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Az ötvenedik esztendő elején. 
A „Poraiból megélemedett Phoenix", a Protes-

táns Egyházi és Iskolai Lap ezzel az esztendővel 
ötvenedik évfolyamába lép. Ha Isten segítségével 
és a protestáns olvasó közönség támogatásával 
megfutja ennek az esztendőnek a pályáját is, egy 
olyan ponthoz érkezik el, a melyhez protestáns 
sajtóorgánum még eddig el nem jutott: az ötve-
nedik esztendő határkövéhez, a félszázesztendős 
jubileumhoz. 

Negyvenkilencz esztendő hosszú pályafutása 
áll már a Lap háta mögött. Harminczegy esztendő 
emlékezete fűződik ebből dr. Ballagi Mór, tizenhat 
Szöts Farkas szerkesztők nevéhez. S a harmadik 
esztendeje, hogy bár gyenge erővel, de teljes jó 
igyekezettel alulírott törekednék e legrégibb pro-
testáns orgánumot, nemcsak az enyészettől meg-
óvni, de azon a színvonalon is megtartani, a melyen 
egykor megindult. 

Nem számítva a legutóbbi éveket, csak azo-
kat, a melyek a két első szerkesztő emlékéhez 
fűződnek, dicsekedés nélkül el lehet mondani, hogy 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap nemcsak 
hosszú pályát futott meg új életre kelése óta, de 
pályafutásában nagy és megbecsülhetetlen szolgá-
latokat is tett a magyar protestáns egyházaknak 
és azok iskoláinak. 

Védte a nehéz időkben az egyház és iskola 
autonómiáját; új életet, elevenséget vitt be az 
egyház szellemi életébe, a mikor megbolygatta az 
élettelen orthodoxiát és szőnyegre hozta hasábjain 
a fejlődő és haladó protestáns theologia nagy kér-
déseit ; küzdött minden megcsontosodottság ellen; 
lelkesedett s lelkesített, hogy kifejlődésre juttat-
hassa a magyar protestáns egyházban elrejtve élt 
erőket, s hogy ezeket akczióba vivén, olyan átala-
kulásokat. olyan alkotásokat hozhasson létre-£gy--
házban, iskolában, a melyek mellett s a melyek 
által diadalmasan megállhassanak azok a fejlődő 
idő által teremtett új viszonyok és új eszmeáram-
latok közepette. Kivette a részét becsülettel az 
egyház újabb alkotmánya kiképzésének nagy mun-
kájából. Majd a mikor megvoltak az új keretek, 
igyekezett azokat olyan erővel, olyan élettel is 
betölteni, a mely az Isten örök evangéliomának 
tiszta forrásából fakad. t 

Elete korábbi évtizedeinek jellemzője a küz-
delem a megcsontosodottság, az előítéletek ellen, 
a tudomány fegyvereivel; utóbbi évtizedeié pedig 
az egyház belső, valláserkölcsi megerősítésére irány-
zott törekvés, az evangéliom erőivel. 

Nem egyszer halljuk, hogy a Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lap irányt változtatott, s hogy 
hűtlen lett Ballagi szelleméhez. Hogy ez a panasz 
vagy vád mennyire indokolatlan, szépen mutatja 
ki Kenessey Béla, a lap más helyén olvasható 
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„Visszaemlékezései"-ben. Nem, a Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lap nem lett hütelen, sem múlt-
jához, sem Ballagi Mór eszményeihez. Csak azt 
vette tekintetbe, hogy a fejlődő idő által támasz-
tott újabb viszonyok között mire van szüksége 
egyháznak és iskolának, hogy nagy eszményeit 
elérhesse. Minden dolognak — mondja a Prédi-
kátor — megvan a maga ideje. Ideje van a ki-
szaggatásnak és az ültetésnek; ideje a rontásnak 
és az építésnek; ideje a kövek elhányattatásának 
és egy begy űjtetésöknek. Volt idő, a mikor a magyar 
prot. egyház életében szaggatni, rontani és a romo-
kat elhányni volt a kötelesség, — s ezt a köte-
lességet híven teljesítette e lap. Eljött azonban az 
ideje az ültetésnek, az építésnek, a kövek egybe-
gyűjtetésének, s e lap most sem törekszik egyébre, 
mint hogy kötelességét híven teljesítse. Hogy nem 
rombolni, hanem építeni akar, s akarja ezt nem 
emberi bölcseséggel, hanem az örök evangéliom 
erőivel, a miatt talán senki joggal nem vádol-
hatja, mert nem új programm ez, hanem csak a 
régi eszményeknek: az egyház és az iskola javá-
nak, felvirágzásának azokkal az eszközökkel való 
szolgálása, a melyeknek forgatását a szükség és 
az idő természete követeli. 

Ebben az irányban kiván haladni a Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap az ötvenedik esztendőben 
is. Plántálni, építeni kiván, Isten segedelmével, a 
Krisztus evangéliomának erőivel. Nem fogja azon-
ban kibocsátani kezéből a fegyvert sem, hogy 
védelmére keljen az egyház és az iskola jogainak, 
valahányszor arra szükség leend. Nem fogja el-
dobni a nyeső kést sem, hogy ha egyházunk és 
iskoláink élő fáján fattyúhajtások nőnek, azokat 
gondos kézzel, magának a fának veszedelmeztetése 
nélkül, lenyesegesse. 

Ehhez a jó szándékú munkához kérjük, Istené 
után, a magyar protestáns olvasóközönség szellemi 
és anyagi támogatását. S kérjük különösen a 
dunamelléki ref. egyházkerületét. 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap soha-
sem volt kizárólag egy felekezet s kizárólag egy 
kerület organuma. Nem akar lenni — legalább 
addig, míg gyenge erővel én igyekszem lobogtatni 
annak zászlaját — ezután sem. De a protestáns 
sajtó újabb fejlődése, a kerületi egyházi orgánu-
mok keletkezése következtében természetes, hogy 
e lapnak is legelső sorban azokra kell számítania 
s azoktól támogatást várnia, a kiknek körében 
megjelenik s a kiknek ügyeit, érdekeit a legköz-
vetlenebbül figyelemmel kiséri és szolgálja. Külö-
nösen számít tehát e lap a dunamelléki ref. egy-
házkerület elöljáróinak, lelkészeinek, tanítóinak, 
gyülekezeteinek és iskoláinak jóindulatú támoga-
tasara. 

Erről az oldalról bizony még sok történhet-
nék addig, a míg elmondhatnánk, hogy remény-
ségeink teljesedtek. 

De a mit nem hozott meg a mult, reméljük, 
hogy Isten segítségével meghozza a jövendő. 

Adja az Isten, hogy reménységünkben ne 
csalódjunk! 

Adjon az Isten olvasóinknak is, nekünk is 
boldog új esztendőt! Hamar István, 

szerkesztő. 

Nyilt levél Vámbéry Ármin úrhoz. 
Tisztelt Uram! 

Teljes bizalommal, mely őszinte tiszteletből és sze-
retetből származik, írom Önhöz e nyilt levelet, azon 
reményben, hogy közérdekből, a kiváló fontos ügyért, 
megérdemelt figyelmére méltatja s felvilágosítást adni 
szíveskedik. 

Én még régi diákéletemből ismerem Önt, az Ön 
csodálatos lelki erejét, mely oly nagy dolgokra képesíté. 
Sokszor olvastam ntazási műveit, lelki szorongással lesve 
kétséges helyzetéből való szabadulását, fellélegzve, uj-
jongva győzelmei, diadalai felett. Emelkedett a lelkem, 
fokozódott önbizalmam az engem is sokszor körülvett 
életküzdelmek között, ha felragyogott előttem az Ön 
példája. Higyje el Uram, őszinte és mély rokonszenv 
köti az én lelkemet az Ön lelkéhez. Mint erős delej-
áramot, úgy érzem műveinek olvasásánál az Ön lelkének 
erejét lelkembe áradni, mely emel és utat mutat. Sok-
szor elgondoltam, hogy a kinek aczélos lelke oly széles 
mezőn, oly tágas látókörben vizsgálta a dolgokat, jelen-
ségeket, hatásokat, összeköttetéseket s a szűk részletek 
kalitkájából kiszabadulva, a határtalan tiszta magas 
látóközpontjába helyezkedhetett, az ilyen egyén ítéleteiben, 
mintegy kinyilatkoztatásokban, embertársai elé a tiszta 
igazság magvait hintegeti. 

Ön a mozgó formák mozgató erőit láthatja. S ez 
a fő a tudásnál! 

Ezt sokan ismerik, s azért van Önnek olyan tekin-
télye, befolyása. Az Ön szava messze hallik, az Ön ítélete 
messze világít, 

Olvastam legújabb művét: „Nyugot kultúrája ke-
letenmelyet Tudományos Akadémiánk bocsátott útjára. 
Már ennek is megvan a kellő súlya. De ennél is nagyobb, 
hogy ugyanakkor német és angol nyelven is megjelent 
s e két legnagyobb kulturnemzet útján mintegy az összes 
emberiséghez, az emberiség érzelméhez szól s lövel ú j 
fényt s ez ú j fényben a fejlődés új alakjait. 

Olvastam e művet s igyekeztem annak mintegy 
központi igazságát, gyújtópontját megtalálni. 

Kérdem egész tisztelettel: 
Mélyére hatolt ön Jézus életének a bibliában ? 
Nem a hogy a különböző korokban, a különböző 

felekezetek kiállították a magukszabta köntösben, hanem 
a hogy él és viselkedik a bibliában ! 



Kereste-é ? Meglátia-é a Jézus lelkét ? 

Ezt kérdem egész tisztelettel. 
Nagy okaim vannak e kérdésre. 
Én is egy szerény munkása vagyok annak a nagy 

emberművelési folyamatnak, a melyek igaz útjait, módjait, 
eszközeit, hatásait, akadályait Ön keresi s megtalálva 
felmutatja említett nagybecsű művében. 

Úgy érzem, hogy el vagyok kötelezve, a nálam 
letett szerény tehetség mértéke szerint, közhaszonra, a 
magam kis körében, mint egy hatóatomja a nagy élet-
hatásnak. Használni akarok. De olvasva az Ön művét, 
egyes kijelentései gondolkodóba ejtettek. 

Művének 3-dik részében, a IV-dik fejezetben „Ké-
pes-e az izlam a kulturára ?" czím alatt, feleletet igyek-
szik adni a feltett kérdésre. Mély kutatásai közben olyan 
kijelentéseket tesz, melyek szinte megdöbbentők. 

Idézem e kijelentéseket. 
„Az izlamot nem lehetett oly könnyen felforgatni, 

mint a kereszténységet, mely a tudomány első támadására 
mindjárt alapjaiban rázkódott meg s melyet ma már csak 
mesterségesen tud összetartani az Egyház és azok a 
kormányok, melyeknek társadalmi vagy magánérdeke, 
hogy virágozzék." (325. lap.) 

„Európa lassacskán kezdi már lerázni a vallás lán-
czait." (327. lap.) 

„Nem az izlám tanát kell hibáztatni a mohame-
dánok hátramaradásáért, hanem a vallást általában, mely 
Ázsiában ma is még azt a szerepet játsza, mint minálunk 
a középkorban, azaz lefoglalja az egész életerőt, hatal-
mába kerít minden emberi gondolatot és igyekezetet, 
behatol a mindennapi élet legkisebb részleteibe is, meg-
szabja, hogy az ember hogy járjon-keljen, hogy egyék-
igyék, hogy aludjék, hogy szeressen stb., bezárja mint-
egy az embert egy varázskörbe, melyen az átlépni nem 
mer s kényszeríti, hogy mint a gyermek a járószékben, 
mindig arra menjen, a merre az egyházi s világi ható-
ságok lökdösik." (329. lap.) 

„Hogyha a japániak, daczára annak, hogy sok 
társadalmi és politikai tekintetben teljesen ázsiaiak még, 
mint egy deus ex machina által egyszerre európaiakká 
váltak, elfogadták tudományunkat, művészetünket, kor-
mányformánkat és gondolkodásmódunkat, ez csak azért 
történhetett, mert közönyösek voltak vallási dolgokban 
és a valóságban csakugyan atheisták is." (331- lap.) 

Ez idézetekből tisztán látható, hogy az emberi tár-
sadalom nagy kultur-eszközeiben Ön a ker. egyházat, 
egyházi intézményeket, vallást, nemcsak hogy nem tartja 
áldásosnak, sőt határozottan akadályozó eszközökül látja. 

Ismétlem, hogy az ilyen nagy tudósnak szava 
messze hallik, különösen ha szócsöveit a világműveltség 
minden tája felé irányítja. És minél nagyobb dolgokról 
szól az írás, annál inkább szükség van a komoly és sza-
batos kifejezésekre, meghatározásokra. 

Az itt idézett tárgy, — a vallás és egyház, — a 
kultura eszközeinek egyik legfontosabbika, már akár 
segítőleg, akár akadályozólag. A vallás, mint benső élet-
elv s ennek külső formája: az egyház és egyházi intéz-
mények, elsőrangú tényezői voltak, kezdettől fogva, 
emberi és társadalmi művelődésünknek. Megérdemlik a 
legkomolyabb vizsgálatot, főként a mai időben, midőn 
okra, vagy ok nélkül, a vallás és egyházi intézmények 
iránt bizonyos animózitás tapasztalható, nemcsak a felü-
letesebb elmék, sőt nyomósabb egyének részéről is. 

Higgadt bíráló mindig elválasztja a magot külső 
héjától s nem zavarja össze a fogalmakat, 

E két szó : vallás és egyház, sokszor fogalomzavart 
okoz. Egynek veszik, holott nagyon is nem egy. 

Komoly gondolkodású egyén, annál inkább széles-
látkörű tudós előtt, ezt nem kell magyarázni. Ön, tisztelt 
Uram, maga is előszeretettel idéz mohamedán írókat, 
kik azt fejtegetik, hogy az izlám nem akadályozza a 
művelődést, csak nem elfajult formájában kell megítélni, 
hanem eredeti szellemében. 

Helyes! De nemcsak az izlámnál helyes, hanem 
mindsn vallásos formánál, tehát a keresztyénségnél is. 
Nekünk főként ennél. 

Emberi gyarlóságunkra vall, hogy a leghasznosabb, 
legszentebb eszközökkel is visszaél az ember, nemcsak 
anyagi téren, hanem szellemi, erkölcsi téren is. 

Kiváló például hozhatom fel azt a megjegyzését, 
mely szerint a japán műveltség csodás megteremtéséhez 
legfőbb szerencséül azt hozza fel, — mint idéztem is, — 
hogy a japánok tényleg atheisták. És itt így folytatja: 
„a nemzeti vallás, a szintóizmus, tulajdonképen nem is 
vallás, csupán hősök, királyok, ősök és természeti hatal-
mak apotheózisa, mely e parancsban éri el tetőpontját: 
„kövesd természetes hajlandóságodat és engedelmeskedjél 
a törvényeknek". A japáni, ha csak kissé is művelt, nem 
veszi komolyau a vallást és csodálkozik azon, hogy állhat 
az még fönn nyugoti országokban." (331. lap.) 

E kidicsért tetőpontot az inkvizíczióban is megtalál-
juk. „Engedelmeskedjél a törvényeknek!" — ezt kiáltja 
a legvadabb deszpota is ; — bár úgy érti, mint a gögös 
napkirály: „a törvény én vagyok!" 

Aztán a „tetőpont" második tétele: „Kövesd ter-
mészetes hajlandóságodat!" nem zárja-e el inkább a 
művelődés útját ?! A természetes hajlandóság gyűjtő 

Egyházfelszerelő és oltárépítő mű-
intézet. Úrasztalterítők, kelyhek, 

borkanesók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi-utcza 41. 



fogalma alatt nem lappang-e minden ősi vadság'?! Sőt 
a kultura, igaz jelentésében nem lehet más, mint a ter-
mészetes hajlandóság korlátok közé szorítása, tiszta 
közérdekből. 

An(Irássy Kálinán. 
(Folyt, következik.) 

TÁRCZA. 

Egy kis emlékezés. 
Itt, az ötvenedik évfolyam küszöbén, az emlékezé-

sek egész ra ja közül előttem e Lap amaz első szerkesz-
tőjének elfelejthetetlen alakja jelenik meg, a ki annak 
idején — még 1879-ben — annyi mások között nekem 
is kezembe adta a tollat és szeretettel és jósággal báto-
rított fel a munkára. 

Mennyi hév, mennyi szent lelkesedés, mennyi érdek-
lődés, melegség, elevenség, mozgékonyság, mindenre 
kiterjedő figyelem, éberség, erő és türelem volt abban 
a különben törékenynek látszott, de egyébként szívós 
emberben! 

Abban az időben, a mikor lapjához kerültem, már 
szinte stereotyppá vált nála az örökös panaszkodás. Ha 
vasárnap délutánonként feketekávéra hozzá mentem s 
megkérdeztem, hogy „hogy van Ballagi bácsi?" — az 
első felelet mindig a panasz, a fáradtság hangja volt; 
de a mint rákerült a sor akár egyházi ügyeinkre, akár 
a tudományos theologiai kérdésekre, vagy a Nyelvőr 
dolgaira, az előbb még bágyadtan pihenő és csendesen 
csibukozgató ember, mint az aczélrugó pattant fel, hangja 
is erőssé, sőt élessé vált, agyában a gondolatok csak 
úgy czikáztak. Jajnak, panasznak vége volt s nem egy-
szer csak a késő esti órákban váltunk el. Adott tárgyat 
nem egy következő lapszám számára, de eszmét, de 
lelkesítést, de gondolatot, de termékenyítést egy egész 
életre. Bámulatos, szinte kimeríthetetlen ismeret-gazdag-
ság volt felhalmozva ott abban az agyban és tömérdek 
szeretet abban a szívben, a melynek nemességét és 
egész mélységét azonban igazán csak az ismerhette meg, 
a ki egészen közel állott hozzája. Három-négyéves ko-
romtól el meglett férfikoromig szinte ott nőttem fel előtte, 
s a mit a gyermek inkább csak érezve, mint tudva bá-
mult benne, azt az ifjú ábrándos vágyakozással nézte, 
mint törekvése tárgyát, a férfi pedig már egészen ön-
tudatosan mérlegelte és a mérlegelés egy hajszálnyit 
sem vont le a gyermek bámulatából, sőt azt csak növelte. 

A vasárnap délutáni megbeszélések sem voltak 
azonban elégségesek a Lap dolgaira nézve, mert ha 
aztán a következő napok valamelyike, ha csak egy kis 
hírlapi újdonság alakjában is, valami aktuális kérdést 
vetett fel, már jött a nyughatatlan szerkesztő s tetette 
félre a §okszor kész czikket is, hogy az ő lapja vala-
hogy el ne maradjon a világtól egy heti késedelemmel. 

Lelke fáradhatatlanul szedte fel az újabb és újabb 
benyomásokat; a formába öntést bízta csak ránk munka-

társaira. S a mikor már ő maga éveken át egyetlen 
sort sem írt tulajdonképen a lapjába, a Lap mégis bátran 
hordhatta homlokán az ő szerkesztői nevét, mert annak 
egész szellemét ő inspirálta, s kivéve a híreket, vagy 
apróbb közleményeket, a többit ő irányította. A jó szer-
kesztőnek nem is az a feladata, hogy mindent és min-
dig ő maga írjon, hanem, hogy csoportosítson a lapja 
körül egynehány vele együtt gondolkozó és együtt lelke-
sülő jó munkatársat, ezeket tudja inspirálni, lelkét belé-
jük mintegy átönteni s Őket külömböző írói egyéniségük 
teljes érvényesítése mellett is egy czél szolgálatára 
megnyerni. 

Maga Ballagi egész egyéniségénél s különösen 
theologiai képzettségénél fogva inkább a harcz, a polé-
mia embere, és lapja is akkor a legelevenebb, a mikor 
a pátens ellen kell vívnia, vagy a mikor a vaticanum 
conciliummal kell Kovács Alberttel együtt polémiát foly-
tatnia. Kritikai iránya mindenütt meglátja azt, a mi 
fonák, félszeg, elmaradottságra valló, hagyományos. Meg-
újhodásra és megújításra törekvése azonban többé-ke-
vésbbé megelégszik csak annyival, hogy a nyeső késsel 
igyekszik egyházi életünk fájáról eltávolítani a szerinte 
fattyúhajtásokat, a melyeket a merev konfesszionaliz-
musnak tulajdonított; és abban a meggyőződésben él, 
hogy ha közvetíti és átülteti hozzánk a külföldi modern 
theologiai kritika kérdéseit, ha megittasítja tanítványai 
és olvasói lelkét a modern theologia problémáival, akkor 
majd új élet kél az egyházban, nagyobb lesz az érdek-
lődés, kevesebb a közöny, jobban megértik az emberek 
egymást, kevesebb lesz a széthúzás, ós ha mindenik 
protestáns egyház enged a maga merevségéből, lesz 
unió, valóra válik várva várt és nagy munkával előké-
szített eszménye. Ki kell békíteni a hivő és a tudó 
embert önmagával; ezért ki kell dobni az egyház hit-
tanából mind azt, a mit a tudó ember el nem tud hinni. 

Ebben volt azonban a csalódása is. Mikor a nyolcz-
vanas évek közepén elkezdtük hirdetni egyenesen az ő 
lapjában, hogy egyházi életünknek új, pozitív erőkre 
van szüksége : evangélizálásra, belmisszióra stb., akkor 
ő maga azt a vallomást tette, hogy a szíve mindig ebbe 
az irányba vonzotta, „de a fe je ! a feje!" És mikor mi 
a tőle tanult kritikával azt a czélzatos és csak negativ 
eredményeket felmutató kritikát bírálgatni kezdtük és 
sürgettük, hogy az örök evangéliomi alapokon most már 
megint az építés munkáját kell elkezdeni és a lelkeket 
be kell vezetni az evangéliom élő és egészséges misz-
ticzizmusába s annak a felsőbb szellemi világnak ozon-
dús, tiszta légkörébe felemelni, a kegyelem napja suga-
rainak közvetlenül kitenni, hadd üdüljenek, — mert mit 
használ nekik a spectral-analysis, ha nem érzik e suga-
rak melegét és vérátalakító hatását? — szíve, lelke 
akkor is velünk volt; szeretettel nézte törekvéseinket; 
látta, hogy nem a mester ellen fordultunk, hanem csak 
hogy mi ugyanannak a szellemi életnek egy más olda-
lát kívánjuk kultiválni és arra irányítani a figyelmet. 
Még a megindított vallásos felolvasásokban is tényleges 



'ROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 

részt vet t ; gyönyörű vallomással ismerte el az újabb 
törekvések jogosultságát; de a kéz már gyenge volt az 
új feliratú lobogó tartására. Megaggott a szervezet; de 
nem a lélek. Az az utolsó pillanatig ifjú maradt és üde. 

Lapja, öröksége, mely immár azóta a harmadik 
generáczió kezén van, maradjon ötvenéves kora daczára 
is eleven és örök ifjú s legyen hű mindvégig annak a 
nemes eszményeihez és törekvéseihez, a ki maga egy 
egész életnek munkásságát szentelte neki. 

Kolozsvár. 
Kenessey Béla. 

KÖN YVISMERTETÉS. 

H á r f a h a n g o k . Vallásos költemények gyűjteménye, egyházi 
és iskolai használatra. Szerkesztette Payr Sándor theol. tanár. 
Budapest, 1906. A Luther-Társaság kiadványa. 8°. I—VI-|-1—432. 
Ara 4 korona. 

Gyülekezeteink s középiskoláink körében mind több 
helyen szerveződnek a vallásos estélyek, a vallásos egye-
sületek. Különösen evangélikus testvéreink járnak ebben 
a tekintetben jó példával elől, inkább felismervén a kor 
szükségletét, mint a reformátusok. 

A gyülekezeti és iskolai egyesületek összejövetelei 
azonban újabb követelményekkel is állanak elénk. Ezek-
nek az összejöveteleknek bizalmas, családias jellege 
természetesen követeli meg, hogy azokon ne csak komoly 
tanitó és intő beszédek alakjában hangozzék az isten 
igéje, hanem hogy könnyedebb, fülnek, szívnek kelle-
mesebb, behízelgőbb hangokon is megszólaljon. Ezt a 
természetes követelményt igyekeznek is a gondos veze-
tők kielégíteni, a mikor a tárgysorozatokba több-kevesebb 
vallásos költeményt is felvesznek. S tapasztalják minden 
egyes esetben, hogy ezek a költemények építő erővel 
bírnak és megnyitják nem egy olyan szívnek aj taját is, 
a melyen az Isten igéjének komoly szavaival hasztalan 
kopogtattak. 

Már a vallásos egyesületek s az ezek által rende-
zett összejövetelek, estélyek szükségessé teszik tehát, 
hogy a vezetőknek elég gazdag kincsesbányája álljon 
rendelkezésükre az építő vallásos költeményeknek. De 
szükségessé teszi ezt a valláserkölcsi nevelés általános 
szempontja is. „A költészet nevelő hatását — mondja 
az ismertetendő gyűjtemény szerkesztője — már a régi 
világ is ismerte. A vallásos igazság költői szép formában 
még inkább hat s utat talál azok szívéhez is, a kik 
egyébként közönyösek az egyházi élet jelenségei iránt. 

f r 

Mindenekfelett pedig nagy nevelő hatása van a vallásos 
költészetnek az ifjúság s különösen az érettebb ifjúság-
lelki világára." S teljesen igaza van. Ám tekintsünk csak 
be az ó-testamentom világába s annak pedagógiájába: 
ott is azt látjuk, hogy a nemzeti és a vallásos öntudat 
erősítésének eszközei között tekintélyes helyet foglaltak 
el a vallásos költemények. Egész anthologiái voltak ezek-
nek. Legalább.én azt hiszem, hogy az a „Szépher Haj-
jáshár" és a „Szépher Milchamót Jehóváh", a melyeknek 
csak nevét, illetve csak egyes töredékeit ismerjük, nem 
voltak egyebek, mint a zsidó nép ősi történetére, pusz-
tai vándorlásaira, harczaira, honfoglalására vonatkozó 
vallásos hősi költemények gyűjteményei, a melyeknek 
darabjai apáról fiúra szálltak át, mint a nemzeti és val-
lásos öntudat erősítésének hatalmas eszközei. S ha ezek-
től eltekintünk is, lehet-e valami fenségesebb s a vallásos 
érzések nevelésére alkalmasabb gyűjtemény az ó-testa-
mentom zsoltárainál? És ha csak a mi magyar protestáns 
egyházunk múltjába tekintünk is vissza, nem emelkedik-e 
lelkünk annak hallatára, hogy reformátoraink kezében 
egyik leghatalmasabb eszköz volt a lelkek megnyerésére 
a vallásos költészet, s hogy boldog emlékezetű Sztárai 
Mihály épen főként szívet, lelket megragadó énekeivel 
alakította meg a megtisztított evangéliomnak csaknem 120 
gyülekezetét ? ! 

Kétségtelenül igaz tehát, hogy a vallásos költészet-
nek nagy jelentősége van a vallás pedagógiájában, s 
ennek szolgálatát nem nélkülözheti sem a félvadak kö-
zött munkálkodó misszionárius, sem az elaludt, közönyös 
lelkű keresztyének között működő lelkipásztor, sem a 
gyermeki lelkek nevelésére, hitben, buzgóságban erősí-
tésére hivatott vallástanító. 

S ha mindeme szempontokat figyelembe veszem, 
csak elismeréssel adózhatom a Luther-Társaságnak, a 
mely, felismerve a kor szükségletét, megbízta Payr Sán-
dor soproni evang. theol. tanárt a kezünk alatti gyűjte-
mény összeállításával s vállalkozott az anthologia ki-
adására. 

Payr Sándor szerkesztő odaadó buzgósággal sze-
degette össze magyar protestáns vallásos költészetünk 
mezejéről azokat a kalászokat, a melyek éltető magvakat 
foglalnak magokban. Előszavában bevallja ugyan, hogy 
a mi vallásos költészetünk nem áll olyan magaslaton, 
mint az angoloké, a svédeké, a németeké; de az újabb 
idő, a némileg elevenedő vallásos szellem, mégis támasz-
tott a régebbi nevesebb vallásos költők — Tompa, Szé-
kács, Glyőry, Szász K. — mellé hivatott újabb költőket, 
a kik nem egy igaz gyönggyel ajándékozták meg egy-
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házunkat; sőt a vezérek mellett a minorum gentium 
sorából is többen vannak, a kik szép sikerrel pengetik 
Dávid szent lantját és sokat Ígérnek a jövendőre. 

A régiek és az újabbak, a vezérek és a minorum 
gentium szellemi termékeiből Payr Sándor összegyűjtö-
gette mindazt, a miben építő tartalmat talált. Sőt még 
nem protestáns szerzőktől is vett fel néhány általános 
keresztyén tartalmú költeményt. Anyagi és egyéb okok 
azonban arra kényszerítették, hogy gyűjteményét csak-
nem felére vonja össze. így is azonban értékes maradt 
a kötet, s azt lehet mondani, hogy teljes egészében mu-
tatja be az irodalmi színvonalon álló magyar protestáns 
vallásos költészetet. 

A felölelt anyagot, a melyben — hogy csak a ne-
vesebb és a termékenyebb költőket említsük — találunk 
Arany Jánostól 6, Albert Józseftől 7, Ábrányi Emiltől 1, 
Berzsenyitől 1, Béry Gyulától 7, Baksay Sándortól 1, 
Csengey Gusztávtól 20, Endrődi Sándortól 2, Fejes Ist-
vántól 2, Gyulai Páltól 3, Győry Vilmostól 8, Hegedűs 
Istvántól 9, Jakab Ödöntől 3, Kecskeméthy Istvántól 3, 
Kozma Andortól 4, Lampérth Gézától 7, Lévay József-
től 6, Nagy Lajostól 10, Petőfitől 4, Porkoláb Gyulától 
9, Sántha Károlytól 39, Szász Károlytól 10, legifj. Szász 
Károlytól 3, Székács Józseftől 4, Szabolcska Mihálytól 
I I , Szalay Károlytól 2, Tompától 11, Torkos Lászlótól 4, 
Vargha Gyulától 4, Vargha Gyulánétól 3, Várady Antal-
tól 10, Vojtkó Páltól 6, Vörösmartytól 1, Zábrák Dénes-
től 9 darabot, a szerkesztő tárgycsoportok szerint osz-
totta be, hogy kiki könnyebben megtalálhassa a kötetben 
azt, a mire szüksége van. Tizenhat csoportot alkotott a 
szerkesztő, a következőleg: I. Isten dicsősége, II. Ünnep-
napok, advent, karácsony, az évforduló, böjti napok, 
húsvét, áldozó-csütörtök, pünköst, reformáczió ünnepe, 
III. Mózes és a próféták, IV. Jézus, születése és gyermek-
kora, beszédei és csudatettei, szenvedése és megdicső-
ülése, V. Az apostolok, VI. A reformátorok, VII. A ma-
gyar reformáczió, VIII. Az egyházi élet, IX. Az igaz 
keresztyénség, X. Hit, remény, XI. Szeretet, XII. Erkölcsi 
mesék és regék, XIII. Halál és örökélet, XIV. Keresz-
tyén családi élet, XV. Keresztyén hazaszeretet, XVI. Füg-
gelék. Az eklézsia humora. 

Ezek a csoportok nemcsak a kötet könnyebb kezel-
hetését segítik elő, hanem egyszersmind reámutatnak 
arra is, hogy vallásos költészetünk mely témák meg-
éneklésében erős s melyekében fogyatékos, tehát hol 
van szükség a pótlásra. így első tekintetre is látszik, 
hogy Isten dicsősége, az áldozó-csütörtök és a pünköst 
magasztos eseményei és eszméi kevésbbé hangolták ének-
lésre poétáinkat, mint egyéb tárgyak; s nem lenne kár, 
ha a halál és örökélet, a keresztyén családi élet s a 
keresztyén hazaszeretet csoportjai gazdagabbak volnának. 

A mi pedig az egyes csoportokba beosztott darabok 
vallásos és költői értékét illeti, van bizony azok között 
halványabb, erőtelenebb is ; de hát — a mint a szer-
kesztő mondja is — minden egyes helyre bajos meg-
felelő költeményt találni és a jók mellett a gyengébbe-

ket is el kell fogadnunk, ha egyébként épületesek. Payr 
Sándor munkája különben is úttörő munka, a mi — a 
dolog természeténél fogva — nem lehet hijjával minden 
fogyatkozásnak. 0 , a buzgó gyűjtögető, bizonyára azt 
válogatta ki anyagából, a mi a legkiválóbb volt, s nem 
az ő hibája, ha néha a legkiválóbb is csak azért ilyen, 
mert ez idő szerint még nincs jobb nála. Vallásos köl-
tőink azért jól teszik, ha forgatgatják ezt a gyűjteményt. 
Látni fogják, hogy hol vékony a költői ér, hol halvány 
a vallásos tartalom s hol van még pótlandó hiány, s 
okulni fognak belőle. 

Forgassák azonban legelső sorban és leggyakrab-
ban azok, a kiknek szánva van: a lelkipásztorok, az 
ifjúság nevelői s használják fel annak gazdag tartalmát 
híveik, növendékeik lelkének gazdagítására. De forogjon 
ez a kötet és az utána következők ne csak a vallásos 
estélyek szavalói és a serdültebb iskolás növendékek 
kezein, hanem hatoljon be a protestáns családok ha j -
lékaiba is és foglalja el helyét a legjobb és a legked-
vesebb olvasmányok között! 

A kötetért melegen üdvözlöm a Luther-Társaságot 
s a buzgó szerkesztőt! Adja Isten, hogy fáradozásuk 
gazdag jutalmat találjon a kötet kelendőségében ! 

H. I. 

BEI,FÖLD. 

Egy érdekes tervr. 
Nem régiben dr. Matthews-tói, a presbiteri szövet-

ség titkárától kaptam levelet, a melyben e kiváló férfiú 
azt a kérdést veti fel, nem tarthatná-e a presbyteri szö-
vetség, a mely most már az egész világ református 
egyházait magába foglalja, legközelebbi — szűkebb körű 
— gyűlését, Magyarország valamely részében? 

Hogy a kérdés fontosságát megértsük, tudnunk 
kell a következőket. 

A presbiteri szövetség egész 1904-ig csak nagy 
világgyűléseket tartott, hol Nagy-Britannia, hol Észak-
Amerika valamely nevezetesebb városában. E világgyű-
lésekre meghívták a világ összes református egyházait, 
még azokat is, a melyek nem léptek be a szövetségbe. 
A gyűléseken mindazokat a kérdéseket tárgyalni szok-
ták, a melyek a presbiteri szervezetű, reformált egy-
házakat bármely szempontból érdekelték, tehát nemcsak 
szervezeti kérdésekre, hanem a bibliára, hitczikkekre, 
belmissziói és külmissziói tevékenységre is kiterjeszked-
tek. így volt ez Liverpoolban is, a hol az utolsó világ-
gyűlést tartották, a melyen a magyar reform, egyházat 
György Endre és alólírott — a másik két küldött gróf 
Degenfeld József és Csiky Lajos nem jelenhetvén meg 
— képviselték. 

De épen a liverpooli gyűlésen kezdték erősebben 
hangoztatni ázt a már régebben felvetett eszmét, hogy 
a kontinensen is kellene gyűléseket tartani. Ily gyűlés 
tartása elé azonban majdnem legyőzhetetlen akadályok 



tolultak. Először is az, hogy a kontinens reformált egy-
házai nem valami nagy érdeklődéssel viseltetnek a 
presbiteri szövetség iránt. Kevesen tudják azt, hogy e 
szövetség létesítése voltakép felelet akart lenni a pápa 
csalódhatatlanságáról szóló dogma kihirdetésére s illetve 
arra, hogy e dogma erőszakolásával a püspöki rendszert 
s a hierarchikus elvet végletekig vitték. A presbiteri 
szövetség alapítói joggal tartottak attól, hogy a keresz-
tyén világot el fogja szédíteni a fény, a mely az új 
dogma kihirdetése után a pápai széket körülvette. Ki-
fejezésre juttatták tehát, hogy presbiteri, demokratikus 
alapokra is hatalmas épületet lehet emelni, a melynek 
még az az előnye is megvan, hogy ebben az egység 
teljesen szellemi s az egyén szabadsagát vagy a nem-
zeti egyházak önállóságát nem veszélyezteti. 

A presbiteri szövetség tehát már akkor is, a mi-
kor a szervezeti kérdések jegyében megszületett, meg-
érdemelte volna a nagyobb rokonszenvet! Hát még 
azóta. Hiszen valósággal élesztője s ápolója a református 
keresztyén szellemnek. Mindazáltal a szövetség vezetői 
tudják, hogy a rokonszenv nem oly nagy a kontinensen, 
a milyen egy nagy világgyűlés tartására hozandó áldo-
zatokat elbírna. Azután meg az angol világ nagy, hatal-
mas egyházainak képviselői leginkább csak angolul tudnak 
s egy világgyülés tartásának még nyelvi nehézségei is 
vannak. 

Ha azonban világgyűlést nem lehet is tartani, 
mondá dr. Matthews, a ki öreg kora daczára ifjú ener-
giával küzd meg a nehézségekkel, lehet szűkebbkörű 
gyűlést tartani, a melyre nem az összes jogosult meg-
bízottak, hanem csak egyes, befolyásos férfiakat hívnak 
meg. Ilyen gyűlést tartottak tavaly Csehországban s óhaj-
tanak tartani az idén nálunk. 

Én azt az eszmét vetettem fel dr. Matthews úr 
előtt, tartsák a gyűlést Budapesten, oly időben, hogy a 
küldöttek innen a Hajdu-Böszörményben tartandó ünne-
pélyekre is elmehessenek s Debreczent is meglátogat-
hassák. 

Hogy a hajdu-böszörményi ünnepélyek májusban 
tartatnak, ez ugyan nagy nehézséget képez, mert az 
angolok májusban tartják egyházi gyűléseiket, de talán 
le lehet győzni minden akadályt! Mindenesetre nagy 
áldást hozhatna ránk ily gyűlés ; 40—50 buzgó és kiváló 
férfiú ismerkednék meg bajainkkal, törekvéseinkkel és 
a nehézségek daczára is megizmosodott alkotásainkkal 
s tenné mind ismertebbé a magyar ref. egyházat! 

Szóljanak hát e tárgyhoz azok, a kik a hajdú-
böszörményi ünnepélyeket rendezik ós mások is. Érte-
sítsenek engem véleményükről, ha lehet, magánlevélben 
is. Ha komolyan óhajtjuk, hogy külföldi ref. testvéreink 
eljöjjenek, dr. Matthews úr találni fog olyanokat, a kik 
hívásunkat elfogadják, egyházunkat jóakarattal tanul-
mányozzák s majd ha haza térnek, a rokonszenvet irán-
tunk ébresztgetik. 

KÜLFÖLD. 

Németországi protestáns egyházi szemle. 
A porosz statisztikai hivatal a minap tette közzé az 

1905. évi népszámlálás vallásfelekezeti adatait, a követ-
kező táblázatban. 

A vallásfelekezetek állása az 1905. év deczern-
ber 1-én: 

Tartomány : evang. kath, más. ker. izraelita egyéb 
Ke le t i P o r o s z o r s z 1.720,565 278,190 17 ,781 13 ,553 87 
N y u g a t i „ 764,719 844,566 16,254 16,139 68 
Ber l in t e r ü l e t é n 1.659,251 223,948 19,140 98,893 2916 

B r a n d e n b u r g 3.238,207 230,599 21,540 40,427 1133 

P o m m e r á n i a 1.616,550 50,206 7829 9660 8 1 
P ó z é n 605.312 1.347,958 2907 30,433 27 
Szi léz ia 2 .120,361 2.765,394 9839 46,845 172 

S z á s z o r s z á g 2.730,098 230,860 9981 8050 232 

S lezv ig -Hols te in 1.454,526 41,227 4834 3270 391 

H a n n o v e r a 2 .361,831 371,537 10,222 15,581 373 
V e s z t f á l i a 1 .733,413 1.845,263 18,471 20,757 186 
H e s s e n - N a s s a u 1.420,047 585,868 13,430 50,016 691 
R a j n a 1.877,582 4.472,058 30,304 55,408 985 
H o h e n z o l l e r n 3040 64,770 1 469 2 

P o r o s z k i r á l y s á g 23.341,502 13.352,444 182,533 409 ,501 7344 

A vallásfelekezetek állása 1900. év decz. 1-én: 
Tartomány : evang. kath. más. kor. izraelita egyéb 

Kele t i P o r o s z o r s z . 1.698,465 269,196 14,995 13,877 93 

N y u g a t i „ 730,685 800,395 14,308 18.226 44 

Ber l in t e r ü l e t é n 1.590,110 188,440 14,209 92,206 3878 

B r a n d e n b u r g 2 .907,863 160,305 13,201 25,766 1419 

P o m m e r á n i a 1.579,080 38,169 6587 10,880 116 

P ó z é n 569,564 1.280,172 2135 35,327 77 

Sz i l éz ia 2 .042,583 2.569,688 8689 47,586 311 

S z á s z o r s z á g 2.610,080 206,121 7974 8047 394 

S lezv ig-Hols te in 1.349.297 30,524 3928 3486 733 

H a n n o v e r a 2.227,816 338,906 8443 15,393 381 

V e s z t f á l i a 1.537,948 1.616,462 12,379 20,640 348 

H e s s e n - N a s s a u 1.308,016 530,541 10,611 48,105 708 

R a j n a 1 .663,218 4.021,388 21,666 52,251 1275 

H o h e n z o l l e r n v 2847 63,363 2 532 36 

P o r o s z k i r á l y s á g 21.817,577 12.113,670 139,127 392,322 9813 

Budapest, 1907. január 1. 

Dr . Szabó Aladár. 

Az evangélikusok kategóriája alá számítja a sta-
tisztika a lutheránusokat, reformátusokat, egyesülteket s 
a régi és új szeparált lutheránusokat és reformátusokat; 
a katholikusokhoz sorozza a római katholikusokon kivül 
az ó-katholikusokat, orosz orthodoxokat s a schizmatikus 
görögöket és keletieket. Az orosz orthodoxok száma a 
jelzett időben 83 volt s egyéb keleti schizmatikusoké 
16,848, mely utóbbi számnál a mi forrásunk szerint a 
statisztika összezavarja a római katholikusokkal egyesült 
„gör. katholikusokat" a keleti schizmatikusokkal. 

A fentebbi statisztikai adatokból kitűnik, hogy a 
ker. két fő vallásfelekezet s az „egyéb keresztyének" 
híveinek száma tekintélyesen s a zsidóké kevésbbé észre-
vehetően emelkedett, míg a vallásfelekezetnélkülieké 
határozottan hanyatlott. így nevezetesen 100 lakosra 
esett Poroszországban: 



e v a n g é l i k u s k a t h o l i k u s 

1867-ben . . . . 65-27 33'17°/0 

1871. „ . . . . 64-89 33-56 „ 
1880. „ . . . . 64-62 33 74 „ 
1885. „ . . . . 64-43 33-98 „ 
1890. „ . . . . 64-24 34 23 „ 
1895. „ . . . . 6 3 8 9 34-53 „ 
1900. „ . . . . 6 3 2 9 35-14 „ 
1905. „ . . . . 62-59 35-80 „ 

Főleg az utóbbi 5 év alatt igen nagy volt a két 
nagy ker. vallásfelekezetnél az emelkedés, a minek oka 
a Poroszország s a délnémet államok erősebb népese-
désében, a kath. lengyelek erősebb szaporodásában, a 
német kath. bevándorlók erősebb számában s a porosz 
tengerészet erősebb prot. számarányában keresendő. 
Helytelen a katholikusok szaporodását forrásunk szerint 
kizárólag az erősebb kath. lengyel elem szaporodásának 
tulajdonítani. A zsidók hanyatlása általánosan tapasztal-
ható tény s csakis Berlinben és vidékén szaporodnak 
egészen természetszerűleg erősebben. 

Érdekes és tanulságos még a nagyobb német vá-
rosok 1905. évi decz. 1-jei vallásfelekezeti statisztikája is. 

Lakosaik E b b ő l v o l t 
Nagyvárosok száma evang. kath. izraelita egyéb 
Ber l in 2.040,148 1.695,251 223,948 98,893 22,056 

Borosz ló 470,904 276,056 172,285 20,356 2207 
Kö ln 428,722 76,718 339,790 11,035 1179 
M. - F r a n k f u r t 334,978 202,502 105,814 23,476 3186 
D ü s s e l d o r f 253,274 23 ,268 175,317 2877 1812 
H a n n o v e r a 250,024 219,914 23,332 4924 1855 
M a g d e b u r g 240,633 221,570 13,818 1945 3310 
C h a r l o t t e n b u r g 239,559 193,729 27,976 15,604 2250 
E s s e n 231,360 99,534 127,278 2411 2137 
S t e t t i n 224,119 209,152 8635 3001 3331 
K ö n i g s b e r g 223,770 205,836 10,320 4415 3199 
D u i s b u r g 192,346 89,060 100,612 1287 1387 
D o r t m u n d 175,577 90,172 82,603 2104 698 
I l a l l e 169,916 160 ,031 7559 1361 965 
A l t o n a 168,320 157,856 7590 1773 1101 
Kie l 163,772 150,976 11,241 430 1125 
E l b e r f e l d 162,853 116,631 , 4 1 , 8 1 2 1754 2656 
D a n z i g 159,648 103,724 51,615 2546 1763 
B a r m e n 156,084 125,441 26,919 584 3136 
R i x d o r f 153,513 134,733 14,854 1176 2750 
G e l s e n k i r c h e n 147,005 71,239 72,849 1171 1746 
A a c h e n 144,095 10,439 131,823 1665 167 
S c h ö n e b e r g 141,010 117,637 15,066 6929 1378 
P ó z é n 136,808 43,082 87,613 5761 352 
K a s s e l 120,467 105,829 10,775 2527 1336 
B o c h u m 118,464 56,369 60,277 1030 788 
K r e f e l d 110,344 22,707 84,479 1834 1324 
W i e s b a d e n 100,953 63,807 32,801 2656 1689 

ban, mint inkább a perifériákon van elterjedve. A 28 nagy 
város közül csak kilencznek (Köln, Düsseldorf, Essen, 
Duisburg, Gelsenkirchen, Aachen, Pózén, Bochum és 
Krefeld) van kath. többsége, de ez a többség is p. o. 
Duisburg, Bochum és főleg Gelsenkirchenben alig mond-
ható számbavehetőnek. Számra nézve Dortmundban a 
kath. kisebbség megközelíti a prot. többséget. A kath. 
lakosok legnagyobb számmal Kölnben találhatók s rög-

tön utána Berlin következik, a melynek ma már az elő-
városokon kivül 200,000 kath. lakosa van. Charlotten-
burg, Rixdorf és Schöneberg elővárosaiban mindössze 
57,896 a kath. lakos. Berlin városa 223,948 katholikus 
lakosával egyetemben, az elővárosokat is ideszámítva, 
Berlin városa területén több mint 300,000 kath. lakos 
található s így igen közel já r Köln városa katholikus 
létszámához. 

