőlök a Szegedy Lénárt egri püspöknek vezérlete alatt 
bejött jezsuiták s átalakították azt jezsuita colle- 
giummá. Tökölyi Imre seregei megostromolván a 
várost, 1682-ben visszaadják az evangélikusoknak 
elfoglalt templomukat és Collegiumukat, sőt Tökölyi 
mint hálás tanítvány, egy tályai szőlőjét is odaaján
dékozza az anyaiskolának; de az evangélikusok 
ennek nem sokáig örülhetnek, mert a gyászos Karaffa- 
féle eperjesi mészárszék (1687.) dühöngése nemcsak 
az iskolától s templomtól, hanem jeles vezéreitől s 
legkiválóbb pártfogóitól is megrabolja őket. Elnyo
más és üldözés az osztályrészük egészen a század 
végéig, mert habár II. Rákóezy Ferencz diadalai 
egy rövid időre (1705— 1711.) ismét régi tulajdo
nosaiknak adták vissza az iskolát s a mellette épí
tett templomot, ezután egészen 1785-ig a jezsuiták 
helyezkedtek el bennök jogos tulajdonosokul. Vandrák 
András, a Collegiumnak újabb időben hírneves tanára,
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ezen időszakot a «száműzetés* időszakának nevezi. 
Ezen, több mint 70 éves számüzetésökben a soproni 
és pozsonyi (1681. és 1687.) törvények értelme 
szerint csak a városon kívül (egy időben a kutya- 
peczér lakta helyen) kaptak engedélyt más templom 
és iskolaépítésre. Hozzá is fogtak s a városi hatóság 
és különösen a jezsuiták ármánykodása közben fel 
is építették fatemplomukat s iskolájukat, de az nem 
volt többé a régi főiskola; gymnasiummá zsúgoro- 
dott össze, melyben theológiát csak titokban tanít
hattak.

Fordulópontot jelez a Collegium történetében 
az 1784. esztendő, a mikor az evangélikusok II. József 
császár rendeletére s egyenes kívánságára az akadé
koskodó városi tanács hosszú huzavonája után, árve
résen megvásárolták a maguk építette Collegiumot 
és templomot 6000 frton. Ezentúl háborítatlan bir
tokában maradtak az épületeknek, de annál több 
gondot és nehézséget okozott az iskolának belső 
szervezése és felszerelése és a tanároknak fizetése. 
A régi Collegium nagy vagyona az elfoglaláskor el
veszett, a későbbi főgymnasium alaptőkéje képtelen 
volt a most ismét főiskolai rangra emelt intézetnek 
szükségleteit fedezni; s habár a jeles tanári kar és 
buzgó pártfogóság mindent megtesz az iskola fel
virágoztatása érdekében, az 1788. évben kiütött 
nagy tűzvész elhamvasztja az iskolát s az 1811. évi 
devalvatió csak nem felényire leapasztja tőkéit, mi
nélfogva csak tengeti életét egyik napról a másikra.

Hosszú küzdelem, sok véráldozat és nagy buzgó- 
ság majdnem hiábavalónak bizonyult s a sok vajú
dás után szép remények között kezdett új élet, az 
intézetnek majdnem korai halálával végződött!

Nem úgy! az eperjesi martyr egyháznak hite s 
áldozatkészsége nem engedte elpusztulni ősi intézetét 
s a Szirmay, Dessewffy, Bánó, Pulszky, Roskoványi, 
Ganzaugh és más kiváló ev. sárosi nemes családok 
segítségével, újból meg újból szerzett neki alapítvá
nyokat, míg másrészről jeles tanárok, mint Mayer 
theológiai, Karlovszky és Greguss bölcsészeti és 
Csupka A. jogtanárok, tudományuk és tanításuk által 
az első iskolák közé emelték.