* * 
* 

Az erlcmgeni tudományegyetem theologiai fakultá-
sán a folyó tanévvel államköltségen egy pedagógiai 
praktikum létesült, a melynek feladata a jövendő lelké-
szeknek az iskolaügyi felügyeletre való előkészítése. 
Hetenként több órában részesülnek annak hallgatói a 
népoktatás-ügy didaktikájának elméleti és gyakorlati elő-
adásában, mi mellett főleg a mintaleczkék és próbaelő-
adások teszik a munkának a velejét. E praktikum hall-
gatója lehet minden 4 szemesztert hallgatott protestáns 
theologus, a ki t. i. rendes tárgyat hallgatott a peda-
gógia köréből. Örvendetes dolog, hogy Németországban 
így gondoskodnak az iskola leendő felügyelőiről. Régóta 
szokásban van már ez a müncheni r. kath. theologiai 
fakultáson. 

* * * 

A róm. katholikus Bajorországban a népoktatás-
ügy statisztikája elég kedvezőnek mondható. A népokta-
tás-ügy évi költségvetése meghaladja a 30 millió márkát, 
a melyből 17 millió személyi és 13 millió dologi kiadá-
sokra esik. Tíz év óta a kiadások 12 millióval emelked-
tek. Az állam hozzájárulása 5 millióra rúg. 7517 nép-
iskola közül 469 a városokra. 7048 a falvakra esik. Az 
utolsó 10 év alatt 242 iskola létesült. Az iskolásgyermekek 
száma 949,849, mely létszámból 680,330 r. katholikus, 
263,956 protestáns, 4615 izraelita vallású. A tanerők 
közül férfi 77%i nő 23%. A tanítónőkben itt is túlságos 
nagy a produkczió. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

NEKROLOG. 

• • 

HEGEDŰS SÁNDOR 
1 8 4 7 - 1906. 

Év utolsó napján temetünk. Temetünk egy évet 
életünkből; temetjük teljesületlen vágyainkat, elhervadt 
reményeinket; temetjük a letűnt óv által hozott bánatot, 
fájdalmat és keserűséget. Az idő, ez a telhetetlen sír, 
mindent megöl, mindent eltemet. 

Temettünk 1906. decz. 31-én is. De nem csak a 
letűnt évet temettük, hanem egy kiváló férfiúnak: 
Hegedűs Sándornak porrészeit is, a kit hirtelen, várat-
lanul, pár napi szenvedés után ragadott el tőlünk s 
szeretteitől a kérlelhetetlen halál. 



A budapesti ref. templomok tornyain feketezászlók 
lengettek, hirdetve, hogy az egyháznak gyásza, ha-
lottja van. 

Gyásza nemcsak a budapesti ref. egyháznak, ki 
Hegedűs Sándorban főgondnokát veszítette el, hanem 
gyásza a dunántúli egyházkerületnek, a konventnek, a 
zsinatnak, a Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak s a 
szatmárnémeti főgimnáziumnak, a melyek az elhunytban 
részint főgondnokukat, részint elnöküket, részint leg-
derekabb tagjaik egyikét gyászolják. 

A halott érczkoporsóba zárva nyugszik a Kálvin-
téri templom közepén. Körülte az élők százai énekelnek 
és imádkoznak meghatottan, bánatukban. Nemcsak egy-
házunk nagyjai, de közéletünk kitűnőségei is a koporsó 
köré csoportosulnak, mert a halott nemcsak egyházunké, 
hanem az egész hazáé volt, mert a halott egész ember 
volt, kinek a munka, melyet a közélet vállaira rakott, 
könnyű és gyönyörűséges volt, mert az Úr volt neki 
erőssége s a kegyelem erősítője. 

Végig gondolva Hegedűs Sándor életén, az a sza-
kadatlan munkásság lánczolata ifjú korától a koporsóig. 
Már ifjú korában fölveszi özvegy anyjának s kisebb 
testvéreinek gondját, hogy számukra a kenyeret necsak 
megnagyobbítsa, hanem meg is édesítse. Az élet har-
czában a becsületes munka volt a fegyvere, a mellyel 
mind több és nagyobb tért hódított meg a maga számára, 
s mind több és több elismerésben részesült általa. 

Hosszú időn át működött, mint képviselő, majd 
miniszter, sok intézetnek s egyesületnek igazgazgatója 
és elnöke, s e különböző állások nemcsak rendkívüli 
munkabírását hirdetik, de sokoldalú képzettségének, nagy 
tudásának is beszélő bizonyságai. 

És az ezen állásokkal együttjáró munkák között 
és mellett mindig volt ideje arra, hogy egyházának 
is teljes odaadással szolgáljon. Mint egyházát szerető, 
mint egyházához törhetlen hűséggel ragaszkodó, s annak 
javáért buzgólkodó, érdekeit védő, ellenei ellen harczoló 
emberben vesztettünk mi, vesztett az egyház nagyon sokat. 

Úgy emlékszem, hogy 1889-ben történt. B. e. Papp 
Károly budapesti lelkész úrral beszélgettem a Zuglóban 
elszórtan élő híveink lelki gondozása s azok számára 
egy imaház, vagy templom épíiése felől, a mikor Papp 
Károly gondozva, mintegy keresve valakit, így szólt: 
„Ennek az ügynek Hegedűs Sándort és az Ő jólelkű 
feleségét kellene megnyernünk". És megnyertük ; egyetlen 
hívásunkra mellénk állottak, s buzgólkodásuk és áldozat-
készségük folytán a zuglói reformátusok pár év múlva 
már az új templomban énekelték hálával telt szívvel: 
„ím, bejöttünk nagy örömmel, felséges Isten, a te 
templomodba". És azóta Hegedűs Sándor a pesti ref. 
egyházban mindig a legnagyobb tevékenységet fejtette 
ki, mely munkásságát az egyház úgy honorálta, hogy 
maga fölé emelte, főgondnokává választotta. Megérde-
melte. Nem rá, hanem az egyházra nézve volt dicsőség, 
hogy a főgondnoki székben HegedüvS Sándor ült, ki éles 

látással, éberséggel és buzgósággal munkált az egyház 
javára. 

De nemcsak a pesti egyház mondhatta magáénak 
Hegediis Sándort, hanem a dunántúli egyházkerület és 
a szatmári ref. főgimnázium is, a melyeknek szintén fő-
gondnoka, s a Magyar Prot. írod. Társaság, melynek 
elnöke volt. S helyét mindenütt betöltötte. Ismerte az 
állásával járó nehézségeket, ismerte a bajokat és fogyat-
kozásokat ; de igyekezett keresni és megtalálni a gyógyító 
szereket is. Szavait mindig és mindenütt méltatták, mert 
nemcsak igazságokat hirdetett, de az igazságok igaz 
meggyőződésének is kifejezői voltak. 

Érdemeit, a melyeket ,a politikai, a tudományos és 
a közélet terén szerzett, eléggé méltatták a napilapok 
s méltatni fogják azok a társulatok és vállalatok, a 
melyeknek munkáiban mindvégig a legtevékenyebb részt 
vett. Mi előttünk, a mikor kegyelettel emlékezünk róla 
ezen a helyen, benne legfőképen a keresztyén embernek, 
az egyházát igazán szerető protestáns férfiúnak a vonásai 
domborodnak ki. S ezek a vonások nemcsak erőteljesen, 
de a legrokonszenvesebben is jellemzik Hegediis Sándort. 

Antal Gábor püspök, felette tartott beszédében igen 
szépen emelte ki, hogy neki mind életében, mind halá-
lában nyeresége a Krisztus vala. Valóban úgy ismertük 
őt, mint hivő keresztyén embert, s úgy láttuk működni, 
mint egyházát szerető férfiút. A budapesti egyház, a 
melynek fejlesztését, valláserkölcsi és anyagi felvirágoz-
tatását oly annyira szívén viselte ; a dunántúli ref. egy-
házkerület, a mely elméjének élességét, lelkének buzgó-
ságát annyiszor tapasztalhatta ügyei vezetésében; a 
Magyar Prot. Irodalmi Társaság, a melynek közgyűlésein 
lelkesedett és lelkesített, a melynek czéljaira évenként 
százakat áldozott esztendők hosszú során keresztül; a 
szatmári főgimnázium, a melynek fejlesztését és meg-
erősítését buzgón munkálta; s a szegények, árvák, 
özvegyek, a kik könyörületes szívének annyi jótéteményét 
élvezték: mind bizonyságot tehetnek a felől, hogy ő 
valóban keresztyén, valóban hű fia vala az egyháznak. 

Sokan számítottunk még az ő nagy lelki erejére, 
bölcseségére és keresztyéni buzgóságára. Számított külö-
nösen a budapesti egyház, a mely parókhiális köreivel, 
új templomainak felépítésével, Kálvin-téri telkének modern 
kiépítésével, az egyházi tisztviselők fizetésének rendezé-
sével, a nagy Baar-alapítvány felhasználásával épen most 
készül megindulni a fejlődés útján. Mindezekben mily 
nagy szüksége lett volna még Hegedűs Sándor bölcse-
ségére, pénzügyi tudományára, keresztyéni buzgóságára ! 

De elvégeztetett felőle az Örök Bölcseség tanácsá-
ban, hogy itt hagyja e földet és visszaadja lelkét Istené-
nek. Isten végzése ellen nem zúgolódhatunk, mert ő 
jobban tudja, mi válik javunkra, mint mi magunk I Meg 
kell szoknunk, hogy ő nem lesz többé közöttünk, s 
helyébe másnak, másoknak kell lépniök, hogy az általa 
kezdett vagy vezetett munkának elejtett fonalát kezükbe 
vegyék. Istentől csak azt kérhetjük, hogy ha Hegedűs 
Sándort elszólította közülünk, adjon helyébe mást és 



másokat, a kik lelkűknek, testüknek erejét, Isten által 
adott földi javaikat úgy tudják áldozni a haza, az egy-
ház, a köz javára, mint az elköltözött cselekvé ! 

Temetése decz. 31-én délelőtt ment végbe. Rava-
talát az előző napon a Kálvin-téri egyházi épület Bal-
dácsy-termében állították fel. Itt a temetés napján Haypál 
Benő budi lelkész imádkozott a koporsó mellett, a melyet 
azután a Kálvin-téri templomba vittek, a hol a gyász-
szertartás többi részei folytak le. 

A templomot zsúfolásig megtöltötték az elhunyt 
halála által fájdalmasan érintett egyházi és iskolai ható-
ságok, tudományos és közintézmények hivatalos küldött-
ségei, a politikai és közélet kiválóságai s a budapesti 
református és evangélikus egyházak elöljárói és gyászoló 
közönsége. 

A 64. dicséret 6. versének, majd a XC. zsoltár 
1. versének eléneklése után Petri Elek budapesti lelkész 
lépett a szószékre s buzgó imádságban kérte Isten vigasz-
taló kegyelmét a gyász által mélyen érintett lelkek 
számára. Ima után az operaház énekkara énekelt. Ennek 
elhangzása után pedig Antal Gábor dunántúli ref. püs-
pök méltatta az elhunyt érdemeit és mutatta fel élete 
keresztyéni vezérelveit. 

Végénekül a XC. zsoltár 2. verse hangzott fel, a 
mely után a Magyar Tudományos Akadémia nevében 
Nagy Ferencz, a boldogult volt államtitkára vett búcsút 
az elköltözöttől. 

Azután megindult a gyászos menet a kerepesi-úti 
temető csendes kertje felé, a hol dr. Szabó Aladár lel-
kész imádsága után fájó szívvel, veszteségünk mélységes 
érzetével tettük nyugvóhelyükre a kihűlt porrészeket. 

Nyugodjanak békén, a feltámadás ama nagy napjáig! 
Annak a nagy, nemes léleknek pedig, a mely azokat 
egykor élteté, legyen emlékezete közöttünk örökké áldott! 

K. S. 

IRODALOM. 

A magyar protestáns tlieol. irodalom újabban 
megjelent termékeiből beküldettek hozzánk a következők: 

Mitrovics Gyula összegyűjtött papi dolgozatai. I-ső 
kötet. Közrebocsátja ifj. Mitrovics Gyula. 8°, 292 oldal. 
Csinos és erős vászonkötésben ára 7 korona. Kapható 
Hegedűs és Sándor könyvkiadóknál, Debreczenben. 

Harnaclc Adolf: A keresztyénség lényege. Fordí-
totta Rácz Lajos sárospataki tanár. 8°, 201 oldal. Ára 
fűzve 2 l í 50 fillér. Kapható szerzőnél. 

Ismertetésükre még visszatérünk. 
„Evangyéliomi Keresztyén Tanítások"' czímen 

most rendezem sajtó alá templomi beszédeim V-dik kö-
tetét. A nyomatandó példányok számának megállapít-
hatása végett nagyon kérem azon lelkésztársaimat, kik 
e kötetet is megszerezni óhajtják, kegyeskedjenek e 
szándékukat velem közölni. A kötetet tavasszal küldöm 
szét. Ara ennek is két korona. Ugyancsak itt tudatom, 
hogy Beszédeim III. és IV-dik kötetéből is van még 
néhány példány. 1—1 kötet ára ennek is 2—2 korona. 

Az I. és II-dik kötet teljesen elfogyott. Szalay József, 
nagybecskereki lelkész. 

„Keresztyén Evangyélista" czíinű lapomat a folyó 
évben is — immár 16-dik évfolyamban — kiadom. E 
lap marad továbbra is határozott evangyéliomi irányú 
és pedig nemcsak névleg, de valósággal is. Igyekezik 
olvasóit hitre vezérelni, a hitben építeni és a keresztyén 
missziói munka iránt úgy e hazában, mint e hazán kivül 
érdeklődővé tenni. Ismertetve lesznek benne a hazai 
evangyéliomi munkák és köztük a nagybecskerekiek is. 
A jövő év folyamán közlöm a „Nagybecskereki Keresz-
tyén Nőegyletnek",az „Ifjúsági Egyletnek", a „KékKereszt 
Egyletnek" stb. miniszterileg megerősített alapszabályait 
is, mivel ezeket már több lelkész kérte. A lap előfizetési 
ára egy évre 2 korona. Szalay József, nagybecskereki 
lelkész. 

EGYHÁZ. 

A szeretet ünnepe. A csak nem régen anyásított 
Örkényi ref. gyülekezetben karácsony első napjának 
estéjén megható ünnepély folyt le. Á község fenkölt 
lelkű úrnője: Pálóczi Horváth Istvánné asszony és Makay 
Lajos lelkész nejének vezetése alatt a buzgó egyház-
tagoknak egy lelkes kis csapata gazdag karácsonyfát 
állítottak a község szegény gyermekei számára, hogy 
azok is érezhessék a szeretet ünnepének áldó hatásait. 
P. Horváth Istvánné és Makay Lajosné vezetése alatt 
a buzgó kis csapat az őszi és a téli hónapok alatt 
minden kedden összejött, hogy míg a lelkes fiatal pap 
Isten igéjének magyarázatával táplálta lelküket, ők addig 
kössenek, varrjanak a szegény gyermekek felruházására. 
Ennek a keresztyéni munkának az eredményét élvezték 
karácsony első napján, valláskülönbség nélkül, az Örkényi 
szegény gyermekek. A karácsonyfaünnepély szép kar-
énekkel vette kezdetét, a mely után Makay Lajos lelkész 
imádkozott és mutatta fel az ünnepély jelentőségét. A 
lelkipásztor után az egyház buzgó és áldozatkész főgond-
noka: Pálóczi Horváth István tartott beszédet a krisztusi 
felebaráti szeretetről és az ebből folyó kötelességek 
teljesítéséről. A beszédek után 31 szegény gyermek 
kapott téli ruhákat és kedves ajándékokat. Á szép 
ünnepélyt karének rekesztette be. Legyen Istennek áldása 
a buzgó lelkeken, a kik, miként isteni Mesterük, éle-
tükkel, cselekedeteikkel bizonyítják meg Isten és ember-
társaik iránt érzett szeretetüket! 

Egy áttéréshez. A r. kath. lapok nagy örömmel 
hirdetik, hogy gróf Bethlen Aladár, csász. és kir. kamarás, 
Biharmegye egyik főúri nagybirtokosa, a fejedelmi Bethlen-
család sarja, a ref. egyházból a r. kath. egyházba tért 
át. Mi ehhez az örvendezéshez csak azt fűzzük hozzá, hogy 
valóban sajnálatos, ha a Bethlen-család maradékai között 
így kialudt az evangéliom világossága és így kiveszett 
a nagy Ősök kegyeletes emlékezete ! 

Bocskay-Rákóczi-ünnepély. A harangod-hegyaljai 
ref. lelkészek a mult év decz. 19-én ülték meg Szeren-
csen a Bocskay-Rákóczi-iinnepélyt. A szép ünnepély, a 
melyen Szerencs város lakossága felekezeti különbség 
nélkül résztvett, a Rákóczi-templomban tartott hálaadó 
istentisztelettel vette kezdetét. Ezen Zitás István takta-
szadai lelkész mondott buzgó, hazafias imádságot. Az 
ünnepély többi része a ref. iskola termében folyt le. Itt 
Bálint Dezső lelkész-köri elnök mondott tartalmas és az 
ünnepély czélját felmutató megnyitó beszédet, a mely 
után dr. Kovács Gábor, az alsózempléni ref. egyházmegye 
világi főjegyzője tartott felolvasást Bocskay koráról és 



szabadságharczár ól. A nemzeti és Ielkismereti szabadság-
másik nagy hősének, II. Rákóczi Ferencznek életéről, 
küzdelmeiről Hézser Emil tállyai lelkész, egyházmegyei 
lelkészi főjegyző szólott lelkes szabad előadásban. A szép 
ünnepélyt a Himnusz és a Szózat eléneklése rekesztette 
be. Délben közebéd volt, a melyen résztvett a város 
összes értelmisége is. 

Józan beszéd. Ez alatt a czím alatt az „Alkot-
mány" f. hó 3-dik száma így í r : „Ritkán találkozunk 
hazai protestáns folyóiratainkban olyan józan gondol-
kozással, mint a milyent a „Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap" legutolsó számában találtunk. A franczia egyház-
üldözésről szól a czikk s azon reményének ad kifejezést, 
hogy a békés megoldást meg fogják találni. „A mi — 
mondja a czikk — még protestáns szempontból is aján-
latos volna, mert egyfelől az a közöny, a mellyel a 
franczia nép a szeparácziót fogadja, másfelől azok a 
törekvések, a melyek a radikális szocziálisták és a sza-
badgondolkozók körében mutatkoznak, nagy veszedel-
meket rejthetnek magukban, nemcsak a róm. katholikus 
egyházat, hanem az egész kereszténységet illetőleg is." 
Ugy-e bár ritkán olvasunk ilyen dolgot protestáns lapban. 
Pedig itt volna már az ideje, hogy mindenki, a ki a 
kereszténységet szereti, kezet kézbe téve vegye fel a 
harczot a kereszténységet kiirtani, vagy mivel ezt nem 
lehet, tehát legalább is a befolyását meggyöngíteni akaró 
áramlatokkal szemben, mely ma Francziaországban érte 
el tetőpontját. A liberalizmus emlőin felnevelkedett sza-
badgondolkozók, a szent kereszténység ellenségei hol 
kisebb, hol nagyobb eredménnyel, mindenütt hirdetik a 
keresztény világnézet elleni harczot. A módszer is más. 
Minden ország viszonyaihoz, közvéleményéhez van mérve. 
De épen azért ne aludjunk, ne áskálodjunk, hanem vé-
dekezzünk közösen azon irányzattal szemben, mely „nem-
csak a katholikus egyházat, de az egész kereszténységet" 
veszélyezteti". — Eddig az „Alkotmány". Kénytelenek 
vagyunk azonban dicsérő szavaira és fejtegetéseire őszin-
tén kijelenteni, még ha visszavonja is, hogy józanul be-
szélünk, a következőket: Itt van ugyan az ideje, hogy 
megvédelmezzük a Tceresztyénséget (és nem a keresztény-
séget) az ellene feltámadt veszedelmekkel szemben; ezt 
azonban csak úgy tehetjük, ha azt a keresztyénséget a 
maga igaz valóságában, krisztusi tisztaságában állíthatjuk 
a világ elé s megtisztítjuk minden olyan elemtől, a mely 
íiem hozzá tartozik s a mi eltorzítja, diszkreditálja. Á 
mikor azonban ezt akarjuk, nem evezhetünk egy hajóban 
Péter állítólagos örököseivel és annak híveivel; mert 
hiszen épen ők azok, a kik hatalmi követelőzéseikkel, 
emberi találmányaikkal lejáratták és lejáratják a Krisztus 
tudományát. A franczia kulturharczczal és annak vesze-
delmeivel, a mint Ígértük is, még foglalkozni fogunk. Eleve 
is jelezzük azonban, hogy az, a mit mondani fogunk, 
nem igen fog „józan beszéd"-nek minősíttetni az „Alkot-
mány" részéről. 

I S K 0 L A. 
Polgári iskolai tanárok gyűlése. .Az orsz. polgári 

iskolai tanáregyesület a mult évi deczember hó 28. és 
29. napjain rendkívüli közgyűlést tartott Budapesten, 
hogy a polgári iskola reformjának és a tanító személy-
zet fizetése rendezésének a kérdéseit megvitassa. A 
polgári iskolai tanárság körében erősen elkeseredett 
hangulat van, a miatt, hogy a polgári iskola reformja 
már évtizedek óta stagnál, s hogy a míg a többi iskolák 
tanszemélyzetének a fizetése rendeztetik, addig ő róluk 

még szó sem esik. Ez az elkeseredett hangulat meg-
nyilvánult a választmányi és a közgyűlésen is, úgy 
annyira, hogy az egyesület vezetősége beadta lemondá-
sát, nehogy továbbra is vádolhassák a polgári iskolai 
ügyek rendezésének késedelmeskedése miatt. A vezető-
ség lemondását azonban nem fogadták el. Határozati 
javaslatot a polgári iskolák reformja és a tanító sze-
mélyzet fizetésrendezése ügyében hozott a közgyűlés. 
Ezek szerint a polgári leányiskolák továbbra is meg-
maradnának négy osztályúak; a fiúiskolák azonban hét 
osztályúakká volnának fejlesztendők, egységes szerve-
zettel, egységes tanárképzéssel, egységes anyagi ellá-
tással és egységes igazgatással. Á fizetés tekintetében 
a javított Széli-féle javaslatot kívánják alapul venni, 
2000 kor. kezdő törzsfizetéssel ós öt ízben 500—500 
korona korpótlékkal. — Az egyesület küldöttségileg adta 
át a kívánságokra vonatkozó memorandumot a kultusz-
miniszternek, a ki kijelentette, hogy a polgári iskolákon 
segíteni akar, előbb azonban az elemi iskolai kérdést 
kívánja megoldani. 

A római kath. iskolaügyi tanács mult évi decz. 
27-én ülésezett Budapesten. A tanács elfogadta a fize-
tésrendezés dolgában készült memorandumot, a melyet 
testületileg fog átnyújtani a herczegprimásnak, a kor-
mányelnöknek, a képviselőház elnökének és a kultusz-
miniszternek. A memorandum a felekezeti tanítók szá-
mára ugyanazt a fizetést kéri, mint a melyet az állami 
tanítók kapnak, mert egyenlő munkáért egyenlő elbánás 
követelhető. Tiltakozik az ellen, hogy a kántori fizeté-
seket a tanítói fizetésbe beszámítsák; valamint az ellen 
is, hogy a szolgálati éveket megcsonkítsák s a kisebb 
összegű korpótlékok megelőzzék a nagyobb összegű 
korpótlékokat. 

Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület 
eperjesi jogakadémiáján az 1096—1907. tanév II. felére 
a beiratások 1907. január 9-től 19-ig eszközlendők, az 
előadások január 23-án veszik kezdetüket. Utólagos fel-
vételnek jan. 20—22. napjain dékáni, azután pedig 
tanári kari engedéllyel lehet helye. A félévi tandíj 50 kor. 
Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet 
nélkül vagyoni viszonyaikra — minden további folya-
modás nélkül a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai hall-
gatók általában részesülhetnek a kollégium kebelében 
fennálló tápintézet kedvezményeiben Ebéd- és vacsoráért 
a második félévben 96 kor., csak ebédért 42 kor. fize-
tendő. Az arra érdemesek igényt tarthatnak a kollégium 
által évenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra; valamint 
a szegénysorsúak tandíjmentességre, tápintézeti díj-elen-
gedésre s a jelentékeny alaptőkével rendelkező „Jogász 
segély-egylet" támogatására számíthatnak. A jogakadémiai 
ifjúsági, valamint a kollégiumi nagy könyvtár a hallga-
tóság rendelkezésére áll. 

EGYESÜLET. 

A budapesti Lorántffy Zsuzsánna-Egyesiilet az 
ó esztendő utolsó napján gyűjtést rendezett egyesületi 
czéljaira a református templomokban. A gyűjtés, a mint 
halljuk, elég szép összeget eredményezett. — Az egye-
sület február hó 2-án fogja megtartani évi közgyűlését, 
a melynek, egyebeken kivül az is nagy jelentőséget fog 
adni, hogy ekkor fogják felavatni az egyesület diako-
nissza-intézetében képzett próbanővéreket. 

Yallásos összejövetelek. A budapesti evangéliomi 
egyletek január 7—12-ig minden nap este 7 órakor a 
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ref. gimnázium dísztermében vallásos összejöveteleket 
tartanak. Az év első teljes hetében a különböző protes-
táns egyházakhoz tartozó keresztyének összetartozását 
ápoló evangéliumi szövetség kezdeményezésére a világ 
minden részében összegyűlnek az Úr Jézus hívei, s 
épületes beszédek mondása és meghallgatása után együttes 
buzgó imádsággal járulnak a kegyelem Istenéhez. Az 
evangéliomi keresztyénség e lelki egységét azzal is igye-
keznek az egyházak vezérférfiai erősíteni, hogy lehetőleg 
ugyanazon tárgyakra irányítják a figyelmet úgy a beszé-
dekben, mint a könyörgésekben. A kijelölt tárgyak ez 
évben a következők: Hétfőn, jan. 7-én: Hálaadás. Meg-
alázódás. Kedden, jan. 8-án : Az Úr Jézus Krisztus egy-
háza Az ige terjedése. Szerdán, jan. 9-én: Az egyéni 
élet tisztasága. A társadalom bajainak orvoslása munkás 
szeretet által. Csütörtökön, jan. 10-én : A pogány világ 
betegségei. A keresztyén misszió eredményei. Pénteken, 
jan. l i - é n : Legyen evangéliomi világosság az iskolák-
ban. Az iskolából kikerült ifjak ós lányok gondozása 
egyletekben és szövetségekben. Szombaton, jan. 12-én : 
A keresztyén munka a névleges keresztyének és zsidók 
közt. A keresztyén munkára vállalkozóknak az Úr kegyel-
méből kell meriteniök. A beszédeket ének és ima követi. 
A beszédeket 7-én: B. Pap István ós dr. Szabó A., 
8 án Petri Elek és Csűrös István, 9-én Biberauer II és 
Szöts Farkas, 10-én dr. Fleischer Gy. és Kováts L., 11-én 
Hamar István és Böszörményi Jenő, 12-én Forgács Gy. 
és dr. Szabó A. tartják. Előzőleg vasárnap január 6-án 
a Kálvin-téri templomban dr. Szabó A. prédikál, jan. 13-án 
pedig B. Pap István. Jan. 7—12-ig minden nap d. u. 
5-kor a kőbányai ref. templomban, — péntek kivéte-
lével minden nap este 7-kor a skót iskola (Hold-u. 17.) 
dísztermében, — csak csütörtökön este 6-kor a budai 
ref. egyházi tanácsteremben és péntek este fél 8-kor az 
Erzsébet-körűt 7. sz. alatti helyiségben tartatnak össze-
jövetelek. Adományok szívesen fogadtatnak és evangé-
liomi czélokra fordíttatnak. 

ADAKOZÁS. 

Elszámolás. A lapunkhoz a lefolyt 1906. évben 
beküldött adományokról a következőkben számolunk el: 

Befolyt a) az Orsz. Prot Árvaház javára: nagy-
szelmenczi konfirmáltak 2 K 68 f., gyöngyösi ref. egy-
ház 6 K 60 f., gerjeni egyház 4 K 20 f., bölcskei kon-
firmáltak 3 K 10 f., felsőbaranyai egyházak Dányi Gá-
bor esperes útján 42 K 28 f.-f-26 K 98 f., összesen 
69 K 26 f., gerjeni konfirmáltak 4 K, kajászószent-
péteri konfirmáltak 7 K 90 f., dunaszentgyörgyi konfir-
máltak 7 .K 30 f-, hatvani konfirmáltak 2 K, pirosi kon-
firmáltak 7 K 24 f., üllői konfirmáltak 8 K, ercsii kon-
firmáltak 10 K 10 f., kákics-marócsai konfirmáltak 2 K 
50 f., dráva-iványi konfirmáltak 3 K 30 f., csicseri 
konfirmáltak 5 K 80 f., siklósi konfirmáltak 6 K 30 f., 
tengődi konfirmáltak 6 K 40 f., herczegszőllősi reform, 
egyház 1 K 42 f., összesen lői8 K 10 fillér. Ebből el-
küldetett az árvaház pénztárába 1906. augusztus 10-én 
134 K 88 f., 1907. január 4-én 23 K 22 f., összesen 
158 K 10 fillér. 

b) A Nagypénteki Ref. Társaság javára: nagyigmándi 
ref. egyház 4 K 21 f. Elküldetett a társaság pénztárába 
1906. aug. 10-én 4 K 21 fillér. 

c) A Bethlen Gábor-kör javára: nagyigmándi ref. 
egyház 5 K 04 f. Elküldetett a kör pénztárába 1906. 
aug. 10-én 5 K 04 fillér. 

d) A dunamelléki ref. lelkészárvák szeretetháza ja-
vára : gerjeni ref. egyház 3 K. Elküldetett Sörös Béla 
úrhoz 1906. aug. 10-én 3 korona. 

e) A temesvári siketnéma-intézet javára : gróf Fes-
tetics Gyuláné 20 K. Elküldetett Temesvár elöljáróságá-
hoz 1906. aug. 10-én 20 korona. 

Takarékpénztári könyvön van elhelyezve még az 
1905. évről: Kálvineumra 25 K, Török Pál-alapra 10 K. 

Hamar István, 
szerkesztő. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap az 1907-dik 
évvel ötvenedik évfolyamába lépett. 

A lap 49 éves fennállása elég bizonyság arra. hogy 
egyház és iskola körül kötelességeit híven teljesítette. 
Teljesíteni fogja ezután is, és ezen az alapon jó remény-
séggel hirdetjük meg előfizetésünket, bizton számítva a 
protestáns nagyközönség szellemi és anyagi támogatására. 

A lap előfizetési ára marad a régi. 
Egész évre 18 kor. 
Fél évre 9 „ 
Negyedévre 4 „ 50 fillér. 

Harmad- és negyedosztályú lelkészeknek, segéd-
lelkészeknek, tanítóknak továbbra is a 12 koronás ked-
vezményes áron küldjük a lapot. 

Kérjük az előfizetéseknek minél előbb megújítását 
és az előfizetési összegeknek a kiadóhivatal czímére (Buda-
pest, IX., Kálvin-tér 7. sz.) beküldését, miután szerény 
anyagi viszonyaink nem engedik meg, hogy a lapot csak 
jó reménység fejében küldhessük, esztendő végén pedig 
százakat írjunk le a be nem folyt előfizetési összegekből. 

Kérjük ennélfogva a tavalyi hátralékok sürgős be-
küldését is ; mert különben kénytelenek leszünk a lap 
további küldését beszüntetni. 

Teljes tisztelettel 

a Prot. Egyh. és Isk. Lap 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerüsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- ós bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 



Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt vau a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, cl ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos 
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig nieg-
károsult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi 
czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára 
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit 
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk, 
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és 
ékszerekért küld és kapja érette az ipartermékek 
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban 
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre 
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segí-
tendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Buda-
pesten, Erzsébet-kőrút 29.) olykép remél segíteni, hogy 
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választékot 
küld óra- ós ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevő-
nek, a ki ezután ékszerfélét, óhajt vásárolni, nem keli 
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát" 
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget 
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága ön-
magát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket 
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogá-
sában részesítse. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t 

konfirmáczió-tanításhoz szükséges íuzet előállítására. 

A tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai tanügyi 
bizottsága pályázatot hirdet 12 évet betöltött ref. fiú- és 
leánynövendékek konfirmáczió-tanításához szükséges füzet 
előállítására. 

Fősúly helyezendő a sákramentomok ismertetésére ; 
tekintettel azonban arra, hogy nem minden 12 éves 
gyermek végezte el a hat elemi osztályt, szükséges, hogy 
e füzet a sákramentomok ismertetése előtt református 
vallásunk főbb igazságait is a lehető rövidséggel tárgyalja. 

A füzet terjedelme a hozzá-csatolt imákkal együtt 
a másfél nyomott ívet túl nem haladhatja. 

Az elfogadott pályamű a tiszántúli ref. egyházkerület 
tulajdona lesz s a szerző a megállapított terjedelemhez 
képest az első kiadáskor nyomott ívenként 100 koronával 
jutalmaztatik ; újabb kiadáskor a revíziót, később ineg-
állapitandó díjért szerzőnek kell végezni. 

Nem záratnak ki e pályázatból a már nyomtatás-
ban megjelent művek sem. Ezekre nézve a pályázat 
nyílt, míg a nyomtatásban meg nem jelent művekre zárt. 

Felhívatnak tehát a pályázni óhajtók, hogy kinyo-
matott műveiket, vagy ha kéziratban levő munkával 
pályáznak, e kéziratot tisztán leírva, lapszámozva, név-
rejtő levéllel ellátva a népiskolai tanügyi bizottság elnöké-
hez, nagytiszteletű Dávidházy János esperes úrhoz (u. p. 
Kaba), 1907. ápr. hó 1. napjáig küldjék be. 

Debreczen, 1906. deczember hó. 
Népiskolai tanügyi bizottság. 

NYILTTÉR.* 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt. L u k á c s M ő Kútvállalat Budán, 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántál mainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Sziu t/e- TApócsi Salvatorforríis-váJhilut, 

Jtudnpext. V.. Rudolfriih-jHirt S. 

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é f i i f ü r d ö k á r a 

a SZENT- LUKÁCS - F Ü R D Ő BEN. 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fiirdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — Cs i i s t - , k d s z v é n y , 
i d e g - , b ö r b a j ö k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

- merítő prospektust küld ingyen a = 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest Budán. 
4 E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

Ezen czégtáhlán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusittatnak 
eredeti SINGEK varró-

it mi 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Tá r s 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeál-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
,, VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 



ü a r m ó n i u m o k a t 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest. X., Delej-utcia II. sz, (Tisztviselő-

telep), 
P f a n ó k . Pianinók. 

Tanerőknek s leiké-
Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

l i a r m o n i u m g y á r o s 
cs. ós kir. udvari szállító 

R.-Palota (Budapest mellett) 
Ala.pitta.tott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállí táson «Nagy díszoklevél)) és 
oFerencz-József lovagrenddel" , az 1904. évi vesz-
prémi kiál l í táson a ranyéremmel ki tüntetve, azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos á rak . Áz orgonák 
j ó ság i t mi sem bizonyít ja inkább, mint az , hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j o rgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. • 

magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

Ü Ü L L E R J Á N O S 
M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII,, Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k ingyen . 

H a l á s z H u bert 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: VII. ker, Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különfele színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkőlapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és „terazzoburkalatokat, csatornázást, 

tDvábbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

^ ú ü m i m i m i i m m m t i m i i m i v z 

1 • MAGYAR 1 
I FÉM-ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR | 
3 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ^ 

Dús választék mindennemű ^ 
l égszesz - , v i l lamos- é s petróleum-
v i lág í tó t e s t e k b e n a l e g e g y s z e -
rübb kivite l től a legpazarabbig . 

Király-olaj , p
b S S 1 

P é m d í s z m ű t á r g y a k . § é 

Raktárak Budapesten: Er 

II., Sz i lágyi Dezső - tér 3. 
V., Gizel la-tér 1. ^ 
VII., E r z s é b e t - k ö r ű t 19. ^ 
VIII., Ül lő i -út 2. (a Calvin-

tér sarkán). S r 

Vidéken: ^ 
D e b r e c z e n : Simonffy-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. ^ z 
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz. ^ 

\ m m m m m m m m m m m % 
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Készftíínk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , m in -

tay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítőket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

— á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. — -



KÁLLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „ G L Ó R I A " mo-
= t o r o k c sak i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 
B u d a p e s t , V I N a g y m e z ő Ú t -

szám alatt l é teznek. 
T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

S P t É f l 
Teljes jótá l as k i t ű n ő cséplésért . 

H a s z n á l t g ő z c s é p l ő - k é s z l e t e k c s e r é " b e i s v é t e - t -
= n e k . — T e s s é k á r l a p o t k é r n i . = = = = = 

ajánl ja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
teit 3-5 évi részletfizetésre 

A ki tehát va lódi Kállai „Gló 
ria" inoto*t akar venni , az 
fordul jon b i z a l o m m a l ezen 
s z a k é r t ő c z é g h 

E g y l e t e k , i n t é z e t e k és t á r s u l a t o k r é s z é r e 
G Y Á S Z K O C S I K 

és ehhez tartozó lótakarók, lószerszámok, lótollak, kocsisöltönyök, 
- — ravatalozási tzikkek. = 

ÁRAJÁNLATOKAT és KÖLTSÉGVETÉST kívánatra ingyen és bér-
mentve küld a 

BUDAPESTI PASZOMÁNY-, GYÁSZKOCSI- ÉS RAVATALGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
Budapest, VI., Nagymezö-utcza 46/a. 

Orgonaépí tós i m ű i n t é z e t . 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YIL, Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiáliít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerü (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
c s á s z á r i é s t c i x á l y i szállít 

H E I M I I . u.dT7"aj?i s z á l l í t ó 
n u d a p e s t , T h o n e t - u d v a r , 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi 
csak ezze 

a védő-
jegy gyei. 

MEIDINGER-ŰFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

tfudapesten Thotmet-udvarban. 
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L e g r é g i b b b u d a p e s t i 

ES 
kiviteli üzlet. 

BALOGH LÁSZLÓ 
Budapest, VI!., Rottenbiller-utcza 12. szám. 
Ajánl kávét és teát 4V2 kilós postazsákban, teljesen 
bórmentve és elvámolva bármely postaállomásra a követ-

kező olcsó árakon : CV>CV>C\3C\DCOOŰCOOO CCCOrOOOOOODODOO 

N y e r s k á v é : Frt 
Háztartási kávé . . . . 1.20 
Verseny, szép zö ld . . 1.30 
Versenykávé, finom . 1.50 
Gyöngy- „ 1.50 
Mocca, afrikai . . . . 1.40 
Mocca 1 1.60 
Jáva 1.40 
Jáva, igen finom . . . 1.60 
Cuba, finom 1.70 
Cuba, legfinomabb . . 1.90 
Cuba Portorico . . . . 2.10 
Cuba különlegesség . 2.20 

Pörköl t k á v é : Frt 
Vegyes pörkölt . . . . 1.40 
Cuba „ . . . . 1.60 
Cuba Mocca 2.— 

T E A 
Kávéhoz is csomagolható 

Mand. csász. kev. 1k k. .. 
» k. .. 

„ „ i|ie k. .. 
Leg-f. háztart. tea J/2 k. .. 

,, J/4 k. .. 
,, „ 1|8 k. .. 

i|i8 k. .. 
Törmelék-tea 1|io 

1.60 
- . 8 5 
- . 4 5 
2.40 
1.20 

- . 6 5 
- . 3 5 
- . 3 0 

Budapesti üzletemben 1 kilo vételnél is ezek az árak 
érvényesek. 

1 postazsákban több fajta is küldhető. 

A gyönyörű hang, melyet a világhírű ós elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár. 

STOWASSEi Jcs. és kir. udv. 
• hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., L á n c z h í d - u t c z a 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- es fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

H a n gf o k o z ó - g e r e n d a! ra
b

eiím e fy 
hegedű, gordonka, beillesztése után 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe l inn^r»ko i !< í - í r i r c i u l u ja-

vítással 4 frt. 
Kezesség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár 
Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
ta tok . Iskolával 30 forinttól 

fel jebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban ; kezesség minden 

egyes hangszernél. 
Árjegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, kívánatra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 
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Pontos és Al X í = 5 é v i = ^ 
legjobb ORAR jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak g ^ p r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Budapest, VIL, Erzsébet-Körűt 29. 

w 
ím 
tm 
rm 
ím 
ím 
?% 

ím 

ím 
ím 

ím 

mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
m 
mi 
m 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
m, 
&í 

Hegedűs és Sándor 
® E L O F I Z E T E S I I V . @> 

Hegedűs és 
eiai művekre. 

Sándor czég Debreezenben előfizetési felhívást bocsát ki az alant felsorolt theolo-
JElőfizetési feltételek: 

A művek szállíttatnak t A 

könyvkiadóhivatalában, Debreezenben a következő 

nagyszabású theologiai újdonságok jelentek meg, ^ 
melyek az alanti „Előüzetési ív"-en 2 koronás havi részletfizetésre megrendelhetők: ím 

ím 

í a) kötetenkint, utánvéttel, bérmentve, 
. b) kötetenkint folyó számlára, 
; c) havi korona részletfizetésre. 

nem kívánt mjtlozat 
áthúzandó! 

A fenti előfizetési feltételeket elfogadom, külön kikötést nem teszek s ezek alapján a teljes művek átvéte-
lének kötelezettsége mellett ezennel megrendelem az alanti könyveke t : 

Jánosi Zoltán Egyházi dolgozatai I—XI;. kötetét, kötetenként (megjelenik évenként 1—2 köt.) 6 kor. árban > 

Mtrovics Gyula Ö szegyíijtött paű dolgozatai I—'VII. köt.-ét, köt.-ként (megjel. évenként i—2 köt.) 7 „ „ I f = i 
Csiky Lajos, Köznapi imádságokat 8 „ „ I l = -
Eröss, Buddhista katé 2 „ „ s t I 

kérem a köteteket megjelenéskor 
a) utánvéttel, hé mentve 
b) folyó számlámra. I 
c) összesen havi kor. részletfizetésre megküldeni. \ 

A nem kivánt módozat áthúzandó. 

4. részletek minden hónapban a Hegedűs ós Sándor czég pénztáránál Debreezenben fizetendők mindaddig, míg a mű teljes vételára 
törlesztve nincs. A részletek be nem tartása esetén folytatólagos kötetek a részletek pótlásáig visszatartatnak. A lejárt s ki nem űzetett 
részleteket a ezégnek jogában áll a portoköltség hozzászámítása mellett postai megbízással beszedni; a részletfizetések elmulasztása esetén 
a részletfizetési kedvezmény megszűnik és az egész mii vételára esedékessé válik. 

Lakhely és kelet 
Név és állás 

Utolsó posta és megye 
Külön megjegyzés 

NI <5 
CD 2 

£ -co 
— SÖ-

"tjt 0 
I lORNYÁNSZKY VlKTOK CS. É S KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 7 0 5 4 . 



Ötvenedik évfolyam. 2-dik szám. Budapest, 1907. január 13. 
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A miniszterelnöki leirat és az 1790 91. XXVI. 
törvényezikk. 

Zsinatunk legutóbbi ülésszakán figyelemre-
méltó vitára adott okot az a körülmény, hogy a 
zsinat által a királyhoz megerősítés végett felter-
jesztett törvényjavaslatok, a nélkül, hogy egyházi 
törvényhozásunk másik faktora, a király elé ju-
tottak volna, miniszterelnöki leirat formájában 
közölt kifogások és megjegyzések kíséretében tétet-
tek vissza a zsinat asztalára. 

Igaz ugyan, hogy a zsinat többsége alapta-
lannak nyilvánította a kormány e ténye nyomán 
keletkezett aggodalmakat; ezáltal azonban az aggo-
dalmak nem szűntek meg, sőt abból, hogy egy 
napilap szerkesztője egyenesen felségfolyamodvány 
tárgyává tette a dolgot, nemcsak a további vita 
jogosultsága következik, hanem az egyházi saj-
tóra nézve a dologgal való foglalkozás épen köte-
lesség is. 

Ily meggyőződéssel kívánok én is a kérdés-
hez hozzászólani. 

A kérdés ez: sérelmes-e egyházunkra nézve 
a kormány eljárása? 

Hogy a kérdésre felelhessünk, lássuk, mit 
mond az 1790/91. XXVI. t.-cz. Az idézett tör-
vény 4. §-ában ezt olvassuk: „. . . szabadságuk-
ban álland tehát nekiek (t. i. mindkét hitvallású 
evangélikusoknak) ezentúl nemcsak akárminemű 
konzisztóriumot tartani, hanem zsinatokat is, . . . 
és az így alkotott törvények és szabályok, csak 
miután a királyi felülvizsgálaton átmentek és jóvá-

hagyásban részesültek (canonesque, et statuta 
taliter condita, non nisi postquam Superinspectio-
nem Regiam transiverint et approbationem obti-
ímerint etc.), nyerjenek hatályos erőt, épségben 
maradván egyébiránt mindenekben az ország tör-
vényes kormányszékei útján gyakoriandó legfel-
sőbb királyi felügyelésnek hatalma, s valamint a 
többi királyi jog is, melyek ő Felségét mind a 
két hitvallású evangéliomi egyház körül illetik, 
melyeknek valamiképeni megcsorbítását ő Felsége 
soha meg nem engedi." 

Első tekintetre láthatjuk, hogy a törvény itt 
egy specziális királyi jogot állapít meg, mely jog 
a királyt mindkét hitvallású evangélikus egyház-
ban a zsinat mellé az egyházi törvényhozás másik 
faktorává teszi meg. 

Az egyházi törvények felülvizsgálati és jóvá-
hagyási joga tehát nem a legfőbb felügyelet (su-
prema inspectio) jogából származik. A legfőbb 
felügyeleti jog gyakorlása a királyt mint a végre-
hajtó hatalom birtokosát illeti;1 e jog, mint az 
idézett törvény is kifejezi, az ország törvényes 
kormányszékei útján gyakoiiandó. A zsinaton al-
kotott törvények és szabályok felülvizsgálati és jóvá-
hagyási joga azonban ezzel nem egy, hanem e 
mellett külön statuált joga a királynak, mely által 
az egyház törvényhozásában vesz részt. Kétség-
telenül nagyfontosságú jogot ruház a törvény ez 
intézkedéssel a királyra, midőn annak az evan-
gélikus egyházak törvényhozásában közvetlen rész-

1 L. Kmety IC. : A magyar közjog kézikönyve 174. 1. 

orn és Hnusner Egyházfelszerelö és oltárépitő mü-
intézet. Úrasztalterítők, kelyhek, 

borkancsók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi-utcza 41. 
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vételt enged. De nem kevésbbé fontos garancziát 
nyertek az evangélikus egyházak is a törvény 
ez intézkedései által arra, hogy alkotandó törvé-
nyeik és szabályaik a királyi felülvizsgálat és jóvá-
hagyás pecsétjével ellátva a kellő tiszteletben és 
tekintélyben tartatnak. 

Ha már a zsinat által alkotott törvények 
felülvizsgál asa es jóváhagyása királyi jog, termé-
szetes, hogy e jog csakis a király által gyako-
rolható. Ha a törvények egyenesen a király szemé-
lyes elintézése alá utasítanak bizonyos aktusokat, 
péld. kinevezést, jóváhagyást, engedélyezést stb., 
azoknak semminemű -más hatóságra való delegá-
lása, átruházása nem jogosult, azon teendők ellá-
tasa kötelező személyes királyi hatáskört képez.1 

Minthogy pedig az 1790/91. XXVI. t.-cz. 4. §-a 
— mint láttuk — a zsinati törvényeknek nem-
csak jóváhagyását, hanem felülvizsgálását is a 
király személyes elintézése alá utasítja, világos, 
hogy e királyi felülvizsgálatot semminemű más 
hatóság sem meg nem előzheti, sem nem helyette-
sítheti. E felfogás helyességét megerősíti a gya-
korlat is. 

Hogy a budai zsinat e felfogás alapján állott, 
mutatja, hogy a zsinat munkálatát közvetlen a 
király kezébe átadni látta szükségesnek s e végre 
utolsó ülésében deputácziót küldött ki.2 

A debreczeni zsinat mellőzte a deputáczió 
kiküldését, hanem a kormány útján küldötte mun-
kálatát a királyhoz. A kormány már ekkor sem 
tartotta ugyan meg betűszerint a törvény rendel-
kezését, mert a zsinat munkálatát, a helyett, hogy 
a király elé terjesztette s a királytól ekkor nyert 
megbízás alapján vizsgálta volna át, már előbb 
tárgyalás alá vette ; de legalább azután a kormány a 
maga észrevételeit, a törvénytervezettel együtt, a 
király elé terjesztette, s midőn a király a kormány 
észrevételeit magáévá tette, nem ugyan miniszteri 
ellenjegyzéssel ellátott királyi leirat — mint a hogy 
a törvény szelleme megkívánta volna — hanem 
csak miniszteri leirat, de legalább a király nevé-
ben értesítette a zsinatot a király kifogásai és 
megjegyzései felől. Ugyanez az elj aras követtetett 
a kormány által az 1891—93-diki budapesti zsi-
nat munkálatának felterjesztése alkalmával is. 

Most azonban a kormány, ellentétben az 
eddigi gyakorlattal, a zsinati munkálatot saját 

1 U. o. 123., 124. 1. 
2 L. a budai zsinat jegyzökönyvét: közölve Révész I. Ma-

gyar Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező 1874. évf. „Végre a mltgos 
elölülő gróf az elkészült munkával Bécsbe ő Felségéhez küldendő 
deputatio kirendelésének szükséges voltát előadván, a t. zsinat 
által maga ő méltósága arra kéretett, hogy személye azon követ-
séget felvállalni, és azzal is vallásunk boldogulása körül hasz-
nosan gyakorolni szokott buzgóságát megtetézni méltóztassék; 
ki is azon e követségét önként ajánlván, melléje mltgos ifj. gróf 
Rháday Gedeon, Vay István stb. rendeltettek." 

észrevételeivel még a király elé sem vitte, hanem 
egyszerűen visszaküldte a zsinatnak, mint jelen 
alakjában „nem kézbesíthetőt". Nem a király 
megbízásából és nevében, hanem az „érdekelt 
miniszter urak" nevében közöl a zsinattal észre-
vételeket a miniszterelnök. Megfelel-e ez az elj aras 
annak a preczizitásnak, gondos körültekintésnek, 
melyet közjogi dolgokban egy nemzeti kormánytól 
várnunk kell? Az a magyarázat, mely a zsinaton 
a kormány mentségére elhangzott, hogy itt nem 
szentesítésről, hanem a szentesítés előkészítéséről 
van szó, szavakkal való játszásnál nem egyéb. 
Miben áll az az előkészítés? a felülvizsgálatban, 
s kinek a joga a felülvizsgálat? a királyé; úgy 
a felülvizsgálat, mint a jóváhagyás királyi jog s 
csak a király által gyakorolható. Ez az 1790/91. 
XXVI. t.-cz. 4. §-ból efészen világos. 

De hát végeredményében nem mindegy-e, ha 
a kormány így vagy amúgy jár el? Mit árthat 
egyházunknak ez a formahiba ? Igen sokat árthat 
egy ellenséges érzületű kormány kezében. Mert 
elzárja, vagy legalább is háttérbe szorítja a zsinat 
elől a királyt; előzetes czenzurát gyakorol, még 
pedig a maga nevében, a zsinat munkálata felett; 
azt és annyit terjeszt fel belőle jóváhagyás végett 
a királyhoz, a mennyit neki tetszik, és ekképen 
konfiskálja, részben vagy egészben, a király jogát, 
mit ő Felségének az evangélikus egyházak tör-
vényhozásában az 1790/91. XXVI t.-cz. biztosít. 

Azért, ha a zsinat időkímélés szempontjából 
mellőzendőnek tartotta is Sass Béla indítványát, 
mely szerint a miniszterelnöki leirat minden tár-
gyalás nélkül visszaküldendő s a kormány a tör-
vénytervezetnek a királyhoz való felterjesztésére 
újra felhívandó, nem akarván ennek elfogadásával 
a törvény szentesítését késleltetni; vagy ha egyéb 
tekintetek miatt nem akarta is ezúttal a kormány-
nak, kétségkívül jóhiszemű s a kellő körülte-
kintés hiányából, de mégis elkövetett tévedését 
elítélni: annyit mégis kijelenthetett volna, sőt ki-
jelenthet és ki is kellene jelentenie legközelebbi 
ülésszakában, hogy a kormány ezúttal követett 
eljárását, sem az 1790/91. XXVI. t.-czikkel, sem 
a múltban követett gyakorlattal összeegyeztethe-
tőnek nem tartja, s ha ezúttal a kormány kíván-
ságának időkímélés szempontjából s jóhiszemű-
ségében nem kételkedve eleget tett is: a jöven-
dőre nézve tiltakozik az 1790/91. XXVI. t.-cz. 
hasonló megsértése ellen, valamint az ellen, hogy 
egyházunkat, a zsinat mostani magatartására mint 
preczedensre hivatkozva, a kormány részéről bár-
mily jogsérelem érhesse. 

Dr. Székely József. 



Nyilt levél Vámbéry Ármin úrhoz. 
(Folyt, és vége.) 

Tehát állapítsuk meg a tiszta fogalmat. 
Tény, hogy egyedül a szabadság az alapja min-

den egyéni és társadalmi előhaladásnak. Akár Európá-
ban, akár Ázsiában, vagy a föld bármely részén élő 
nép csak úgy boldogulhat, ha egyénei a bennök levő 
anyagi, szellemi és erkölcsi erőket szabadon használ-
hatják. Es ha e szabadhasználat eszközeit és czélját 
tiszta belátás vezérli és tűzi ki. A művelődés súlypontja 
mindig a tiszta belátáson nyugszik, — és két sarkpontja 
az értelmi és erkölcsi. 

Anglia, a méltán kidicsért Anglia, e két sarkpont 
közt tartja Indiát és minden többi hódításait. E két 
sarkpont közt minden szabad, de túllépni raj ta nem 
szabad. 

Tehá t : művelődés, tudás, bölcseség, minél több, 
annál jobb. De a tudás, bármennyi legyen egy főben, 
vagy népben, — csupán emlékezés és kombináczió. Ér-
tékessé csak az erkölcs útján lehet. A tudás: a lélek 
fénye; az erkölcs: annak erélye. Együtt: jóraható jel-
lem, alkotó erő. 

így láttam ezt az ön életében is, írásaiban i s ; 
ebben a művében is ki-kicsillan, a melyről most szó van. 

Szerettem volna, ha az a lényeges fogalomzavar 
nem kevesbítette volna értékét, a melyet már jeleztem 
az egyház és vallás fogalmainál. 

Tisztelettel ajánlom ismételt figyelmébe a fentebbi 
idézeteket. Teljesen osztom azon ítéletét, hogy az egy-
házi dogmatizmus gonosz békója a lélek erejének, a 
közelőhaladásnak, és semmiféle természeti vagy társa-
dalmi csapás nem okozott annyi pusztítást és nyomort 
a földön, emberek között, mint az egyházi dogmatizmus. 
A ker. egyház nem képez kivételt előttem se, s Isten 
ments, hogy szemet hunyjak a borzalmak előtt, melyek 
a vallásos szentség hazug és deszpotikus álarcza alatt 
pusztítottak. De különbséget látok az egyház és vallás 
között. És ha a ker. vallást, annak első tanítójában, 
életében, tényeiben, jellemében vizsgálom, minő más 
eredményt látok, mint a mi tudós büszkeségünk. 

Azt látom ugyanis, — és pedig ezt meglátni nem 
is oly nehéz — hogy a Jézus vallása és annak egyházi 
formája közt nagy különbség, sok helyen tátongó, sőt 
áthidalhatlan űr van. Leginkább az az egyház, a mely 
pedig tanai egyedüli letéteményeseként tartja magát, 
alig mutat fel valami halvány sugárt, ama tiszta fény-
özönből, mely Jézusban, az ő életében, halálában, egész 
lényében tündöklik. Joggal monda: „világ világossága 
vagyok /" 

Azért kérdezem ismét egész tisztelettel: 
Mélyére hatolt Ön a Jézus jellemének ? 
Mert a Jézus jellemének alapvonása épen az a 

tiszta és fenséges lelki szabadság, melyet Ön a kultura 
megteremtőjeként jelez műve minden lapján. A Jézus 
jelleme a tiszta belátáson, mindenféle előítélettől ment 

őszinte testvéries érzésen, a jó és igaz iránti törhetlen 
ragaszkodáson s ezek diadalában vetett élő reménysé-
gen, a szellem és szellemi élet mély becsülésén, — 
szóval a Jézus jelleme az emberiség egyetemes isten-
fiúságán nyugszik. S még egy, a mit annyira megron-
tott és meghamisított az egyház: az a vidám, gyermeteg 
kedély, mely az örök jóságban vetett föltétlen hitből 
származik és táplálkozik. És minden szava, minden 
lépése, minden föltétele, egész élete, halála, ezen egye-
temes isteníiúság ténybeli igazolása. 

Ezek mind így vannak a bibliában. Hogy az egy-
házban nem mind így vannak, azért azon egyének a 
felelősök, kik üzletet csinálnak az imádságból is, és a 
kik ma is Golgotára juttatnák a Mestert, aranyos kereszt 
és hímes zászlók alatt, szent énekeket énekelve. 

Mert az egyetemes szabadság szelleme, melynek 
egy sugára a féregnek is örömet szerez, s melynek tel-
jessége emberi életünk egyedüli érdeke és értéke, úgy 
látszik, oly becses kincs, melyhez nemcsak egyesek, 
hanem népek is csak nagy áldozatok árán juthatnak. 
És épen ebben nyer fenséges értelmet a Jézus halála, 
mely által erre a nagy igazságra is oktat, hogy a lélek-
nek e drága kincséért az élet sem drága, s midőn arról 
van szó, hogy e szabadságot megszerezzük, akkor az 
élet se jöjjön számításba. 

Erre a Jézus tanít minket, nem bölcsészi szép 
elméletekkel és csengő frázisokkal, hanem élő tettekkel. 

Es bizony hamis világításba helyezi a krisztiániz-
must az a tudós molla, a kitől idéz Ön, műve 330. 
lapján ekképen: „Egyház és állam szövetségesek voltak 
a ker. Európában s a nép alávetése volt mindkettőjök 
politikája. És vájjon milyen állapotban vannak az olyan 
papos országok, mint Spanyolország? Igaz ugyan, hogy 
a mollák szövetségesei a mohammedán zsarnokoknak, 
de papság szerencsére nincs az izlámban. Ha Európa 
tudott czivilizálódni és előrehaladni a keresztyénség 
lehetetlen dogmái daczára, nagy reményünk lehet nekünk 
is az ázsiai mohammedánság újjászületésére, mert az 
izlám dogmái sokkal kevésbbé ridegek és sokkal kevésbbé 
akadályozzák a haladást, mint a keresztyénségéi". 

A tények ellen nem lehet okoskodni. A keresztyén 
Európa művelődött és művelődik. Daczára ?? Nem da-
czára, hanem mert keresztyén! 

Engem a világtörténet arra tanított, hogy az az 
európai kultura, melynek nyomait keresi Ön a keleti 
népek mai életében és a mely európai kulturát Ön is 
életképesnek, hasznosnak, az emberi élet föltételeivel 
összhangzónak tar t : az a kultura a krisztiánizmus tala-
jából táplálkozik. Mert bármily romlott formája legyen 
is egyik-másik ker. egyháznak, abból a bibliai kovász-
ból mindig volt benne valami, mely az elnyomott lelki 
erők arravalóságát erjedésbe hozta. 

Tehát az európai kultura azóta létezik, mióta a 
Jézus után halad Európa, s csak annyiban létezik, a 
mennyiben 0 utána halad, s e kultura ereje és haté-
konysága szintén a Jézusból táplálkozik. 



A sokszor kidicsért és mintául vett görög, vagy 
római kultura erre nem volt képes; mert épen a lénye-
ges vonás hiányzott belőle, a mit Ön, igen helyesen, a 
kultura fundamentomául je lez : a szabadság szelleme. 
Mert igy, nagy távolról nézve, a görög és római művelt-
séget, — különösen a szellemi élet és hazatias önfel-
áldozás megteremtésében és ápolásában, valami minta-
szerűnek látjuk, főként, mert így tanították az iskolákban; 
de közelebbről vizsgálva, nekünk, a krisztusi szabadság 
tiszta levegőjében élő egyéneknek azonnal feltűnik az 
egyetemes élettani alap hiánya: az egyéniség beolvadása 
az egyetemesbe. És ezen alap hiányzik a krisztiánizmuson 
kivül, akár államszervezetben, akár vallásos szervezet-
ben, akár társadalmi osztályzatban. Az egyén teljes zárt 
egységének és függetlenségének oklevelét Jézus hozta 
nekünk. Jézus minden embert külön-külön, közvetlen 
összeköttetésbe hozott a létei okfejével, Istennel. Jézus 
eltávolított minden közvetítőt Isten és ember között. S 
bizony nem a Jézus és az ő vallása az oka, ha a külön-
böző ker. egyházakban a sok közvetítők mellett alig 
akad hely Istennek, s a hozzá vágyó lélek előtt némely 
egyház úgy elállja az utat, czeremóniáival, szenteivel, 
költségeivel, hogy sohse juthat közvetlen összeköttetésbe 
vele. Sőt nem juthat a földi foglalkozások neki meg-
felelő körébe se, mint Ön sem juthatott. 

De ennek nem a Jézus az oka, sem az ő val-
lása, a mely a lelki szabadság legtisztább megnyilat-
kozása. 

Az úgynevezett reneszánsz is a reformáczióban nyert 
erőt és terjedelmet; e nélkül megfojtotta volna a dog-
matizmus, mint a hogy meg is fojtotta eredő helyén és 
csak ott kapott erőre, a hol a reformáczióban a krisz-
tusi szabadság erőre kapott. 

Nyitott szemmel járva és vizsgálva a dolgokat, 
annál inkább feltűnnek ezek, minél nagyobb körben van 
alkalma vizsgálódni az egyénnek. Anglia példája kitűnő 
útmutató erre. 

Tisztelt Uram ! Manapság a mi hazánkban valami 
nyugtalanság, forrongás, alaktalan zűrzavar hullámzik a 
lelkekben. Anyagi téren, szellemi téren, erkölcsi téren, 
minden fajta tevékenység új irányt, új formát keres. 
Osztályok, érdekek, társulatok, munkakörök, fent és 
alant, valami jobb után kutatnak és megfelelő eszközö-
ket keresnek. Ha úgy az agyveiőket, a szívkamarákat 
megnyithatnánk s a gondolatok és érzelmek láthatókká 
válnának, hát a létei kezdetén alakra törő alaktalanság 
gomolygását szemlélhetnénk. 

Vájjon hogy rendezkednek majd ez élni vágyó 
elemek? azt egyelőre nem tudjuk, de nagyon kívánatos, 
hogy komolyan gondolkodó, belátó lelkek, nemes szívű, 
súllyal bíró egyének útmutatók legyenek a vágyak és 
lehetőségek összhangzatos elrendezésénél. Kidd Benjá-
min emberi társadalmunk előhaladási útjában a vallást 
mutatta fel leghatékonyabb eszközül. Ez is az Akadémia 
pecsétjével lett hitelesítve. A Társadalomtudomány em-
berei másként gondolkoznak. Vannak köztük akadé-

mikusok is. Ön is akadályt lát a vallásban, főként a 
keresztyénségben. 

Hiba volna, ha a hangulat és megtorlás szelleme 
szabna irányt, mert ezekből hiányzik az igazság. 

Pedig csak az igazság viszi előre a világot. 
Remélve nagybecsű válaszát vagyok őszinte tisz-

telettel 
Andrássy Kálmán, 

ref. lelkész. 

TÁRCZA. 

Hegedűs Sándor ravatalánál. 
Gyászbeszéd . 1906. évi decz. 31-én a budapesti ev. ref. 

templomban elmondta Antal Gábor püspök. 

Gyászoló és gyásztisztességet tevő halotti 
gyülekezet! 

Komoly gondolatokkal és szomorú érzelmekkel ke-
resi fel ma minden jó keresztyén Istennek szent házát, 
még akkor is, ha a haldokló évben veszteség nem érte, 
ha veszteség emléke nem kínozza szívét; mert egy 
elmúló esztendő véghatáránál állunk és az elmúlás gon-
dolata megremegteti a lelket. De mily leverők a mi 
gondolataink, mily szívszaggatók ós bánatosak a mi 
érzelmeink, a kiket a fájdalom, a részvét, a tisztelet 
hívott ma ide, e szent házba; a melyeket együttesen 
érzünk mindnyájan, a miatt, hogy hirtelenül, ós v4rat-> 
lanul végső határához jutott egy fáradhatatlanul mun-
kás, nemes törekvésekben s azok áldásos eredményeiben, 
az egyházi, állami ós társadalmi közügyek szolgálatában 
s ez által szerzett elévülhetetlen érdemekben gazdag 
élet, a mely szomorú esemény mély: fájdalommal tölti 
el a közügy minden őszinte barátjának és igaz munká-
sának szívét. 

Nagy okunk van a gyászra, a bánatra, mert elve-
szítettük egyházi, társadalmi és állami közéletünk kitűnő-
ségeinek egyik legjobbikát : Hegediis Sándort, a dunán-
túli ev. ref. egyházkerület főgondnokát, a budapesti ref. 
egyház elévülhetetlen érdemű vezérét és főgondnokát, 
a magyar országgyűlés főrendiházának bölcs és nagy 
tudású tagját, az országnak egykori áldásos munkában 
fáradhatatlan kereskedelmi miniszterét, a magyar tudo-
mányos akadémia rendes tagját, Ő cs. és apostoli királyi 
felsége valóságos belső titkos tanácsosát, társadalmi 
közéletünknek minden téren, a hova a közbizalom el: 
hívta, a hova nemes szíve, emberszeretettel teljes lelke 
vezette és vitte, ~a kötelességteljesítésben felülmúlhatat-
lan munkását. Nagy okunk van gyászra és bánatra, a 
midőn búcsút veszünk attól a férfiútól, a kinek nagy 
eszmények megvalósításán fáradozó kiváló elméje, az 
eszményekért önzetlenül lelkesedni tudó, elbizakodott-
ságtól és kishitűségtől egyiránt mentes, nemes, jó szive 
ezer és ezer szálakkal volt kötve egyházi és állami köz-
ügyeinkhez ós azok munkásaihoz, a kinek hirtelen és 
váratlan elmulta után most még csak a pusztulást, a 



romokat látjuk s csak később fogjuk látni a nagy űrt, 
a melyet <3 maga utána hagyott. 

Fájdalom, az <5 földi élete az örökkévalóság határ-
kövéhez érkezett, előbb, mint ő maga, szerettei, munka-
társai sejthették volna, és itt a határkőnél, a fájdalomtól 
leveretve, de egyszersmind csodálkozva kérdezzük, hogy 
mi vezette Hegedűs Sándort egész életén keresztül, hogy 
annyi nagy és jó munkát végezni bírt és pedig jól és 
fényes sikerrel? Mi buzdította és lelkesítette, hogy el 
nem fáradott és el nem csüggedett, hanem minden jó 
dologra, a mibe fogott, volt Ideje, hogy azt elvégezze? 
Mi adott tehetségének, törekvésének, akaraterejének 
szárnyakat, segítséget, hogy az egyszerit erdélyi nemesi 
család sarja, a kolozsvári kollégium korán árvaságra 
jutott szegény növendéke, munkával és szorgalommal 
felemelkedjék az egyházi és társadalmi élet legelső és 
valódi hivatottsággal biró vezérei közé, hogy mind az 
egyházi, mind a világi téren beteljesedjék rajta az írás 
ama szava: a ki győzedelmes leszen, azzal azt mívelem, 
hogy oszlop legyen az én Istenemnek templomában és 
onnét ki nem jön és arra írom fel az én Istenemnek 
nevét. 

Ezen kérdésekre a feleletet nem találhatjuk meg 
másban, mint azon, az ő egész életét, minden tevékeny-
ségét átható, a földi érdekek fölé emelkedni tudó maga-
sabb, eszményiebb, igaz keresztyén felfogásban és érzü-
letben, a mivel kezdett, folytatott és végzett ő minden 
munkát, irányítója levén, szivében kitörülhetetlenül élvén 
a nagy apostölHHk azon nyilatkozata: Nekem pedig mind 
életemben, mind Italálomban nyereségem a Krisztus. 

Ezt a nyereséget kívánta ő megszerezni az élet 
mindazon viszonyai között, a hova az isteni gondviselés 
állította. Tudta, hogy az egyház, a haza közjavának 
hivatott és igazán hasznos munkása csak úgy lehet, ha 
Istentől adott kiváló szellemi tehetségeit megfeszített 
szorgalommal kiműveli. Ezért a tudomány és ismeret-
szerzésre fordította minden idejét ifjú korában és később 
is, a mivel csak rendelkezett, hogy a gyűjtött lelki kin-
csek segélyével építhesse az Istennek házát, terjeszt-
hesse Isten országának határait, a melynek szegletköve 
a Krisztus, és mozdíthassa elő édes magyar hazánk 
javát ; a melynek öröme és bánata, jó- és balsorsa a 
legbelsőbben össze van kapcsolva evangéliomi egyházunk 
történetével, annak lelkiismereti és önkormányzati sza-
badságával/ a melyben nyilatkozik meg az igazi krisz-
tusi szellem, a világosság, igazság, szabadság és szeretet 
országának alapja és biztosítéka. Ezt szolgálta Hegedűs 
Sándor egész életében: nyeresége volt a Krisztus. Egész 
életében szeme előtt tartotta Hegedűs Sándor az apos-
tolnak amaz intését: amíg időnk vagyon, mindenekkel 
jól tegyünk, kiváltképen pedig a mi hitünk cselédeivel. 
Azért, bár mindenütt, a hol csak arra módja és alkalma 
volt, szolgálta, pártolta a jó ügy éket, igyekezett a köz-
művelődést minden irányban támogatással, áldozathoza-
tallal előmozdítani, az általános emberi nyomort, szen-
vedést és tehetetlenséget a könyöriilet és jóakarat által 

enyhíteni és megszüntetni: legkiválóbb erőit mégis arra 
fordította, legbuzgóbb törekvését arra irányozta, hogy 
az ő hatásos, áldásos közreműködése által evang. ref. 
egyházunk kiilsŐ és belső életét erőssé, virágzóvá, szel-
lemi és erkölcsi tekintetben minél bensőbbé ós gyümöl-
csözőbbé tegye. Az ő vallásossága, ev. ref. egyházunk 
iránti ragaszkodása nem színmutatás, nem is megszokás, 
nem is út és eszköz volt más czélok elérésére, hanem 
Isten iránt igaz szeretet, a Krisztusban való lelki élet, 
a mely az ő nemes szívét izgatta, hevítette, munkára, 
áldozatra, tettre buzdította és lélektől megihletett ajkaira 
adta az Isten igéjét, abban az alakban, a melyben az 
világító fény, melegítő tűz, gyújtó láng, építő ós alkotó 
erő és mint sebesen zúgó ár ragad magával másokat, 
a közönyösöket, a kishitűeket, a kételkedőket; a mely 
nem tekint az utána levőkre, hanem csak az előtte 
valókra, a nagy, a magasztos czélra, mely e szent ér-
zésben foglaltatik össze lelkében: hogy neki mind éle-
tében, mind halálában nyeresége a Krisztus. 

A haza, az egyház, a közügy e hű szolgája azon-
ban nemcsak a közügyek terén törekedett arra, hogy 
nyeresége legyen a Krisztus, hanem arra törekedett 
magán- és családi életében is. Mélyen szívébe véste az 
apostol intését: Valaki az övéiről, különösen az ő háza 
népéről gondot nem visel, az a hitet megtagadta és a 
hitetlennél alább való. Tisztelnünk kell az emberekben 
a nagy szellemi tehetséget, a bölcseséget, a sokoldalú 
és kiváló műveltséget, jelleinerőt minden téren, magá-
ban is ; de igazán nagy, kiváló embernek mégis csak 
azt tekinthetjük, a kinél ezeket a feddhetetlen erkölcsi 
élet egészíti ki. A feddhetlen erkölcsiségnek pedig meleg-
ágya, táplálója és egyúttal próbaköve a tisztes családi 
élet, a melyben a család tagjait az állandó benső szere-
tet csatolja össze, a kik mindig önzetlenül osztoznak 
egymás örömében és bánatában, a hol minden tag kész 
az önmegtagadásra, sőt az önfeláldozásra is, a többiek 
jólétéért, boldogságáért. Hegedűs Sándor betöltötte mind-
azon kötelességeket, a melyek egy család fejére és 
e gy jó családapára várnak, oly mértékben, a mint az 
gyarló embertől kitelhetik. Betöltötte először abban a 
családban, a melyben született, a melyben korán árva-
ságra jutván. 0 , mint legidősebb testvér vette fel az 
özvegy édes anya és a számos ifjabb testvér gondját. 
Betöltötte abban a családban, a melyet az isteni gond-
viselés az ő jóságából adott neki, mondhatnánk, Istenben 
bizó hite, jó szíve, nemes törekvése jutalmául, a mely-
ben 35 évi boldog házassági életet tölthetett hü neje, 
hálás gyermekei, kedves menye, veje, unokái szereteté-
ben s ragaszkodásában. Itt, e körben kereste és találta 
is fel ő igaz boldogságát; jó és nemes szíve ezt a kört 
tekintette reá nézve Isten legnagyobb áldásának, s val-
lásos lelke ebben szemlélte minden fáradozásának Isten-
től adott bőséges jutalmát. Mint a keresztyén családapák 
mintaképe, a midőn beteljesedett raj ta az írás szava: 
meglátod gyermekidet te asztalod körül, rendben mint 
olajvesszőt, kikben szíved örül, — ezért a nagy jóért 



Istennek adott hálát. Munkája, szorgalma s Isten áldása 
után gazdag lett az az asztal; de ő a gazdag asztal 
mellett is megmaradt annak, a ki volt egyszerű szegény 
ifjú korában: kevéssel megelégedő, élvezeteket, gyö-
nyöröket nem hajhászó, boldogságát szerettei boldogsá-
gában találó igaz keresztyénnek, a kinek mind életében, 
mind halálában nyeresége a Krisztus. 

Kevéssel megelégedett, hogy övéinek és a köz-
jónak többet juttathasson, A kényelmet megvonta magá-
tól, hogy másokért többet dolgozhassék, s az a sok 
koszorú, a mely ravatalát borítja, a mely legtöbb eset-
ben csak a tisztelet és szeretet jele szokott lenni, az ő 
ravatalánál ezek mellett a lelkiismeretes és törhetlen 
munkásságnak méltán kiérdemelt jutalma. 

A kinek élete így folyt le áldásosán az egyházra, 
a hazára, a közügyre; a ki ily hűen teljesítette köteles-
ségét minden irányban; a ki ily jó békességben volt 
Istennel és saját lelkiismeretével; a kinek emlékét annyi 
jó hívek á ld ják: annak halálában is, bármily korán, 
bármily hirtelen következzék is az be, nyeresége a 
Krisztus. Mert hiszen ki az egyházért, a hazáért, 
a közügyért élt, munkált és áldozott, az már e földön 
betöltötte Krisztus legfőbb parancsolatját, a szeretetnek 
törvényét; az mindig a mennyország előcsarnokában élt 
és minden jó cselekedete végrehajtásánál hallotta a jó 
mennyei atya helybenhagyó ítéletét, és most, a midőn 
a földiségből kivetkezett lélek Isten színe előtt áll, szent 
hitünk szerint bizonnyal hallja a mennyei atya szájából 
ama biztató szavakat: tudom a te dolgaidat és szerel-
meidet és a szenteknek való szolgálatodat, hitedet, türel-
medet és cselekedeteidet, az utolsókat is, a melyek 
többek az elsőknél; és a kegyelmes ítéletet: jól vagyon 
jó és hív szolgám, kevesen hív voltál, többre bízlak 
ezután, menj be a te uradnak örömébe. 

(Folytatása következik.) 

BELFÖLD. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közle-

ményei szerint Magyarországon 1906. évi július havában 
6754 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 1076 
(°/0-ban 15'93). Tiszta ág. h. ev. házasság 269, ev. ref. 
544. A gyermekek vallására vonatkozó 252 (%- ban 23-42) 
összes megegyezésből esik az apa vallására 120, az anya 
vallására 132. A róm. kath. egyház javára 142, gör. 
kath. 14, ev. ref. 62, ág. h. ev. 24, gör. kel. 8, izraelita 
hitfelekezet javára 2. 

Horvát-Szlavonországokban július havában 781 há-
zasság köttetett. Ebből vegyesházasság 28 (°/o~ 

ban 3-59). 
Tiszta ág. h. ev. 11, ev. ref. —. A gyermekek vallására 
vonatkozó 6 összes megegyezésből esik az apa vallására 
3, az anya vallására 3. A róm. kath. egyház javára 5, 
gör. kel. 1. 

Az ág. h. év. egyház vesztesége július havában a 
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 193 
vegyesházasságnál előfordult 67 megegyezésből, levonva 
a nyereség-veszteséget: 27. Horvát-Szlavonországokban 
az 5 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesz-
tesége : 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon, a 81 vegyesházasságnál létesült 7 megegyezésből 
vesztesége : 1. Horvát-Szlavonországokban egy ilyen ve-
gyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyar-
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szem-
ben összes vesztesége július havában: 30. 

Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyház-
zal szemben Magyarországon, a 373 vegyesházasságnál 
létesült 132 megegyezésből, levonva a nyereség-veszte-
séget: 28. Horvát-Szlavonországokban 3 vegyesházasság-
nál létesült egy megegyezésből vesztesége : 1. Vesztesége 
más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 146 
vegyesházasságnál létesült 21 megegyezésből: 1. Horvát-
Szlavonországokban 2 ilyen vegyesházasságnál megegye-
zés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és 
más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége július 
havában: 30. 

Augusztus havában Magyarországon 6529 házasság 
köttetett. Ebből vegyesházasság 1089 (°/0- ban 16'68). 
Tiszta ág. h. ev. házasság 266, ev. ref. 431. A gyer-
mekek vallására vonatkozó 284 (°/0-ban 26'08) összes 
megegyezésből esik az apa vallására 132, az anya val-
lására 152. A róm. kath. egyház javára 146, gör. kath. 
—, ev. ref. 84, ág. h. ev. 34, gör. kel. 8, izraelita hit-
felekezet javára 1. 

Horvát-Szlavonországokban augusztus havában 651 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 24 (°/0-ban 3"69). 
Tiszta ág. h. ev. házasság 6, ev. ref. —. A gyermekek 
vallására vonatkozó 4 összes megegyezésből esik az apa 
vallására 3, az anya vallására 1. A róm. kath. egyház 
javára 3, a gör. kel. 1. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége augusztus havában 
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 227 
vegyesházasságnál előfordult 84 megegyezésből, levonva 
a nyereség-veszteséget: 34. Horvát-Szlavonországokban 
a 4 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből veszte-
sége : 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon 
a 68 vegyesházasságnál létesült 16 megegyezésből 
8 vesztesége, 8 nyeresége. Horvát-Szlavonországokban 
ilyen vegyesházasság nem fordult elő. A Magyarbiroda-
lomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben 
összes vesztesége augusztus havában: 36. 

Az ev. ref. egyház vesztesége a róni. kath. egyház-
zal szemben Magyarországon, a 397 vegyesházasságnál 
létesült 127 megegyezésből, levonva a nyereség-veszte-
séget: 1. Horvát-Szlavonországokban 2 vegyesházasság-
nál létesült egy megegyezésből vesztesége: 1. Más hit-
felekezetekkel szemben Magyarországon, a 137 vegyes-
házasságnál létesült 33 megegyezésből nyeresége: 9. 
Horvát-Szlavonországokban egy ilyen vegyesházasságnál 
megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. 



kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes nyeresége 
augusztus havában: 7. 

Szeptember havában Magyarországon 8104 házas-
ság köttetett. Ebből vegyesházasság 1293 (°/0-ban 15'95). 
Tiszta ág. h. ev. házasság 333, ev. ref. 613. A gyer-
mekek vallására vonatkozó 246 (%-ban 19'08) összes 
megegyezésből esik az apa vallására 105, az anya val-
lására 141. A róm. kath. egyház javára 134, gör. kath. 
12, ev. ref. 71, ág. h. ev. 18, gör. kel. 11. 

Horvát-Szlavonországokban szeptember havában 811 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 41 (%-ban 
5'08). Tiszta ág. h. ev. házasság 8, ev. ref. 5. A gyerme-
kek vallására vonatkozó 9 összes megegyezésből esik az 
apa vallására 5, az anya vallására 4. A róm. kath. egy-
ház javára 8, gör. kel. 1. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége szeptember havában 
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 222 
vegyesházasságnál előfordult 58 megegyezésből, levonva 
a nyereség-veszteséget: 24. Horvát-Szlavonországokban 
az 5 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesz-
tesége : 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon, a 86 vegyesházasságnál létesült 10 megegyezésből 
vesztesége 8. Horvát-Szlavonországokban 6 vegyesházas-
ságnál egy létesült megegyezésből vesztesége: 1. A Ma-
gyarbirodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége szeptember havában: 35. 

Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyház-
zal szemben Magyarországon, a 452 vegyesházasságnál 
létesült 139 megegyezésből, levonva a nyereség-veszte-
séget: 23. Horvát-Szlavonországokban 5 vegyesházasságnál 
létesült 4 megegyezésből vesztesége: 4. Más hitfelekeze-
tekkel szemben Magyarországon, a 177 vegyesházasságnál 
létesült 18 megegyezésből nyeresége : 8. Horvát-Szlavon-
országokban 5 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem 
létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más hit-
felekezetekkel szemben összes vesztesége: 19. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

KÜLFÖLD. 

Dr. Rainy Róbert 
1826-1906. 

Nem egyszer emlékeztem meg e lap hasábjain e 
név viselőjéről, a ki az elmúlt év deczember havában 
hazájától távol, Ausztrália Melbourne városában hunyt 
el. -Szeretettel foglalkoztam mindig Skócziával, a skót 
egyházi viszonyokkal, különösen azzal az egyházzal, 
mely 50 éven át annyi magyar ifjúnak adott barátságos, 
szerető otthont. A szép skót „Athene" hegyen építtetett 
városa az egyesült szabad egyház gyönyörű kollégiuma. 
Örömmel jártunk fel a „Moundra", abba a kollégiumba, 
a hol a tanárok és tanulók lekötelező előzékenységgel, 
nyájas, segítő szeretettel fordultak mindenkor felénk. 

Ennek a bámulatos múltú, buzgóságban, keresztyén mun-
kás szeretetben szinte páratlanul gazdag egyháznak, és 
ebben az egyház áldozatkészségét igazán „fennen" hir-
dető lelkészképző kollégiumnak volt vezére, büszkesége 
30 éven át Rainy Eóbert. 

1826-ban született, nagyatyja skót felföldi lelkész, 
atyja glasgowi egyetemi tanár volt az orvosi fakultáson. 
Atyja őt is erre a pályára szánta. De az Úr másként 
rendelkezett véle. Jöttek nagy idők a skót egyház éle-
tében. A patronátusi törvény rideg alkalmazása miatt 
1843-ban a skót államegyház kettészakadt — disrup-
tion —. Chalmers vezérlete alatt közel ötszáz lelkész 
hagyta ott a húsos fazekakat, a szolgaságnak házát és 
kiment a pusztába, hogy nagyobbat ós dicsőbbet alkos-
son. „Nec tamen consumebatur" volt a jelszó, és nem 
emésztetett meg 1 írtak munkákat: Gesta Christi, „Die 
Thaten Jesu Christi" czímekkel. Ennek a disruptio után 
kialakult skót szabad egyháznak egész története egy 
hatalmas argumentum a krisztusi lélek látható működése 
mellett. 

Egy valódi, nagy keresztyén intézményeket teremtő 
revival volt mely akkor kiindult a kicsiny Skó-
cziából, és hatását megéreztette az összes evangéliomi 
egyházakkal, a bel- és külmisszió, illetve a keresztyén 
szeretetmunkásság minden terén. 

Ez a nagy, nemzeti, egyházi mozgalom sok nagy-
tehetségű, kiváló ifjút vonzott az egyházi szolgálat terére. 
Ezek között Rainyt is, a kiről többen mondották — 
mint a mi egyik nagynevű püspökünkről is — hogy 
ha más szolgálatra szenteli életét, a szigetország leg-
nagyobb államférfiaival együtt emlegették volna nevét. 
Kis gyülekezetben kezdette pályafutását, majd az edin-
burghi kollégium melletti „High church" lelkésze let t ; 
1862-ben pedig a nagynevű Cunninghamnak utóda az 
egyháztörténelmi tanszéken. Candlish halála után lett 
az edinburghi kollégium feje, „principalja". Ez az állás 
ott a legnagyobb állandó kitüntetés, mert az edin-
burghi principal egyszersmind — parlamenti analógia 
szerint — a háznak vagyis az assemblynek vezére — 
leader. 

Rainy 30 éven át volt az assemblynek, egyházá-
nak „vezére". Itt van előttem arczképe; az idő már 
elhalványította, de azért látom őt. Igazán arisztokrata 
arcz. Ott a demokráczia hazájában emberek vezére volt, 
nem hivatalánál fogva, hanem bámulatos szellemének, 
jellemének ereje által. A skót egyháznak mindig voltak 
ilyen szellemi arisztokratái, általánosan elismert vezérei, 
á kik sokszor nagy megpróbáltatások között nagy ener-
giával, mindig önzetlenül, „felfelé" nagy alázatossággal, 
de „emberi orczát nem félve" vezették egyházukat. A 
sorozat kezdődik Knox-szal, és most, egyelőre legalább, 
végződik ő vele. 

A skót szabad egyház assemblyje mintegy négy-
száz tagból áll s így igazi „ház". Elnöke, moderatora 
évről-évre változik. A 30 év alatt, míg Rainy volt a 
„leader", hány nagyfontosságú, sokszor viharos gyűlése 



volt ennek? Kényes adminisztratív ügyek, lelkesítő gyű-f 
lések a kül- és belmisszió minden munkájára vonatkozó-1 
lag, a szenvedélyek felkorbácsolására nagyon alkalmas 
egyházpolitikai kérdések, az állam ós egyház közötti 
viszony, a konfesszió kérdése; az eretnekséghajsza — 
heresy hunting — a radikális kritikai irányzatok kép-
viselői feletti ítélkezés, majd a többi egyházakkal való 
egyesülés ügye stb. kerültek ott szőnyegre. S ott az 
assembly porondján volt Rainy a legnagyobb. Mint a 
mi egykori, nagy vezérpolitikusunk, úgy ő is halkan, a 
leghevesebb tárgyalások közepette is nagy higgadtsággal 
beszélt; a legnehezebb kérdéseket szinte játszva oldotta 
meg néhány egyszerű, világos définiczióval. Nyugodtsága, 
éles ítélőtehetsége, választékos előadása és mindenek-
felett lelki nemessége által szinte ellenállhatlan mágikus 
befolyást gyakorolt hallgatóságára. „Moderne Theologie 
des altén Glaubens", ez sokaknak jelszava most. Rainy 
ennek az iránynak volt megtestesülése. Ragaszkodva a 
„régi hit" nagy igazságaihoz, modern theologus volt a 
szó valódi, nemes értelmében; türelmes azokkal szemben 
is, a kik más nézeten voltak. Modern theologus volt 
abban az értelemben is, hogy a „régiekben"' gyökerező 
nagy erőket munkatársaival együtt gyümölcsöztetni töre-
kedett a praktikus keresztyénség minden terén. A pro-
gresszív pártnak volt vezére, és mint ilyen, a skót pres-
biteri egyházak egyesülésének hatalmas szószólója. Az 
1900-dik esztendő volt a legszebb időszak életében. 
Akkor történt ugyanis az, hogy a skót szabad egyház 
és az előbb kiváltakból — seceders — 1847-ben ala-
kult egyesült presbiteri egyház lélekemelő ünnepségek 
közepette egyesülve „United Free Church of Scotland" 
név alatt egybeolvadtak. Fáradhatlan agitácziónak, nagy 
szellemi munkának gyümölcse volt ez az egyesülés és 
a munka, valamint a vele járó felelősség terhének nagy 
részét Rainy hordotta. A „teher"' nagy volt. Voltak 
ellenségei; a felföldi skót papok sanda szemmel nézték 
az ő progresszív irányzatát. Nem részletezem most itt, 
hisz már többször ismertettem a dolgokat; jött a nagy 
vereség, ama hírhedt ítéletben. Úgy látszott, hogy min-
dent élőiről kell kezdeni. És a már akkor 76 éves 
ember bámulatos hittel és Istenbe vetett bizalommal 
tudta a nagy veszteség idejében vezérelni egyházát 
akként, hogy ez nem csüggedt el, hanem megújult. 
Szinte mesés áldozatkészséggel felelt a nagy megaláz-
tatásra, De megadatott néki, hogy még megérje a dolgok 
jobbra fordulását és különösen azt, hogy a kollégium 
és az „Assembly Hall" munkájának és legszebb győzel-
meinek színhelye visszakerült az egyesült egyház tulaj-
donába. Utolsó nyilvános szereplése a téli szemeszter 
megnyitása volt; ott búcsúzott el „erre az időre" tanár-
társaitól és tanítványaitól. 