így köszönt be az 1848/9. évi szabadságharcz s 
annak gyászos vége, mely hazánk alkotmányán kívül 
egyházunk s iskoláink szabad önálló fejlődését is 
követelte áldozatul. Gróf Thun Leó 1851. évi kor
mányrendelete nem kevesebbet követelt, mint hogy 
a collegium egyes intézetei egymástól elválasztatván, 
legelsőbben szerveztessék egy nyolcz osztályú főgym
nasium legalább nyolcz tanárral s azután a jog és 
a theologia három évi tanfolyamúvá megfelelő számú 
szaktanárokkal. A hazafiság és egyházszeretet azt 
követelte, hogy a kormány rendeletének ne engedel
meskedjenek, de a tanítás és nevelés ügye azt kí
vánta, hogy a főiskola ily irányban egészen újonnan 
szerveztessék. A jogot csakhamar beszüntette teljesen 
a kormány, a gymnasiumot megfosztotta nyilvános- 
sági jogától, a theologiát a tiszai kerület mentette 
meg, elvállalva fejlesztését és a tanárok fizetését. 
Megindult a mozgalom a gymnasium megmentése 
érdekében; könyöradományokat gyűjtöttek minden
felé s a kérő szózatnak volt foganatja, mert szám
talan jótevője akadt, a kik a messze távolból is meg

emlékeztek szorongatott iskolájokról. A sok jótevő 
között különösen kivált a némethoni Gusztáv Adolf- 
egylet. Rövid pár év alatt sikerült a theologia mellé 
a gymnasiumot is megmenteni s az már az 1855/56. 
iskolai évet már mint nyilvános gymnasium fejezte 
be. Ezután nem sokáig szünetelt a jogakadémia sem, 
mert az 1861. évben újult erővel megnyitották azt, 
két évi tanfolyamra berendezve, öt tanárral. Új 
virágzási korszak volt ez a kitűnő bölcsészpaedagogus 
Vandrák András, a jeles természettudós Hazslinszky 
Frigyes és egy ideig a híres jogász dr. Vécsey Tamás, 
most budapesti egyetemi tanár vezetése alatt. Egy 
forró vágy sarkalta akkor úgy a pártfogóságot, mint 
a tanári kart: az intézetnek 200 éves jubileumát 
méltóan megünnepelni s ennek emlékére a különben 
is szűknek bizonyult iskolai épületet kiépíteni s át
alakítani. A kétszázéves emlékünnepélyt az egész 
ev. egyház s a társadalom nagy részvéte mellett 
1867-ben fényesen megünnepelte, ámde a Collegium 
teljes kiépítése nem sikerült, hanem csak déli olda
lának szép ugyan, de csak részleges átalakítása. 
Tovább folyt a munka ez irányban még két évtize
den á t ; építettek, javítgattak a 200 éves épület 
mohos falain, a mint a szükség kényszerítette s az 
anyagi viszonyok megengedték. Körülbelől kéthar
mada ki volt már építve a koczkaépülétnek, mikor 
az 1887. évi május 6-iki óriási tűzvész a várossal 
egyetemben elhamvasztotta főiskolánkat is, kétségbe- 
ejtve a pártfogóságot s az iskola közel és távol lakó 
barátait. Nem sokáig tartott! A mindenfelől ország
szerte s hazánkon kívül is megnyilatkozott nagy 
részvét csakhamar bizalommal töltötte el a fentar- 
tóknak szivét. Rövid idő alatt oly nagy összeg gyűlt 
be hazánkból, Ausztriából, Németországból s Angliá
ból, hogy az egész épületet ki lehetett építeni szeb
ben s jobban, mint a hogy azt azelőtt remélni mer
ték. Azóta teljes épségében áll a nagy épület a város 
főutczáján s helyet ad négy intézetnek: theologiának, 
jognak, gymnasiumnak és tanítóképző-intézetnek.

A külső építéssel lépést kellett tartania a belső 
fejlődésnek, hiszen amaz ennek csak külső megnyi
latkozása volt. Első fejlesztés volt a nyíregyházi kér. 
tanítóképzőnek — mely ott sok kísérletezés után sem 
tudott felvirágozni — a collegiumba való hozatala 
s az eperjesi ev. egyházak segítségével való felvirá
goztatása.

Sajnos, hogy néhány évre reá be kellett szün
tetni a jogakadémiát, melyet a pártfogóság pénz
hiány miatt két évi tanfolyamú intézetből négy tan
folyamúvá nem volt képes fejleszteni. Szünetelése 
azonban nem sokáig tartott, mert a pártfogóság se
hogy sem tudott megnyugodni, hogy főiskolája csonka 
maradjon s az országszerte megindított gyűjtés sike
rében bízva a törvény követelményeinek megfelelően 
újból megnyitotta s ez idő óta oly sikerrel felel meg 
hivatásának, mint hazánk legelső ilynemű intézetei.