Nyolczvan éves volt; az aggkori gyengeség erőt 
vett rajta. Orvosai Ausztráliába küldték, Sidneybe, leá-
nyához. Ott, ama földrészen, távol szeretett hazájától, bár 
szerettei közt hunyt el a skót nemzet e legnagyobb fia, 
az egyetemes ev. keresztyénségnek ez a nagy alakja. 

f Még felemlítem azt, hogy egyháza abban a ritka 
megtiszteltetésben is részesítette, hogy kétszer választotta 
meg az assembly moderátorává, először 1887-ben és 
másodszor 1901-ben; ő volt az egyesült egyháznak első 
moderátora. 

Hogy ki fogja helyét pótolni, ki lesz a „vezér", 
nem tudni. Minket is ért szinte egyidejűleg majdnem 
hasonló nagy veszteség. Ki fog előre lépni, a sor ele-
jére ott és itt, ki lesz az első a •szolgálatban, áldozat-
készségben, a Krisztus és egyháza iránti önzetlen sze-
retetben ? 0 reá bízzuk és várunk hittel és jó remény-
séggel. Részvétünkkel pedig odafordulunk ama nemes 
testvéregyház felé, a mely most nagy halottját siratja 
ós várja vissza, és kérjük vele együtt a Mindenhatót, 
hogy támasszon mindenütt búcsúzó vezérek helyére méltó 
utódokat! P . 

R É G I S É G . 

Adalékok a foktői vallásüldözéshez.* 
Szegény Horváth Ferencz foktői prédikátor mene-

külni kivánt szorongatott egyházából máshova, ha lehet. 
Fáj t látnia, hogy miként csábítják folyvást híveit, s lesz-
nek azok, hitüket megtagadva, egymásután pápistákká, 
bizonyos jezsuita-misszionárius machináczióira, a ki a fok-
tőiek kitérítésére felhasznált minden eszközt, hogy azokat 
megfélemlítve, kétségbe ejtse, lakhelyükről és vagyonuk-
ból kizavarja. Némelyeket megkínoztatott, másokat mézes 
szavakkal simogatott; bűnösöket idegen pénzen meg-
szabadítással vagy büntetésüknek kegyelemből elengedé-
sével biztatott, s az 1763-dik évben nyolcz asszonyt — a 
kiket a foktői biró megszeplősített — házasságszerzés-
sel szédített meg stb. Ily dolgok látása sürgeté távozásra 
a prédikátort; s midőn már hiábavalónak látszók az 
érsek haragjának lecsendesítésére minden igyekezet: 
Szeremlére rendelte őt a superintendens, a mibe az érsek 
is beleegyezett. 

A foktői esküdtek közül megvasaltatott az érsek 
némelyeket ós börtönben kínoztatott. Néhány hó múlva, 
a superintendens könyörgésére, visszaadta ugyan sza-
badságukat, de az eskiidtségből kihányatta őket s 
apostatákat tétetett helyükbe. Minden igyekezettel azon 
volt, hogy kétségbeejtse a szegény reformátusokat, s a 
pápistákká letteket a maga híveível összekeverve, pápis-
tákkal házasíttatt-a össze. Fofő eszköz volt e dologban a 
dalmata Csernovics kanonok," Koncsek praefektus és a 
jezsuita misszionárius. Hasztalan volt ezeknél minden 
könyörgés. Magához az érsekhez fordult annálfogva a 
superintendens a következő levéllel: 

Nagyméltóságú gróf, főtisztelendő Archi-Praesul! 
Kegyelmes úr, Uram! 

* Az erre vonatkozó elŐzö aktákat 1. a lap 1906. évi 755., 
786. és 802, hasábjain. Szerk. 



Excellentiád kegyelmes szemei elé terjesztem az 
Urnák, Praefektus Uramnak hozzám a végre bocsátott 
levelét, hogy Horváth Ferenez foktői prédikátor helyébe 
— Excellentiád kegyes parancsolatja szerint — más 
prédikátort hivatalom szerint rendelnék. Mely Excellen-
tiád kegyes parancsolatjának engedelmeskedvén, oly ren-
delést tettem, hogy felyülemlített Horváth Ferencznek 
mozdulásával az apostagi prédikátor — ki Éxcellentiád-
nál alázatos udvarló kötelességét véghez is vitte — 
belépjen. 

Levén azonban Excellentiádnak a maga sz. széki-
től távozása, Excellentiádnak kegyes és dicsőségesen 
uralkodó Felséges, kegyelmes koronás apostoli király-
asszonyunknak kegyelmes akaratjával megegyező ezen 
rendelése ekkoráig is — a mint informáltattam — nem 
effectuáltatott. 

Tökéletesen elhitetem magammal, hogy Excellentiád 
született kegyessége szerint, a mint mindenekben, úgy a 
vallást néző 0 Felsége kegyelmes parancsolatinak végbe-
vitelekben, fáradhatatlan. 

Mely Excellentiád kegyelmességéhez ragaszkodván, 
titulált Praefektus uramnak hozzám bocsátott levelének 
tenorára Excellentiádat alázatosan emlékeztetem, és Su-
perintendentialis hivatalom szerint kérem, méltóztassék 
oly hathatós kegyes rendelést tenni, miképen a kimoz-
dult prédikátor helyébe más prédikátor, a nekem Felsé-
ges kegyelmes koronás apostoli királyasszonyunktól ke-
gyelmesen engedtetett hatalom szerint — általam rendel-
tessék és bevitette ss ék. Mely Excellent iád kegyelmességét 
jó Istenemhez nyújtandó buzgóságos könyörgésemmel 
meghálálni kivánom, szerencsés hosszú életnek kíváná-
sával perseverálván. Excellentiádnak, mint nagy jó ke-
gyelmes Uramnak alázatos engedelmes szolgája. Virág 
Mihály superintendens. Kunszentmiklóson die 27- Julii 
Anno 1762. 

E levelet Túri György ordasi prédikátor személye-
sen vitte Hajósra, s meg is hozta rá a jezsuita ízű vá-
laszt a következőkben : 

„Praefektusunknak kegyelmednek írt levelébiil által 
láthatta kegyelmed, minémüképen annak módja és rendje 
szerint újabb rendelésemig nem ellenzettem, hogy még 
most más Prédikátor adassék a foktőieknek; valamint 
az apostagi prédikátornak mondottam, hogy várja egy-
nehány napig levelemet. Mivel pedig ő kegyelme az alatt 
alattomban lappangott a foktőieknél: őtet akaratos és 
nyughatatlan embernek tartván, mind neki, mind a fok-
tőieknek mondottam, hogy az apostagit be nem fogadom, 
hanem elvárom másokat vagy az Atyám jószágából vagy 
másunnét,; és most is várom. Valamint plébániámba nem 
fogadom be az elsőt, a ki jön, hanem válogatok subjec-
tumokban: úgy kegyelmedtől elvárom egynéhányakat 
nekem praesentálíatni, és minekutánna viselések iránt és 
tudományukról Tisztjeim tudakoztak lesznek, azt fogom 
acceptálni, a ki legalkalmasabb leszen. Addig pedig, míg 
több Instánsok sem lesznek, a kik között lehet válogat-
nom, semmi törvény engem nem kötelez, hogy fogadjam 

csak azt, a ki legelső ideszalad. Mert ahoz való embert, 
tudóst, csöndöst, a ki felséges Asszonyunk végzéseit 
tudja s ahoz szabja cselekedetét, köll rendelnem. Elvárom 
azért, az apostagin kívül más érdemes, békességes sub-
jectumoknak praesentatióját, akár személyek szerint, akár 
levelek által. . Hajós 31 Julii 1762. gr. Bottyáni József 
kalocsai érsek m. pr." 

A leveleket szállító Túri Györgynek is megvolt a 
maga kellemetlensége, a mint elpanaszolja levelében: 

Tiszteletes Generális Scriba Uram! 
Mikor már az Érsektől ő Excellentiájától az Instán-

tiával visszafordultam volna, ily dolog esett ra j tam: 
Kalocsa és Foktő között találtam útban egy káp-

talanbeli urat, a kinek neve Csernovits, és egymás mel-
lett tisztességesen elmentünk; de csak kevés idő múlva 
ugyanezen káptalanbeli pap úr nagy sebességgel visz-
szaszaladt utánnam és megállított, nagy haraggal kiált-
ván, minden tudakozódás nélkül ezt mondotta: „Mind 
járt fordulj vissza Kalocsára, mert mindjárt megkötözlek". 
És azonnal mindjárt parancsolta is a kocsisának: „Kö-
tözd meg — úgymond — mindjárt!" És ha ő Excel-
lentiájának levele nálam nem lett volna, azonnal mél-
tatlanul megkötöztetett volna. Mentegettem ugyan én 
magamat azzal, hogy nem szabad az igaz úton járó 
embert, csak azon az okon, hogy Prédikátor, és sokkal 
inkább ha igaz nemes ember is: de erre csak azt felelte : 
„kötözd meg, kötözd meg! ha te nemes ember vagy, én 
Nagyságos Űr vagyok". — Erre azt mondottam: lo. A 
nagyságos úrnak sem szabad az igaz járatbeli szegény 
nemes embert és ártatlan Prédikátort az ország útján 
violenter aggrediálni és megkötözni; én pedig magamat 
ily ártatlannak lenni megbizonyíthatom, csakhogy enged-
jen szólanom Nagyságod s Atyaságod". Erre mondá osz-
tán : „Nohát bizonyítsd meg". Akkor adám kezébe Mgs 
Érsek 0 Excellentiája Indorsátumát és azzal menekedtem 
meg. 2o. A feljebbvalókra azt mondottam : „A nagyságos úr 
is a maga igazságában csak olyan, mint akármely igaz 
nemes ember". Ezzel fordult Kalocsa felé és elment. 
Azt mondám 3o. „Nagy dolog az, hogy a szegény Pré-
dikátornak felséges Asszonyunk birodalmában már járni 
is nem szabad, ha igazsága vagyon is stb." 

Közli Földváry László. 
(Folytatása következik.) 

NEKRÜLÖG. 

Sepsirétyi Autós János 
(1819—1906.) 

1906. nov. 22-dikén az abonyi református és római 
katholikus harangok zúgása mellett, egész Abony, az 
egész messze vidék, a kecskeméti református egyház-
megyei papság, a főiskolák képviselői s a család tagjai 
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által kisérve temettük el Sepsirétyi Antos Jánost, a 
kecskeméti református egyházmegye gondnokát, az abonyi 
és a sepsirétyi ref. egyházközségek patrónusát, az abonyi 
családi sírboltba 

Sírtunk, miként „siraták Mózest az Izráel fiai Moáb 
mezőségében 30 napig" (Y. Móz. XXIY: 8.) 

Sírtunk; mert „íme az Úr, a seregeknek Ura el-
vette Jeruzsálemből és Júdeából a támaszt és a táp-
lálót . . . a hadakozót, a vén embert!" (Ézsaiás I I I : 1. 
2. vers.) 

De hát ki volt ez az Antos János, hogy oly fáj-
dalmas volt annyiunknak a tőle való elválás ? ! . . . 

Ha szájába adom a Jelenések írójának eme sza-
vait: „Én János, ki nektek atyátokfia is vagyok és társ 
a szenvedésben, az uralkodásban és a Jézus Krisztus-
nak tűrésében, valék a szigeten . . . az Isten beszédéért 
és a Jézus Krisztus felől való bizonyságtételért . . 
bizonnyal igazat mondok és híven jellemzem őt. 

Született 1819-ben, július 25-dikén, Sepsirétyen 
(Háromszék vármegyében), ama bérczövezte klasszikus 
földön, honnan annyiszor ereszkedtek le az Alföld sík-
jaira az ősök, hogy visszavívják Magyarország eltiport 
alkotmányát és vallásszabadságát . . . Tanult a nagy-
enyedi Bethlen-főiskolában, s innen a bécsújhelyi katona-
iskolába ment, honnan 1838-ban kikerülve, a 2-dik szé-
kely ezredbe lépett, mint hadapród. 1842-ben hadnagy 
lett. 1848-ban a veszélyben forgó haza minden hű fiát 
a harczba hívta és mentek-rohantak a székelyek, mint 
Petőfi írta : 

„Ki merne nekik ellent állani? 
Ily bátorságot szívében ki hord ? . . . 
Mennek-repülnek, mint a szél s űzik 
Az ellenséget, mint a szél a port. 
Csak nem fajult el még a székely vér? 
Minden cseppje drága gyöngyöt ér!" 

Antos János is ott küzdött zászlóaljával, előbb az 
oláhok ellen, majd a verbászi táborban ; aztán a főse-
reghez került. November elején, mint táborkari százados, 
az első hadtesthez osztatott be. Számos csatában vett 
részt, s főképen Mannswörthnél, Isaszegnél s Nagysálló-
nál rendkívül kitüntette magát. Az isaszegi véres csatá-
ban egy üteg ágyút foglalt el az ellenségtől, s vitézsé-
gének elismeréseül, ott a csatatéren, a harmadosztályú 
érdemrenddel diszíttetett fel és vezérkari alezredesi rangra 
emeltetett. 

A fényes győzelmek, a véres harczok útja Vilá-
goshoz vezetett. A magyar nemzetre oly ominózus augusz-
tus hónap 13-dikán, Antos Jánosnak jutott az a szomorú 
kötelesség, hogy az első hadtest ágyúit, fegyvereit s 
lovait a muszkáknak átadja. . . . Menekülhetett volna, 
de nem teve. A hős 6 évi várfogságot kapott. 

De ütött végre a szabadulás órája ! . . . A hazáért 
verő szív egy, egész életét boldoggá tevő hű szívet 
nyert jutalmul, báró Hadak Máriát, báró Radák Istvánné, 
gróf Rhédey Klára leányát. 

És midőn a Siralmas könyv (V. r. 14. vers) sze-
rint „a vének megszűntek a kapukból, az ifjak az ő 
éneklésöktől", midőn Tompa tanácsa szájról-szájra járt, 
hogy „szánts, vess, fákat nevelj": Antos János is a 
gazdálkodáshoz fogott, sőt az olmüczi fogságában 1851-
ben kegyelmet nyert Forró Elek ezredest is magához 
vette s annak úri ellátásáról, egész 1893-ban történt 
haláláig, gondoskodott. 

Gazdálkodásának középpontja Abony lett. Innen 
vett részt az egész vidék társadalmi mozgalmaiban; 
anyagi áldozatoktól sem riadva vissza sohasem. 

Abban a szívben, mely meg nem remegett a csaták 
zajában, mely a haza ellenségei ellen a leghidegebb 
vérrel harczolt egykor, ott lakott az Isten békéje, a 
gyermeteg vallásos hit, a könyörülő szeretet, az Űr sá-
torának látogatása, az Istennek igaz félelme 1 

Példányszerű volt házasélete is. „Lelke jó Angyala" 
igazi feleség, igazi családanya, igazi úrasszony, meg-
ismétlődése azoknak az erdélyi főúri hölgyeknek, kiket 
egy Károlyi Zsuzsánna és Lorántffy Zsuzsánna fejede-
lemasszonyok növeltek. Teljesült rajtok, mit az írás 
igér az istenfélő házasoknak: „Meglátod gyermekidet 
te asztalod körül, renddel mint olajvesszőt, kikben szí-
ved örül". De ah, kinek utai végére mehetetlenek, ki 
egyszülöttét adá érettünk, tőlük is magához vevé 3 
délczeg fiukat. . . . Egyet épen Kelet-Indiából hozattak 
haza, hogy itthon aludja nagy álmát ama nagy reggelig. 
A.z Úr „egyik bánatot a másikra borítá reájok" (Jerém. 
XLV: 3). A harmadik j a j már csak az ősz atya ajkain 
röppent el, midőn öreg napjai támaszát, kegyes tisztei-
ben mintegy örökösét, Béla fiát ragadta el pár évvel 
ezelőtt a hirtelen halál. 

Mint a költő mondja: „egy szép élő bokor" volt 
az Awíos-család „az élet pagonyában", s hő óhajtásuk 
vala, hogy e bokrot 

„Zivatar ne é r j e ; 
Hanem rakjon fészket kis csacsogó madár 
Az öröm, beléje !" 
„Mégis ha érné a vihar zúdulása 
Virág s bimbó helyett csak a lombot bántsa." 

. . . De hát nem így volt! Az édesapának, a csa-
ládfőnek, a hűséges férjnek elvette az Úr „szemeinek 
kívánságát", kedves feleségét is és ő megfogadta az 
élet és halál Urának eme parancsát: „fohászkodván 
veszteg légy és a halottakon való sírást ne tégy!" 
(Ezékiel XXIV: 16., 17). Lelke felének egy szép könyv-
ben „Az utolsó Radák" czím alatt állíttatott (Abonyi 
Lajossal) emléket.. 

Ez istenfélő ember igaz oszlopa volt anyaszent-
egyházunknak is. Nemes barátságban Török Pállal, ott 
küzdött egyházunk szabadságáért a patentális időkben. 
Mózese volt az abonyi református egyháznak, s 1866 
óta — mint koadjutor kurátor — egyházmegyei gondnoka 
a kecskeméti ev. ref. egyházmegyének; igazi támasza 
Fördős Lajos és Ádám Kálmán espereseknek s a duna-
melléki ev. ref. egyházkerület püspökeinek, szóval, tet-



tel, áldozattal egyiránt. Tagja volt az alkotraányozó s 
törvényhozó reform, zsinatoknak, bár a legutolsón már, 
agg kora és súlyos betegsége miatt meg nem jelenhe-
tett, hanem póttagok képviselték. Szilágyi Dezső halá-
lával — mint legidősebb egyházmegyei gondnok — 
egyházkerületi főgondnoki helyettes gyanánt is szolgált. 

Az egyházközségek és iskolák ügyét, mint egyház-
megyei gondnok, igazán szívén viselte. 40 éves gond-
noksága alatt a nagy kiterjedésű, de csak néhány kisebb 
és néhány igen népes gyülekezetből álló kecskeméti 
ref. egyházmegye gyülekezeteinek száma csaknem meg-
kétszereződött. Többször volt uri háza (Abonyban) fontos 
tanácskozásoknak helye s nem egyszer ő maga az 
egyházmegyei közgyűlésnek vendéglátó gazdája. Nyá-
jas arczát oly szívesen láttuk gyűléseinken, oly kellemes 
volt szívhez szóló beszédét hallani. . . . Még most is 
emlékszem, a mint a Nagykőrösön tartott egyházmegyei 
gyűlésen egy öreg lelkipásztort (Martont) érzékenyen 
elparentált. . . . Mintha most is látnám, midőn Szinok 
Sándor nagykőrösi ref. tanítónak meghozta a koronás 
arany érdemkeresztet s mily lelkesen méltatta az öreg 
érdemes tanítót. 

Hallottam, midőn néhány éve búcsúzni akart, hogy 
kérte szívet indítólag a nyomába lépő nemzedéket az 
egyház szeretetére. 

Láttam, hallottam, mily szívesen, igazán patriarkhá-
lis szívességgel beszélt a föld népével. . . . És . . . 

És volt benne valami, a mi talán-talán kivesző 
félben van: az igazi kegyes patriarkhális főúri visel-
kedés. . . . Megbecsülte a lelkipásztort, mint Isten szol-
gá já t ; pártfogolta, kegyelte a tanítókat. . . . Az abonyi 
(most nyugalomban élő) ref. lelkészt „Elek bácsinak" 
hívta; nem nagyúri leereszkedésből, hanem atyafiságos 
szeretetből, s „lelke jó angyala" (hitvese) is családtag 
gyanánt tekintette a lelkész nejét. Ünnepi alkalmakkor 
vendége volt az ekklézsia, lelkész és tanítók. És ezeket 
nem mint az „udvari környezet" kiegészítő részét tekin-
tette az egész Antos-család, hanem mint mondám : „Is-
tennek szolgáit." 

Az abonyi ref. egyház, az abonyi iskola (iskolás növen-
dékek), Antos Jánosnak és nejének nemcsak évről-évre 
megújuló jótékonyságát tapasztalták, hanem alapítványo-
kat is nyertek vala tőlük; mert igazi keresztyén szere-
tettel sáfárkodtak ezek javára. 

Beszéltem néhány hónappal ezelőtt egy legátussal, 
ki épen Abonyból jött, s elmondá, miként látta őt el 
Antos János; miként az ekklézsiát, mint küldött akó-
borokat a tanítók számára, mint hajtatott s ajándékozott 
tehenet a parókhiára, hogy ott az apró gyermekek jó 
tejjel legyenek ellátva. . . . Hallottam érzékeny búcsúsza-
vát az abonyi lelkész-atyánkfiának Antos János sírboltja 
mellett felállított ravatalnál; de hallottam ugyanott a 
rétyi reform, lelkész (Czeglédi János) hálás megemléke-
zését is, ki tanítójával együtt eljött, hogy lerójja patró-
nusuk, Antos János iránt a kegyelet adóját ; mert Antos 
János jóltevő keze elért egész a Háromszéki Havasok 

aljára is. Hallottam a kecskeméti esperes, Ádám Kálmán 
könnybefuló búcsúját is, midőn ismételte az egyházmegyei 
gyászjelentés e záró sorait: „Isten nyugtassa meg haló 
porában! Tiszta, becsületes lelkének adjon örök boldog-
ságot az egekben!" Aláírom azt is, mit a családi gyász-
jelentés mond: „Áldás volt egész élete, legyen áldott 
emlékezete!" 

Szeretett püspökünk, f i Baksay Sándor parentált 
felette a palotában. Találó jellemzése — mit róla mon-
dott — művészi és igaz. . . . Antos János élete egy 
bevégzett élet, mondotta; elérte ama kort, honnan az 
örökkévalóság magaslatai — melyekre a földi létből 
elkívánkozó lélek törekszik — már tisztán láthatók. . . . 

Tudom, hogy egy ily családfőre mindvégig büsz-
kén tekinthet az üdvözült úri családja; egy ily család-
főre, kinek nyomába lépni, kit követni erény és szerencse 
is. Tudom, hogy áldani kell érette a Gondviselést, ki 
őt nekünk adá ; tudom, hogy a százados tölgy sorsa 
is az, hogy koronáját földre hajtsa, de nekem mégis 
ajkaimra jönnek a Siralmaskönyv szavai: 

„Megszűnt a mi szívünknek öröme, siralomra for-
dult a mi örömünk: mert elesett a mi fejünknek koro-
nája." (Sir. V: 15., 16. v.) 

H. Kiss Kálmán. 

IRODALOM. 

Értesítés. Tisztelettel tudatom a nagytiszteletű lel-
készi hivatalokkal, hogy a Református Egyházi Könyvtár 
első évi könyvilletményének (Warga Lajos, Kerületi egy-
háztörténelem I II. kötet) expediálása felhalmozott teen-
dőim miatt néhány napi késedelmet szenvedett, de már 
folyamatban van s rövid idő alatt minden egyháznak 
megküldetik. Sárospatak 1907. jan. 3. Tisztelettel Tró-
csányi Bertalan könyvkereskedése. 

Megjelentek és beküldettek hozzánk a következő 
művek: 

Magyar evangélikus egyházjog. Irta dr. Mikler Károly, 
az eperjesi evang. egyházkerületi kollégium jogakadé-
miájának dékánja, az egyházjog és jogtörténelem tanára. 
Budapest, 1906. Grill Károly könyvkiadóhivatala. Nagy 
8°. I—X -f- 1—741. Ára 15 kor. Megrendelhető a szerzőnél. 

Az orsz. ref. tanáregyesület évkönyve az 1906/7. 
évre. Szerkesztette 8. Szabó József egyesületi főjegyző. 
Az évkönyv közli az egyesület tisztikarának, választmá-
nyának és tagjainak névsorát, a sárospataki közgyűlés 
krónikáját és jegyzőkönyvét, az alkalmi istentisztelet 
rendjét, Dóczi Imre elnöki megnyitó beszédét, a főjegyző 
jelentését, Sinka Sándor, Radácsi György és Marton 
Sándor felolvasásait; a Függelékben pedig a fizetés-
kiegészítés tárgyában a kultuszminiszterhez, a kedvez-
ményes vasúti jegyek tárgyában a kereskedelmi minisz-
terhez intézett kérvényeket és az egyesület által Kálvin 
nézeteinek és munkásságának a nevelés és tanítás terén 
felmutatását kívánó pályázatot. 

A tiszántúli ev. ref. egyházkerület története. Irta 
Barcsa János debreczeni ev. ref. főiskolai tanár. I-ső 
kötet. Ára 5 korona. 8°. 273 lap. Kapható szerzőnél, 
Debreczenben. 

Az amerikai magyar ref. egyházmegye naptára 
1907-re. Szerkesztette Kuthy Zoltán new-yorki lelkész 



cs esperes. A naptári részen kivttl, az egyháztörténeti 
részben az amerikai magyar ref. egyházmegye életét fel-
tüntető érdekes adatokat találunk benne ; a szépirodalmi 
részben pedig legnagyobb részben az egyházmegye lel-
készeinek a dolgozatai olvashatók. 

EGYHÁZ. 

Lelkészi jubileum. Horváth Sándor, a pesti ev. 
magyar egyház nagyérdemű lelkipásztora, f. hó 7-én 
töltötte be lelkészkedésének negyvenedik és pesti lel-
készségénekhuszonegyedik esztendejét. Az ebből az alka-
lomból tartott presbiteri ülésen dr. Wagner Géza elnök 
méltatta szép szavakban a jubiláns érdemeit s kivánt 
neki Istentől erőt ós kegyelmet hivatala tovább viselésére. 
A presbitérium ülésén megjelentek Scholtz Gusztáv püspök 
és báró Prónay Dezső egyetemes felügyelővel élükön az 
ev. egyház lelkészi és világi notabilitásai közül is többen. 
Ülés után a Vadászkürt-szálló éttermében gyűltek össze 
vacsorára, a melyen sok szép felköszöntőben üdvözölték 
a derék és mindenek által tisztelt lelkipásztort. — Az 
üdvözlőkhöz mi is csatlakozunk s őszinte szívvel kivánjuk, 
hogy Horváth Sándort tartsa meg az Isten még sokáig, 
egyháza javára s mindnyájunk örömére 1 

Megerősített püspökválasztás. Az erdélyi evang. 
egyházkerület, mint már említettük, dr. Teutsch Fri-
gyes nagyszebeni lelkészt választotta meg püspökévé. 
Ézt a választást a király megerősítette. 

Lelkész választás. A Jcöbölkuti ref. gyülekezet Varga 
Bélát, a debreczeni kollégium segédtanárát hívta meg 
lelkipásztorává. Az új lelkész, a ki jelenleg a baseli 
egyetemen folytatja tanulmányait, állását a tavasszal 
foglalja el. 

Hegedűs Sándor emlékezete. A dunántúli ref. 
egyházkerület gyülekezetei f. hó 6-án emlékeztek meg 
gyászistentisztelet keretében Hegedűs Sándorról, a kerület 
elhunyt főgondnokáról. A komáromi gyülekezetben Antal 
Gábor püspök méltatta az elhunyt érdemeit. 

Egyházi aranykönyv. Balogh Gábor, a győri evang. 
reform, egyház tiszteletbeli örökös főgondnoka, a ki nejével, 
Szentmihályi Etelkával együtt már több ízben hozott 
szép áldozatot az Úr oltárára, legközelebb 500 koronát 
adományozott az ú j templom harangjai költségének a 
törlesztésére. Ez az 500 korona, mint a gyülekezet lel-
készéhez intézett szép levelében írja, szabadságharczi 
honvédfőhadnagyi nyugdíja, nyolcz csatában és Budavár 
bevételében teljesített szolgálata jutalma. — Engedje az 
Isten, hogy a derék férfiú még sokáig élvezhesse szol-
gálatai e nemes jutalmát! 

1 S K O L A. 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter a bonyhádi evang. gimnázium ötödik osztályának 
az 1906/7. iskolai évre a nyilvánossági jogot megadta. 

A taní tói fizetósrendezés ügyében f. hó 2-án rend-
kívüli gyűlést tartott Pápán a pápai ref. egyházmegye 
tanító-egyesülete. A gyűlés a Magyar Tanítók Országos 
Bizottsága által készített és a képviselőházhoz beter-
jesztett Emlékiratot tárgyalta és azt egész terjedelmében 
magáévá tette. Kimondta, hogy az Emlékiratot levél kí-
séretében megküldi az egyházmegye területéről választott 
országgyűlési képviselőkhöz s azokat a tanítók ügyének 
támogatására felkéri. A gyűlés kijelentése szerint a 
miniszter által bejelentett fizetésrendezési tervezet még 

ideiglenesen sem nyugtathatja meg a tanítóságot, mert 
alacsonyabb fizetést állapít meg, mint a tanítók emlék-
irata ; mert különbséget tesz az állami és a nem állami 
s a különböző helyeken működő tanítók között; mert a 
felekezeti tanítóknál a kántori jövedelem is beszámít-
tatik a fizetésbe, holott az állami tanítóknál ez csak 
mellékes jövedelemnek tekintetik; s végül mert a nem 
állami tanítók harmadik és negyedik korpótlékát csak 100— 
100 koronában állapítja meg. A pápai ref. egyházmegye 
tanítósága tehát az Emlékiratban lefektetett elvekhez 
ragaszkodik és minden jellegű tanítóra nézve teljesen 
egyenlő elbánást kiván. 

Jóltevök emléke. A szászvárosi Kim-kollégium elöl-
járósága és az Erdélyi Közművelődési Egyesület gyűjtést 
indított meg a végre, hogy nagy alapítóinak és jóltevői-
nek: Kun Kocsárdnak és gróf Kun Gézának szobrot 
emelhessenek. A szobrokat a szászvárosi kollégium előtt 
levő téren szándékoznak felállítani. 

A budapesti theol. akadémián a félévi kollok-
viumok január hó 10-től 29-ig tartanak. 29-én délelőtt 
lesz az elsőévesek félévi nyilvános vizsgája. Ugyanaz 
nap d. u. 3 órakor tartja a theol. választmány gyűlését. 
A második félévi előadások febr. hó 4-én kezdődnek. 
A bölcsészet-pedagógiai tanszékre megválasztott rendes 
tanár, dr. Pruzsinszky Pál, a második félévben foglalja 
el tanszékét, Bölcsészet-pedagógiai tárgyakon kiviil heti 
2 órán szocziologiai előadásokat is fog tartani. 

Az Orsz. Pedagógiai Könyvtár és vele kapcso-
latos pedagógiai olvasó- és állandó tanszerkiállítás (VIII. 
Szentkirályi-utcza 47. sz., Ferencz József Tanítók Háza) 
nyitva van állandóan és díjtalanul, az ünnepnapok kivé-
telével : hétfőn d. u. 3—6-ig, szerdán cl. u.. 3—6-ig, 
csütörtökön d. e. 9—12-ig és d. u. 3-—6-ig, szombaton 
d. u. 3—6 ig és vasárnap d, e. 9—12-ig. Az olvasóban 
98 hazai és külföldi tanügyi lap áll az érdeklődőknek 
rendelkezésére. . 

EGYESÜLET. 

A Bethánia-Egyesület ez évi közgyűlését jan. 6-án 
tartotta meg a ref. főgimnázium dísztermében. A köz-
gyűlés tárgyai voltak: a választmány jelentése, néhány 
indítvány tárgyalása ós a választmány megújítása. Az 
egyesület elhatározta, hogy több szövetségi konferencziát 
tart ez évben, esetleg vidéken is. A választmányban 
csupán annyi változás történt, hogy néhány új választ-
mányi tagot küldöttek be. Ez idő szerint a választmány 
a következő tagokból áll : dr. Szabó Aladár elnök, Kecs-
kemétiig István dr. alelnök, Vargha Gyuláné, a női 
választmány vezetője, Csűrös István és Pauer Irma tit-
károk, Antal Gézánó pénztáros, Csűrös Istvánné ellenőr, 
Biberauer Richárd, Forgács Gyula, Szabó Aladárné, Bibc-
rauer Richárdné; ezek mellett újjonnan megválasztva: 
Kováts Lajos, Nyári Pál és Dingha Gáborné. A választ-
mányjelentéséből említésre méltó, hogy a Bethánia által 
kezdeményezett élő keresztyén szövetségek munkája ma 
már 9 városban talált munkásokra. Szép eredményeket ért 
el az egyletnek Kováts Lajos által vezetett énekkara. Az 
egyesület évi bevétele az 1906-dik évben 8242 K volt, 
kiadása 6579 kor., de ebből 2113 kor. takarékpénztárba 
tett összeg. Hisszük, hogy az egyesület igazi munkaterén, 
a lelki ébresztésben is becses eredményeket ért el és 
— a választmány jelentésének szavaival zárva be tudósí-
tásunkat, — „reméljük, hogy a Bethánia-Égylet a követ-
kező évek alatt a virágzás és megerősödés nem is remélt 
magaslataira jut el". 



G Y Á S Z R O V A T . 

('sorjai Papolczy Károly, a szatmárhegyi ref. gyü-
lekezet lelkipásztora, 1906. decz. 25-én elhunyt. 

Kovásznai Bogdán József, oláhújfalusi ref. lelkész, 
63 éves korában, 1906. decz. 28-án elhunyt, 

Legyen áldott emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Előfizetési felhívás. 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap az 1907-dik 
évvel ötvenedik évfolyamába lépett, 

A lap 49 éves fennállása elég bizonyság arra. hogy 
egyház és iskola körül kötelességeit híven teljesítette. 
Teljesíteni fogja ezután is, és ezen az alapon jó remény-
séggel hirdetjük meg előfizetésünket, bizton számítva a 
protestáns nagyközönség szellemi és anyagi támogatására. 

1 A lap előfizetési ára marad a régi. 

Egész évre 18 kor. 
Fél évre 9 „ 
Negyedévre 4 „ 50 fillér. 

Harmad- és negyedosztályú lelkészeknek, segéd-
lelkészeknek, tanítóknak továbbra is a 12 koronás ked-
vezményes áron küldjük a lapot. 

Kérjük az előfizetéseknek minél előbb megújítását 
és az előfizetési összegeknek a kiadóhivatal czímére (Buda-
pest, IX., Kálvin-tér 7. sz.) beküldését, miután szerény 
anyagi viszonyaink nem engedik meg, hogy a lapot csak 
jó reménység fejében küldhessük, esztendő végén pedig 
százakat Írjunk le a be nem folyt előfizetési összegekből. 

Kérjük ennélfogva a tavalyi hátralékok sürgős be-
küldését is ; mert különben kénytelenek leszünk a lap 
további küldését beszüntetni. 

Teljes tisztelettel 

a Prot. Egvh. és Isk. Lap 
szerkesztősége és kiadóhivatala. 

Az Orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-,' vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánl juk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J . orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 ós 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-

városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Az Első Leánylriliázasító Egylet mint szövetkezet 
(gyermek- és életbiztosító intézet Budapest, VI., Teréz-
körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban) felügyelő-bizottsága, 
mint az előbbi években is, 1906. deczember 31-én tartott 
ülésében az intézet pénztár- és vagyonállapotának fő-
vizsgálatát megejtette és megállapította, hogy az intézet 
vagyona a következő értékben van elhelyezve és pedig : 
Intézeti házak beruházási értékben : Teréz-körút 40—42. 
sz. épület 824,397 K 09 f., Kerepesi-út 20. sz. épület 
655,851 K 90 f., Váczi-út 4. sz. épület 609,157 K 55 f., 
értékpapírok 8,588,315 K, kölcsönök saját kötvényekre 
683,190 K 33 f., takarék- és bankbetétek 1.759,775 K 
54 f., postatakarékpénztár 13,529 K 59 f., hivatalnoki 
nyugdíjalap-betét 219,485 K 88 f., pénzkészlet 39,088 K 
72 f., összesen 13.392,791 K 60 f. — Mult év deczem-
ber havában 1.756,800 K értékű biztosítási ajánlat nyúj-
tatott be és 1.509,400 K értékű ú j biztosítási kötvény 
állíttatott ki. Biztosított összegek fejében 58,516 K 78 f. 
fizettetett ki. 1906. január 1-től deczember 31-ig bezáró-
lag 18.431,400 K értékű új biztosítási ajánlat nyújtatott 
be és 15.998,400 K értékű ú j biztosítási kötvény állít-
tatott ki. Biztosított összegek fejében a folyó évben 
1.037,341 K 61 f. és az intézet fennállása óta 11.203,245 
K 91 f. fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és élet-
biztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díj-
tételek és legelőnyösebb feltételek mellett. 

Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos 
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig meg-
károsult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi 
czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára 
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit 
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk, 
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és 
ékszerekért küld és kapja érette az ipartermékek 
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban 
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre 
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segí-
tendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Buda-
pesten, Erzsébet-körút 29.) olykép remél segíteni, hogy 
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választékot 
küld óra- ós ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevő-
nek, a ki ezután ékszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell 
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát" 
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget 
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága ön-
magát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket 
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogá-
sában részesítse. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tan szerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s tván , . 



Pályázat férfi-négyeskarra. 
A debreczeni ev. ref. főiskola, a Kövesdi János 

kegyes alapító énekkari alapítványából, a végrendelet 
értelmében ebben az évben férfi-négyeskarra írott eredeti 
népdalegyvelegre hirdet pályázatot, a következő feltételek 
mellett : 

1. A szöveg népies tárgyú s az alapítók emlék-
ünnepélyén előadható legyen. 

2. A kidolgozás legyen dallamos, szabályos; nagyon 
nehéz ne legyen. Nagyon magasra (tenor a-n felül), 
nagyon mélyre (basszus /"-nél alább) ne terjedjen, 

3. A pályamű vezérkönyv alakban írandó s egy ere-
deti példányban és Jcét másolatban küldendő be. Magán-
énekrészek kerülendők. 

4. A pályamű idegen kézzel írva, a szerző nevét 
rejtő jeligés levéllel ellátva (a melyben a szerző lakását 
és állását jelezze) f. év június l - ig alulírott lakására 
küldendő; a később érkezők figyelembe nem vétetnek; 
a jelige a pályaműre is ráírandó. 

5 A szerzőnek a pályamübiróság csak egy tagjával 
való megismertetése is a pályázók közüli kizáratást vonja 
maga után. 

6. A pályadíj csak abszolút becsű műpek adatik ki. 
7. A díjazott mű minden tekintetben a főiskolai 

énekkar tulajdona marad. 
8. A pályadíj a) 150, azaz százötven kor., b) 100, 

azaz száz kor., c) 50, azaz ötven korona, melyet a fő-
iskolai pénztár fog a jutalmazottaknak elküldeni. A 
pályázat eredménye ugyanezen lapban fog közöltetni. 

D ebre ezen, 1907. január 1. 

Mácsai Sándor, 
a föisk. énekkar vezető tanára. 
Debreczen, Szent-Anna-u. 29. sz. 

NYILTTÉR* 

• 'A-A H |.U'liw 
BzénsawaI telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztés! nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral ígyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkülí töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsíürdö Kútvállalat Budán. 

S Z Í , L U K A C S - F U R D O 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Téli fürdökúra 

a S Z E N T - L U K Á C S - F Ü R D Ö l í E N . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-l'ürdök, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ö r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkára felől ki-
=========== merítő prospektust küld ingyen a = = = = = = 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A Bór- és lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

S a l v a t o r - f o r r á s 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szint/e- Lipócei Salvatorforrás-vállalat 

Budapest, V., Rudolf rakpart X. 

HIRDETÉSEK. 

H a r m é n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerintalegolcsóbban szállít 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza II. sz. (Tisztviselő-

telep), 
P i a n i n ó k . 

Tanerőknek s lelké-
P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

szeknek külön száza-
lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Ezen czégtáfalán i s -
merhetők fe l azon ü z -
letek, a melyekben 
egyedül árusí t ta tnak 
eredeti SINGER var ró -

A m i gépeink nem 
szorulnak a jánlásra . 

Csak arra kérünk 
ügye ln i , hogy kellő 

helyen vásárol jon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16 Budapest: VII., Kerepe>sl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VU., Kiráiy-utcza 52. 
Ví.t Teréz-kőrut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 1 

Mechanika. Ü v e g t e c h n i k a . 

K é m i a i , f i z i k a i , t e r m é s z e t r a j z i , 
s z a b a d k é z i r a j z i é s g e o m e t r i a i 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vet í tő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
tanszerKészítő intézete , 

B u d a p e s t , VII., Károly-körút 3 . — T e l e f o n 4 2 - 0 5 . 
Árjegyzékek ós költségvetések ingyen és bérmentve. 

Ajánlások: A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 



KALLAI MOTORTELEPE 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo-
z i torok csakis motor te lepünkön = 
B u d a p e s t , VI. N a g y m e z ő u .43 . 

szám alatt léteznek. 
Tessék a pontos cz ímre ügye ln i ! 

ajánl ja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
te i t 3-5 évi részletfizetésre 

A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ria" motort akar venni , az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jőtál ás k i tűnő cséplésért . szakértő c z é g h e z . > - > - ^ » ^ 

Z E i a s z n á l t g ő z c s é p l ő - k é s z l e t e k c s e r é t e i s -vé te - fc -
= n e k . — T e s s é k á r l a p o t k é i n i . — 

Orgona épí tés i m ű i n t é z e t 

Rieger Ottó 
illamos gépekkel'berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, "VII., Garay-utcza 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Pérenez József-rend lovagja. 

V párisi és bécsi világkiállít vson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 óv óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek é,« 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palota (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1801-ben. 

Az 1885. évi kiállí táson «Nagy díszoklevél" és 
"Ferencz-József lovagrenddel" , í z 1904. évi vesz-
prémi kiál l í táson aranyéremmel ki tüntetve, azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonáka t . Elvállal javl tásokai 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos á rak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j o rgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

1 m - m t — • — fernwataíMÉnyB 

^ ^ ^ S a v a n y ü v j z 
legjobb asztali- és üdítő ital. 

Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésné l , 
gégebajoknál , gyomor- é s hólyaghurutnál 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest 

GANZ ÉS TÁRSA 
vasöntő- és aépavár r.-tár W 

$ LEOBFRSDORF 

fa — 

BUDAPEST 
« t gépgyár r.-tars. 

= RATIBOR = ty 

— 

Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elektromos vi lágítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon tál, pet-
róleum-, benzin- ós spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkat részek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és 
cze. i trifugalszivattyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst-
emésztő készülékek. Vízszűrők. 

^auuttMmuauuimumiiamiummmut^ 
1 MAGYAR | 

| F É M - É S LÁMPAÁRÚGYÁR | 
3 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Er 

Dús választék mindennemű £ 
l é g s z e s z , v i l l a m o s é s petróleum-
v i lág í tó tes tekben a l e g e g y s z e - S n 
rűbb kiviteltől a l e g p a z a r a b b i g ^ 

Kirá ly-ola j , j 
Fémdíszműtárgyak. ~ 

Raktárak Budapesten: £ 

II., Szilágyi Dezső-tér 3. £ 
V., Gizella-tér 1. £ 
VII., Erzsébet-körút 19. ^ 
V I I I , Ü l lő i -út 2. (a Calvin- £ 

tér sarkán). ^ 

Vidéken: £ 
D e b r e c z e n : Simonffy-utcza. 2TI 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. S ~ 
P o z s o n y : Lőrinczkapu-utcza 1. sz. ^ 

\mmmmmmmm\m^ 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 é v i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

es ezüst 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondof 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
mű órás és ékszerész 

Jutányos 
árak! 
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Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyar, 

STOWÁSSER J. 
c s . é s k i r . u d v . h a n g s z e r g y á r o s 

a m, kir, z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , hadsereg , művészeit stb. szá l l í tó ja 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja sa já t gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonÓ3-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedük vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tá rogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerró általam konstruáltatott . Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m á n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 

Eontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
angszemél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 

külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-
ban és kicsinyben. J 

|< <g • | | l l • g • ! 

Fizikai Kémiai, 
természetrajzi ÉS 
Mértani tanszerek 
Vetíts készülékek 
vetítő gépek 

a legnagyobb választéKban és 
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 
- , ,, . • -,. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR OS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 37,QOÜ. 



Ötvenedik évfolyam. 3-dik szám. Budapest, 1907. január 20. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor, 
Nyolczad oldal . . . . . . . 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX. ( Kálvin-tér 7. sz . , 
a h o v á a kéziratok, e lőf izetési cs hirdetési díjaK stb. 

intézendök. 

Megjelenik minden vasárnap. 
Előfizetési ára : 

Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 
negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Üjabb felirat a 48. XX. végrehajtása tárgyában. — Országos Református Lelkészi Egyesület. Morvay 
Ferencz. — I s k o l a ü g y : A vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása. — Tárcza : Hegedűs Sándor ravatalánál. 
— B e l f ö l d : Az ország 1905. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. Homola István. — K ü l f ö l d : Visszatérés a 
„New College"-ba. Dr. Kováts János István. — R é g i s é g : Adalékok a foktői vallásüldözéshez. Földvári László. — 
Egyház . — Iskola. — Gyászrovat. — Különfé lék . — Pályázatok. — Hirdetések . 

Újabb felirat a 48. XX. végrehajtása 
tárgyában. 

Mindnyájunkra rossz hatást tett, hogy a kul-
tuszminiszternek a 48. XX. anyagi végrehajtására 
vonatkozó leirata nem terjesztetett ki a két pro-
testáns egyház memoranduma első részében foglalt 
s az egyenlőség és viszonosság elvével ellenkező 
sérelmeknek miként leendő orvoslására, S általá-
nos volt az az óhajtás, hogy a 48. XX. ilyen 
értelmű végrehajtása iránt is megtétessenek a kor-
mánynál a sürgető lépések. 

Megelégedéssel jelenthetjük, hogy a közös bi-
zottság elnökei: báró Bdnffy Dezső és dr. Baltik 
Frigyes püspök a szükséges* lépéseket ez irányban 
meg is tették és legközelebb a következő feliratot 
intézték a kultuszminiszterhez: 

„Az 1848. évi XX. törvényczikk végrehaj-
tása tárgyában az ev. ref. egyetemes konvent s 
az ág. ev. egyház egyetemes gyűlésének, a két 
protestáns egyházat közösen érdeklő ügyekben 
kiküldött bizottsága által, 1903. évi november 
19-én tartott közgyűléséből a kormányhoz beter-
jesztett véleményben azon sérelmek is fel lettek 
sorolva, a melyek az 1848. évi XX. t.-cz. 2-dik 
§-ában felállított egyenlőségi és viszonossági elv 
nagy sérelmére hazánkban még mindig napiren-
den vannak és sürgős orvoslásra várnak. 

Nagyméltóságod, az egész államkormánnyal 
egyetértve, leiratában kegyesen megígérni méltóz-
tatott, hogy a törvényhozás elé a legközelebbi 
jövőben, az 1848. évi XX. t.-cz. 3. §-ában lefek-

tetett elvek részbeni megvalósítása gyanánt, tör-
vényjavaslatot fog a törvényhozás elé terjeszteni; 
fenthivatkozott véleményünk I. részében előadott, 
az egyenlőségi elv megsértését tárgyazó tisztelet-
teljes előterjesztésünket azonban válaszra nem 
méltatta. 

Miután a két protestáns egyház vegyes bi-
zottsága ezen kérdésekkel állandóan foglalkozik, 
és legközelebbi ülésében is, az időközben újabban 
bejelentett sérelmi esetek tárgyalása alkalmával 
ezen kérdéssel újból foglalkozni kénytelen lesz: 
jogos és indokolt azon kívánságunk, hogy a magas 
kormány ezen kérdésekben szándékát és terveit 
velünk mielőbb közölje, mert csak az ő válaszából 
várhatjuk és remélhetjük a kedélyek megnyugta-
tását. Az indok, a mely miatt a magas kormány 
ezen kérdések megoldása elől kitérni látszik, azon 
feltevésen alapszik, mintha ezen kérdéseknek az 
igazság és méltányosságnak megfelelő rendezése 
a mindnyájunk által óhajtott vallási béke meg-
zavarását idézhetné elő. Már pedig ez a feltevés 
— ha ilyen létezik — merőben téves, mert a 
dolog ellenkezőleg áll; az igazságos és méltányos 
rendezés, mely mindenkit kielégít, a vallási békét 
biztosítja; a jelenlegi bizonytalan és önkényes 
eljárásra alkalmas állapot pedig az, a mely jogos 
elkeseredést sziil és ezzel a vallási békét veszé-
lyezteti. 

Hogy csak egy példát említsünk, mindenki, 
még a legbuzgóbb katholikus is — ha nem 
fanatikus — elismeri, hogy az helytelen és sé-
relmes, ha protestáns honpolgárok a katholikus 
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egyház vagy iskola czéljaira megadóztatnak. Ha 
egy rövid és egyszerű törvény kimondaná, hogy 
azok a törvénymagyarázatok, a melyek minden-
féle doktrínák segélyével az 1791. évi 26. törv.-
czikket értelméből kiforgatni iparkodnak, helyte-
lenek, és hogy a protestánsok soha semmiféle 
ürügy — telki teher, szokás stb. — ürügye 
alatt más egyház czéljaira meg nem adóztathatók, 
akkor megszűnnének azok a vexatiók, a melyek a 
vallási békét csak zavarják és a melyeknek meg-
szüntetése a katholikus egyházat nem hogy sér-
tené, de erkölcsi szempontból annak csak elő-
nyére lehet. 

Azt az ellenvetést is hallottuk, hogy előbb 
gondoskodni kell az ekkép beálló jövedelem-fogyat-
kozás pótlásáról és csak miután a katholikus 
lelkészek kongruája rendeztetett, lehet szó ezen 
viszonyok — párbér, kegyurasági terhek stb. — 
rendezéséről. Ennek az ellenvetésnek azonban nin-
csen semmi törvényes alapja; mert az 1791. évi 
26. t.-cz. egész határozottan kimondja, hogy a 
kárpótlást az ország nem vállalja. Ha az ország, 
daczára ezen törvénynek, kárpótlást adni akar, 
ezt teheti; de ezen szándék nem állhat útjában 
annak, hogy a meghozott törvény végrehaj tassék. 
A protestánsoknak a párbér stb. alóli felmentése 
különben már a szóban forgó szolgáltatások szór-
ványossága és csekélysége folytán oly minimális 
mértékben érinti a katholikus egyház anyagi érde-
keit, hogy ezért bizony kár a más felekezetüeket 
elkeseríteni. 

És végre is legyünk igazságosak. Ha a 
katholikus lelkész, annak folytán, hogy egyik 
vagy másik híve tönkre ment, ingatlana protes-
táns kézbe jut, egy pár forintot jövedelméből 
veszít, rosszabb helyzetben van-e ő, mint az a 
protestáns lelkész, a kinek hívei százával Ameri-
kába kivándorolnak és ingatlanaikat megveszik 
idegen vallásúak? Mit mondanának hozzá a ka-
tholikusok, a kiket, ha ilyen elköltöző protestánsok 
ingatlanait megvásárolták, a protestáns lelkész 
egyházi adókövetelésekkel zaklatna ? Az ilyen álla-
potokat, mind hiába, jogállamban tűrni és ezen 
kérdés rendezése elől kitérni nem lehet. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy a nagy-
méltóságú minisztérium erre vonatkozólag tiszte-
letteljesen előterjesztett nézetünket osztja; de arról 
is meg vagyunk győződve, hogy ezen kérdések 
haladéktalan és tapintatos rendezése által nem 
hogy a vallási békét zavarni, hanem azt helyre-
állítani és biztosítani fogja. 

Ezen meggyőződésünkből kiindulva, mély tisz-
telettel esedezünk Nagyméltóságodhoz: méltóztas-
sék az 1848. XX. t.-cz. 2. §. tárgyában előter-
jesztett sérelmeink tárgyában is az intézkedéseket, 

esetleg a bizottságunkkal való további tárgyalás 
alapján, mielőbb megtenni." 

* * 
* 

Szeretjük remélni, hogy ennek az újabb fel-
iratnak meglesz a kivánt eredménye, s hogy a 
kultuszminiszter, a ki a törvény anyagi végrehaj-
tása tekintetében az elhatározó kezdeményező lépést 
megtette, meg fogja tenni a szükséges lépéseket 
az iránt is, hogy elvégre az egyenlőséggel és 
viszonossággal ellenkező sérelmek is orvosoltassa-
nak. Nem kell ehhez semmi más, mint a törvé-
nyeknek félremagyarázás nélkül való végrehajtása. 
Ennyit pedig joggal elvárhatunk! 

Országos Református Lelkészi Egyesület. 
I. 

Mint tudjuk, a Budapesten, mult évi november hó 
22-én összegyűlt mintegy 50 református lelkész értekez-
lete a „Magyar Református Lelkészek Országos Egye-
sülete" (ezt tartanám a leghelyesebb czímnek) megalakí-
tását tűzte ki magának feladatul s ennek megvalósítására 
egy, az öt kerület lelkészeiből álló előkészítő-bizottságot 
választott. E bizottság hivatása elkészíteni, megvitatni s 
határozatra kész formában az alakuló gyűlés elé ter-
jeszteni az alapszabályokat, mire nézve a bizottság zsinór-
mértékül tartandó utasítást is nyert, nevezetesen az egye-
sület czélját így határozta meg : 

a) Az egyesület czélja a lelkészeknek egy szerves 
testületté való egyesítése által az egyháznak valláserkölcsi 
és anyagi felvirágzását munkálni, az egyháztársadalmi 
munka felkarolásával; 

b) a lelkészek különös érdekeik védelmezése, s ezzel 
kapcsolatban az 1848. XX. t.-cz. alkalmas módon való 
végrehajtására törekedni; 

c) az egyesület czeljainak munkálásában az egy-
házi hatóságok támogatását tartja szem előtt s azokkal 
karöltve halad. (Az értekezlet beszúrandónak tartotta e 
szavakat: „az értekezlet munkájában az egyházi ható-
ságoktól függetlenül jár el".) E szerint e pont átalakítva 
így lenne: 

„c) az egyesület czéljainak munkálásában az egy-
házi hatóságoktól ugyan függetlenül j á r el, mindamellett 
az egyházi hatóságok támogatását tartja szem előtt s 
azokkal karöltve halad" ; 

d) a lelkészegylet évenként összejövetelt, kongresz-
szust tart, s karöltve, fontosabb esetekben együtt halad 
a többi (kimaradt: prot. testvérfelekezetek) lelkészegye-
sületekkel. 

így megállapíttatván a czél, a gyűlés megválasz-
totta a 12 tagú bizottságot, a következő kötött utasítással: 

a) tisztviselőit saját kebeléből maga válassza; b) a 
kongresszust a bizottság elnöke hívja egybe; c) az egye-
sület tagja lehet minden lelkészjellegű egyén; d) a leg-
közelebbi kongresszus Budapestre hivandó egybe. 



Végül a 12-es bizottság ülését nyomban megtartván, 
a következő irányelveket tűzte maga e lé : 

a) alapszabályokat készíttet az értekezlet számára, 
ezeknek megszerkesztésével megbízza a bizottság Hamar 
Istvánt és dr. Székely Józsefet; 

h) az alapszabálytervezetet a bizottság elnöke közzé 
teszi a prot, jellegű lapokban, hozzászólás végett; 

c) a bizottság tagjai megjegyzéseiket a tervezett 
alapszabályt illetőleg a leendő kongresszus előtt juttassák 
az elnökséghez írásban; 

d) elnök a bizottság tagjait a kongresszus előtti 
napra bizottsági ülésre hívja egybe, az alapszabály vég-
leges megállapítása végett, mely másnap az értekezlet 
(alakuló gyűlés) elé lenne terjesztendő; 

e) kimondja a bizottság, hogy az értekezlet tagja 
lehet minden papi jellegű egyén; 

f ) de tagsági joggal csak a fizető tag bírhat; 
g) a tagsági díj 2—4 koronában állapítható meg; 
h) a legközelebbi gyűlés, kongresszus Budapesten, 

májusban tartandó meg. 
Ezek mind ismeretes dolgok, megírták a lapok 

annak idején. Ha azokat mégis, a hiteles jegyzőkönyv 
alapján, így egymás mellé állítva csoportosítottam, ezt azért 
tettem, hogy észrevételeimet hozzájuk fűzhessem. Mert 
az idő gyorsan halad, az alakuló gyűlés ideje szárnya-
kon közeledik, a próbálkozásunk iránt való érdeklődés 
a nagyközönség, s a kikért s a kiknek érdekében létesítni 
óhajtjuk, lelkésztársaink részéről ez ideig, ha igazat 
akarunk szólani, egyenlő a semmivel. 

Fel akarjuk hát tenni nyiltan azt a kérdést: az 
egyesület czélja nem helyes-e, nem méltó feladata-e a 
papságnak, illetlen e a lelkész állásához ? Nem szent 
czélt szolgál-e, olyat, mely egyházi, valláserkölcsi téren 
régóta kiáltó szavakkal hangozik? 

Két főczél nyomul itt előtérbe: az egyházak vallás-
erkölcsi és anyagi felvirágoztatása az első, a lelkészek 
különös érdekeinek védelme s az 1848. XX. t.-cz. alkal-
mas módon végrehajtására törekvés a második. (A többi 
csak a módozatot szabályozza.) E két főczélt a lelké-
szeknek szerves testületté tömörülése által kívánja szol-
gálni, sőt elérni. 

Az a kérdés, hogy ezek a czélok nem érhetők-e 
el az alkotmányos szervezetek útján, melyek minden 
fokán a lelkészeknek közvetlen befolyás van biztosítva; 
czélszerű-e, hogy e czélok elérésére a lelkészek, mint 
ilyenek, a világi elemtől különválva, testületté tömörül-

jenek? Az első kérdésre nem-mel, az utóbbira igen-nel 
felelünk. Megkísértjük ez állításunkat igazolni is. 

Ha egyházi szervezetünk, úgy, a mint meg van al-
kotva, a maga presbitériumával, egyházmegyei közgyűlé-
sével, fel a zsinatig, a czél megvalósítására alkalmas volna, 
akkor egyházunk, valláserkölcsi életünk arról a magas 
polczról, melyen a mult századok buzgóságtól hevült nap-
jaiban állott, nem is hanyatlott volna olyan mélyen alá. 
Azt pedig nem mondhatjuk, hogy e szervek érzéketlenek 
lettek volna eme czélok iránt, hiszen ezt szolgálta volna 
a canonica visitatio, a gyűlésekből kiküldött megbízot-
tak, s ezt a többször, több alakban (nagyon is gyakran 
s nagyon is különböző alakban) megújított szigorú hatá-
rozatok. De mivel a bajok nemcsak meg nem szűntek, 
de hovatovább nagyobbakká és elviselhetetlenebbekké 
lettek: ez világosan mutatja, hogy e bajok (kikapcsolva 
az anyagi felvirágzást) az alkotmányos szervek útján 
nem orvosolhatók. A valláserkölcsi nyomorúság hivatott 
orvosa a lelkész; neki kell ezen a seben rajta tartani 
gyógyító kezét és pedig állandóan. Időszakos gyűlések 
törvényt, szabályrendeletet hozhatnak, de boldogítólag 
nem kormányozhatnak s nem orvosolhatnak. Az évenként 
egyszer tartott gyűlés legodaadóbb, legmelegebb jóakarata 
egy-egy határozatban nyer befejezést; de hol marad a 
tett, a végrehajtás? De maga a határozat is megfelelő 
lehet-e, ha annak hozatalában nem a szakértők, a hiva-
tottak döntenek, hanem a szótöbbség? Újra, nyomaté-
kosan megjegyzem, — minden félreértés kikerülése vé-
gett — hogy tisztán és kizárólag vallási (templomgyakor-
lás, házi, keresztyénies élet, sákramentomokkal élés stb.) 
és erkölcsi életről (egyeneslelkűség, jámborság, bűnöktől 
irtózás, tiszta, kegyes nyelv stb.) beszélek e helyen ós 
egyébre nem vonatkoztatom. 

De hát ki fogja meg a lelkész kezét, hogy befo-
lyását ne érvényesíthesse ? íme, itt a nyomós ellenvetés. 
Épen ez az alkotmányos szervezet, a mely a papi hiva-
tást korlátozza s egyes lelkészek buzgólkodását nem 
egyszer s nem egy helyen oly ítéletnek vagy legalább 
is megvitatásnak, néha meghurczoltatásnak tette ki, hogy 
másodszor nem kért belőle. Igen, mert ha kifogásolta 
az erkölcstelen életű egyén egyházi tisztségre megválasz-
tását, felebbezés útján, könnyen szégyenben maradt, s 
még világi bírósággal is meggyűlt a baja, mint különcz-
ködönek, s nemcsak az ő kedve ment el, de a mások 
kedvét is elvette az erkölcsjavítástól, a vallásosság ébresztő 
serkentgetésétől. Ezt csak úgy példaként vetettem fel. 
De minden példa nélkül előttünk az élő bizonyság: a 
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vallásosság általános hanyatlása, az erkölcsiség rohamos 
siilyedése, melyet, ha szervezeténél fogva egyáltalán 
tehette volna, ha nem épen mindenütt, de a nagyobb 
részben egyházi igazgatásunk bizonyára megakadályo-
zott volna. 

E baj érzetében mások — s ez ismét állításunk 
mellett bizonyít — a belmissziói tevékenység zászlója 
alatt vélték megküzdhetni a nemes harczot, melytől a 
hivatalos egyház nem is vonta meg pártfogását. Támad-
ták evangélisták, világi próféták (egyik napilap szerint) 
s várták — s tegyük hozzá: várják — a valláserkölcsi 
élet felújulását. Ha velük tartott a lelkész: jó, ha nem, 
úgy is jó volt. Az eredmény, véleményem szerint, a rá-
fordított sok buzgósághoz képest, színes buborék, mely 
elpattan és semmivé lesz. A régi kegyesség és jámbor 
erkölcshöz visszatérés helyett a szeczesszió mutatkozott 
mind hevesebben a szekták növekedésében, szaporodásá 
ban. Az én nézetem szerint nem vált be ez sem, mert 
nem is válhatott be. Annak a belmissziónak nem kívül-
ről kell beáradnia a templomba, hanem megfordítva. A 
templomból kell kiindulnia, s a legfőbb vallásos iratból, 
a mestergerendán tartott bibliából táplálkoznia, s a zsol-
tárból meritni az enyhítő italt s nem az iratkákból és a 
rosszul fordított, nem tudom mi zengő hárfákból. A 
legjobb belmisszionárius az istenfélő családatya és anya 
s ezeket nem a vándorprédikátorok, bibliaolvasó evangé-
listák és szónokló világi próféták, hanem a jól vezetett 
kálvinista iskola helyes vallástanítása és az ügybuzgó 
lelkész képezik. 

A közigazgatási szervek maradjanak meg hivatásuk 
körében, a lelkészeket adjuk vissza hivatásuknak. Mun-
kát, nemes munkát akarunk. Előttünk fekszik a beteg 
egyházi élet; mi volnánk a szakértő orvosok, szenvedé-
seit nem nézhetjük, gyógyítani akarunk. Konzíliumot 
akarunk ülni, hogy az élettapasztalat sokoldalú, gondos 
megfigyelései nyomán megállapíthassuk a helyes diagnó-
zist, továbbá a használandó gyógyszereket, előszabván 
az alkalmazás módszerét is. Ki vádol bennünket, ki kár-
hoztatja törekvéseinket ? 

Azt akarjuk, hogy egy testté tömörülve, felkeltsük 
a testületi szellemet — melyet újabb szervezetünkben el 
is felejtettünk — s e testületi szellem erejével állítsuk 
oda minden egyes testvérünk elé a reá váró kötelessé-
geket, melyeket elhanyagolnia bűn, melyek mellől el-
oldalognia nem lehet. Ha úgy tetszik, recipét írunk elébe, 
melyet követni tartozik; elsőnek írjuk oda, minden köte-
lességek elé, a valláserkölcsi élet újjáalakításának nagy 
és nemes munkáját ; szóval azt akarjuk, hogy legyen a 
lelkész igazi lelkipásztor, híveinek atyja, barátja, veze-
tője, irányítója. Vannak ilyenek, Istennek hála, most is 
elegen; de mi azt kívánjuk, hogy ez a kevés kovász 
hassa át az egész masszát — hogy így szóljunk — s a 
testületi szellem kényszerítő ereje még a talán lelkires-
teket is nemes munkára serkentse, az erőtlent támogassa, 
a kételkedőt hitre lelkesítse. Ez a főczélja — szentebb 
nem is lehet — testületté tömörülésünknek. S abban a 

hitben ringatjuk magunkat, hogy széles e hazában kevés 
lelkésztárs akad olyan, a ki lelkesedéssel nem áll zász-
lónk alá s hogy egyházi hatóságaink nem kárhoztatják, 
de dicsérettel fogadják törekvéseinket, melyeknek diadala 
saját czéljaiknak diadala ; aratása legforróbb vágyaiknak 
csűreit töltendi meg. 

A második főczélról egy következő czikkben kívá-
nunk szólani. 

Nagyváty. Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 

A vallás- és közoktatásügyi költségvetés 
tárgyalása. 

A karácsonyi és újévi szünet után f. hó 10-én vette 
újból kezdetét a vallás- és közoktatásügyi költségvetés 
általános tárgyalása, s elnyúlt egész 15-dikéig. Szónok 
és beszéd volt bőven. Voltak a vitának — hogy úgy 
mondjuk — pikáns részletei is, a mikor intézmények és 
személyek szennyesei teregettettek a nagy nyilvánosság 
előtt. Valami magasabb kulturgondolat és kultúrpolitikai 
tudás azonban nem igen nyilatkozott meg a felszólalások-
ban. Egyik napilap, elég találóan, „vegyes felvágott"-nak 
minősítette a sok beszéd tartalmát; a másik napilap pe-
dig, szintén elég találóan, úgy jellemezte a beszédeket, 
hogy a felszólalók — leginkább az újdonsült képviselők 
— „informálni" törekedtek az ú j kultuszminisztert. No de 
azért a vegyes felvágott ízetlen és színesre festett da-
rabjai között mégis akadt itt-ott ízesebb falat i s ; s az 
informácziók sem voltak minden tekintetben feleslegesek, 
mert azok a „hivatalos" informácziók, a melyeket a 
miniszterek nyernek, bizony-bizony nem mindig a való 
képét mutatják fel a dolgoknak. 

A január 10-diki ülésen Henz Károly néppárti kép-
viselő mondott beszédet, a melyben kegyetlenül gázolt 
át sok kultúrintézményen ós kulturférfiún. Megtámadta a 
Tud. Akadémiát, a Földrajzi Társaságot, a budapesti 
tudományegyetemet, az egyetemi könyvtárt, a közoktatás-
ügyi tanácsot, a középiskolai tanáregyesületet, a protek-
cziós ifjúsági vállalatokat, a mellékfoglalkozásoknak élő 
egyetemi és középiskolai tanárokat és a svindli-gimná-
ziumokat. — Vádjai nem nélkülözték ugyan a túlzást és 
a felekezeti (pápistás antiszemita) színezetet; de kétség-
telen, hogy voltak azokban súlyos dolgok is, a melyeket 
bizony jó lesz a miniszternek megszívlelni s arra igye-
kezni, hogy a visszaélések megszűnjenek, a hiányok 
pedig orvosoltatást nyerjenek. 

A 11-diki ülésben Bella Mátyás nemzetiségi kép-
viselő, a ház élénk ellenmondásai között panaszolta fel, 
hogy a prot. egyházakba annyira bele vitték a magyar 
nemzetiségi szellemet, hogy tűzzel-vassal üldözik a tót 
papokat. Majd a tanítói fizetésrendezésről szólván, ki-
fogásolta, hogy a rendezésnek a régibb tanítók nem 
veszik hasznát, hanem majd csak az ú j tanítók, s hogy 
a fizetéskiegészítés olyan feltételekhez van kötve, a me-
lyek a nem magyar nyelvű iskolákban működő (értsd: 
nemzetiségi) tanítókra nézve elfogadhatatlanok. 

Gróf Apponyi miniszter nem hagyta szó nélkül 
Bella panaszait és vádjait. Reá mutatott, hogy a fizetés-
rendezésnél a régi és az ú j tanítók egyenlő elbánásban 
részesülnek; azután pedig kijelentette, hogy a kire nézve 



legyőzhetetlen erkölcsi nehézség az, hogy hazafias irány-
ban nevelje a reá bízott gyermekeket és azok szivét 
magyar állampolgári öntudattal töltse meg, annak nem-
csak segítséget nem hajlandó nyújtani, hanem még a 
tanítás lehetőségét is meg kivánja vonni tőle. Az anyanyelv 
tanítását nem akarja lehetetlenné tenni; de arra igenis 
lehetőséget akar nyújtani, hogy a magyar állam minden 
gyermeke megtanulhassa a magyar nyelvet és ez által 
tényleg résztvehessen a nemzet életében. 

Nyáry Béla az izgató nemzetiségi papok ellen 
való szigorú fegyelmi eljárást sürgette, s a harmadik 
egyetemet Szeged számára követelte. 

Dobroszláv Péter három új egyetem felállítását 
kívánta, s azok helyéül Temesvárt, Szegedet és Kassát 
jelölte ki. 

Vizy Ferenez a közoktatásügynek a vallási ügyek-
től való különválasztását óhajtja, mert csak így lehet 
függetleníteni az iskolákat az egyházi ós a nemzetiségi 
befolyásoktól. 

Nehrebeczky György a tanfelügyelők és a kisded-
óvók szaporítását sürgette. 

Kaufmann Géza a r. kath. lelkészek kongruájáról 
szólott részletesebben s ezt csak az autonómia megvaló-
sításával látja helyesen keresztülvihetőnek. 

A 12-diki ülésen Ballagi Aladár mondott első sor-
ban hosszabb beszédet, a mely leleplezései és támadásai 
tekintetében rokon volt Henz Károlyéval. Egyben-más-
ban védte ugyan a megtámadott egyetemi tanárok néme-
lyikét ; némelyikre azonban ő is ráteritette a vizes lepedőt 
és sürgette az inkompatibilitási törvénynek az egyetemi 
tanárokra is kiterjesztését és az egyetem elavult és 
császári rendeleteken alapuló törvényeinek átalakítását. 
Hogy a tótajkú ifjúság ne menjen a cseh és szláv 
egyetemekre,, sürgette egy tót irodalmi tanszék szer-
vezését. 

Petrovits István a fizetésrendezésnél egyenlő elbá-
nást követelt az állami és a nem állami tanítókra nézve. 

Artim Mihály tiltakozik a népoktatásnak a vallástól 
elválasztása ellen ; majd pedig azt panaszolta fel, hogy 
az újabb kor kultuszminiszterei csak a protestáns egy-
házakon igyekeztek segíteni, a r. kath. egyházat pedig 
támogatás nélkül hagyták. 

Erre a panaszkodásra, közbeszólás formájában előbb 
Molnár Jenő adta meg a választ, a mikor így szólt: 
„Hát cseréljünk, én szívesen elfogadom a szegény ka-
tholikus egyház vagyonát!"; — de megadta a választ 
gróf Apponyi kultuszminiszter is, kijelentvén, hogy a 
legnagyobb odaadással dolgozik a r. kath. lelkészi kon-
gnia és a r. kath. autonómia megvalósításán. A kongrua 
rendezése megtörténhetik, s akarja is, hogy megtörtén-
jék, az autonómia megvalósulása előtt, s azt hiszi, hogy 
e tekintetben nemsokára kész eredménnyel léphet a ház 
elé. Törekszik az autonómia előkészítésére is, azzal a 
meggyőződéssel, hogy ez által nemcsak a r. kath. egy-
háznak tesz szolgálatot, hanem a hazának is, mert az 
a meggyőződése, hogy a nemzeti élet erőteljessé téte-
lének, sőt súlyos időkben a nemzeti érdekek, a nemzeti 
jogok, a nemzeti alkotmány megvédésének is egy erő-
teljes orgánumát fogjuk beilleszteni a közéletbe, hogyha 
a r. kath. autonómiát szervezzük. (Majd elválik, hogy 
fából hogy lesz vaskarika? Szerk.) 

A 14-diki ülésen Markos Gyula az állami és nem 
állami tanítók közt való különbségtétel megszüntetését 
és az utóbbiak részére a vasúti kedvezmény megadását 
sürgette. 

Horthy Béla a művészeti nevelés javítása és nem-
zetibbé tételére vonatkozólag mondott figyelemreméltó 

dolgokat; Fábry Károly pedig a német nyelv kötelező 
tanításának megszüntetését követelte. 

Nevezetes volt báró Bánffy Dezső beszéde, a mely-
ben élesen csendült fel újra az erdélyi egyházkerület 
legutóbbi közgyűlésén a tanárok mellék foglalkozásai 
felett megvívott harcz utóhangja. Követelte az inkom-
patibilitási törvénynek a tanárokra és a lelkészekre is 
kiterjesztését, mert — mint mondá — szomorúan tapasz-
talta, hogy a tanárok, sőt a lelkészek is, a mellékfog-
lalkozások árjától elragadtatva, azt a kört, a melyben 
első sorban müködniök kellene, elhanyagolják: az egy-
házi életben a cura pastoralist, a tanári székben a tudo-
mányok tovább fejlesztését. A harmadik egyetem helyéül 
Szegedet jelölte ki és hosszabban indokolta, miért kell 
e kérdés megoldásánál legelső sorban Szegednek szá-
mításba jönnie. 

Pescha Miklós a nemzetiségi izgatók ellen szigorúbb 
eljárást követelt, s a harmadik egyetemet Temesvár-
nak kérte. 

Hellebront Géza a népoktatásíigyről szólt. A nép-
oktatás iránya és szelleme nem lehet más, csak magyar 
nemzeti. A hazafiatlan szellemű iskoláktól nemcsak a segélyt 
kell megvonni, hanem egyenesen be kell csukatni őket. 

Szentkirályi Zoltán a gör. kath. lelkészek kongruá-
jának rendezését kérte. A nemzetiségi iskolák államosí-
tása tekintetében olyan törvényt kellene alkotni, a mely 
mellett a községi kupaktanács megkérdezése nélkül is 
államosíthatok volnának az iskolák. 

Dr. Kecskeméthy István a kongrua rendezését sür-
gette és ezt összekapcsolandónak ítélte az egyházi teher-
viselés rendezésével. A középiskolákból ki kellene hagyni 
a görög és a latin nyelv tanítását. A harmadik egyete-
met vagy Debreczenben, vagy Szegeden kellene felállítani. 

A 15-diki ülésen Ferenczy Géza az állami népokta-
tás hívének vallotta magát s a 48. XX.-nak az unitári-
usokra nézve is végrehajtását sürgette. Becsey Károly a 
harmadik egyetemet Szegednek kérte. 

Kmetty Károly budapesti egyetemi tanár a nevelés 
ós oktatás terén két vezető elvként a nemzeti szempon-
tot és a való élethez való közeledést mutatta fel. Védte 
a budapesti egyetemet az ellene felhozott vádakkal szem-
ben és a bajok okául a zsúfoltságot minősítette. Erősen 
kikelt a nőknek az egyetemre tódulása ellen; mert az 
egyetemezés kiöli a magyar női típust és a leányokat a 
feminista hóbortokba ragadja bele. A harmadik egyete-
met Szegeden kívánná felállíttatni. 

Maniu Gyula nemzetiségi képviselő szerint a nép-
iskolákban nem volna szabad a gyermekeket más nyel-
ven tanítani, mint csak anyanyelvükön, s tiltakozik a 
magyar nyelv kötelező tanulása ellen. Dudits Endre a 
ruthén vidékek párbérrendezését sürgette; Giesswein 
Sándor a középiskolai reformot, úgy azonban, hogy a 
görög és a latin nyelv tanítása megmaradjon. 

A 16-diki ülés elején gróf Apponyi miniszter vála-
szolt az általános vitában elhangzott beszédekre. Refor-
mokra a közoktatás minden ágában szükség van ugyan, 
de mindent egyszerre megcsinálni nem lehet. A tanári 
összeférhetetlenséget kész szabályozni, de a felekezeti 
autonómia sérelme nélkül. A harmadik egyetemet fel kell 
állítani; azonban még most sem hajlandó annak helyét 
elárulni. A középiskolákból a klasszikus nyelveket ki-
szorítani nem hajlandó, mert ez által elvesztenők a 
nyugoti államokkal való kulturális kapcsolatot. A taní-
tók íizetésrendezése a mai pénzügyi viszonyok között 
nem lehet nagyobb arányú, mint a mint bejelentete. Az 
állami és a nem állami tanítók fizetése közti különb-
ség eltüntetésére a fentartó hatóságokat tartja illetéke-



seknek és kötelezetteknek. A nemzetiségi képviselőkkel 
szemben igenis szükségesnek tartja azt, hogy az állam 
minden polgára megtanulja a magyar nyelvet, a végből, 
hogy az állami életben aktiv részt vehessen. A mikor 
egész nemzetiségi tömbök elzárkóznak a magyar kultura 
és a magyar nyelv elől, akkor megtörténhetik az a saj-
nálatos dolog, a mi felől a nemzetiségi képviselők pa-
naszkodnak, hogy idegenekké válnak ebben az országban. 
De bűnt követne el az a kormány, a mely ez elszige-
teltséghez hozzájárulna s a nemzetiségeknek az állami 
életből való kizárását fentartandónak mondaná. 

A 16-diki ülés további részében a költségvetés 
részletes tárgyalása indult meg. Erről azonban jövőre. 

TÁRCZA. 

Hegedűs Sándor ravatalánál. 
(Folytatás és vége.) 

Hegedűs Sándornak, a jó embernek, a jó keresz-
tyénnek mind életében, mind halálában tehát nyeresége 
volt a Krisztus. Az Ő drága és áldásdűs élete nyereség 
volt az egyházra, a hazára, a közügyre. Oh, de az ő 
korai és hirtelen halála súlyos veszteség mindazokra a 
testületekre és egyesekre nézve, a kikre az ő élete nye-
reség volt. Mit vesztettünk Hegedűs Sándorban, ki tudná 
azt most megmondani? Hiszen a csapás súlya alatt 
lelki szemeink látását elhomályositja a fájdalom könnye, 
nem vagyunk képesek belátni sem azt a nagy tért, a 
melyet ő, csakis az Isten kevés választottjainak adatott 
kiváló munka erejével és képességével betöltött. Nem 
itt és nem most van az alkalom arra, hogy a veszte-
séget, a mely az ő elmúlásával bennünket ért, részle-
tesen, az ész tárgyilagos birálatával számba vegyük, óh 
most a veszteséget csak érezzük, nagyságát megmérni 
közelről sem tudjuk és e fájó érzés önkéntelenül adja 
ajakunkra a próféta panaszát e gyászravatal mellett: 
Oda van a mi dicsekedésünk, leesett a mi fejünk koro-
nája, j a j nekünk! 

Igen, Hegediis Sándor halála nagy veszteség. Érzi 
a nagy veszteség súlyát a dunántúli református egyház-
kerület, a mely testület négy évig volt szerencsés Őt a 
főgondnoki állásban tisztelettel és szeretettel övezni. Az 
ő bölcs, előrelátó, szeretetteljes vezetése alatt szépen 
fejlődtek és haladtak előre egyházi és iskolai ügyeink, 
szilárdultak azok alapjai, figyelme és jóakarata kiterjedt 
nagyokra ós kicsinyekre, áldozatkészsége, segítő keze, 
gondossága ott volt mindenütt, a hol reá szükség volt, 
elhárította fent és lent a haladásnak akadályait, s mó-
zesi bölcsesége mindig biztosan mutatta az irányt, a 
mely felé haladnunk kell, hogy a veszélyeket elkerül-
hessük. 

Érzi a nagy veszteség súlyát az ország legnagyobb 
reformált egyháza, a budapesti református egyház, a 
melynek Hegedűs Sándor hosszú időn keresztül egyházi 
főgondnoka vala, a ki annak úgy szellemi, mint anyagi 
ügyeit nagy buzgósággal vezette, irányította, a kinek 

minden lépése, a mit ezen egyház érdekében tett, min-
den terve, melyet kigondolt, minden tette, a melyet sok 
munkával, néha küzdelemmel, legtöbbször áldozattal végre-
hajtott, oda irányzódott, hogy ezen, hazánkban lélek-
számra nézve legnagyobb egyházunk, legyen anyagi, 
szellemi és erkölcsi tekintetben is a legelső, a legkivá-
lóbb ; legyen az a hegyen épített város, a melyet az 
ország fővárosa és az abban testvéri szeretetben együtt 
élő különböző vallásfelekezetek méltónak ítéljenek min-
dig hiterejóért, szabad szelleméért, rendezett önkormány-
zatáért, a szellemi, erkölcsi közművelődés és jótékonyság 
terén kifejtett áldásos tevékenységéért az elismerésre, 
a tiszteletre, a méltánylásra és a melynek életéből árad-
jon szét az igaz evangéliomi világosság, az okszerű 
evangéliomi haladás, a tiszta evangéliomi szeretet melege 
és szelleme az egész hazai protestáns egyházra. 

Érzi a nagy veszteség súlyát e gyászkoporsónál 
az egész hazai reformált egyház, mert eltávozott köré-
ből az a munkás férfiú, a kinek nagy tudása, élettapasz-
talata, erős kötelességérzete mindig elég biztosítékot 
nyújtott arra nézve, hogy a mibe belefog, a mire kezét 
ráteszi, azt el is végezi jól és áldásosán. Ki lesz a 
magyarországi özvegy - árva - gyámintézetnek, a paró-
khiális könyvtárak ügyének, s több más jótékonysági és 
közművelődési intézeteinknek oly lelkiismeretes szakértő 
vezetője, gondozója, mint ő volt? És épen most, egy-
házi életünk nagy átalakulásának küszöbén, a midőn 
úgyszólván mindnyájan az ő személyében, szakértelmé-
ben, fáradhatatlan munkaerejében láttuk legerősebb biz-
tosítékát annak, hogy az egyházi adócsökkentésnek, a 
lelkészi nyugdíjintézetnek, a Kálvineum létesítésének 
fontos ügyei helyesen és közmegelégedésre oldatnak 
meg, kellett őt elveszítenünk. 

Érzi a nagy veszteség súlyát legáltalánosabb evan-
géliomi szellemű közművelődési intézetünk, a Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság, a melynek hivatal és 
megbízatás szerint hosszú idő óta elnöke, de valósággal 
éltető lelke volt. Úgyszólván ő adott életet lelkesítő 
szavával, buzdító beszédével, a szellemi munkát méltá-
nyolni tudó nagylelkűségével, eléggé nem is méltányol-
ható áldozatkészségével a szótszórt, élet nélküli cson-
tokba, a melyeket az ő példája, ügyszeretete és személyes 
befolyása tudott egy testbe összekötözni és közös mun-
kára bírni. Sokan vesztettünk, sokat vesztettünk Hegedűs 
Sándor korai halálában, annyival többet, mert hiszen 
oly kevesen vannak a hozzá hasonlók, a kiknek élet-
elemük a munka és czéljuk a társadalom közboldog-
ságának, ezzel együtt a nagy Isten dicsőségének elő-
mozdítása ; de mégsem veszített a boldogultban senki 
annyit, mint az a köztiszteletben álló s arra méltó csa-
lád, a mely ő benne a méltó férjet, a szeretetteljes 
szívű atyát, a jó testvért és rokont veszítette el. Elve-
szítette e földi életre örökre kipótolhatlanul, s minél 
drágább volt a szívükben élő szeretetnél fogva család-
tagjaira nézve a boldogult élete, annál nagyobb most 
az elválás fájdalma. De ha a boldogultnak megnyugta-



tására szolgált mindenkor, hogy nagy veszteség őt nem 
érheti, mert mind életében, mind halálában nyeresége 
a Krisztus, az ő most mély gyásszal sújtott, de a bol-
dogulttal igaz vallásos érzelemben mindig osztozó sze-
retett családjának és nekünk mindnyájunknak is szol-
gáljon vigasztalásul, hogy gondviselő édes Atyánk van a 
mennyben, a kinek akarata nélkül egy hajszál sem eshe-
tik le fejünkről; ez a nagy, ez a mérhetetlennek látszó 
csapás sem ért bennünket az 0 , előttünk megfoghatatlan, 
de szent hitünk szerint mindig bölcs és javunkat akaró 
elhatározása nélkül. 0 nála keressünk azért vigasztalást. 

Oh jó Atyánk, nagy Istenünk, a ki magad örök 
és változhatatlan vagy, minket pedig mulandóság terhe 
alá vetettél, a mely alól nem vetted ki azokat sem, a 
kiknek élete és munkássága áldás milliókra nézve, a 
kiknek elvesztése millióknak szívét borítja gyászba: lélek-
ben megtörve, de mégis alázattal, gyermeki szívvel haj-
lunk meg kemény végzésed előtt, a mikor elveszítettük 
azt, a ki éber és fáradhatlan őrálló volt a Te szent 
Fiad földi országának bástyáin. Oh Atyánk, Istenünk, 
a míg ő közöttünk élt, csodálattal szemléltük az ő böl-
cseségében, kötelességérzetében, munkaerejében a Te 
atyai gondviselésednek megnyilatkozását; most, hogy 
tőle el kell válnunk, mély fájdalommal, kínos aggoda-
lommal telik meg szívünk. Atyánk, Istenünk, Te nálad 
van az erő és a hatalom, a mely ront és épít, sebesít 
és gyógyít, Te hozzád imádkozunk azért, hogy építsd 
meg a mi romlásunkat, gyógyítsd meg a mi szívünk 
fájó sebét'. Adj nekünk erős hitet, oly erőset, a minő 
lakott annak szívében, a kit most siratunk, hogy tud-
junk megnyugodni a Te akaratodon, bízzunk meg annak 
bölcseségében és jóságában most is, midőn megválni 
vagyunk kénytelenek attól, a kit szívünk, érdemeiért 
tisztelettel és szeretettel övezett; tudjuk azt mondani a 
nagy szenvedővel: az Úr adta, az Úr el is vette, áldott 
legyen szent neve érette. 

Terjeszd ki a Te atyai gondviselésedet mindazon 
intézetekre, a melyek most a nagy veszteség súlyát 
érzik, különösen édes hazánkra és magyar református 
egyházunkra, árván maradt Sionunkra. Tudjuk, hogy 
az a nemes lélek, mely a boldogult gyenge testében 
lakott, nincs alávetve a romlandóságnak, hanem él az 
Te nálad örök dicsőségben; de kérünk Atyánk, csele-
kedjed szent lelked erejével, hogy éljen az mi közöt-
tünk is áldásban, kegyeletes emlékezetben, támadjon új 
életre minél több, hazáját és egyházát igazán szerető 
embertársunk szívében. 

Terjeszd ki Atyánk mennyei gondviselésedet a 
boldogultnak nagy fájdalommal sújtott s annak súlya 
alatt roskadozó családjára; bíztasd meg őket, hogy midőn 
elvetted tőlük a szerető atyát, a megdicsőülésre, az örök 
jutalom elvételére hívtad őt el, de azért nem lesznek 
árvák, elhagyatottak, mert Te nekik szerető atyjuk 
leszesz az Úr Jézus Krisztusban. Amen! 

Mi Atyánk! ki a mennyekben vagy, stb. 

Fájó szívvel, könnyes szemekkel bocsátunk el most 
már megdicsőült halottunk végső utadra s kisérünk ki 
testednek örök nyugovó-helyére, a temetőkertbe. 

59 évig tartó földi életed alatt folytatott lelkiisme-
retes munkásságod nyomán áldás áradt ki az egyházra, 
a hazára, a társadalomra; térjen vissza ez az áldás 
nyugvó poraidra, nemes emlékedre, szeretett gyászoló 
családodra. Megdicsőült lelked pedig nyerje meg Isten-
től, a kiben hittél, a kiben bíztál, az igazaknak ama 
hervadhatatlan koronáját. Amen! 

BELFÖLD. 

Az ország 1905. évi egyházi és vallás-
erkölcsi közállapotai. 

A magyar kir. kormány 1905. évi működéséről, az 
ország közállapotairól szóló jelentés és statisztikai év-
könyv alapján, következőkben számolunk be lapunk 
olvasóközönségének tájékozására az ország 1905. évi 
egyházi és valláserkölcsi közállapotairól. 

I. Népesség. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az utolsó öt évben 

csak a tengerentúlra kivándoroltak száma meghaladta a 
félmilliót, a visszavándorlás és a bevándorlás számításba 
vételével is 3—400 ezerre lehet becsülni az öt évi nép-
veszteséget, úgy hogy az 1905. évvégi népszámot alig 
tehetjük 20 millióra, a miből hozzávetőleg 17.500,000 
jutna az anyaországra és 2.500,000 a társországokra. 

A hitfelekezetek aránya az 1900. évi népszámlálás 
szerint a birodalomban róm. kath. 51*5, gör. kath. 9'6, 
ev. ref. 12'7, ág. h. ev. 6'7, gör. kel. 14"6, unit. 0'4, 
izraelita 4'4, egyéb O'l. 

II. Házasságkötések. 
Az 1905. év folyamán 170,560 házasságot kötöttek 

a Magyarbirodalom területén, a mely számból 147,553 
esett az anyaországra és 23,007 a társországokra. Az 
előző évhez képest közel 12,000-nyi csökkenés mutat-
kozik, a mi magyarázatát találja abban, hogy az előző 
1904. év a házasságkötések tekintetében nem volt nor-
mális esztendő, a mennyiben a sorozások elhalasztása 
következtében sok házasságkötés 1903-ról 1904-re toló-
dott át. Az 1905. évi szám normálisnak tekinthető, mint-
hogy megfelel az utóbbi évek átlagának ; valószínű azon-
ban, hogy a politikai viszonyok alakulása, mely a sorozás 
elmaradását vonta maga után, továbbá az 1904. évi rossz 
termés és a megdöbbentően növekedő kivándorlás is 
közrehatottak abban, hogy a házasságkötések száma az 
előző évhez képest jóval lejebb szállt. 

Az ezer lélekre eső házassági arányszám 8'4-et 
tett Magyarországon és 9'0-et Horvát-Szlavonországok-
ban, míg 1904-ben 9 0, illetőleg 10'1 volt az arányszám ; 
a társországokban tehát a viszonylagos csökkenés jóval 
erősebb volt, mint az anyaországban. 



A felbontott házasságok száma 141,385 volt, még 
pedig halál következtében szűnt meg 138,018 és elválás 
folytán bomlott fel 3367 házasság. A halálozások nagy 
száma következtében az ú j házasságok többlete csak 
29,175-öt tett (1904-ben 54,354-et), a mi előreláthatólag 
érezhető nyomot fog hagyni a következő évi születések 
számában. 

A mi a házasságkötéseknek terület szerint való el-
oszlását illeti, az Alföldön, tehát a Duna-Tisza közén és 
a Tisza-Maros szögén fekvő vármegyékben volt legmaga-
sabb a házasságkötések aránya, 9 '0 ; legritkább volt a 
házasságkötés a Tisza jobb partján (7'3), a mi első sor-
ban az ottani nagy kivándorlásnak tulajdonítható. Ez 
országrész két vármegyéjében, Sárosban (6"0j és Szepes-
ben (6'3) mutatkozott a házasságkötések minimuma, a 
mely két vármegye tudvalevőleg főfészke a kivándor-
lásnak. 

A házasságkötések hónapok szerint való eloszlását 
tekintve, a maximumot február hónap képviselte, a melyre 
azonban a hosszú farsang miatt ezúttal szintén kevesebb 
házasságkötés esett a szokottnál. A későre esett húsvét 
okozta azt is, hogy ez évben a minimum nem márcziusra, 
hanem áprilisra jutott. 