További fejlesztés volt a theologiának három évi 
tanfolyamú intézetből négy évi folyamúvá alakítása 
s negyedik rendes tanszéknek állítása s betöltése 
1884-ben. Ezen intézetnek fenmaradhatását s tovább 
fejlesztését újból meg újból kétségessé teszi a tiszai 
kerületnek örökös pénzzavara. Hiszszük azonban, 
hogy jóakarat s kis buzgóság mellett nem fog elhalni
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ezen intézet sem, a melynek érdekében őseink tulaj
donkép magát a collegiumot létesítették.

Legnagyobb változáson ment keresztül a főgym- 
nasium, mert a mint 1887-től kezdve államsegélyben 
részesíti a kormány s azóta joga van nemcsak né
hány tanárt kinevezni, hanem a tanrendet is meg
állapítani, a miből világos, hogy önkormányzatán 
hatalmas rést ütött az államhatalom. A mennyiben 
ezen intézetnek államsegélye fokozatosan 16,000 frtra 
emeltetik s a benne működő tanároknak nemcsak 
tisztességes fizetés van biztosítva, hanem a szüksé
ges tanszerek folytonos szaporítása s a régieknek 
újakkal való kicserélése is lehetővé vált, annyiban 
ennek léte az összes között a legbiztosabb.

Közben azonban folytonosan emelkedik a colle- 
giumnak tőkéje, mert hálás tanítványai s számos 
jótevői mindig gondoskodtak kisebb, vagy nagyobb 
összegű gyámolításáról. Legnagyobb jótevője az újabb 
időből Rochlitz Gyula a budapesti keleti pálya
udvar geniális tervelője s építője, ki hálából az 
eperjesi iskola iránt, a melyben neveltetését nyerte, 
egész vagyonát: 30,000 frtot reá hagyta. Mellette 
említendő Ujházy Albert 10,000 frtos és Jelenik 
Almássy István alapítványa, melynek megváltásából 
a főiskola szintén 10,000 frtot kapott.

A főiskola konvíktusának tőkéje, a mellett, hogy 
belőle a szegény sorsú ev. tanulók tisztességes ellátás
ban s hathatós segélyben részesülnek, a jótevők egész 
serege által gyámolítva szintén emelkedik, minélfogva 
a jótékonyságot hova-tovább fokozott mértékben 
gyakorolhatja. Ennek köszönhető, hogy másfél év 
előtt szegény hittanhallgatók részére «Otthont» nyit
hattunk s most 10 ifjúnak ingyen lakást, kiszolgá
latot, fűtést és reggelit adhatunk.

Ekkép ezen főiskola itt a határszélen kettős 
missziót teljesít: terjeszti a magyar műveltséget s 
védőbástyája a mindenfelől szorongatott ev. egyház
nak s protestantismusnak; úgy hogy a mint ő 
rombadül, vagy elgyengűl: elpusztul vele az evang. 
egyháznak egy nagy része, vagy oly csapás esik 
rajta, melynek következménye lassú halál lészen.

Fentartása s felvirágoztatása tehát nem egy 
egyházközségnek vagy esperességnek s kerületnek 
érdeke, hanem az egész egyetemes egyházé s a ma
gyar társadalomé. S ne feledjük, hogy az iskolával 
emelkedik, vagy bukik a protestantismus!

Mayer Endre.

Hazai és külföldi hirek.
Az ev. egyház küldöttsége a miniszterelnök

nél és a vallásügyi miniszternél. E hó 11-én 
az ev. egyház küldöttsége Radó Kálmán dunántúli 
kerületi felügyelő vezetése mellett Bánffy Dezső b. 
miniszterelnöknél tisztelgett és átnyújtotta egyházunk 
föliratát a kongrua ügyében. A küldöttségben részt- 
vettek püspökeink s Laszkáry Gy. és Szentiványi Á. 
kerületi felügyelők. Horváth S, lelkész és Szthelo K. 
egyetemes egyházi ügyész. — Az egyházegyetem 
kívánságait, a küldöttség vezetője, Radó K. tolmá
csolta. Bánffy Dezső br. miniszternők kimerítő és 
a dolog részleteire is kiterjedő válaszában bitosí- 
totta a küldöttséget, hogy a kormány a lelkészi