A házasságra lépők kora tekintetében az 1904. év-
hez képest azt a változást észlelhetjük, hogy a fiatalkorú 

vőlegények és menyasszonyok aránya csökkent, az idő-
sebbekké pedig emelkedett; 25 évnél fiatalabb vőlegény 
volt 1904-ben 46-3%, 1905-ben csak 43'4°/0; a 20 évnél 
fiatalabb menyasszonyok aránya pedig 1904-ben 40%-ot, 
1905-ben már csak 38'9%-ot tett. E jelenségnek oka 
abban az általános irányzatban keresendő, mely a házas-
ságra lépők átlagos életkorát a megélhetési viszonyok 
rosszabbodása következtében mindig kijebb tolja; ez évben 
azonban része van ebben annak is, hogy a kiszolgált 
katonák és a sorozás előtt álló védkötelesek egy része, 
kik a fiatalkorú házasok számát szaporították volna, ez 
évben nem köthetett házasságot. 

A házasulok előbbeni családi állapotára vonatkozó 
adatok csak csekély változást mutatnak az 1904. évi 
adatokkal szemben. A nőtlenek és hajadonok között 
kötött (protogam) házasságok aránya (80"7%) csökkent 
az előző évhez (81*5%) képest, a mi a fentebb említett 
okokkal összefüggésben van. Általában véve a házasságra 
lépők között úgy a nőtlenek, mint a hajadonok kisebb 
arányban szerepelnek, az özvegyek és elváltak viszont 
nagyobb arányt foglalnak el, mint az előző évben, sőt 
a házasságra lépő elvált férfiak száma még abszolúte is 
növekedett 1744-ről 1834-re. 

A házasulok hitfelekezeti megoszlása 1905-ben a 
következő volt: 

menyasszony 
vallása 

Magyarország : 
Római katholikus 
Görög katholikus 
Evang. református 
Ágost, hitv evang. 
Görög keleti 
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb vallású 
Felekezeten kivüli 

Összesen 
Ebből vegyes házasság 

%-ban 

Horvát-Szlavonország: 
Római katholikus 
Görög katholikus 
Ev. reform. 
Ágost. hitv. evang. 
Görög keleti 
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb vallású 
Felekezeten kivül 

Összesen 
Ebből vegyes házasság 

%-ban 

A vőlegény vallása Ebből vegyes 
házasság 

róm. kath. görög 
katholikus ev. ref. ág. h. ev. gör. kel. unit. izr. egyéb 

vall. 
felek, 
kivül összesen szám 

szerint 

r 

%-ban 

66,646 1154 3377 1501 469 80 169 2 10 73,408 6762 9-21 
1158 13,270 446 52 1103 21 7 — — 16,057 2787 17-36 
2770 372 16,576 544 136 140 35 — 11 20,584 4008 19-47 
1431 48 553 8478 39 12 15 — 6 10,582 2104 19-89 

231 1037 108 15 18,096 9 5 — 2 19,503 1407 7-22 
67 5 161 9 11 293 — — — 546 253 46-34 

157 5 43 22 5 2 6576 — 5 6815 239 3-51 
2 — — — — — — — 2 2 100-00 

— — 6 5 — — 10 — 35 56 21 37-51 

72,462 15,891 21,270 10,626 19,859 557 6817 2 69 147,553 17,583 11-92 
5816 2621 4694 2148 1763 264 241 2 34 17,583 — — 

8-03 16-50 22-07 20-22 8-88 47-39 3-54 100-00 49-27 11-92 — — 

16,367 
23 

12 36 35 170 16,620 253 1-52 16,367 
23 123 __ — 2 — — — — 148 25 16-89 
24 — 91 15 2 — — — — 132 41 31-05 
37 — 12 304 6 2 — — — 361 57 15-79 
70 — 1 2 5514 — — — — 5587 73 1-31 

— — — — — — 155 
4 

— 155 
4 

— — 

— — — — — — — — — — 

16,521 
154 

0-93 

135 
12 

8-89 

140 
49 

35-00 

356 
52 

14-61 

5694 
180 

3-16 

2 
2 

100-00 

155 4 23,007 
449 
1-95 

449 1-95 

A házasságok egyházilag meg vagy meg nem álda-
tását a következő kimutatás tünteteti fel : (táblázatot 
lásd a túloldalon). 

Ezen táblázaton az egyházilag meg nem áldottak 
kimutatása a kötött és egyházilag megáldottak számaiból 
van összeállítva. Magyarországon csak az ev. ref. egyház 

áldott meg 317-tel többet a nem egyező vallású házas-
felek között, mint a mennyi polgárilag megkötve volt; 
a többi felekezet mind kevesebbet áldott meg. Horvát-
Szlavonországokban a gör. keleti egyház úgy az egyező, 
mint a nem egyező házasfelek között 190-nel többet ál-
dott meg, az ev. ref. egyház az egyező vallásúak között 



eggyel többet áldott meg. Az izraelita hitfelekezetnél ki-
mutatott 2562 (H.-Sz. 2) meg nem áldott házasság túl-
nyomó száma abban leli magyarázatát, hogy az egyház-
politikai törvények életbeléptetése óta sok izraelita hit-
község nem vezet többé anyakönyvet, azért náluk csupán 
egy bizonyos részre vonatkozólag mutathatók ki a hit-

arány. Ezen adatok szerint Magyarországon, az izraeli-
tákon, az egyéb vallásúakon és a felekezeten kívüliek 
nélkül, tisztán a keresztyének között kötött házasságok-
ból 12,026 keresztyén házasság nem áldatott meg egy-
házilag az 1905-ik évben. Horvát-Szlavonország adatai 
jelentéktelen (3) többletet mutatnak e tekintetben, úgy 

Egyházilag megáldott házasság 
Hitfelekezet 

Magyarország: 
Római katholikus 
Görög katholikus 
Evang. református 
Ag. hitv. evangélikus 
Görög keleti 
Unitárius 
Izraelita 

Összesen 

Horvát-Szlavonország 
Római katholikus 
Görög katholikus 
Evang. református 
Ág. hitv. evangélikus 
Görög keleti 
Unitárius 
Izraelita 

Összesen: 

egyező nem egyező 

vallású felek közt 
összesen 

Egyházilag meg nem áldott 
házasság 

egyező nem egyező 

vallású felek közt 
összesen 

62,977 3707 66,684 3669 3055 6724 
12,979 1590 14,569 291 1197 1488 
15,702 4325 20,027 874 1+317) 557 

8341 1994 10,335 137 110 247 
15,528 1025 16,553 2568 382 2950 

283 203 486 10 50 60 
4253 — 4253 2323 239 2562 

120,063 12,844 132,907 9872 —5033 14,588 132,907 
+ 3 1 7 

16,350 223 16,573 17 30 47 
123 15 138 — 10 10 

92 22 114 ( + 1 ) 19 (+1) - 1 9 
212 37 249 92 20 112 

5633 144 5777 (+119) (+71) (+190) 

1%2 — 152 2 — 2 

22,562 441 23,003 —111 —79 —190 23,003 
+ 1 2 0 + 7 1 + 1 9 1 

községi ténykedések s igy a tőlük beérkezett adatokat 
nem lehet a népmozgalmi adatokkal összehasonlítani. 
Ha pedig az egyező hitfelekezetűek között kötött házas-
ságokat vizsgáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy 
általában a házasságoknak 94—98% _ a részesült egy-
házi áldásban, tisztán az unitáriusoknál csak 86% a z 

hogy ennek leszámításával marad 12,023, mely jelenté-
keny hanyatlás az előző évekkel szemben. 1904-ben 
volt 9818, 1903-ban volt 7777, 1902-ben volt 9434, 
1901-ben volt 7671. 

Homola István. 
(Folytatása következik.) 

KÜLFÖLD. 

Visszatérés a «New College »-ba. 
Edinburghi levél. 

Edinburgh, 1907. jan. 8. 
Nagy napja van ma a „Skót Egyesült Szabad 

Egyháznak". Ma tért vissza az edinburghi theologia két 
és félévi száműzetés után a Skót Egyesült Szabad Egy-
ház büszkeségébe, a még 1846-ban épült New Col-
lege-ba, mely bástyaszerű ormával, karcsú négyszögletes 
tornyaival büszkén tekint le a Várhegyről, Edinburgh 
legszebb helyéről, a skót fővárosra. 

A híres theologiai főiskola „babiloni fogságának" 
a története ott kezdődik, hogy 1900-ban a „Skót Sza-
bad Egyház" egyesült az „Egyesült Presbiteri Egyház"-
zal. Az unióba azonban vonakodott belépni a „felföldi" 
egyházak jó része s Skóczia délibb részéről is több 
gyülekezet. Ezek továbbra is megmaradtak „Skót Sza-
bad Egyház" gyanánt. Az egyház óriási „fönntartási" 
és „missziói" alapjai és épületei dolgában azonban nem 

tudtak egyezségre jutni az „egyesültek" és a „nem 
egyesültek" s az ügyet birói útra terelték. A kiküldött 
„királyi bizottság" (Royal Commission) „jogi" alapon 
még 1904. augusztus havában úgy döntött, hogy többek 
között az edinburghi „New College" az „Assembly Hall"-
lal és a „New College"-zsal egy épületben lévő „High 
Church"-csel együtt a nem egyesülteké marad. Az ítélet 
jogerős lett és a theologiának 1904. október havában, 
rövid egy heti tanítás után, el kellett hagynia a „New 
College "-t. Az egyetemen és a Heriot-Watt College-ban 
tartották azután, egészen 1906. deczember 19-ig az elő-
adásokat. Az ifjúság olvasóterme; étterme pedig a „New 
College Missziói Egyesületének" épületébe szorult. 

De — mint Milne Rae dr. a „Continental Com-
mittée" titkára mondotta nékünk: „A New College nem 
kövekből áll. A köveket elvehették tőlünk, de a szellem 
megmaradt!" Ez a hajléktalanná lett szellem azután 
nem hagyta nyugodni az Egyesült Szabad Egyház vezér-
férfiait, míg az 1906. év vége felé az ítéletet megmá-
síttatniok nem sikerült. 



Október 20-án jött meg az örvendetes hír, hogy 
az U. F. Ch. visszakapja a New College-t s a vele kap-
csolatos Assembly Hall-t ós High Church-öt; de viszont 
3000 fontot (körülbelül 72 ezer kor.) tartozik fizetni a 
Free Church theologiájának fönntartására; a nagy könyv-
tárat pedig ezentúl közösen használják. A fönntartási 
és missziói alapokról pedig a döntést újabb hat hónapra 
elhalasztották. 

Deczember 19-én voltak az utolsó előadásaink az 
egyetemen és a Heriot-Watt College-ban. A tanárok 
imáikban és többen külön beszédben is megemlékeztek 
a visszatérésről. Deczember 21-én volt az utolsó közös 
ebédünk a N. C. Settlement imatermében, hol dr. Martin 
tanár mondott búcsúzó szavakat, megemlékezvén a messze 
Ausztráliában a halállal vívódó Principal Rainy-ről. 

Másnap már meg is jött a híre, hogy a skót egy-
ház „legnagyobb" vezérférfia meghalt. Ebből a szomorú 
alkalomból: a Rainy emlékezetére tartott gyászistentisz-
telet alkalmából használta az U. F. Ch. legelőször újból 
az „Assembly HalP'-t. 

Január 6-án volt a visszanyert „High Church "-ben 
az első istentisztelet, melyen dr. Dods beszólt, kit dr. 
Rainy utódjául is emlegetnek. 

Ma, január 8-án délelőtt nyilt meg a New College 
hálaadó istentisztelettel, a gyönyörű Rainy- teremben, 
melynek falait a skót egyház nagy férfiainak képei 
díszítik. Az emelvény fölött középütt dr. Rainy képe; 
fölötte az egyház jelképe és jelszava: „Nec tamen 
consumebatur". 

Fél tizenkettőkor vonult be fekete tudor-köpönye-
gekben és a különböző szinű, vállon csüngő doktori sza-
lagokkal díszítve a New College tanári és tisztikara. 
Nékünk magyaroknak egy kis örömet is szereztek e 
színes jelvények. Dr. Dods theol. doktori vörös jelvénye 
mellé került dr. Mackintosh fehér bölcsészetdoktori és 
dr. Simpson természettudományi zöld doktori jelvénye. 
Középen a legöregebb tanár : dr. Patterson ült. 

A 20-dik zsoltár (1—5. v.) eléneklése után dr. 
Matthews, a .New College bizottságának Convener-je 
(ügyvivője) imádkozott az „Úr prófétáinak és hűséges 
pásztorainak iskolájáért". Utána dr. Dods tartott föl-
olvasást. „Visszatértünk — úgymond — de régi vezé-
reink nélkül!" Ezután gyönyörű szavakkal méltatta 
Principal Rainyt, „kinél nagyobb vezető férfia a skót 
egyháznak még nem volt". A 62. zsoltár 5—8. versei-
nek eléneklése után pedig dr. Martin tanár tartott be-
szédet, melyben Rainy-ről, mint tanárról és mint a NeAV 
College fejéről, principálisáról és minden tekintetben 
a szeretet nagy emberéről emlékezett meg szép sza-
vakkal. Végül a régi megszentelt tradicziók szerinti 
munkásságra buzdította az iíjúságot. Rainy tanár utód-
jának, dr. Mac .EWw-nek, az egyháztörténelem tanárá-
nak imájával és a 2. Tim. 1/12. parafrázisának elének-
lésóvel ért véget az istentisztelet. 

A theologusoknak nem kell már a 137. zsoltár 
szavaival énekelni: „A babiloni folyó vize mellett ott 

ülünk vala és sírunk vala; mikor megemlékezünk a 
Sionról . . . " Visszatértek oda. Visszavezette őket az, a 
ki jj cizt<j 9L kit szeret, megdorgálja s a ki mindent meg-
ostoroz, valakit fiává fogad". (Héb. lev. 12: 6). 

Dr. Kováts János István. 

R É G I S É G . 

Adalékok a foktői vallásüldözéshez. 
(Folyt, és vége.) 

Szorongattatásaik közben a szegény foktőiek előbb 
a Palatínust kérték, legyen közbenjáró fiánál, az érsek-
nél, hogy ne bántsa és üldözze őket oly kegyetlenség-
gel*; majd magát a királynét keresték meg instáncziá-
jukkal. A mire ki is adatott a kegyelmes mandatum, s 
Pestmegye közgyűlésén, 1763 márczius 31-én publikáltatva 
a végrehajtandók közé soroztatott, a mint azt a követ-
kező levél beszéli: 

Tisztelendő Generális Scriba Uram, 
Édes Atyám! 

Szegény foktöviek Instantiájára eljött és 21-én (sic.) 
Pesten Grlis gyűlésben publikáltatott Felséges Asszonyunk 
kegyelmes parancsolatja, s pro Investigatione exmittál-
tatott ordinarius Vice-Ispán uram a processualis szolga-
bíróval együtt. Azért is kérem Tiszteletes uramat, Patain 
tartózkodó Foktőrül kiűzetett szegény embereket magá-
hoz hivassa mentül előbb és hagyja meg nekik, hogy a 
másuvá elszélledett, kiűzettetett társaiknak is jelentsék 
meg: hogy húsvét ünnepei után való szerdán jelenjenek 
meg Foktőn, nem lesz legkisebb bántásuk is ; és az itt 
rekesztett Instántiában foglalt punctumokra ugyan jól 
rá készüljenek, hogy megfelelhessenek és azokat még-
is állíthassák. Szóljanak jó eleve a még Foktőn meg-
maradott vallások-sorsosival, ós azoknak ugyancsak ad-
ják szívekre és lelkekre, hogy tekintve mindenekfölött 
az Isten dicsőségét, azután pedig a maguk hasznukat, 
szakadást ne tegyenek, s az Érsek ő Excellentiája vagy 
Tisztjei tekintetiért avagy félelmiért a tiszta igazságnál 
egyebet ne mondjanak; bizonyos az, hogy azért senki-
től semmi bántásuk nem lészen, sőt azáltal nyerik meg 
jövendőbeli jó állapotjokat. Akármivel ijeszszék akár az 
érsek tisztjei, akár az investigatióra kiküldött urak, meg 
ne rémüljenek és ne féljenek, hanem az igazság mellett 
megmaradjanak. Én magam is azon leszek, hogy húsvét 
kedden Pataira érkezhessem ; de szükséges a praepará-
tio: úgy ítélem, azokat fogják leginkább examinálni, a 
kik ki nem űzettettek, és azokat kell legalább az állha-
tatosságra disponálni, mert már is hallom, hogy a Pre-
fektus valami írásra, vagyis testimonialisra húzta őket, 
mintha egyedül csak az engedetlenek űzettek volua ki, 
és hogy ő tőlök soha sem kérték a templom kulcsát. 

* A folyamodvány közölve : Földvári L. „Adalékok" II. köt. 
306—8. lapjain. 



Ha az úgy volna is, semmit nem fog ártani, ha a De-
putátus Urak előtt elő fogják adni, mi módon és kinek 
tanácsából adták azon írást, és hogy azt nekiek a Pre-
fektus vagy valamely más Tiszt diktálta. Úgy moderál-
ják pedig a dolgot, hogy a mennyire csak lehet, az 
Érsek ő Excellentiájára egyenesen ne útaljanak, hanem 
a Tisztjeire, mivel úgyis leginkább a Tisztek és a Mis-
sionarius és Csernovics pap urak együtt okozták ezt a 
hallatlan nagy romlást. 

Ha objiciáltatnék nekiek, hogy miért tesznek oly 
vádat 0 Felségénél, hogy vallásukért űzettek ki: bátran 
azt felelhetik, hogy ennek elég megvilágosító példája 
mind az, liogy predikátorjuk nincs, mind az, hogy a való-
ságos czégéres vétkű ember — mint a tavalyi bírójuk 
(s nem tudom az e most ?) mihelyt pápistává lett, mind-
járt absolváltatott, sőt még tisztességre ment; fel is kell 
avagy csak azon tavali bíró casusát a Deputatio előtt 
fedezni, sőt azt is elmúlhatatlanul elő kell adni, hogy 
olyan lakos is van, a ki kiüzettetett, de mihelyt pápis-
tává lett, recipiáltatott és mindene visszaadatott. 

Provokálhatják szegények magukat arra is, hogy 
Csernovicsnak elszánt szándéka volt, hogy a kálvinistá-
kat kiirtsa; sőt — csakhogy prudenter — azt is meg-
jelenthetik, hogy az volt felölök a föltett czél, még az 
engedetlenségnek híre előtt, hogy kihajtassanak, ós a 
publicum ha mi fogyatkozást látna, az ex Cassa Domi-
nali Archiepiscopali fizetődjék. Ezt minden alázatosság-
gal a Deputatio előtt annyival bátrabban jelenthetik, 
hogy erről legjobb bizonyságot teszen a Processualis s 
ott leendő szolgabíró. Palatínus Urunk ő Excellentiájá-
hoz nyújtott Instantiájukat is adják be párban a Depu-
tatiónak, a mellyet itt accludálva megküldök. 

Reliqua bízom Tiszteletes Uram prudentiájára, mi-
ként kelljen szegényeket instruálni az igazságnak szép 
móddal való kijelentésére. Pest 23 martii 1763. Veche-
lius János. m. pr. 

A vizsgálat április 7-dikén megtörtént, de bár 
egész sorozatát hozta világosságra a legiszonyúbb üldö-
zéseknek : a foktoiek baján nem segített semmit, sőt 
még súlyosbította helyzetüket. * 

Az 1762-dik évtől fogva szünetelt a vallásgyakor-
lat, előbb a prédikátor üldöztettetvén el minden ok 
nélkül, majd a hitükhöz ragaszkodók űzetvén el szülötte-
földükről s tétetvén nagyobb részben földönfutókká; a 
tanító-mester és az oratóriumban való könyörgés azonban 
egyideig még eltűretett. 1676-ban folyamodtak az érsek-
hez, hogy a részeges és hanyag Szodorai mester helyett 
engedtessék másikat fogadni, a mire ezt a választ 
nyerték: 

Lecturis Salutem in Domino! Helveticae Confes-
sionis Incolis Foktőviensibus sua Archiepiscopalis Excel-
lentia concedit facultatem Ludi-Rectorem conducendi, 
sub his conditionibus: si caverint, quod hominem inori-

* A vizsgálat eredményét és folytatását lásd Földváry L . : 
„Adalékok" II. kötet 308—9. lapjain. 

gerum, bonuin, qui ad nullás functiones parochiales aut 
Ministri se ingeret, solius juventutis curam gesturus, 
sínt conducturi. Ego pariter, qua Yicarius suae Excel-
lentiae praenoininatis Incolis Ludi-Rectorem talem con-
quirendi et conducendi concedo facultatem. Signatum 
Colocae Die 9-a Febr. Anno 1767. Josephus Kis Vica-
rius. (L. S.) 

Ezen engedély alapján Szodorai elbocsáttatott s 
Fülöpszállásról Héczei Istvánt, egy vallásos, jámbor, 
józan és szerény férfiút vitték maguk közé még február 
hóban; de a ki alig 4 hónapot tölthetett csak, a midőn 
az érsek az egyháznak végkép megsemmisítését vette 
czélba. 1767 június 28-án ugyanis az oratorium, paro-
chia és iskola elfoglalására és a tanító-mester elüldö-
zésére küldte a káptalanbelieket, az uradalmi és megyei 
tisztekkel együtt; maga pedig a falun kivül, a kertek 
aljában fegyveresektől környezve várta, hogy mi lesz 
az executiónak kimenetele, készen levén az ellenszegü-
lők ellen erőszakot is alkalmazni. A szerencsétlen fök-
töviek azonban jól belátták, hogy számra nézve már 
kevesen és koldussá is téve, a zsarnok hatalma ellen 
mit sem érnek és tehetnek: annálfogva semmi csődület 
nem történt, de annál nagyobb sírás és jajszó hallaték 
mindenfelől, annyira, hogy midőn az ártatlan gyermekek 
tanítójukkal az iskolából kiparancsoltattak s azok keser-
ves sírásra fakadva elszéledeztek: maguk a káptalan-
beliek is könnyeztek és szóval vigasztalták őket. 

Közli Földvári László. 

EGYHÁZ. 

Püspöki eskütétel. Az erdélyi ev. egyházkerület 
új püspöke: dr. Teutsch Frigyes f. hó 11-én tette le 
hivatali esküjét a budai várban a király kezébe. Az 
eskütételnél gróf Apponyi Albert kultuszminiszter és 
gróf Széchenyi Gyula zászlósúr működtek közre. Az 
eskümintát Návay - Szabó Sándor miniszteri tanácsos 
olvasta föl. 

Esperes-beiktatás. A budapesti ev. egyházmegye 
f. hó 14-én rendkívüli közgyűlést tartott, hogy ú j espe-
resét: Kacziány János fasori lelkészt hivatalába beiktassa. 
Az egyhangú megválasztatásról szóló jelentés felolva-
sása után az ú j esperes letette hivatali esküjét ; Fabinyi 
Gyula felügyelő üdvözlő szavai után pedig elmondotta 
esperesi szókfoglaló beszédét. A belmisszió és a diako-
nissza-ügy felkarolását tűzte ki működése czéljául. Szóba 
hozta egy evangélikus kórház és egy betegsegélyző- és 
temetkezési egyesület alapításának szükségét, s különösen 
hangsúlyozta a vallástanítás nagy fontosságát és inten-
zivebb felkarolását. Ezután Scholtz Gusztáv püspök üdvö-
zölte a lelkészikar nevében az új esperest. — Sommer 
Gyulának egyházmegyei főjegyzővé választása és Morhács 
Márton Rákóczi-úti lelkész bemutatása után gyámintézeti 
közgyűlést tartottak, a melyen lelkészi elnökké az ú j 
esperest választották meg. — Kacziány János, mint a 
pesti gyülekezetnek volt hitoktató lelkésze, közvetlen 
közelről ismerheti a hiányokat és fogyatkozásokat. Pro-



grammja is mutatja ezt. Adjon Isten neki erőt jó szán-
dékai megvalósíthatására! 

Lelkészbeiktatás. Farkas Endre, a kádártai ref. 
gyülekezet ú j lelkipásztora, az újév napján foglalta el 
hivatalát. A beiktatást, mint esperesi megbízott, Csomasz 
Gyula szentkirályszabadjai lelkész végezte. 

A dunántúli ref. egyházkerület f. hó 31-én rend-
kívüli közgyűlést tart Komáromban, a melyen a megürült 
főgondnoki szék betöltése iránt teszik meg a szükséges 
intézkedéseket. A főgondnok megválasztásáig és beikta-
tásáig a gondnoki teendőket Konkoly Thege Imre egy-
házmegyei gondnok fogja ellátni. 

Yallásos összejövetelek. A budapesti evangéliomi 
egyesületek által rendezett vallásos estélyek, a lapunk-
ban közlött sorrendben, f. hó 7—12. napjain tartattak 
meg a ref. főgimnázium dísztermében. Megelégedéssel 
jegyezhetjük fel az estélyekről, hogy azokat minden nap 
nagy közönség látogatta. Adja Isten, hogy az elhintege-
tett magvak gazdag gyümölcsöket hozzanak! 

A ref. lelkészegyesület és a többi protestáns 
egyházak. Már az előkészítő gyűlésen felhangzott egyik 
lelkes evangélikus lelkész részéről az az óhajtás, hogy 
a lelkészegyesületbe hivassanak meg az evangélikus lel-
készek is. Ujabban meg a Magyar Szóban Yarga Dénes 
felsőrákosi unit. lelkész panaszkodik az unitárius lel-
készek mellőztetéséről, holott, mint mondja, az unitárius 
lelkészek mint egy ember állanának a gátra, ha jóaka-
ratú, szives, őszinte felhívást kapnának a belépésre. — 
Ezekre a nyilatkozatokra az a megjegyzésünk, hogy csak 
örülni tudnánk azon, ha azoknak a czéloknak a mun-
kálásában, a melyeket a ref. lelkészegyesület kitűzött, 
egyesülni látnánk az összes magyar protestáns egyházak 
lelkészeit. Nem tartanánk azonban czélszerűnek az ilyen 
egyháztársadalmi egyesülés terhével megnehezíteni a leg-
első lépéseket. Nem azért, mert felekezetieskedni akar-
nánk a ref. lelkészek egyesületében; sem nem azért, 
mintha talán a Csia Kálmán által felvetett unió meg-
valósulásától tartanánk, hanem csupán azon egyszerű 
oknál fogva, a mit a példaszó így fejez k i : A ki sokat 
markol, keveset fog. Hadd öltsön tehát testet az a lel-
készi egyesület, mint a ref. lelkészek egyesülete, s ha 
tetszik, ám alkossanak hasonló egyesületeket az evan-
gélikusok és az unitárius lelkészek is. A ref. lelkész-
egyesület tervezetében ott van, hogy fontosabb és közö-
sen érdeklő ügyekben közös eljárásra hívja fel a többi 
lelkészegyesületeket is. Az érintkezés lehetőségéről tehát 
már eleve gondoskodás történt. Ezeknek az érintkezé-
seknek és a közös tanácskozásoknak kell azután meg-
érlelnie a közös protestáns lelkészegyesület eszméjét és 
megvalósítani, ha ugyan egyáltalán megvalósítható. Le-
gyünk azonban tisztában azzal is, hogy ebből az egy-
háztársadalmi közös működésből és egyesülésből ki kell 
zárva lennie a legszigorúbban mindenféle egyházszerve-
zeti és dogmatikai uniónak, mert azzal épen lehetetlenné 
volna téve az egész lelkészegyesület. Hagyjuk tehát az 
időre a közös lelkészegyesület eszméjének érlelését; 
addig pedig tegye meg minden protestáns egyház lel-
készi kara a maga kötelességét! 

Jó lesz vigyáznunk! A „Religio" mult évi decz. 
23-án megjelent 35-dik számában „A katholiczizmus 
jelen helyzete hazánkban" czím alatt czikket írt gróf 
Zichy Nándor. A czikk fejtegetéseit komolyan figyel-
mébe ajánljuk a protestánsoknak, különösen azoknak, 
a kik abban a hitben ringatják magukat, hogy nem 
fenyeget bennünket semmi veszedelem. Foglalkozik Zichy 
Nándor a r. kath. autonomia kérdésével s fejtegetései 
során felveti a kérdést, hogy: Mit akart az episzkopátus 

s mi az autonomia valóságos czélja? S felel reá a kö-
vetkezőképen: „A katholikus ügyet, az állami felügyelet 
és az apostoli királyi kegyúri jogkör sértetlenségével, a 
parlamenti kormány mindenhatósága alól felszabadítani 
s az egyház hierarchikus szervezetének épsége mellett 
azzal az önállósággal felruházni, mellyel a felekezetek 
bírnak. Itt a punctum saliens." Az autonómia ilyen ér-
telmű megvalósítása azonban a kormányok ellenállása 
miatt lehetetlen volt s a kongresszusok eredménytelen 
munkát végeztek. Ennek konstatálása után pedig így 
folytatja: „Mintha nem jól kezdettük volna. Nagyot mar-
koltunk és mitsem bírtunk szorítani. Ha tehát eredményt 
akarunk, az egyes kérdéseket kell külön-külön előbb 
megoldanunk; tért kell foglalnunk a nemzeti képviselet-
ben és a képviseleti kormányban. Ott kell előmozdítani 
ügyeinket és nem lesz kit'íl félteni a katholikus érdeket. 
Hiszen azt a képviselettől féltettük. Menjünk bele a 
képviseletbe, védjük meg ott az autonómiát, követeljük 
ott a középiskolai törvény szégyenletes szakaszainak 
törlését és sajátunk elismerését. Szavazzuk meg ott az 
a fölött való rendelkezést a katholiczizmusnak. Ha 
mienk a szavazók többsége: lehet tekintélyes és nyoma-
tékos képviseletünk, és akkor meglesz az is, a mit az 
autonómiától várunk. Lám a német czentrumpárt nem 
szorgalmazza az autonómiát, mert elegendő befolyása 
van a törvényhozásra és kormányzásra. Mi is csak a 
parlamentben és parlamenti kormányban küzdhetünk 
eredményesen ; a kongresszusokon eredménytelen minden 
küzdelem." — Mit jelentenek ezek? Azt, hogy hagy-
janak fel a r. katholikusok az autonómiára való törek-
véssel, mert hiszen az áldozatok nélkül keresztül nem 
vihető. Csinálják meg e helyett a magyar czentrum-
pártot, s akkor, törvényhozási és kormányzati úton, a 
hierarchikus szervezet teljes épségben maradása mellett, 
megnyerik mindazt, a mit az autonómiától várnak. Jó 
lesz tehát nem aludnunk, mert könnyen nagy meglepe-
tésre ébredhetünk! 

Új magyar ref. lelkész Amerikában. Az amerikai 
magyar ref. egyházmegyéhez tartozó pacahontasi gyüle-
kezet megiiresiilt lelkészi állására a konventi elnökség 
Nagy Emil szatmárnémeti segédlelkészt küldötte ki- Az 
ú j lelkipásztort, a ki decz. 20-án tartotta beköszöntőjét, 
Kuthy Zoltán esperes vezette be gyülekezetébe. 

Az amerikai magyar ref. egyházak csatlakozási 
ügye. A Ref. Church fennhatósága alatt álló magyar ref. 
gyülekezetek képviselői mult év decz. 12-én rendkívüli 
közgyűlést tartottak Pittsburgban, hogy a hazai egyházhoz 
való csatlakozás kérdését megbeszéljék. A közgyűlésen 
jelen volt Bede László konventi kiküldött is. A gyűlés 
lefolyásáról az Amerikai Reformátusok Lapja számol be. 
E szerint a csatlakozás tárgyában már a mult év szep-
tember havában tárgyalások történtek a konvent világi 
elnöke és az itthon járt Kalassay Sándor és Csutoros 
Elek lelkészek között. A konvent világi elnökének nyi-
latkozata szerint a hazai egyház a megkezdett munkát 
nemcsak nem adja fel, hanem fokozott mértékben kívánja 
folytatni; hálával viseltetik ugyan az amerikai segítő 
egyházak iránt, de mivel nemzeti czélokat is kiván szol-
gálni, velük közösséget nem vállalhat; az egyházak 
anyagi segélyeztetése teljesen biztosítva van s a csat-
lakozott gyülekezetek a legmesszebb menő anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesülnek; a nem csatlakozott 
gyülekezetek lelkészei a hazai gyülekezetekbe pályáz-
hatás jogát elvesztik. Arra a kérdésre, hogy a csatla-
kozást nem lehetne-e úgy megoldani, hogy az amerikai 
magyar ref. gyülekezetek több egyházmegyébe tömörit-
tetve egy egyházkerületet alkossanak, — a konvent világi 



elnöke határozott választ nem adott, de megígérte, hogy 
úgy ebben a dologban, mint a Kef. Church missziói ha-
tóságának az átiratára rövid idő alatt válaszolni fog. 
Bede László konventi kiküldött arra kérte a gyűlést, 
hogy segítsen neki megtalálni a kivezető útat, a segé-
lyező egyházakkal való további jó viszony megtartásával. 
A csatlakozás kérdésében több pro et contra felszólalás tör-
tént, s végül egy elhalasztó indítványt fogadtak el, a mely 
szerint, míg a konvent választ nem ad a Ref. Church missziói 
hatósága átíratása, a csatlakozás kérdésében érdemlegesen 
nem nyilatkoznak. Úgy látszik tehát, hogy a harmadik 
konventi kiküldöttnek sem sikerül az egyesülést keresztül 
vinni. Sajnálatos dolog ez, annyival inkább, mert az a 
benyomásunk, hogy az egyesülést nem elvi, hanem inkább 
csak személyes ellentétek teszik lehetlenné. 

Orgona-átvétel. Lutilla (Bars - megye) temploma 
részére megrendelt új orgona a napokban lett felállítva 
és a használatnak átadva. A mű díszes két testben van 
elhelyezve, hangja impozáns és meglepően kellemes, 
szerkezete a legújabb csőrendszer szerint készült, mely 
a legnagyobb preczizitással működik. Ezen új művet az 
általánosan elismert Országh Sándor rákospalotai (Buda-
pest mellett) orgonagyáros czég készítette. 

I S K O L A . 

Gyémántlakodalom. A magyar tanárok nesztora, 
Baksay István királyi tanácsos, ki ötvenhárom évig taní-
tott a rimaszombati gimnáziumban és Rimaszombat tár-
sadalmi és egyházi életének kimagasló alakja, Rima-
szombat díszpolgára, egyházi főgondnok s az Országos 
Tanáregyesület tiszteletbeli tagja, f. hó 12-én ünnepelte 
nejével, Süteö Teréziával kötött házasságának 60-dik 
évfordulóját. A gyémántlakodalom ritka szép ünnepe alkal-
mából a nagy család összegyűlt s szeretettel üdvözölték 
a tisztes öregeket. Buza János sárospataki tanár volt 
a szónok; Czinke István^ ki a presbiterum üdvözletét és 
jókivánatait tolmácsolta, előbb gyönyörű imát mondott. 
A Nőegylet küldöttségét Samarjay Jánosné elnöknő, a 
főgimnázium tanári karát Loysch Ede igazgató, az ág. 
ev. egyház küldötteit Gyürky Pál főesperes vezette. A 
testületek szintén melegen üdvözölték a tisztes öreg párt. 
A losonczi főgimnázium jókivánatait György Lajos és 
Kájel Endre tolmácsolta. Baksay Sándor és Zelenka Pál 
püspökök táviratilag, a sárospataki főiskola és presbi-
térium átiratilag, üdvözölték az ünneplő házaspárt. Az 
ünnepély után szűkkörű bankett volt, melyen a vármegye 
részéről Bornemissza László alispán, a város részéről 
dr. Kovács László polgármester, a régi növendékek ne-
vében Molnár József ügyvéd üdvözölte a lelkes ováczic-
ban részesített, tisztes Baksay-párt, kik az ország minden 
részéből kaptak meleghangú üdvözletet. 

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület f. évi február 2-án 
d. e. 9 és fél órakor Debreczenben, a kollégium kis tanács-
termében választmányi gyűlést tart. Tárgyak : 1. Az elnök-
ség jelentései. 2. Marton Sándor javaslatai a középiskolai 
reformok tárgyában s ezzel kapcsolatos egyéb javaslatok. 
Előadó: Sinka Sándor. 3. A megindítandó egyesületi 
közlöny tervezete. Előadó: S. Szabó József. 4. A köz-
gyűlés idejének és tárgyának megállapítása. A megjelenés 
jan. 26-ig S. Szabó József főjegyzőnél bejelentendő. A 
megjelenteket a debreczeniek vendégeikül tekintik s 
elszállásolásukról és ellátásukról gondoskodnak. 

Tanári kinevezés. Dr. Eöttevényi Nagy Olivért, 
az eperjesi evang. jogakadémia tanárát a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter a kassai kir. jogakadémia tanárává 
nevezte ki. A megérdemelt kitüntetés felett örülünk. 
Sajnáljuk azonban, hogy az eperjesi jogakadémia elve-
szíti egyik kiváló tanárát. Ezt a folytonos veszteséget 
azonban már meg kell szoknunk, mert az nem is fog 
megszűnni mindaddig, a míg akadémiáink tanárai az 
államiakkal egyenlő javadalmazásban nem részesülnek. 

A szatmári ref. főgimnázium fentartó testülete, 
az elhunyt Borsos Benő helyébe Bakcsy Gergelyt vá-
lasztotta meg az intézet igazgatójává. 

GYÁSZROVAT. 

Bernátfalvi ós sztrippai Bernáth Dezső, minisz-
teri megbízott, volt országgyűlési képviselő, a budapesti 
ref. egyház presbitere, az ungi ref. egyházmegye volt 
tanácsbirája, folyó hó 14-én, élete 66-dik évében, hosz-
szas szenvedés után Budapesten elhunyt. 

Székely Iván János, a kézdivásárhelyi ref. gyüle-
kezet nyugalomba vonult lelkésze, volt negyvennyolczas 
tüzérhadnagy, a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 
8.1 éves korában, f. hó 12-én elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Sorsolási értesítés. A rákosszentmihályi ref. egy-
ház részére 1904-ben engedélyezett tárgysorsjátéknak 
1906. okt. 25-ről ehalasztott húzása a pénzügyminisz-
térium f. évi jan. 6-án kelt 104,823. sz. a. intézkedé-
sével f. é. jan. 25-én fog megtartatni a rákosszentmihályi 
községházában, még pedig az eladott sorsjegyek arányához 
képest 2500, kétezerötszáz kor. értékű nyereménytárgy-
gyal; melyben van egy főnyeremény 1000, egy 500, 
egy 100, két 50, öt 20, tíz 10 és százhúsz 5 koronás 
nyeremény. Ehhez képest azoktól a vevőktől, kik a meg-
Aáltozott játékterv következtében a sorsjátékban részt-
venni nem kívánnak, a birtokukban levő sorsjegyeket 
az egyház visszaváltja, ha a húzást megelőzőleg erre nézve 
az egyházhoz fordulnak. A nyeremények f. hó 17-től 
kezdve Papek József díszműkereskedőnél (Budapest, 
Rákóczi-út 15. sz.) megtekinthetők. 

Gusztáv Adolf-kápolna. Lützen közelében, azon a 
helyen, a hol Gusztáv Adolf elesett, Eckmann stock-
holmi német követ és neje díszes protestáns kápolnát 
emeltetnek. A kápolna alapkövét nov. 6-án tették le 
nagy ünnepélyességgel. Az ünnepélyen megjelentek Recke 
német kormányelnök, Taube berlini svéd követ s Clairen 
gróf kormánytanácsos is. Helander berlini svéd lelkész 
megnyitó imádsága után felolvasták az alapkőbe elhe-
lyezett, svéd és német nyelven írt okmányt ; majd pedig 
Taube gróf méltatta Gusztáv Adolf hitbuzgóságát ós 
érdemeit. Az ünnepély Scheele Wisley püspök imádsá-
gával ért véget. (E. O.) 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbánt.al-



mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

NYILTTÉR. 

Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos 
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig meg-
károsult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi 
czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára 
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit 
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk, 
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és 
ékszerekért küld és kapja érette az ipartermékek 
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban 
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre 
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segí-
tendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Buda-
pesten, Erzsébet-körút 29.) olykép remél segíteni, hogy 
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választékot 
küld óra- és ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevő-
nek, a ki ezután ékszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell 
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát" 
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget 
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága ön-
magát dicséri ós általa a nevezett műórás érdemeket 
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogá-
sában részesítse. 

P Á L Y A Z A T O K . 

P á l y á z a t 
A halálozás folytán megüresedett kiskunszabadszál-

lási ev. ref. lelkészi állásra, mely a dunemelléki egyház-
kerület 1896. év októberi közgyűlésének 126. jegyző-
könyvi száma alatt 3400 koronára értékeltetett és így 
I-ső osztályú, ezennel pályázat hirdettetik. 

Pályázati kérvények folyó évi február hó 17-ig 
nagytiszteletű Bciky István úrhoz, a solti ev. ref. egyház-
megye espereséhez Érsek,Csanádra (posta helyben) kül-
dendők. 

Kunszentmiklós, 1907. .január 14. 
Baksay Sándor, 

püspök. 

P á l y á z a t . 
Református, nőtlen, jóhangú kántor-tanító, ki szé-

pen tud orgonázni, azonnal alkalmazást nyerhet az 
Örkényi (Pestm.) református egyháznál. 

Állami tanítói állás elnyerése kilátásba helyeztetik. 

KRISTA forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál ós emésztési .nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjc^illapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

SZT . LUKÁCS-FÜRDŐ 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

Téli fürdökúra 
a S Z E N T - L U K Á C S - F Ü R D Ő B E N . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — Csúat- , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felöl ki-

— merítő prospektust küld ingyen a r 

Szt-Lukács-fiirdö igazgatósága Budapest-Budán. 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

S a l v a t o r - f o r r á s 
kitűnő sikerrel használtatik Yesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szinye-Lipócsi Sulvatorforrás-vállulat 

Budapest, V„ Jtudolfruhpart S. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

Ezen czéytáblán is -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti S1HGER varió-

ik mi 
szorulnak 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. T á r s 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: Vü., Kerepetfi-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., F<5-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 



Harmóniumokat 
mindkét rendszer szerint alegolcsóbban szállít 

PAiKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-ttcia II. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Pian inók . 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Pianók . 
Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Első magyar óragyár gözerö-
berendezóssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

NIÜLLER J Á N O S 
M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII., Gsömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , kö l t s ég -
j e g y z é k e k ingyen . 

Orgonaépí tés i m ű i n t é z e t . 

M i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YIL, Garay-utcza 48. 

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Perenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esörendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

i 

¥ 1 

H a l á s z H u b e r t 
B U D A P E S T 

Gyár és iroda: VII. ker, Angol utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különfele színezésű czementlapokat, 
csiszolt ezement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt; 

elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, ezement és ̂ terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

Orgona-harmoniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 
Q T H \ k i A Q Q C D I CSiéskir'u(iv-
O I U W H O O L i i J • liangszergyáros; 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- (8 fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

H a n g f o k o z ó - g e r e n d a l ^ ^ 1 
bármely 

hegedű, gordonka, beillesztése után 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe han^f»k<)3!((-^<'ren(la ja-

vítással 4 frt. 
Kezesség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár 
Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
tatott . Iskolával 30 forinttól 

fel jebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban ; kezesség minden 

egyes hangszernél. 
Árjegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, kívánatra bérmentve kül-

detik. 
Kivitel nagyban és kicsinyben. 

Országh Sándor 
orgona.- és 

harmoniumgyáros 
cs. ós kir. udvari szállító 

R. -Pa lo ta ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az I88J . évi k iá l l í t á son « N a g y d íszoklevél" és 
nFerencz - Józse f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi vesz-
p r é m i k iá l l í t á son a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , azon-

kívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s és e l i smerés . 
Készí t ke l l emes é s t ö m ö r h a n g ú , legiobb és l eg -
ú j a b b r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvál la l j a v í t á s o k a t 
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k kész le tben v a n -
n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k 
j ó s á g á t m i sem b izony í t j a inkább , m i n t az , h o g y 
a g y á r a l ap í t á sa ó t a 4 0 0 - n á l több ú j o r g o n a le t t 

m e g r e n d e l v e és kész í tve . 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

KALLA1 MOTORTELEPE 
B u d a p e s t , VI., N a g y m e z ő - u t c z a 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo-
= torok csakis motortelepünkön — 
B u d a p e s t , VI. N a g y m e z ő u .43 . 

szám alatt léteznek. 
Tessék a pontos czímre ügyelni! 

ajánl ja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
te i t 3-5 évi részletfizetésre. 

A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ria" motort akar venni, az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jőtál as kitűnő cséplésért. szakértő c z é g h e z . i * ^ ^ ) ' ) ' 

lETaszaaáH: g ő z c s é p l ö - k : é s z l e + e l i : c s e r é b e I s v é t e t -
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Pontos és 
l e g j o b b 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
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ORAR = 5 évi = 
jótállás mellett! 

evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Jutányos 
árak! 
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Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatalában, Debreczenben a következő 
nagyszabású theologiai újdonságok jelentek meg, 

melyek az alanti „Előfizetési ív"-en 2 koronás havi részletfizetésre megrendelhetők: 

(g) ELŐFIZETÉSI IV. @ 
Hegedűs és Sándor czég Debreczenben előfizetési felhívást 

j_;iai művekre. Előfizetési feltételek: 
bocsát ki az alant felsorolt theolo-

A művek szállíttatnak 
( a) kötetenkint , utánvéttel, bérmentve, i 
\ b) kötetenkint folyó számlára, 
( c) liavi korona részletfizetésre. ) 

A nem kívánt módozat 
áthúzandó! 

ezek alapján a tel jes müvek átvéte-A fenti előfizetési feltételeket elfogadom, külön kikötést nem teszek s 
lének kötelezettsége mellett ezennel megrendelem az alanti könyveke t : 

Jánosi Zoltán Egyházi dolgozatai I—XII. kötetét, kötetenként (megjelenik évenként 1—2 köt.) 6 kor. árban| 
Mitrovics Gyula Összegyűjtött papi dolgozatai I—VII. köt.-ét, köt.-ként (megjel. évenként 1—2 köt.) 7 
Csiky Lajos, Köznapi imádságokat 8 
Eröss, Buddhista káté 2 

A nem kívánt módozat áthúzandó. 