fizetések kiegészítése tárgyában benyújtott törvény- 
javaslattal korántsem tekinti leróttnak azon kötele
zettségét, melyet a magyar tövényhozás az 1848. évi 
XX-ik törvényczikkben a felekezetekkel szemben el
vállalt. Kijelenti továbbá a miniszterelnök, hogy a 
felekezeteknek eddig más czímeken nyújtott segélyek 
ezen törvény által érintetlenül maradnak. Megen
gedi azt is, hogy a törvényjavaslat, különösen az 
ágostai hitvallásuakat illetőleg, aggályokra szolgáltat
hat okot, de ő és a kormány kész ezen aggályokat 
a törvényjavaslatnak esetleges módosítása által el
oszlatni s biztosítja a küldöttséget, hogy sem neki, 
sem minisztertársainak soha eszébe nem jutott a 
protestánsok autonómiáját korlátozni akarni s hogy 
őt, valamint minisztertársait csak azon czél vezette, 
hogy a szegény lelkészeken mielőbb segítsenek . . . 
A küldöttségre a kormányelnök szavai megnyugtató- 
lag hatottak, másnap a vallásügyi miniszternél is 
tisztelgett. Wlassics Gyula kijelentette, hogy a törvény- 
javaslat tulajdonképen az egyes egyházaknak azon 
sürgető kérelme alapján készült, hogy a csekélyebb 
javadalmazású lelkészek segélyezésére a költségvetés
ben évenkint fölvétetni szokott összegek nyújtása 
ne a változó kormányok fölfogásától függjön, de 
törvényileg biztosíttassék. Ez a törvényjavaslat nem 
a lelkészek állásának és fizetésének rendezéséről 
szól, de csupán azon akar segíteni, hogy egy meg
határozott létminimumig kiegészítse a lelkészek jöve
delmét. Szerinte határozott félreértése ezen törvény- 
javaslatnak az, mintha ezzel a költségvetésből a 
különböző czímeknél nyújtott egyházi segélyezés meg
szűnnék. Habár a kormány arra nem vállalkozik, 
hogy a felekezetek összes egyházi és iskolai szük
ségleteit az állam fedezze, mert ez a szekularizáczióra 
és a többi egyházi alapok konfiskálására vezetne 
és ezt a kormány föltétlenül kizártnak kívánja tekin
teni, de ez az egyházi autonómiák tökéletes meg
semmisítése volna: mégis az 1848: XX. t. ez. 2. sza
kaszban lefektetett viszonossági elvek alapján a bevett 
vallásfelekezetek iskolai és kulturális szükségleteinek 
támogatásáról, istápolásáról gondoskodni köteles. Ki
emelte, hogy hazafias egyházak sohasem jöhetnek 
abba a helyzetbe, hogy autonómiájukon a legcseké
lyebb csorba is ejtessék; de viszont lehetetlennek 
tartja, hogy az állam segélyezze azokat, a kik az 
állam létalapját támadják meg hazafiatlan magatar
tásukkal.

A pesti ev. német egyház e hó 6-án tartotta 
rendes évi közgyűlését Hottelmann A. felügyelöhelyet- 
tes és Schranz J. lelkész elnöklése mellett. Az előter
jesztett évi jelentésből közöljük a következő adatokat: 
A gyülekezet öt év előtt elhunyt nagyérdemű léik- 
készének Doleschal Sándornak díszes sírkövet állít
tatott. Pénzügyi viszonyai, daczára, hogy a zsinati 
törvények nagy terhet róttak ki a gyülekezetre, ki
elégítők; a hívek önkéntes évi járulékait szépen 
felemelték. Összvagyona, ideértve a különféle ezélú 
alapítványokat is, 96,714 frtot tesz ki. Önkéntes évi 
járulékok czímén befolyt 2336 frt. A szegény-alap 
1097 írtból áll; kamataiból 16 családot segélyeztek 
karácsonykor. A szegény konfirmandusok segélyezé
sére szánt Luther-alapítvány 4618 frtra rúg, ennek 
kamataiból a múlt évben öt konfirmándust ruháztak
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fel teljesen. A gyülekezet a pogány missió szent 
ügyét is felkarolta és összesen 17 frtot küldött a 
lipcsei evangélikus missioi egyletnek. Az egyház 
kebelében fennálló helyi gyámintézetnek 61 tagja 
volt s 207 frt és 91 krt vett be és egy tanintézetet 
és egy gyülekezetei segélyezett. A gyűlésen esperes- 
ségi követekül dr. Elischer Gyula és Lampl Hugó 
presbytereket választották. A jagerndorfi ev. leány
egyház 50 drb. templomépítési sorsjegyet küldött 
be, a melyeket a jelenlévők meg is vettek és így 
25 frtot juttathatnak az ottani szegény, csupa r. 
katholikusok közt élő hitsorsosainknak.

A győri ev. egyházmegye febr. 28-án tartott 
rendkívüli közgyűlésén iktatta hivatalába új esperesét, 
Horváth Sámuel téthi lelkészt és dunántúli egyház
kerületi főjegyzőt, úgyszintén újra megválasztott fel
ügyelőjét, Barcza Gézát. A beiktatást valóságos 
ünnepélylvé emelte az az egyházi közgyűléseinken 
mai nap már szinte szokatlan részvétel, mely az 
egyházközségek képviselőit és a beiktatottaknak tisz-. 
telőit felekezeti különbség nélkül oly nagy számban 
gyűjtötte össze, hogy a különben elég tágas téthi 
templom szorongásig megtellett. Emelte az ünnepi 
hangulatot az is, hogy a beiktatáson, a egyházkerü
letnek forrón szeretett és az egyházi életnek minden 
mozzanata iránt melegen érdeklődő püspöke Gyurácz 
Ferencz is megjelent.

Az eperjesi theologiai internátusbán ez idő
szerint már 11 szegény hittanhallgató talál otthont 
és ellátást. E derék intézményre, — mely az ottani 
theologia egyik tanárjának, a belmissióért különösen 
buzgó Mayer Endrének köszönheti léteiét s izmoso
dását, — a legújabb kimutatás szerint 334 frt gyűlt 
össze. — Novák Mihály nyug. lelkész az intézet 
iránt való hálából, melyben kiképeztetését nyerte, 
200 frtos részvényt ajándékozott ez internátus czél- 
jaira. — Ajánljuk ez új intézményt az ev. közön
ség szíves pártfogásába!

Jótékonyság. Csömöz Miklós nyugalmazott sel- 
meczi tanár a kájali (pozsony m.) ev. gyülekezetnek 
templomépítésre 500 s iskolára is 500 frtot ajándé
kozott; s miután már a hívek is magok között egy 
nagyobb összeget gyűjtöttek, lassanként lehetővé válik, 
hogy a pápisták közé beékelt kis ev. csapat saját 
templomában imádhassa Istenét. Isten áldása legyen 
az adományon s adományozón!

Új nemzeti ünnep. Az 1848-iki új törvények 
ez év április 11-én lettek az országnak királyi szen
tesítéssel átadva; miután e fontos ténynek most 
április 11-én lesz öt ven éves évfordulója a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter február 28-án a hazai 
összes iskolákra nézve elrendelte, hogy e nap, mint 
iskolai nemzeti ünnepély, minden évben megünne
peltessék s egyúttal egy törvény is van most készü
lőben, a mely e napnak állandó nemzeti ünneppé 
való emelését czélozza. — Pozsony városában a 
48-as töryények megalkotásának színhelyét, a pri- 
mási palotát és a kir. tábla épületét e napon emlék
táblákkal fogják felékesíteni. S a főváros elhatározta, 
hogy ő Felsége iránt érzett hódolatának kifejezésére 
nagyszabású fáklyás menetet fog rendezni.

A protestáns egyház Horvátországban. A 
horvát tartománygy ülés fontos törvényjavaslatot hozott,

melylyel Horvátországban a protestáns egyház sza
badsága és önkormányzata törvényes úton biztosít- 
tatik, s ezzel a magyarországi ágostai ev. egyház 
alkotmányos szervezete Horvát- és Szlavonországban 
is meghonosíttatik. A vita tárgyát leginkább a tör
vényjavaslatnak első szakasza képezte, melylyel ki- 
mondatik, hogy a horvát protestánsok a magyar 
protestáns egyházakhoz tartoznak. Az ellenzék szó
nokai a báni kormányt és a nemzeti pártot azzal 
vádolták, hogy ezzel a törvényjavaslattal feladják 
Horvátországnak a vallási és közoktatási ügyekben 
törvényesen biztosított önkormányzási jogait és hogy 
utat egyengetnek az elmagyarosításhoz. A törvény- 
jávaslat nagy többséggel fogadtatott el és nemsokára 
a protestáns egyház javára törvénynyé is fog válni.
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