és kérem a köteteket megjelenéskor 
a) utánvéttel, bérmentve 
b) folyó számlámra 
c) összesen havi kor. részletfizetésre megküldeni. ) 
A részletek minden hónapban a Hegedűs és Sándor czég pénztáránál Debreczenben fizetendők mindaddig, míg a mű teljes vételára 

törlesztve nincs. A részletek be nem tartása esetén folytatólagos kötetek a részletek pótlásáig visszatartatnak. A lejárt s ki nem fizetett 
részleteket a czégnek jogában áll a portoköltség hozzászámítása mellett postai megbízással beszedni; a részletfizetések elmulasztása eseten 
a részletfizetési kedvezmény megszűnik és az egész mű vételára esedékessé válik. 

Lakhely és kelet 
Név és állás 

Utolsó posta és megye 
: Külön megjegyzés 

® co 

CD 2 3 
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Ötvenedik évfolyam. 4-dik szám. Budapest, 1907. január 27. 

o RO m TANS 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a kéziratok, ctői izelcsi cs hirdetési díjak stb. 

intézendók. 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Országos Református Lelkészi Egyesület. Morvay Ferencz. — Báró Bánffy Dezső képviselőházi beszéde. 
— I s k o l a ü g y : A vallás- és közoktatásügyi költségvetés tárgyalása. — Tárcza : Izrael feltámadása. — Könyvismer-
t e t é s : Magyar evangélikus egyházjog. Sz. M. — B e l f ö l d : Az ország 1905. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. 
Homola István. — Irodalom. — Egyház . — Iskola. — Gyászrovat. — Különfé lék . — Pályázat . — Szerkesztő i 
üzenetek . — Hirdetések . 

Országos Református Lelkészi Egyesület. 
H. 

Előző czikkünkben megjelöltük az egyesület 
főczélját, mely az egyházak valláserkölcsi és anyagi 
felvirágzásának munkál ása, az egyháztársadalmi 
munka — intenzivebb — felkarolásával. Csak 
nagy vonásokban mutattunk rá, hogy e feladatnak 
sem a fennálló egyházi szervezet — mint ilyen —> 
sem a hívek közül erre vállalkozott társadalmi 
tényezők sikeresen megfelelni, legbuzgóbb törek-
véseik mellett sem tudhattak, s mint az eredmény 
mutatja, nem is tudtak. Megokoltnak láttuk azért 
a tisztán erre hivatott tényezőknek testületté tömö-
rülését, a kik mint egy lélek, egy szellem által 
áthatott s egyszersmind hivatásos szakértők főfel-
adatul tűzzék ki maguk elé: felkeresni a bajok 
gyökerét, megtalálni a kellő gyógyszereket s nem 
mellőzve őket, sőt szakértő tanácsokkal szolgálva 
az említett nemes irányú, de eddig sikertelen mű-
ködött tényezőknek, velük karöltve s a lelkész-
testület egész odaadó támogatásával küzdjenek 
evangéliomi egyházi életünk bajai ellen s igye-
kezzenek új, viruló életet teremteni a hervadásnak 
jeleit láttató mezőkön. 

Szeretjük hinni s abban a reményben rin-
gatjuk magunkat, hogy e főczélunkat sem leki-
csinyelni, sem kárhoztatni nem fogja senki, a ki 
református egyházunk igaz híve, a kinek szivét 
egyházi életünk fájdalmas hanyatlása lehangolja, 

szomorúsággal tölti el; a ki e hanyatlásban az 
emberiség előhaladása, s közelebbről — mellyel 
szorosan összeforrt — magyar nemzeti életünk 
fenmaradása feltételeinek, zálogainak veszedelmét 
szemléli. 

De jogosult, sőt szükséges az egyesület léte-
sítése, ha a másik főczélt tekintjük is, melyet az 
összejövetel így állapított meg: 

,ra lelkészek különös érdekeinek védelmezése, 
s ezzel kapcsolatosan az 1848. XX. t.-cz. alkal-
mas módon való végrehajtására törekedni". 

Előkelő helyekről hangzott el olyas nyilat-
kozat, hogy a lelkészek érdekeiket a meglevő 
szervezetek útján is kellőleg és sikeresen védhetik, 
hol részükre elégséges befolyást biztosít az emlí-
tett törvény; hogy egy újabb tanácskozó testület 
szervezése merőben felesleges, s hogy ez hierar-
chikus tendencziákra vezet stb. 

Mi nem akarunk ezen a helyen az ilyes és 
hasonló ellenvetésekkel vitába ereszkedni, csak 
egyszerűen reá akarunk mutatni arra a tagadha-
tatlan tényre, hogy az egyházalkotmány sorompóin 
belül élő, velünk egy közösségben, ugyanazon 
testületek és hatóságok védelme és kormányzata 
alá helyezett református tanítóink, s minden rendű 
tanáraink, az ő kölcsönös és különös érdekeik 
védelmére szintén országos egyesületeket alkottak, 
a melyeket hatóságaink nemcsak hogy nem kifo-
gásoltak, sőt érdemlett támogatásban is részesí-
tettek. Méltán is, mert közművelődésünk előhala-

¥ 

Vegyünk orosz teát, rumot, likőrt 

Schnitzer Mór teaüzletében 
BUDAPEST, VI., Vaczi-körút 9. 
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dásának igen becses és előkelő tényezőinek bizo-
nyultak, s mint szakemberek egyesülete, leginkább 
közigazgatási ügyekkel foglalkozó hatóságainknak 
a közművelődés ügyében ma már többé alig nél-
külözhető véleményező bizottságaiként tekinthetők 
— s tett szolgálataikról csakis igaz hálával szól-
hatunk. Másfelől azonban nemcsak a kultura ügyét 
szolgálták, hanem a testületté tömörülésben rejlő 
nagy erőt saját külön érdekeik védelmében is hat-
hatósan érvényesítették. 

Míg csak egyesek emelték fel panasz-, néha 
jajszavaikat a munkával, a sikerrel s a kitűzött 
czél nagyságával arányban nem álló díjazás felől: 
ki hallotta meg azokat? Az egységes fellépés, a 
panaszok jogos követeléssé átalakítása, a testületi 
fellépés volt az az elutasíthatatlan erő, a melynek 
nyomain egy boldogabb jövő csirái ébredeztek. 
E nélkül kétlem, hogy a tanítók az 1868. évi 
XXXVIII. t.-cz. szégyenletes 300 forintjától újabb 
és újabb rendezést, korpótlékokat s végre a 2400 
koronás nyugdíjba beszámítható fizetést ennyi idő 
alatt hogy elérhették volna. Ugyanezt mondhat-
nám tanárainkról is, kik helyzetüket, mint testület 
tárva fel, meghallgatást találtak, mert kellett is 
találniok. 

S most kérdem, hát a református lelkészek-
nek nincsenek-e különös érdekeik, melyek foko-
zottabb védelmet igényelnének? Gondoljunk csak 
vissza a lelkészek özvegy-árva-gyámpénztára vagy 
újabban a nyugdíjintézet megalapítására, melyek 
a lelkészek legközvetlenebb érdekeivel állnak szo-
ros kapcsolatban. Emlékezzünk a liturgia, az 
énekeskönyv megújításának kérdésére, melyek, ha 
közvetve is, a lelkészeket érdeklik legközelebbről, 
s a melyekre nézve a szakértelem tőlük várható 
a legtermészetesebben. Alakult-e ki ezekben a kér-
désekben közvélemény, mely irányító befolyást 
gyakorolhatott volna? Azt mondják erre: tárgyalta 
minden egyházmegye. Igaz, de hát alkalmas-e az 
egyházmegyei közgyűlés, már csak összetételénél s 
rövidre szabott idejénél fogva is arra, hogy ívekre 
terjedő tanulmányokat meghallgasson s azokra 
nézve, egyszeri hallás után, biztos és meggyőző-
désen alapuló állást foglalhasson el ? E kérdésre 
feleslegesnek tartom megfelelni. így aztán a fel-
hozott kérdésekben az 52 egyházmegye csaknem 
52, az 5 kerület 5 egymástól különböző s végre 
a mindenható konvent valamennyitől különböző 
álláspontra helyezkedett, a mivel valami különösen 
dicsekedni nincs okunk. A minek egyik okát 
abban is keresem, hogy a hány kerület, annyi 
egyházi lap, melyekben ha alaposan tárgyalják is 
egyenként a felvetett kérdéseket, a többi kerület 
lelkészei nem nyernek róla tudomást, az elfoglalt 
álláspontoknem vethetők az egységes megítélés össze-
hasonlító mérlegére, s így útja van vágva annak, 

hogy igazi egyházi közvélemény fejlődhessék ki. 
Országos egyház volnánk, s a partikularizmus bel-
vizein ringanak haj ócskáink. Minő másként volt 
ez, mikor ez a mi lapunk, a régi jó időkben, az 
országos közvélemény tolmácsa, mondhatnám böl-
csője volt! De hagyjuk! Fel kellett említenem, 
annak igazolására, hogy a lelkésztestület közszel-
leméről ma még csak nem is beszélhetünk. Ennél-
fogva a lelkészek befolyása alásiilyedt, érdekeik, 
úgyszólván, védtelenül állnak. 

A lelkészegyesületek megalakulása — köte- j 
lező tagsággal, mint a tanítóknál és a tanároknál 
— ennek egyszerre véget vetne. Érintkező pontot 
keresnének és találnának, mely kifejezésre juttatná 
s nagy erővel felszínre hozná a közvéleményt. 

De a lelkészek különös érdekei még ezeken 
túl kezdődnek igazán, t. i. az anyagi megélhe-
tésnek mindenkor fontos, most elutasíthatlan köve-
teléseivel. Ne mosolyogjanak ezen azok a szeren-
csés lelkésztársak, kik bő jövedelmük birtokában 
nem ismerik a pajzsos férfiút, s állásaiknak csak 
előnyös oldalait látva, innen vonják le a követ-
keztetést. 

Én nem akarok most megrázó képeket fes-
teni, holott természet után tehetném azt, hiszen a 
mai, hihetetlenül megdrágult életviszonyok között, 
midőn derék tanítóink a 2400 koronás végfizetést 
keveselik, talán elég, ha azt mondom, hogy lel-
késztársaim háromnegyed részének fizetését az 
állam egészítette ki 1600, mondd, ezerhatszáz 
koronára, mit a tetemes mellékjövedelemmel bíró 
jegyzők páriafizetésnek, rabszolgák díjának minő-
sítenek, — a mi ellen duzzogva kiáltana egy 
írnokból lett irodatiszt, s minimumnak fogadná 
el egy fogházőr. S nekünk, uraim, ez a kezdő és 
végső fizetésünk, s ezután igazodik — ha lesz — 
keservesen megszolgált nyugdíjunk. És tőlünk 
a társadalom, ma már, nemcsak tisztességes, de 
úri öltözködést, bútorzatot, táplálkozást és társa-
dalmi állásfoglalást vár, sőt követel. Gyermekeinket 
a távol városokban kell neveltetnünk, és ha haj-
dan, az egyszerű főiskolákban s az ott kínálkozó 
jótéteményekkel a gyermek fölnevelkedett, a szü-
lőktől az áldáson kivül alig várva egyebet, most 
— mindenki tudja — havonként küldeni kell a 
tetemes rátát, ha van, ha nincs egy, két, vagy 
több gyermek után. De miből, de honnan? Kál-
vária ez, uraságra kényszerített koldúsok szomorú 
tragédiája. 

Nem is érvelek mellette. Bizonyítottnak ve-
szem, — maga az élet és közfelfogás bizonyítja 
— bogy egyetemi képzettségű alkalmazottaknál 
ez az állapot a XX. században nemcsak szégyen-
letes, hanem elviselhetetlen és továbbra már tűr-
hetetlen. 
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Az a baj azonban, hogy még* mindig nem 
jutott közelismerésre. Panaszok hangzottak, — 
de hát mikor nem hangzanak? — egyesek részé-
ről ; de maga a testület, mely — mint ilyen — 
még az idők méhében szunnyadoz, ezideig még 
nem emelte fel követelő jajszavát, ama krisztusi 
mondással: „Méltó a munkás az ö jutalmára/" 
Jutalma? . . . Egy életen keresztül való vergődés, 
küzködés a mindennapi szükséggel. Ugyanabból 
a fizetésből élni a mai társadalom túlfeszített kívá-
nalmai szerint, a miből eleink bőségben éltek, az 
akkori kor követelte igénytelen helyzetükben. 

Hogy a protestáns egyesült bizottság a „Véle-
mény "-be fölvette a lelkészi fizetések 2400 koro-
nára kiegészítését s az ötödéves korpótlékokat, ez 
mutatja, hogy kellő becsülésre méltatta a lelkészi 
hivatal fontosságát; de, hogy a kormány elutasí-
tásával szemben nagyobb erélyt nem fejtett ki, ez 
viszont azt mutatja, hogy a testület egyhangú 
követelése — mely non sens — nem gyakorolt 
reá erősebb ráhatást. 

Pedig most volt s van itt az ideje, mert 
szőnyegen van, az 1848. XX. t.-cz. végrehajtá-
sara irányzott erélyes követelésnek. 

Ez a törvény világosan rendeli, hogy a fele-
kezetek egyházi és iskolai szükségletei az állam 
által fedeztessenek. E kérdés fejtegetésébe bőveb-
ben beleereszkedni, elvezetne tulajdonképeni czé-
lunktól. Csak azt mondom, hogy az állam e rész-
ben sokat tett iskolai ügyeinkben, keveset vagy 
semmit az egyháziakban. 

A kormányok ezt a törvényczikket kétfelé 
osztották. A kulturális ügyet — már úgy, a hogy 
— állami feladatnak tekintvén, örült, ha annak 
a tehernek egy igen jelentékeny részét a mi vál-
laink hordozzák s neki csak a kiegészítésre kell 
szorítkoznia. Úgy hogy — azt mondhatnám — 
üzleti szempontból jó kötést csinált. 

Ámde a törvény világosan a felekezetek egy-
házi és iskolai szükségleteiről, illetve azok fede-
zéséről beszél, s nem lehet és nem szabad azokat 
a végrehajtásnál külön választani, ha a végrehajtó 
szándék komoly. 

Pia ebből valaki azt következtetné, hogy én 
a lelkésztestülettől azt várom, hogy az egyhangú 
követelésével a kormányt és országgyűlést ostro-
molja — mint ezt sokan óhajtanák, sőt sürgetik 
is, a kik nézetében én nem osztozkodom, — az 
nagyon csalatkoznék. 

Tanítók és tanárok vannak államiak és fele-
kezetiek, ezek követelhetik, hogy közöttük különb-
ség ne tétessék; de a lelkészek a törvény előtt, 
jogilag csak felekezetiek. Jogilag nincs állami 
lelkész (tényleg — fájdalom! — azok a római 
katholikusok), hanem az mind felekezeti; jogilag 
nem segélyezheti (alapítványban vagy évi járulék-
kal) tetemesebben egyiket, mint a másikat. S vagy 
valamennyinek összes terheit fedezi, vagy egyenlő 
önteherviselés mellett egészíti ki a hiányt. Ezt az 
elvet sértette meg a kongruatörvény, a melyet a 
48. XX.-szal kapcsolatba hozni nem lehet s nem 
szabad. 

A 48. XX. lényege nem abból áll, hogy a 
lelkészek vagy tanítók fizetését így vagy úgy 
kiegészítsük, felemeljük, hanem abból, hogy a 
felekezetek egyházi és iskolai szükségleteit fedezzük. 

E szerint a tanítószemélyzet fizetésének fel-
emelését, középiskolák segélyezését részemről úgy 
tekintem, mint azoknak a 48. XX. törv.-czikkből 
való kikapcsolását, s ezért nem is tartom ebben 
az alakjában helyesnek. 

Egyházaink és iskoláink a mienk. Az állam 
biztosította a felekezeteknek azok szükségleteinek 
fedezését. E szükségleteket a felekezeteknek kel-
lett volna kimutatniok, — mely irányban a tör-
vény rendelkezést is foglal magában — s az 
államnak kötelessége lett volna azokat a feleke-
zetek rendelkezésére bocsátani. 

Nagyon tévednek tehát azok, a kik a lelké-
szek helyzetének sürgős javítását az államtól, 
kormánytól és országgyűléstől kérik és várják. 
Zörgetésük, mint az evangéliomi szolgálóké, hiába-
való ; mert nem nyittatik meg nekik. Nincs a 
lámpájukban olaj, mert eltértek a törvény világos 
ujj mutatásától, elfordították szemeiket a vőlegény-
ről, a kit várniok kellene, az 1848. XX. törvény-
ben kifejezetten biztosított autonómiánkról. 

E szavainkkal nem lemondást hirdetünk, ha-
nem a helyes — mondhatnám: egyedül helyes — 
irányt akarnók megjelölni. A helyzet tűrhetetlen, 
ennek javítását, sürgős szanálását nem egy-két 
feljajdul ónak, hanem az egész lelkésztestületnek, 
nem a legsujtottabbnak, hanem — az állás tisz-
tessége és tekintélye érdekében — a legjobb 
helyzetűeknek, a testvériség érzetéből kifolyólag, 
— a legerélyesebben, mint az egyház felvirág-
zása, sőt fenmaradásának elengedhetetlen bizto-
sítékát kellene sürgetniök, követelniök, s mint 
egyetemes, elutasíthatlan szükségletet odaállítani 

o és Itausner Egyházfel szerelő és oltárépitő mii-
intézet. Úrasztalteritők, kelyhek, 

borkancsók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi-utcza 41. 



— egyházmegyei, kerületi közgyűlések, valamint 
a konvent és a zsinat elé. Igen, ezek elé s nem 
a kormány, nem az országgyűlés elé; mert mi 
azoknak a szervei, alkalmazottai vagyunk; tes-
tükből való test, vérökből való vér. Panaszainkat 
hozzájuk kell intéznünk, követeléseinket velők 
szemben formuláznunk, a mint azt évek során 
tették hova untalan visszatérek — tanítóink, 
tanáraink is; foganatos sikerrel azonban csak 
akkor és azóta, a mikor és a mióta testületekbe, 
országos egyesületekké tömörültek. Ezért kell 
megalakítani a lelkészegyesületeket, különösen az 
Országos Lelkészi Egyesületet, ha nemcsak panasz-
kodni, hanem igazán gyógyítni akarunk. Mindent 
a maga helyén, idején s megfelelő eszközökkel. 

A kik a felmerült kérdések mélyére hatolni 
nem szeretnek s csak a felszínes oldalt tudják 
vizsgálni, erre azt kérdik: honnan, miből ? Erre 
ezt feleljük: szükségletek megállapításánál soha 
sem lehet irányadó a fedezet léte, vagy nem léte 
s azok mennyisége. Mert vagy valódi a szükség-
let, vagy nem. Ha nem, akkor kérdés tárgya sem 
lehet az a tény, hogy fedezet van s talán bőven 
van, mert ha a szükséglet nem valódi: akkor sem 
fedezendő, mivel az egyéb, mint pazarlás, erő- és 
vagyon-pocséklás nem lehetne. Ellenben, ha egy 
fillér fedezet nincsen is, a valódi szükséglet csak 
szükséglet marad, melynek fedezéséről gondos-
kodni életfeltétel, tehát: kötelesség. Igaz, ez nálunk 
eddig többnyire fordítva történt, s a konzervatív 
gondolkodás első helyre a bevételt állítja s ehhez 
méri a szükségletet, s a legnagyobb zavaroknak 
szülő okát ebben találjuk; de ez se nem modern, 
se nem helyes eljárás. A nehezen gyűjtött anyagi 
erők gyors és könnyelmű szétosztásának, elfecsér-
lésének kiáltó példáira mutathatnánk. De czélunk-
hoz csak az tartozik, hogy a felállított tétel he-
lyességét kidomborítsuk. 

Ha a lelkészi javadalmak rendezése valódi 
és feltétlen szükséglet, úgy ennek megvalósításá-
ról, fedezéséről saját hatóságaink tartoznak gon-
doskodni. Egyházi hatóságaink tartoznak ezt elren-
delni s életbe léptetéséről gondoskodni. Az innen 
eredő valódi szükséglet minden egyes egyházunk 
költségvetésébe beállítandó. A fedezetről gondos-
kodás autonómikus hatáskörünkbe tartozik. Mivel 
pedig híveink teljesítő képessége túl nem csigáz-
ható, helyesen szabja meg a szentesítés alatt álló 
törvény, hogy ez önmegterhelésnek meglegyenek 
bizonyos határai, át nem léphető korlátai. így a 
legtöbb helyen a szükségletnek kisebb-nagyobb 
része fedezet nélkül marad. Ámde a magyar tör-
vényhozás e szükségleteknek a közjövedelmekből 
fedezését feltétlenül biztosította. Ezt az országos 
egyház nemcsak sürgetheti, hanem követelheti s 
ez elől és ilyen módon e kérdés mellett bármilyen 

kormány vagy országgyűlés el nem oldaloghat. 
Nekünk ily módon összes egyházi és iskolai szük-
ségletünket kellene kimutatnunk, s a fedezésére 
szükséges összeget -— legbiztosabban megfelelő 
évjáradék - kötvényekben —- egy összegben kö-
vetelnünk. Nem alamizsnakérés és vetett koncz 
elfogadása, — hanem a törvény végrehajtásának 
követelése az egyetemes egyház joga és köte-
lessége. 

Ennek a kérdésnek azonban szövevényes ág-
bogai, megfontolandó aprólékos részletei vannak. 
Ezeket teljes világításba helyezni, még pedig „a 
teljes egyenlőség és viszonosság" rigorózus alap-
jára helyezkedve, a protestáns, legközelebbről a 
református lelkésztestületnek saját jól felfogott 
érdekéből folyó kötelessége; annyival is inkább, 
mert a politikai szempontok által befolyásolt és 
sok tekintetben korlátozott s a felsőbb regiókban 
túlnyomóan érvényesülő világi uraink, kényszerítő 
szükség nélkül, a kényelmesebb megoldás módjával 
is — ha szinte kénytelen-kelletlen is — beérik; 
és a mit tőlök meg nem nyerhettünk, mi módon 
várhatnók azt az annyi különféle, velünk részben 
ismeretlen, részben ellenséges elemekből összeal-
kotott törvényhozástól. 

Ám állítsa még valaki, hogy a lelkészegye-
sület megalakítása felesleges és szükségtelen, én 
a lelkészek különös érdekeire való tekintettel azt 
kétségbe vonni bátorkodom. 

De vannak a lelkészeknek a legfőbbön kivül 
más fontos, különös érdekei is. Ki ne érezné lel-
késztársaim közül — eltekintve a szerencsés váro-
siaktól — gyermekeik nevelése szempontjából az 
internátusok, a lelkészek „Bethlen Gábor-Ház"-a, 
a leányképzés czéljából a lelkészek „LorántíFy 
Zsuzsánna Ház "-a, valamint az itt-ott már felvetett, 
de aluvó „Lelkészárvák Szeretetházának" szük-
séges voltát? A tanítók a maguk kolduskicsiny 
fizetésükből, önkéntes adózás folytán, az Ő Eötvös-
alapjukkal bámulatos eredményeket értek el, mi-
helyt országosan tömörültek; s vájjon mi várhatjuk-e 
e jótékony és áldásos intézményeknek megvalósí-
tását másként és előbb, hanemha úgy és akkor, 
ha mint testvérek egységes szervezetbe, testületté 
tömörülünk f 

Ezekért tartom én szükségesnek, sürgősnek, 
elutasíthatlannak az Országos Református Lelkészi 
Egyesület megalakítását. Ezért emelem fel erőt-
len, kiáltó szavamat a pusztában: Lelkésztársaim, 
nagyok és kicsinyek, jertek, vessük kezeinket a 
munkára, tömörüljünk és mint az apostolok legyünk 
egyek mindnyájan a szeretetben. 

Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 
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Báró Bánffy Dezső képviselőházi beszéde. 
A vallás- és közoktatásügyi költségvetés részletes 

tárgyalása során, az egyházak segélyezéséről szóló tétel-
nél báró Bánffy Dezső nagyobb szabású beszédet mon-
dott f. hó 18-án. Ezt a beszédet, csekély kihagyásokkal, 
illetve összevonásokkal, érdemesnek találjuk e helyen is 
közölni; mert a míg egész világosan és határozottan 
reámutat a protestáns egyház jogos igényeire, másfelől 
több, őszinte önbevallást is foglal magában s elismeri a 
lelkészi kongrua-felszámításnak azokat a fogyatkozásait, 
a melyeket Lapunk kezdettől fogva kifogásolt s a me-
lyeken segíteni kell, ha csak azt nem akarjuk továbbra 
is7 hogy a kongrua-rendezésnek a nemzet ellenségei 
vegyék hasznát, azok pedig, a kik minden erejöket 
megfeszítve szolgálták az istenországa mellett a földi 
haza boldogságát, méltatlanságot szenvedjenek. Jó lesz, 
ha ezek az őszinte vallomások nemcsak a napilapok, 
hanem az egyházi sajtó hasábjain is leszögeztetnek. 
Lehet és lesz is még alkalmunk, hogy figyelmeztessük 
reájok, mind magát báró Bánffy Dezsőt, mind az egyház 
többi vezetőit, mind a magyar kormányt, mind a tör-
vényhozást. 

Beszéde elején, a görögkeleti egyház 200,000 ko-
ronás segélyezésével kapcsolatban, azt a kérdést intézte 
báró Bánffy Dezső a miniszterhez, hogy hajlandó-e az 
1868. IX. t.-cz. azon rendelkezésének, hogy a szerb és 
román görögkeleti egyházak magyar nyelven levelez-
zenek/ érvényt szerezni? Ebben a tekintetben őt is 
terheli mulasztás, mert miniszterelnök korában nem szer-
zett érvényt a törvénynek; de ez nem zárja ki, hogy 
a kormány elvégre megtegye kötelességét. Ezután pedig 
így folytatta: 

Ezzel kapcsolatosan szólnom kell ugyanitt, folyta-
tólag, hivatkozással a 12. rovatra, a lelkészi jövedelem 
kiegészítéséről szóló 1898. XIV. t.-czikkről. 

Ezen a czímen fel van véve a költségvetésbe 
2.395,000 korona, illetőleg 95,000 koronával több, mint 
a mult esztendőben. Üdvözlöm ezen emelkedést és hi-
szem, hogy ez az összeg is a papi fizetések kiegészí-
tésénél előnyösen, a törvénynek megfelelően, de első 
sorban a nemzeti érdekeket kielégítő módon fog elhasz-
náltatni. Hangsúlyoznom kell, hogy a nemzeti érdekeket 
kielégítő módon, mert habár ezen törvény hiányaiért, 
miután a törvény 1898-ban keletkezett, engem is terhel 
mulasztás vagy a hibákért való felelősség, mégis azt 
hiszem, hogy a törvény végrehajtásánál lehet és kell 
pótolni azon ellentéteket, a melyek a törvény megal-
kotása alkalmával kellően figyelembe nem vétettek. 

Mert hogy áll a dolog? Úgy, hogy ezen törvény 
intézkedése folytán, a törvény megalkotása idejében, 
1898-ban, a számarány az volt, hogy 2.200,000 refor-
mátus a papi fizetés kiegészítése czímén 438,000 forintot 
kapott, míg a 700,000-rel kevesebbet kitevő, tehát csak 
1.500,000 lelket számláló görögkeleti románoknak 911,000 
forint jutott. Hasonló aránytalanságok mutatkoztak a 

többi felekezeteknél is, és az a különös, hogy az arány-
talanságok mind a nemzetiségi egyházak javára estek 
és nem a nemzeti magyar egyházak javára. 

Egész őszintén mondom, hogy ez elhibázott dolog 
volt, és nemcsak én mondom azt, mert akkor gróf 
Apponyi Albert, mint képviselő, maga is indítványozta, 
hogy a törvényjavaslat új tanácskozás, tehát ezen hiá-
nyoknak pótlása czéljából a közoktatásügyi és pénzügyi 
bizottságoknak adassék ki. De nem adatott ki, hanem, 
mondhatni ; nagyban és egészben elfogadták a törvény-
javaslatot. Most azonban, ha nem is lehet szó, hogy a 
törvényt megváltoztassuk, de talán mégis lehet szólani 
arról, hogy annak hiányai kormányzati rendeleti úton 
pótoltassanak és pedig akként, hogy az igen t. minisz-
ter úr a magyar egyházak — ós most első sorban a 
magam egyházáról szólok — a református egyház által 
újabban egyházi érdekekből szervezendő papi állások 
javadalmazásánál ne csináljon nehézségeket, hanem 
lehetőleg könnyítse meg azt, hogy a mult időkben, a 
nehéz viszonyok következtében, papot tartani nem tudó 
egyházak most újra szervezkedvén, a fizetéskiegészítés 
kedvezményében részesüljenek. A törvénynek, gondolom, 
14. §-a értelmében a miniszter úrnak ehhez joga van, 
szerintem azonban e mellett kötelessége is. Ha a t. mi-
niszter úr ezen kérdésben a törvényben lefektetett biz-
tosított jogával él, nem tesz egyebet, mint kiegyenlíti 
azt a tévedést, azt a hibát és mulasztást, a melynek 
fenforgását akkor az igen t. miniszter úr maga is látta, 
a minek következtében azt a törvényjavaslatot akkor a 
bizottsághoz visszautasíttatni kívánta. 

Nagy nemzeti kérdés ez. Egész sora van, különö-
sen az erdélyi részekben és a tiszántúli egyházkerület 
felső részeiben, a községeknek, a melyekben a refor-
mátus hívek, ha tekintélyes számban nincsenek is, de 
mégis elegendő számban vannak ahhoz, hogy egy egy-
házat alkossanak, de erre a maguk erejéből nem képe-
sek. Ha a kiegészítést a miniszter nem adja meg, akkor 
ezen magyarajkú református hívek — bocsánatot kérek, 
ha ez alkalommal csak a reformátusokról beszélek — 
magukat fentartani nem képesek s az idegen nemzeti-
ségű körben el fognak veszni, és elveszítjük a híveket 
mi reformátusok, de elveszítjük a magyarokat is, mi, 
magyar nemzet. Azért szükségesnek látom ezt a kérdést 
a miniszter úr komoly figyelmébe ajánlani, és kérni, 
hogy az egyházak részéről e tekintetben megnyilvánuló 
kívánalmakat messzemenő jóakarattal — a mit úgy sem 
vonok kétségbe — de talán előzékenyen és melegséggel 
szíveskedjék tárgyalni, és a kérdést ne tekintse feleke-
zeti kérdésnek, hanem tisztán és kizárólag nemzeti kér-
désnek. 

Ezt akartam elmondani ennél a tételnél, midőn a 
felvett összeget különben csak annyiban kifogásolom, 
hogy úgy tartom, ez a 2.395,000 korona a mult évi 
2.300,000 koronával szemben talán igen kevés. 

Ha a miniszter úr kellő jóakarattal, a mi nem 
hiányzik, és a nemzeti érdekekre való tekintettel, komo-



lyan akarja az általam jelzett irányban a segélyt nyúj-
tani, alig hiszem, hogy ezen összeg keretében annak 
eleget tudjon tenni. Mert hiszen, hogy ne szóljak több-
ről, csak az erdélyi egyházkerületről, 63 olyan közsé-
günk van, a mely feltétlenül kivánja, hogy anyaegyház-
ként szerveztessék. Körülbelül hetven egynéhány ezer 
korona az, a mi erre a czélra szükséges volna és ezzel 
a hetven egynéhány ezer koronával ezt a 63 egyház-
községet nemcsak a református egyházi életnek, de a 
magyar nemzeti életnek is lehetne és kellene megmen-
teni. Hát ez nagy összeg. Természetesen e 95,000 ko-
rona többletet az erdélyi egyházkerület reformátusai a 
maguk részére igénybe nem vehetik, bárha nem is szük-
séges egyszerre az egész összeg, mert hiszen bizonyos 
számú évek alatt oldható meg a kérdés; de még így, 
időre felosztva is, tekintettel a többi felekezetek igé-
nyeire, én ezt az összeget kevésnek tartom. A miniszter 
úr talán módját fogja találni annak, hogy póthitel igénybe-
vételével, vagy más úton rendezze ezen kérdést, segítse 
a nemzeti érdekeket, a melyek itt talán nagyobbak, 
mint a felekezeti érdekek. 

A rendes kiadások ezen tétele I. pontjának 14. 
rovatához kell, hogy még szóljak. Ez szól a magyar-
országi református és ágostai hitvallású evangélikus 
egyháznak az 1848. XX. t.-cz. 3. §-a értelmében leendő 
segélyezéséről. E czélra a miniszter úr a költségvetésbe 
1 millió koronát vett fel az 1907. évre. Ez az egy millió 
korona ebbe a költségvetésbe felvétetett a miniszter 
úrnak egy irata alapján, a melyet a magyarországi 
református és ágostai hitvallású egyházak közös bizott-
ságának 1904. év elején az 1848. XX. t.-cz. végrehaj-
tása tárgyában benyújtott emlékiratára válaszul adott. 
Ezen iratban, a melynek szószerinti felolvasásával talán 
nem fogom terhelni az igen t. képviselőházat, a minisz-
ter úr azt mondja az 1848. XX. törv.-czikk 2. és 3. 
§-ára vonatkozólag, hogy a 2. §-t illetőleg ebben a 
leiratban intézkedéseket tenni nem kiván, azok egy más 
megoldásnak tartatnak fenn. 

Ne méltóztassanak rossz néven venni, hogy én 
kénytelen vagyok most, ebből az alkalomból, a két pro-
testáns egyház szempontjából és talán nevében is, be-
szélni. Talán bizonyos határig az érdekeltség színeze-
tével bír, a mit mondani fogok. 

Azt gondolom, hogy a legnagyobb tárgyilagosság 
mellett is kötelességem elmondani, hogy az 1848. XX. 
t.-czikk 2. §-a, vagyis a teljes jogegyenlőség és viszo-
nosság kérdése ezzel a leirattal még megoldva nincs. 
Felterjesztéseink rendjén a sérelmeknek egy egész soro-
zatát hoztuk fel, a melyek feltétlen orvoslást igényelnek. 
Az 1848. XX. t.-czikk 2. §-ában kimondott elv ma még 
nincsen végrehajtva, — és ezt animozitás nélkül mon-
dom — a törvény értelmében pedig nekünk a végre-
hajtást követelnünk feltétlen jogunk van Azt hiszem, a 
kívánság jogos, és remélem, hogy a miniszter úr maga 
is fogja keresni az alkalmat, hogy a törvény erre vonat-

kozólag is teljes értelmében, és itt hangoztathatjuk, 
hogy betűszerinti értelmében is — végrehajtassék. 

Példaképen reámutatott itt báró Bánffy arra, hogy 
a fővárosban, az 1868. LIII. t.-cz. 23. §-ának ellenére, 
mily aránytalan a felekezetek községi segélyeztetése; 
hogy az evangélikus egyház, az arányszerinti 52,900 
korona helyett csak 44,900, a református egyház 88,700 
korona helyett csak 53,000 koronát kap. Majd pedig 
így folytatta: 

Említettem a kérdést, csak azért, hogy a t. minisz-
ter úr legyen szíves figyelmére méltatni és a megindí-
tott tárgyalások rendjén keresse meg a módját, hogy a 
két protestáns felekezet által beadott memorandum és 
későbbi iratok alapján végre egyszer rendeztessék tel-
jesen is, az 1848. XX. t.-cz. 2. §-ának megfelelően, a 
teljes jogegyenlőség és viszonosság kérdése. 

Az 1848. XX. t.-cz. 3. §-át illetőleg a t. miniszter 
úr leiratában a két protestáns felekezetnek 3.000,000 
korona állandó tételt helyez kilátásba, a harmadik évtől 
kezdve. Az 1907. évre egy milliót, 1908-ra két milliót 
vesz fel és az 1909-ik évtől kezdve három millió lesz 
állandóan a költségvetésben felvett összeg, — az 1848. 
XX. t.-cz. által megállapított elvnek szem előtt tartásá-
val, a nélkül, hogy azt mondaná, hogy ezzel az 1848. 
XX. t.-cz. betű szerinti végrehajtására vállalkoznék. 
Kétségtelen, hogy ez az összeg a két protestáns fele-
kezet nyomott helyzetén sokat fog segíteni. Beismerem, 
hogy kérésünk részben való teljesítését jelenti ez, és 
beismerem, hogy első sorban azoknak a kérdéseknek 
rendezésére megfelelően felhasználható, a melyeket a t. 
miniszter úr is leiratában kijelölt. 

Az az összeg a szerint első sorban az adóterhek 
könnyítésére használható fel, másodszor a papi nyugdíj-
intézet létesítésének biztosítására, harmadszor kisebb 
összegben a központi közigazgatási költségek czéljaira, 
a mi szorosan véve ugyancsak a hívek terheinek köny-
nyítése, mert hiszen a közigazgatási költségeket a hívek 
fizetik. 

Mikor elismeréssel és hálával mondom ezt el, 
akkor úgy a magam, mint, azt hiszem, az összes két 
protestáns felekezethez tartozó hívek nevében azt is 
ki kell jelentenem, hogy ezzel mi a kérdést megoldott-
nak nem tekinthetjük. Nem tekinthetjük végrehajtottnak 
az 1848. XX. t.-czikket sem; nem tekinthetjük azonban 
kielégítve azokat az igényeinket sem, a melyeket jogo-
san állítottunk fel, és a melyek számszerűleg abban az 
emlékiratban nyertek kifejezést, a melyet 1904-ben az 
akkori miniszterelnök úrhoz intéztünk és a melyen több, 
mint hat millió korona igényt mutattunk ki, daczára 
annak, hogy némely intézményünk czéljaira még szám-
szerűleg az igényeket ki nem mutathattuk akkor. Mi 
úgy tartjuk, hogy az 1848. XX. t.-cz. értelmében ezek-
hez a nagyobb összegekhez is jogunk van. A mostani 
intézkedéssel nem látjuk a kérdést megoldottnak, csak 
átmenetileg a nyomasztó helyzeten való segítésnek te-
kintjük, köszönetünk ós hálánk kifejezése mellett. 



A miniszter úr a két protestáns felekezet együttes 
bizottságához intézett átiratában azt mondja, hogy ennek 
az Ígéretnek alapján ezt a kérdést törvényhozási úton 
fogja rendezni és törvény alkotásáról fog gondoskodni, 
úgy, hogy úgy ezen 3 milliónak a költségvetésbe való 
állandó felvétele törvénnyel rendeltessék el, valamint, 
hogy az 1904. évi költségvetéssel szemben már elfoglalt 
eddigi tételek leszállíthatok nem lesznek. 

A miniszter úrnak ezen Ígérete kétségtelenül egy-
előre megnyugtat minket, mert a mit írásban igér, azt a 
törvényhozás útján, törvényalkotás rendjén akarja biz-
tosítani. 

De kérjük is, hogy mielőbb a törvény beterjeszté-
séről gondoskodjék és nekünk módot adjon, hogy a 
törvényjavaslat keretében teljes megnyugvást nyerjünk 
arra, hogy a mi a törvényben biztosíttatik, az meg nem 
változtatható ; de arra nézve is, a mi különben a leirat-
ban kifejezésre jut, hogy ez nem zárja ki azt, hogy 
szükség szerinti igényeink még később kielégítést ne 
nyerjenek. Ezt annyival inkább kell, hogy mondjam, mert 
nem tévedek, ha emlékem szerint mondom, hogy a pénz-
ügyi bizottságban talán Buzáth képviselő úr és — bár 
nem vagyok egészen bizonyos — Csernoch képviselő úr 
is olyan hangokat emeltek, a melyekből az tűnik ki, 
hogy a miniszter úr álláspontját nem akarják magukévá 
tenni, hanem azt mondják, hogy elég legyen és a pro-
testánsok ezentúl szót, hangot se emeljenek, mert azzal 
a három millióval minden igényük ki van elégítve. Hát 
kell hogy mondjam azt, hogy a törvény értelmében nincs 
kielégítve. A törvény szigorú, betűszerinti értelmezése 
szerint nincs kielégítve, mert az 1848. XX. t.-cz. sokkal 
messzebbmenőket helyez kilátásba, és a miniszter úr is, 
eddigi nyilatkozatai és a hozzánk intézett irat szerint, 
ezt a kérdést csak részben való megoldásnak tekinti. 

Kell, hogy kapcsolatba hozzam ezt a kérdést a 
tanítók fizetésének kérdésével is. Kapcsolatba kell hoz-
nom azért, mert a miniszter úr kilátásba helyezte és 
helyesen, hogy ha már nem akar államosítani, a hogy 
én szeretném, kötelességének tartja az állami és a fele-
kezeti tanítók fizetésének rendezéséről, mondjuk Őszintén, 
felemeléséről gondoskodni. De hogy képzeli a miniszter 
úr azt, hogy az ő tervének megfelelően kiegészíttetvén 
a tanítói fizetések 2000 koronán felül, megállhat az 
1898. XIV. t.-cz. szerint a lelkészi jövedelmeknek 1600 
koronára való kiegészítése? Ez lehetetlen, és tisztában 
kell lenni avval, hogy a mai viszonyok között az 1898. 
XIV. t.-cz.-ben megállapított 1600 korona jövedelme a 
lelkészeknek nem állhat meg. Igaz, a miniszter úr le-
iratában azt írja, hogy ezt a kérdést külön rendezni ez-
úttal nem lehet. Elfogadom. De azt mondja, hogy majd 
az általános fizetésrendezésnél kell erre tekintettel lenni. 
Nem tudom, egészen tisztában érti az általános rendezés 
keretét, az összes, e czímen kiegészítéstnyerő lelkészek fize-
tésének rendezésénél, vagy érti az állam egész keretében 
a fizetések felemelése kérdésének rendezésénél ? de min-
denesetre kell, hogy értse, legalább is figyelembe véve 

a tanítói fizetések kiegészítésénél is, mert az meg nem 
állhat, hogyha a miniszter úr terve szerint a tanítói fize-
tések felemeltettek, hogy azok csak egy-két év alatt, 
talán már kezdetben is, a lelkészi fizetések igen tekin-
télyes részénél nagyobbak legyenek. 

Azért szükségesnek tartottam a miniszter úr figyel-
mét, de a t. Ház figyelmét is erre a kérdésre felhívni 
és tájékozni a közvéleményt arra nézve, hogy a tanítói 
fizetések kiegészítésének kérdése kapcsolatos az 1848. 
XX. t.-cz. 3-dik §-ának kérdésével is és kapcsolatosan 
az e czímen jogosan felállított követelésével a lelké-
szeknek, kik már feliratban is, a melyet a két protes-
táns felekezet a miniszterhez intézett, de a zsinati tör-
vényben is tervbe vették és jogosan igénylik, hogy fize-
tésük legalább 2400 koronára kiegészíttessék. Nem tudom 
egészen biztosan, hogy ez a 2400 koronára való kiegé-
szítés már ma, a tanítói fizetések emelésére tekintettel, 
megfelelő lesz-e és vájjon a dolog természetéből nem 
fog-e következni, hogy ezen összeg már nem fog meg-
felelő lenni ? Természetesen ezenkívül még minden körül-
mények között figyelembe veendő lesz a korpótlékok 
kérdése is. 

Bocsánatot kérek, hogy ezeket ez alkalommal el-
inondandónak találtam, kérve a miniszter úr figyelmét 
erre a kérdésre, kérve a miniszter úr jóakaratát, a 
melyet kétségbe nem vonok, de kérve a miniszter úr 
elhatározását arra nézve is, hogy a törvényjavaslat mi-
előbb már előttünk feküdjék, hogy ebben a kérdésben 
a protestáns hívek teljes megnyugvást nyerjenek. 

Beszéde vége felé kivánta még báró BáníFy, hogy 
a protestáns egyházak segélyezése czímén a rendkívüli 
kiadások rovatába felvett évi 300,000 korona a rendes 
kiadások rovatába tétessék át. 

Végül pedig, hivatkozva Kmety Károly képviselő 
felszólalására és az 1840. VI. t.-cz. 8. §-ára, a melynek 
rendelkezése szerint: „Ezentúl, minden vallásbeli különb-
ség nélkül, plebánusoknak, egyházi szónokoknak, káp-
lánoknak és segédeknek olyanok alkalmaztassanak, a 
kik a magyar nyelvet tudják", — a következő határo-
zati javaslatot terjesztette be : „A képviselőház utasítja 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat, hogy az 1840. 
VI. t.-cz. 8. §-ának érvényt szerzendő, saját hatásköré-
ben rendeleti úton intézkedjék". 

ISKOLAÜGY. 

A vallás- és közoktatásügyi költségvetés 
tárgyalása. 

(Folytatás és vége.) 

A tárcza költségvetésének részletes tárgyalásához 
a jan. 16-diki ülés második felében fogott hozzá a kép-
viselőház, s a jan. 18-diki ülésben jutott annak a végére, 
a költségvetés változatlan elfogadásával. 

A tárgyalásokról a következőkben számolunk be. 
Az egyetemek tételénél Bakonyi Samu, Debreczen 

egyik képviselője, a többi debreczeni képviselők nevében 



is, a harmadik egyetemet Debreczenben kérte felállítani. 
Akár nemzetiségi, akár kulturális szempontból vizsgáljuk 
is azokat a helyeket, a melyek az egyetemet igénylik, 
a legelső azok között Debreczen, a melyet mellőzni 
nem lehet. 

Csernoch János, az egyetemi magántanárok java-
dalmazásának rendezését, Hencz Károly a budapesti 
egyetemi tanárok botrányainak megvizsgálását követelte. 
E felszólalásokra válaszolva gr. Apponyi miniszter ki-
jelentette, hogy a magántanárok ügyét rendezni fogja; 
az egyetemi tanárok ügyeibe azonban csak abban az 
esetben avatkozhatnék bele, lia azok az egyetemi rend-
tartásba ütköznének. 

Felszólalt Sághy Gyula előadó is ós méltán kifogá-
solta, hogy Hencz Károly úgy beszél a budapesti egye-
temről, mintha az egyáltalán nem állana feladata magas-
latán, hanem minden közintézmény között a legalacsonyabb 
fokra sülyedt volna alá. Ha vannak bajok, visszaélések, 
azoknak megszüntetésére törekedni kell; de hogy mél-
tatlan generalizálással nem szolgálunk hasznára a ma-
gyar kulturának és egyik legfőbb kultúrintézményünknek, 
az bizonyos. 

Dr. Kecskeméthy István, Kolozsvár egyik képvise-
lője, a kolozsvári egyetem néhány tanára ellen intézett 
támadást utasította vissza. 

A gimnáziumok tételénél első sorban báró Bánffy 
Dezső szólalt fel és az egységes nemzeti állam kulturája 
érdekében az összes gimnáziumok államosítását kivánta. 

Értjük, hogy miért, hiszen meg is mondta Bánffy. 
Azért, hogy a nemzetiségi gimnáziumok aknamunkájának 
vége vettethessék. A mikor azonban ezt megértjük tőle, 
mint politikustól, egyáltalában nem tudjuk megérteni, 
mint egyházpolitikustól. Igen sokszor rámutattunk már 
arra, hogy milyen veszedelme protestáns egyházunknak, 
lia a politika csak annyiban behurczoltatik is egyházi és 
iskolai életünkbe, hogy annak ügyei a politika szempont-
jából mérlegeltetnek. Ennek a veszedelemnek íme itt van 
egyik klasszikus példája báró Bánffy Dezső követelésé-
ben. 0 , mint politikus, látja, tudja, hogy az egységes 
magyar nemzeti kultura megteremtésének milyen áthág-
hatatlan gátjai a nemzetiségi felekezeti középiskolák. S 
hogy ezek a gátak leromboltassanak, hirdeti az összes 

, felekezeti gimnáziumok államosítását. A politikus tehát 
teljesen háttérbe szorítja benne az egyházi vezérembert, 
s delendumot kiált még a saját egyháza életfentartó 
intézményeire is. Ezzel a ténnyel még behatóan is fog-
lalkozni kívánunk, a mit e referáda keretében nem tehe-
tünk meg. Most csak annyit jegyzünk meg báró Bánífy 
kívánságára, hogy ha egyházi vezetőférfiaink eljárásában, 
a specziális egyházi körben igen gyakran kiütődni és 
kitörni látjuk a politikust, szeretnénk már egyszer azt 
is látni, hogy ugyanazok a férfiak, mint politikusok, a 
politikai téren is megmutatnák magukban az egyházi 
vezérférfiút! 

Erezve, hogy báró Bánffy kívánsága milyen jelen-
tőségű, Bredicianu Coriolán nemzetiségi képviselő nyom-
ban tiltakozott is a középiskolák államosítása ellen s 
védelmébe vette a nemzetiségi gimnáziumokat. 

Hajdú Frigyes a középiskolai tanárok fizetésrende-
zését sürgette a Széli-féle javaslat alapján, a prémiumos 
rendszerrel és az automatikus előléptetéssel. 

A 17-diki ülésben, a népiskolák tételénél br. Bánffy 
Dezső a népoktatás államosítását sürgette, ugyanazon 
okokból, mint a középiskolákét. Felszólalására és köve-
telésére ez alkalommal mi is csak azt jegyezzük meg 
itt is, mint a mit fentebb megjegyeztünk. 

Mezöfi Vilmos szoczialista képviselő a hadügyi költ-
ségek leszállításával a népoktatási költségek és a taní-
tói fizetések emelését sürgette, s erre vonatkozólag hatá-
rozati javaslatot is terjesztett be. A népoktatás államo-
sításának a sürgetése tekintetében csatlakozott hozzá 
Ajtay Aladár is, míg Simonyi-Semadan Sándor meg a 
felekezeti iskolákat vette védelmébe és a felekezeti és 
az állami tanítók fizetésének egyforma rendezését kivánta. 

Bredicianu Coriolán nemzetiségi ízü és a nemzeti-
ségi népiskolákat védő, Csizmadia Ferencznek a tanítói 
nyugdíjilletéknek az iskola-fentartók által viselése ellen t 
szóló, Szmrecsányi Györgynek a tanítók sanyarú hely-
zetét panaszló és Mrksics Jákó nemzetiségi képviselő 
beszédei után gróf Apponyi Albert miniszter szólalt fel. 

Báró Bánffy és elvtársai államosítási törekvéseivel ; 
szemben a helyes középút megtartását s a nemzeti kul-
tura megteremtésére közreműködő tényezők munkájának 
és áldozatainak megbecsülését hangsúlyozta. Elismerte, 
hogy az iskolák felügyeletében fogyatékosság van; de 
kijelentette, hogy a hiányok lehető megszüntetésére tö-
rekszik, s a népoktatásról szóló s általa benyújtandó 
törvényjavaslatban gondoskodni fog arról, hogy a magyar 
nemzeti érdekek kellőleg biztosíttassanak. Mezőfi hatá-
rozati javaslatát, mely az összes iskolák államosítását 
és a tanítói törzsfizetéseknek 1400 koronában megálla-
pítását kívánja, nem fogadhatja el sem elvi, sem pénz-
ügyi szempontból. ígéri azonban, hogy gondot fordít a 
tanyai iskolázásra, a napközi tartózkodóhelyek létesíté-
sére ; valamint azt is szeretné megvalósítani, hogy az 
iskoláztatás teljesen ingyenes legyen és hogy a közsé-
gek az állami iskolák szervezésénél erejükön felül ne 
terheltessenek. 

A tanítóképzés tételénél báró Bánffy Dezső újból 
az államosítást, Szmrecsányi György pedig a tanító-
képzés reformját sürgette. 

A 17-diki ülésben Polonyi Dezső és Bernáth Béla 
a testi nevelés nagy fontosságát hangsúlyozták; Simkó 
József a hazai művészet pártolását, Tutsek József pedig 
a múzeumok támogatását sürgette. 

Az egyházak segélyezése tételénél báró Bánffy Dezső 
tartott nagyobb szabású beszédet, a melyet lapunk más 
helyén közlünk. 

Veress József a protestáns papi kongrua megálla-
pításánál tapasztalható visszásságokra mutatott reá, a 
melyek nem a magyar nemzeti ügynek, hanem a nemzeti-
ségi érdekeknek kedveznek. A néppárt ama véleményével 
szemben, hogy a kormány által kilátásba helyezett 3 
millió újabb segéllyel ki volna elégítve a prot. egyhá-
zaknak a 48. XX.-ban biztosított igénye, önérzetesen 
hangoztatta jogos követeléseink kielégítésének szükséges 
voltát, s az egyházak segélyezési kulcsaképen az egy-
házi és iskolai közterhek viselésében való részvétel 
mértékét ajánlotta. 

Ugrón Gábor arra a magyar nemzeti szempontból 
tűrhetetlen tényre mutatott reá, hogy a magyar görög-
katholikusok képtelenek hozzájutni a magyar liturgiához, 
holott a legjelentéktelenebb balkáni népek is megnyer-
ték már nyelvüknek az istentiszteletben való használatát. 
— Ez bizony szomorú tény, mert százakat, ezreket olá-
hosítanak el Magyarországon a magyar görögkatholikusok 
közül az idegen liturgiával; csakhogy nemcsak azt sze-
retnénk hallani, hogy Ugrón Gábor e tekintetben való 
panaszait a kultuszminiszterrel szemben juttatja kifeje-
zésre, hanem azt is, ha oda kiáltaná az igazságot a 
saját egyháza magyar főpapjainak és magának a római 
pápának is! 



Szkicsák Ferenez és Szmrecsányi György r.övid 
felszólalásai után gróf Apponyi kultuszminiszter válasza 
rekesztette be a vitát. 

A miniszter kijelentette, hogy a magyar görög-
katholikus püspökség ügyét diilőre fogja vinni s a kon-
grua-törvény módosítását rövid idő alatt napirendre hozza. 
Bánffy beszédére válaszolva pedig kijelentette, hogy a 
felekezetek egyenjogúságának érvényesítésére esetről-
esetre gondot fordít s a prot. egyházak állami segélye-
zésére vonatkozó törvényjavaslatot azonnal be fogja 
terjeszteni, mihelyt az erre vonatkozó tárgyalások a 
többi egyházzal véget érnek. 

TÁRCZA. 

I z r a e l f e l t á m a d á s a . * 
Ezekiel XXXVII. fej. 

Fordította: Radácsi György. 

A Jahve rám veté kezét, 
Megihletett s kivont a Jali 
S középre tőn egy völgybe le, 
A hol tömérdek volt a csont. 

Majd vonsza át s köröskörül . . . 
S ímé a völgy szinül-tele 
Aszott az ott, a mennyi mind. 

Faggatva szól: „Ember fia! 
Megéled-é e csont-tömeg?!" 
,Oh Jahve ! — mondom én viszont — 
Te tudhatod csak, Istenem !' 

Majd újra ekkép szól nekem: 
„Jósolj e csonttömeg felől! 
így szólj: Ti száraz csontok itt, 
Halljátok meg, mit Jahve mond!" 

„Ti csontok — mondja Jah, az Úr — 
Lelket fúvók belétek én, 
Hogy élővé legyen, mi holt. 
Inakkal látlak el legott, 
Növesztek rátok testet is, 
És erre bőrt adok mezül, 
S belétek fúvóm lelkemet, 
Hogy éljetek s higyjétek e l : 
A Jahve-Isten én vagyok!" 

Jóslék azért, mint mondva volt. 
Szóm hangza még s ím zaj riad . . . 
A csont, a hány, közelb-közelb, 
A míg a csont csontjára lel . . . 

Nézem . . . s inakkal rakva m á r . . . 
S ezekre hús s rá bőr borul; 
De — lélek bennök nem vala! 

* Mutatvány szerzőnek most megjelent „Bibliai tanulmányok" 
cz. kötetéből. 

így szóla hozzám újólag: 
„Jósolj tovább, ember fia, 
Jósolj s a lelket hívd emígy: 
A Jahve-Isten mondja ezt: 
Jöjj mind a négy szél tájiról, 
Jövel te lélek és lehelj, 
Hogy mind e holt élő legyen!" 

Jóslék azért, mint mondva vo l t . . . 
S a lélek rájok száll legott . . . 
Él és feláll az egybe mind, 
S temérdek az, mint nagy s e r e g . . . 

És szóla most: „Ember fia! 
No lásd, ímé e csontok itt, 
Az Izraelnek háza ők, 
Mely így borong panaszkodón: 
Ah, csontjaink elaszva mind, 
S reményünk veszve, mint magunk! 

Jósolj azért s ezt mond nekik: 
A Jahve-Isten mondja ezt : 
Sírhalmotok mind feltöröm, 
Sírból kihozlak népemül, 
S Jákób hónába viszlek el I 

S ha sírodat majd feltöröm 
S kihozlak onnan népemül, 
Hidd ám, hogy én a Jah vagyok! 

Belétek oltom lelkemet, 
S ott éltek majd az Őshazán, 
S nem háborít meg senki sem! 
De valld, hogy én-, Jah, megtevőm 
ígéretem!" — mond Jah, az Úr! 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Magyar evang. egyházjog. írta Mikler Károly. Budapest 
(Grill K.), 1906. 742 lap. Ára 15 korona. Megrendelhető a szerzőnél 
Eperjesen. 

Ez a testes kötet közel tíz éves fáradságos anyag-
gyűjtés eredményének erős evang. egyházkormányzati 
érzékkel való feldolgozása. 

Eredeti kútfőkből merített joganyaggal van itt dol-
gunk. Levéltárakból s eredeti jegyzőkönyvekből, nem-
különben, a zsinati törvény mellett a sok szabályrende-
letből vette anyagát. Minden tekintetben úttörő és gya-
korlatilag igen értékes munkát végzett Mikler, mert 
művével a lelkészeknek, felügyelőknek, ügyvédeknek és 
theologusoknak „az egyház alkotmányának és közigaz-
gatásának szövevényeiben útbaigazító vezérfonalat" adott 
a kezébe. Tudományos értékét pedig az a körülmény 
emeli, hogy a legújabbkori tudományos magyar egyház-
jogi írókhoz (Kőnek, Kovács Albert, Kossutányi és Ké-
részi) hasonlóan, a munkafelosztás elvét követve, „közös 
alapot keresett" evang. egyházunk jogrendszerében, mely 
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az egyházpolitikai törvények óta „a magyar államjog s 
főként a közigazgatási jog felette fontos részének tekint 
hető". S itt szerencsésen egyesül az íróban a magyar 
jogász alapossága és határozottsága a meleg ev. egyház-
szeretettel a közigazgatás összes ágaiban. 

Művét a hit, vallás, egyház, egyházjog és annak 
irodalma bevezető kérdései után két nagy könyvre osz-
totta, a melyeknek elsejében az alkotmánytörténetet, jog-
forrásokat s az egyház és állam, valamint a felekezetek 
közötti viszonyt, — s másikában a zsinati törvény (alkot-
mány) beosztását követve, az evang. egyház alkotmányát 
és közigazgatását tárgyalja. 

Legeredetibb s teljesen ú j nyomokon halad a má-
sodik könyv, a melynek a szabályrendeletekből készült 
„lelkészválasztásról" szóló nagy része külön tanulmány 
alakjában a minap a Schling-Griedberg-féle „Deutsche 
Zeitschrift fiir Kirchenrecht" szakfolyóirat XVII. évf. 1. 
s következő füzeteiben német nyelven is megjelent. 

A testes mű használatát rendkívül megkönnyíti a 
végén XIX lapon található „betűrendes tárgymutató", a 
melynek gondos és minden tekintetben megbízható el-
készítéséért hálával tartozhatik neki a szakember és a 
művelt laikus olvasó egyaránt. A „Rövidítések" is igen 
czélszerűen vannak felsorolva. 

Eveken át szemtanúi voltunk e nagy mű keletke-
zésének, a mellyel szerző hatalmas útbaigazító vezérfonalat 
és tájékoztatót adott az ev. egyház életében forgolódó lel-
kész és felügyelő kezébe, s a mellyel csakugyan méltó-
képen lerótta a magyar evang. egyház iránti hálaérzetét, 
a mely egyház — ma már egyetlen jogi főiskoláján — 
tíz évvel azelőtt az egyházjog és jogtörténet tanszékére 
hívta meg s az önkormányzati igazgatás valamennyi foko-
zatán számtalanszor bizalmával tisztelte meg. 

Nem lehet czélunk e nagy mű szakszerű bírálata, 
a mit más illetékesebb szakférfiakra kell bíznunk.* Csak 
jelezni akartuk a mű megjelenését s mintegy megjelölni 
annak külső technikáját. 

A midőn még megyjegyzem, hogy a művet a lel-
készek, tanítók és theologusok a szerzőnél Eperjesen 
10 koronáért kaphat ják meg, s a mű megírásáért a legtelje-
sebb elismeréssel adózom, Őszinte örömmel — az írónak 
legbecsesebb jutalma gyanánt — felhívom reá az olva-
sók szíves érdeklődését s a szakférfiak jóakaratú bírá-
latát. Olvassák és tanulmányozzák szorgalmasan magyar 
hazánk és evang. egyházunk javára és boldogulására. 
A szerzőnek tíz éves fáradozása mindenképen megérdemli 
e jutalmat. 

Sz. M. 

* A mű beható és szakszerű ismertetésére szívesen ad 
helyet a Szerk. 

BELFÖLD 

Az ország 1905. évi egyházi és vallás-
erkölcsi közállapotai , 

(Folytatás.) 

A felekezetileg vegyesházasságok száma 18,032-t 
tett ez évben, az összes házasságoknak 10 '57%'á t ; de 
míg az anyaországban H ' 9 2 % volt a vegyesházasságok 
aránya, a társországokban ez arányszám csak 1"95%-
A vegyesházasságok arányszáma általában véve folytonos 
emelkedést mutat ; az utolsó 25 óv alatt 7'2Q°/0-YÓ\ 
10 '577o ' r a emelkedett fel. A felekezetek mind nagyobb 
keveredésének, különösen a városokban, továbbá a sza-
badabb gondolkodás terjedésének egyaránt része van 
abban, hogy a vegyesházasságok aránya növekszik; de 
hogy a polgári házasság behozatala — mondja a jelen-
tés — is növelte a vegyesházasságok számát, az a fen-
tebbi táblázatból világosan kitűnt, mert az arányszám 
emelkedése a polgári házasság behozatalának első öt 
évében a legerősebb. Igen, ez áll ; de még sem oly arány-
ban, mint hirdetve volt, s a még sem oly nagy emelke-
dést a jelenlegi kulturális és közlekedési viszonyok mellett 
valószínűleg egyébként is elértük volna. A nemzetiségi-
leg vegyesházasságok csekély száma pedig épen az 
ellenkezőt bizonyítja, különösen azt, hogy a nyelvi kü-
lönbség sokkal erősebb válaszfal az emberek között, 
mint a vallás különbözősége, mely válaszfalat eddig a 
polgári házasság behozatalának sem sikerült ledönteni; 
s nem is fog sikerülni, mert azt csak a magyar nyelv 
és a magyar kulturának intenzivebb és nagyobb terje-
dése döntheti le, ez pedig független a polgári házas-
ságtól. Addig, míg lehet hazánkban oly felekezet és oly 
számos iskola, mely ridegen elzárkózhatik a magyar 
nemzeti nyelvtől és kultúrától, ne is beszéljünk e tekin-
tetben konszolidáczióról, s nevetséges, önmagát és mást 
ámító az olyan politika, mely e tekintetben a csekély 
különbözetet már nagy eredménynek tünteti fel. Báró 
Bánffynak e tekintetben tökéletes igaza van. 

Leggyakoribbak a vegyesházasságok a róm. kath. 
és az ev. ref. (6207), továbbá a róm. kath. és az ág. h. 
ev. (3004) között; e két kombináczió maga több, mint 
felét teszi az összes vegyesházasságoknak. A keresztyén-
izraelita házasságok száma 480 volt; 20-szal kevesebb, 
mint az előző évben. 

A születendő gyermekek vallására nézve az anya-
országban a vegyesházasságoknak 25'9%"ában történt 
szabályszerű megegyezés; ha pedig a római és görög 
katholikusok között kötött házasságokat, a melyek egy-
házi szempontból nem tekintetnek vegyesházasságoknak, 
figyelmen kivül hagyjuk, az esetek 29 '9%-ában létesült 
megegyezés. A vegyesházasságra lépők mind sűrűbben 
élnek e jogukkal. A polgári házasság első esztendejé-
ben, 1896-ban, a vegyesházasságoknak csak 17°/o_ában 
kötöttek megegyezést, azóta ez arányszám folytonos emel-
kedéssel a 30%-ot is majdnem elérte. 



A megegyezésekből ezúttal is a róm. kath. vallásnak 
volt a legnagyobb nyeresége (633"0); a legnagyobb vesz-
teséget pedig, ezúttal első ízben, nem az ev. ref. (213*0), 
hanem az ág. h. ev. felekezet (248'5) szenvedte. 

A 480 keresztyén-izraelita házasság közül 124 eset-
ben létesült megegyezés, még pedig 103 esetben a ke-
resztyén és 21 esetben az izraelita fél vallásának javára. 

Különben ezen nagyon érdekes és tanulságos ada-
tok álljanak itt tanulságul egész részletesen. Magyar-
országon a 17,585 vegyesházasságnál 4562 esetben léte-
sült (25-94%) megegyezés. 2103 esetben (46107c) az 
apa, 2459 esetben (53*90%) a z anya vallására. A róm. 
kath. egyház javára 2573, gör. kath. 214, ev. ref. 1200, 
ág. h. ev. 403, gör. kel. 134, unit. 17, izraelita hitfele-
kezet javára 21. 

Azon 1431 vegyesházasságból, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés szerint 
307 esetben az apa, 161 esetben az anya vallását fog-
ják követni a gyermekekek. Veszteség 146. Azon 1501 
vegyesházasságból, hol a vőlegény ág. h. ev., a meny-
asszony róm. kath., megegyezés szerint 171 esetben az 
apa, 475 esetben az anya vallását fogják követni a gyer-
mekek. Veszteség 304. Azon 1320 vegyeházasságból pe-
dig, hol az egyik fél ág. h. ev,, a másik fél nem róm. 
kath., de más vallású, 189 esetben létesült megegyezés, 
melyekből 71 esetben az ág. h. ev., 118 esetben a más 
vallást fogják követni a gyermekek. Veszteség 47. Ezen 
esetekben az ág. h. ev. egyház nyeresége a gör. kath. 
egyháztól 16, az ev. ref. 39, a gör. kel. 6, az izraelita 
hitfelekezettől 10; vesztesége pedig a gör. kath. egyház-
zal szemben 14, az ev. ref. egyházzal szemben 99, a 
gör. keletivel 3, az izraelita hitfelekezettel szemben 2. 
22 ág. h. ev. vőlegény és 15 menyasszony kötött házas-
ságot izraelita menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel; meg-
egyezés az előbbinél 6, az utóbbinál 4 az evang. és az 
előbbinél 1 és az utóbbinál szintén 1 az izraelita fele-
kezet javára. 5 ág. h. ev. vőlegény és 6 menyasszony 
kötött házasságot felekezeten kivüli menyasszonnyal, 
illetve vőlegénnyel, megegyezés nélkül. 

Azon 2770 vegyesházasságnál, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 550 
esetben az apa, 408 esetben az anya vallását fogják 
követni a gyermekek. Veszteség 142. Azon 3377 vegyes-
házasságnál, hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony róm. 
kath., 484 esetben az apa, 921 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség 437. Azon 2555 
vegyesházasságnál pedig, hol az egyik fél ev. ref., a 
másik fél nem róm. kath., de más vallású, 463 esetben 
létesült megegyezés, melyekből 308 esetben az ev. ref., 
155 esetben a más vallást fogják követni a gyermekek. 
Nyereség 153. Ezen esetekben az ev. ref. egyház nye-
resége a gör. kath. egyháztól 133, az ág. h. ev. egy-
háztól 99, a gör. keletitől 41, az unitáriustól 11, az 
izraelita hitfelekezettől 24; vesztesége pedig a gör. kath. 
egyházzal szemben 104, az ág. h. ev. egyházzal szem-
ben 39, a gör. keletivel szemben 6, az unitáriussal 4, 

az izraelita hitfelekezettel szemben 2. — 43 ev. ref. vő-
legény és 35 menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel; az előbbinél 11, az 
utóbbinál 13 megegyezés történt az ev. reform, egyház 
javára, és az utóbbinál 2 megegyezés az izraelita hit-
felekezet javára. 6 ev. reform, vőlegény és 11 meny-
asszony kötött házasságot felekezeten kivüli menyasz-
szonnyal, illetve vőlegénnyel, megegyezés nélkül.' 

A róm. kath. egyház Magyarországon az 1905-dik 
évben, a két protestáns egyháztól fent kimutatott hódí-
táson kivül, a gör katholikusokkal kötött házasságoktól 
eltekintve, kik között a gyermekek vallására vonatkozó 
megegyezés ki van zárva, az 1187 nem evang. vagy ref., 
de más vallásúval kötött vegyesházasságból megegyezés 
szerint vesztett 83 esetben, 320 esetben azonban részére 
biztosíttatott a gyermekek vallása. Nyeresége tehát itt 
is 227. Vesztesége a gör. kel. egyházzal szemben 60, 
az unitáriusokkal szemben 7, az izraelita hitfelekezettel 
szemben 16; nyeresége pedig a gör. keleti egyháztól 226, 
az unitáriustól 25, az izraelita hitfelekezettől 65, egyéb 
vallástól 3, a felekezeten kívüliektől egy. 157 róm. kath. 
vőlegény és 169 menyasszony kötött házasságot izraelita 
menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel; az előbbinél 40 
esetben a róm. kath. és 8 esetben az izraelita, az utóbbi-
nál 25 esetben a róm. kath. és 8 esetben az izraelita 
hitfelekezet javára létesült megegyezés. Két róm. kath. 
vőlegény és 2 menyasszony kötött házasságot egyéb 
(örmény) vallású menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel; 
3 megegyezés a róm. kath. egyház javára. Tíz r. kath. 
menyasszony kötött házasságot felekezeten kivüli vő-
legénnyel ; egy megegyezés létesült a róm. kath. egy-
ház javára. 

A felekezeten kívüliek és keresztyének között ösz-
szesen 40 házasság köttetett, csak a fentebb jelzett egy 
megegyezéssel. Izraelita és felekezeten kivüli között 15 
házasság köttetett, megegyezés nélkül. Keresztyén és 
izraelita között összesen 465 (a 15 felekezeten kivüli 
beszámításával volt feljebb 480) házasság köttetett. 104 
megegyezés a keresztyénség és 20 a zsidóság javára. 

Homola István. 
(Folytatása következik.) 

IRODALOM. 

Szerkesztő-változás. Kovács Sándor pozsonyi ev. 
theologiai tanár, a mint az Evangélikus Őrállóban jelenti, 
megválik a lap szerkesztésétől. A lap szerkesztését 
Geduly Henrik nyíregyházi lelkész fogja átvenni. Kovács 
Sándor visszavonulását részint egészségi állapotával, 
részint azzal indokolja, hogy az Evang. Őrálló az ő 
szerkesztésében, a legnagyobb gond és lankadatlan munka 
mellett sem tudott általános közlönnyé lenni és mindenütt 
gyökeret verni, — tehát nem akar a lap fejlődésének és 
gyarapodásának útjában állani. — Kovács Sándor vissza-
vonulásához nem kívánunk kommentárt fűzni, csak annyit 
jegyzünk meg, hogy az ő sorsában szinte a magunk 
sorsát látjuk. 



Újabban megjelent müvek. Szerkesztőségünkhöz 
újabban a következő megjelent munkák küldettek b e : 

Bibliai tanulmányok. Badácsi György sárospataki 
theol. akadémiai tanár. I-ső kötet. 8°. 170 oldal. Ára 
fűzve 2 korona. Kapható szerzőnél. Tárcza rovatunkban 
mutatványt közlünk belőle. 

Papi dolgozatok. I. kötet. Halotti imádságok. írta 
Jánosi Zoltán debreczeni ref. lelkész. 8°. 235 oldal. Ára 
díszes vászonkötésben 6 kor. Kapható Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóknál Debreczenben. 

Ismertetésükről gondoskodunk. 

EGYHÁZ. 

Lelkész választások. A Filó Lajos elhunytával meg-
üresedett lelkészi állást f. hó 20-án, illetve 21-én töl-
tötte be a nagykőrösi ref. gyülekezet. Először meghívás 
utján próbálták betölteni a lelkészi állást, ez azonban 
nem sikerült s így ki kellett hirdetni a pályázatot. Tizen-
négyen adták be pályázatukat s ezek közül kellett ki-
választani a gyülekezetnek azt, a kit Filó Lajos örökére 
méltónak ítélt. A sok jelölt köziil nem volt könnyű a 
választás, a mit mutat az is, hogy az első szavazáson 
egyik jelölt sem tudott abszolút szótöbbséget nyerni. A 
jelöltek közül Bakó József kenesei lelkész, országgyűlési 
képviselő, Molnár Albert fóthi és Biczó Pál kosdi lel-
készek kaptak jelentékeny szavazatot. Mivel az első 
szavazás nem vezetett eredményre, a választást vezető 
bizottság f. hó 21-re szűkebb körű szavazást rendelt el 
Bakó József és Molnár Albert között, a melynek ered-
ménye az lett, hogy Molnár Albert 640 szavazatával 
szemben 754 szavazattal Bakó József választatott meg. 
— Az orczi-i (Belső-Somogy) ref. gyülekezet Bús József 
piskói lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Kun Bertalan ünneplése. A tiszáninneni ref. egy-
házkerület püspöke: Kun Bertalan, f. hó 21-én töltötte 
be élete 90-dik esztendejét. Az agg pátriárka 65 év óta 
áll az Úr szolgálatában, s e nagy időből 40 esztendő 
óta ül a kerület püspöki székén és mint hivatalára nézve 
legidősebb püspök, 23 év óta lelkészelnöke a konventnek. 
Valóban különös kegyelme az Istennek az a testi és lelki 
erő, a mellyel a magas kor és a tisztségeivel együtt járó 
sok munka daczára még ma is rendelkezik. Miskolczi 
gyülekezete s a kerület egyházi és iskolai hatóságai szi-
vélyes ünneplésben részesítették az ősz pátriárkát a nagy 
évforduló alkalmából. — Igaz tisztelettel és ragaszko-
dássa l kívánjuk neki mi is, hogy a kegyelemnek Istene 
maradjon az ő hűséges szolgájával továbbra is! 

A könyörületes szívekhez! Megindulva olvastunk 
egy felhívást a Pesti Hirlap f. hó 24-diki számában, s 
ezt a felhívást mi is megismételjük, appellálván vele 
olvasóink könyörületes szívére. Az említett felhívás írója 
a felől ad hírt, hogy Újpesten egy 90 esztendős özvegy 
ref. lelkészné nyomorog, rokonok nélkül, mindenektől 
elhagyatva. Krizsán József volt veszprémi, majd tabi 
ref. lelkész özvegye ez a nyomorgó matróna. A szegény 
asszonyt rokonai vitték Újpestre. Rokonai azonban el-
haltak mellőle s egy év óta már csak az a 33 kor. 60 
fillér az összes jövedelme, a melyet az egyházmegyei 
özvegy - árva - gyámintézettől húz. Kilenczven esztendő 
terhével, szerető szívek nélkül ezen a kegydíjon élni 
valóban rettenetes nyomorúság. A könyörületes szivekhez 
fordulunk tehát, azzal a kéréssel, hogy ha már a hiva-
talos gyámintézetek nem tudnak segíteni a szegény öreg 
asszonyon, — segítsünk legalább rajta egyháztársadal-

milag. Mi már elküldtük czímére a magunk filléreit. 
Szeretettel kérjük olvasóinkat is, hogy cselekedjenek 
hozzánk hasonlólag. A szegény agg nő czíme: Özvegy 
Krizsán Józsefné, Újpest. Mező-u. 3. 

Hegedűs Sándor emlékezete. A dunántúli ref. 
egyházkerület, f. hó 31-dikére Komáromba összehívott 
rendkívüli közgyűlésével kapcsolatban, ugyanazon napon, 
d. e. 10 órakor tartja meg elhunyt főgondnoka: Hege-
dűs Sándor gyász-emlékünnepélyét. 

Az ó-budai ref. egyházban, a hozzánk beküldött 
évi jelentés szerint, a lefolyt 1906. évben az egyház-
tagok száma 2485 volt. Született 81, meghalt 51, kon-
firmált 28, hozzánk áttért 1, tőlünk kitért 3 egyén, 
eskettetett 11 pár. Bevétel volt 13,378 K 1 f., kiadás 
9326 K 71 f., pénztári maradvány 4051 K 30 fillér, a 
mely az 1905. évi vagyonállapottal szemben 109 K 93 f. 
emelkedést mutat. Mint ritka dolgot jegyezhetjük fel, 
hogy a kivetett egyházi adóból és a domesztikai járulé-
kokból mindössze csak 179 K 80 fillér maradt hátra-
lékban. 

A junk t im. Az „Alkotmány" cz. néppárti napilap 
nagy elismeréssel adózik gróf Ápponyi Albert kultusz-
miniszternek a kultuszvita'során tett ama kijelentéséért, 
hogy a prot. egyházaknak kilátásba helyezett 3 millió 
kor. segély biztosítására vonatkozó törvényjavaslatot majd 
csak akkor fogja benyújtani, ha az egyházak ügyének 
az a párhuzamos rendezése, a melyre törekszik, olyan 
stádiumba jutott, hogy annak egyértelműséggel és teljes 
harmóniában való elfogadása a képviselőházban is biz-
tosítva lesz. Konstatálja tehát az „Alkotmány", hogy a 
prot. egyházak segélyezése és a r. kath. egyház ügyei-
nek az 1848. XX. alapján való rendezése junktimban 
vannak egymással. Ezzel a junktimmal majd legközelebb 
foglalkozni fogunk; most azonban csak az „Alkotmány"-
nak s vele együtt a néppártnak akarunk valamit vála-
szolni entrefiléje végső soraira. Az „Alkotmány" ugyanis 
örvend azon, hogy a miniszter a protestáns ügyek ren-
dezésével kapcsolta össze a r. kath. ügyek rendezését. 
De csak azért örvend, mert ha így lesz, „akkor — úgy-
mond — nem félünk, hogy ismét csak a remény és Ígé-
retek kátyújában fogunk megfenekleni; mert a protes-
tánsok még mindig dűlőre tudták vinni a maguk ügyeit 
és kívánságait. A párhuzamos rendezés tehát majd csak 
magával ránt minket is a stagnálásból". — Erre a dicsé-
ret mezébe burkolt vádra csak azt feleljük, hogy ha mi 
protestánsok zörgettünk, ennek megvolt és megvan az 
igaz, a jogos a lapja ; és ha valamit sikerült elérnünk, 
csak azért történhetett, mert igaz és jogos alapon állot-
tunk. Hogy azonban most görcsösen ragaszkodik a kle-
rikalizmus az 1848. XX-hoz, a melyre pedig még csak 
nemrégen is anathemát és delendumot kiáltott, s hogy 
most ennek a törvénynek a révén az állam nyakába 
akarja akasztani azokat a terheket, a melyeket a főpap-
ságnak és az egyháztagoknak kellene viselniök, — az 
már sem az igazságnak, sem a jogosságnak az ismér-
veit nem hordja magán, hanem csak ügyes jezsuita furfang. 
Mi hangoztatjuk igaz és jogos követeléseinket ezután is ; 
de vegye tudomásul az „Alkotmány", hogy nem a junk-
timmal, hanem a junktim nélkül, mert semmi hajlandó-
ságunk sincs arra, hogy a gesztenyét mi kapargassuk 
ki a tűzből a klerikalizmus számára és újabb milliókat 
szorítsunk ki az államvagyonból a temérdek milliókkal 
rendelkező „szegény és nyomorgó" r. kath. papságnak, 
s mindezeknek a millióknak a ráadásául pedig megcsi-
náljuk azt az autonomiát, a mely után a klerikális urak 
vágyakoznak. 



I S K O L A . 

Személyi hir. Molnár Sándort, a budapesti ref. 
főgimnázium igazgatóját, a budapesti tanári kör alelnö-
kévé választotta meg. Gratulálunk! 

Iskolai aranykönyv. Scheffer Oszkár, néhai édes 
atyjának, Scheffer Károlynak az emlékére 2000 koronás 
ösztöndíj-alapítványt tett a soproni evang. főiskolánál, 
a melynek az alapítványtevő édes atyja hosszú időn át 
tanára volt. 

Az orsz. középiskolai tanáregyesület a mult héten 
bontotta fel az elnöki, alelnöki, főtitkári és szerkesztői 
állásokra beadott szavazatokat. Elnökké 73 szavazattal 
szemben 600 szavazattal újból dr. Beöthy Zsoltot, alel-
nökké ismét Négyesy Lászlót, főtitkárrá Pruzsinszky 
Jánost, szerkesztővé Lévay Edét választották meg. 

A ref. tanítók és a fizetésrendezés. A ref. tanítók 
országos egyesületének választmánya f. hó 16-án ülése-
zett Debreezenben. Az ülésen, egyéb tárgyakon kívül, 
szőnyegre került a fizetésrendezés égető kérdése is. A 
Debr. Prot. Lap értesülése szerint kimondta a választ-
mány, hogy ragaszkodnak a YI. egyetemes tanítógyűlés 
határozataihoz s az e határozat szerinti fizetésrendezést 
egy monstre-kiildöttség útján a közokt. minisztertől még 
e hóban kérelmezik. Kívánják a VII. egyetemes tanító-
gyűlés összehívását, a fizetésrendezésről benyújtandó 
javaslat tárgyalása idejére. Kérelemmel járulnak a Zsinat-
hoz, hogy a reform, tanítóknak az állami tanítókéval 
egyező fizetésrendezése tárgyában a maga részéről is 
írjon fel s ezáltal a ref. tanítóság ügyét támogassa. 
Egyúttal felhívják az egyházmegyei, városi és községi 
tanítótestületeket és egyesületeket, hogy az egyházme-
gyéken, kerületeken ugyanezt kérelmezzék s erre nézve 
részletesen megokolt előterjesztéssel éljenek. Az előter-
jesztés megfogalmazásával Sinka Lajost, a küldöttség 
szervezésével pedig a tisztikart és a választmányt s ennek 
élén az elnököt, Simon Károlyt bízták meg. Ugyancsak 
a tisztikar bízatott meg azzal, is, hogy lapok útján, 
körlevelekkel szólítsák fel az összes reform, tanítóegyesü-
leteket és testületeket, hogy a budapesti gyűlésre minél 
több képviselőt küldjenek s azokat megfelelő költséggel 
lássák el. 

GYÁSZROVAT. 

Id. Antalfi László, az alsó-vadászi ref. gyülekezet 
lelkipásztora, a tiszáninneni egyházkerület volt aljegy-
zője, az abauji egyházmegye kiérdemült esperese és 
tanácsbirája, 64 éves korában hirtelen halállal elhunyt 
f. hó 15-én. 

Kiss Pál, sülelmed-czikói ref. lelkész, 69 éves 
korában, lelkipásztorkodása 36 - dik évében, folyó hó 
7-én elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A Los von Bora mozgalom Ausztriában még min-
dig diadalmasan halad előre. A legnagyobb feltűnést 
az utóbbi időkben gróf Auersperg Guidó áttérése kel-
tette. Az Auerspergek a reformáczió kezdetén már annak 
pártolói voltak Krajnában, s bár későbben, az ellen-

reformáczió idejében, a római katholikus egyházba tér-
tek is vissza, a szabadabb szellem nem veszett ki a 
családból. A család leghíresebb tagja, költői nevén Grün 
Anasztázius, nem egy költeményében dicsőítette Luthert 
és a reformácziót. A most áttért gróf egy levelében így 
ír elhatározásáról: „Mivel én már régen belső ellentét-
ben voltam a katholikus egyházzal, úgy kilépésem ebből 
folyó kötelességszerű logikus cselekedetem, a mellyel a 
nyilvánosság előtt is szakítottam a katholikus egyházzal. 
Vajha népünk összes lanyha katholikusai ne csak a 
szónál maradnának, de cselekednének is. Ha áttérésem 
másokra utánozandó példa leend, úgy csak örülni fogok 
ennek, különösen, ha azok állásombeliek lesznek." (E. O.) 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb ós legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos 
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig meg-
károsult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi 
czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára 
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit 
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk, 
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért és 
ékszerekért ktild és kapja érette az ipartermékek 
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban 
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre 
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segí-
tendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Buda-
pesten, Erzsébet-körút 29.) olykép remél segíteni, hogy 
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választókot 
küld óra- és ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevő-
nek, a ki ezután ókszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell 
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát" 
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget 
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága ön-
magát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket 
szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogá-
sában részesítse. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 



P á l y á z a t 
a felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett kistótfalui 
ref. egyház lelkészi állására. 

Ennek jövedelme, a dunamelléki ref. egyházkerü-
let 1896. októberi közgyűlése 126. sz. végzése szerint, 
1210 koronára értékeltetett, s ezen kivül még kap állami 
kiegészítést, 695 korona 88 fillért. 

E lelkészi állás IV.. osztályú, s 1908. április 24-én 
lesz elfoglalandó. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények Dányi 
Gábor felsőbaranyai espereshez Kiscsányba (u. p. Oszró, 
Baranyam.) 1907. márczius 10-ig küldendők. 

Kunszentmiklós, 1907. január 24. 
Baksay Sándor, 

püspök. 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é l i f ü r d ö k ú r a 

a S Z E N T - L T J K Á C S - F Ü R D Ö B E N . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos el látás. — C s ú x - , k ö ^ w e n y - , 
i d e g - , b ö r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-
= = = = = merítő prospektust küld ingyen a = ; 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 
Szerkesztői üzenetek. 

P. J. K o l o z s v á r . Megkaptam s igen köszönöm. Egy számba 
lehetetlen beszorí tanom; de kettőben adni fogom. A kérdés per-
traktálása, a mint Sz. J. és a te fej tegetésed is mutat ja , valóban 
szükséges, s csak örülök raj ta , hogy a lényegben ti is úgy ítéltek 
a dolog felöl, a mint én. Szives támogatásodat továbbra is biza-
lommal kérem. Szives üdvözle t ! 

Sz. J. S z e n t m á r t o n k á t a . Czikkedet köszönöm. Más egy-
házi lapokban még nem jött reá vá lasz ; de jön legközelebb Po 
koly József czikke ugyanebben a kérdésben a mi lapunkban. Az 
alapszabályokat, kérlek, légy szives kidolgozni, mert én képtelen 
vagyok hozzájutni. Ha netalán szükséged volna a Belinissziói Egye-
sület és a Káivin-szövetség alapszabályaira, azokat megküldhetném. 
A kultuszvitában igen sok érdekes kérdés és indítvány vetődött 
fel, találhatnál közöttük olyat, a mit meg lehetne vitatni. Szives 
üdvözle t ! 

M. F. N a g y v á t y . Köszönet a kérdés alapos fej tegetéséért . 
Ütnünk kell a vasat, hogy a jó dolog bele ne fuladjon a közöny 
és a félremagyarázások tengerébe. A jegyzökönyveket már meg-
kaptam, de . . . de ! Levélben különben majd bővebben. Szives 
segítségedet, mind ebben az ügyben, mind más kérdésekben, biza-
lommal kérem ! 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 
A Bór- és Liíhion-tarlalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvényné l , a c zukorbe tegségné l , az 

e m é s z t é s i és l é l e g z é s i szervek hurutjainál. 
Szint/e- TÁpvczl Salvntorforríis-vállalat 

Budapest, V., Mudolfruhpart 8. 

G a H H E l f - r m 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkiili töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 

H a r m ó n i u m o k a f 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-itcía II. sz. (Tisztviselő-

telep), 
P i a n i n ó k -

Taneröknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

P f a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Ezen czéytáblán i s -
merhetők fe l azon ü z -
letek, a melyekben 
egyedül árusí t tatnak 
eredeti SINGEB var ró -

A m i gépeink nem 
szorulnak a jánlásra . 

Csak arra kérünk 
ügyeln i , hogy kellő 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16. Budapest: Vn., Kerepeai-ut 32. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
császári és -királyi szállít 

H E I M H . udvari szállító 
B t i d l a p e s t , T h o n e t - u a v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb, részére. Több 
mint 100,000 van belőle hsasnálatban 

Valódi 
csak ezze 

a vódö-
j e g y g y e j . 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
Már ia Valér ia utoisa ÍO. 

M E I D I N G E R - Ű F E N 
& H. H E I M ^ 



Mechanika. Üvegtechnika. 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabad kézi rajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
tanszerKészítő intézete, 

B u d a p e s t , VII., K á r o l y - k ö r ú t 3 . — T e l e f o n 4 2 - 0 5 . 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter űr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251 .sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

Orgonaépítési műintézet . 

R i e g e r Ottó 
i l lamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari o r g o n a g y á r a 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esörendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

| c g a r í® i | 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Hértani tanszerek 
Uetftő készülékek 
Vetítő iépek 

a l e g n a g y o b b választékban és 
legKitűnőbb Kivitelben HaphatóK 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kin. udv. hangszergyáros 

a m . k i r . zeneakadémia , sz ínházak , hadsereg, művészek stb. szál l í tója 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánl ja sa já t gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista,: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g j f á r é s r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott . Iskolával 30 

forinttól fel jebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos á rban ; kezesség minden egyes 
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
külön, kivánatra bérmentve küldetik. —Kivitel nagy-

ban ós kicsinyben. J 

Országh Sándor 
orgona- és 

hormoniumgyáros 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddel®, az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntstés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzők és részletes tervezet Kivánatra 

dfjmentesen kiildetík. 

KALLAI MOTORTELEPE 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „ G L Ó R I A " mo-
= t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 
B u d a p e s t , VI. N a g y m e z ő u .43 . 

szám alatt léteznek. 
Tessék a pontos czímre ügyelni! 

a jánl ja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
teit 3-5 évi részletfizetésre 

A ki tehát va lódi Kállai „Gló-
ria" m o t o ' t akar venni , az 
fordul jon b i z a l o m m a l ezen 

Te l jes j ó t á l l á s k i t ű n ő cséplésért . s z a k é r t ő c z é g h e z . ^ * ^ * ^ -

Ü H E a s z n á l t g ö z c s é p l ö - k ' é s z l e t e l i : c s e r é " b e i s v é t e t -
= n e k . — T e s s é k á r l a p o t k é r n i . = 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 évi = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Jutányos 
árak! 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. _ _ _ _ _ ^ 
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Orr > ' i iovarosi taKar 
rendes közgyűlését 

folyó 1907. évi február hó 9 én, d. u. 4 órakor 
központi osztályában (V. ker. Dorottya-utcza 4. szám, saját épüle-
tében) tartja, melyre a t. cz. részvényesek az alapszabályok 12., 
14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelentésének, 

valamint a mult évi zárszámadásoknak előterjesztése, a mérleg 
megállapítása, a nyereség felosztása s az igazgatóság és a fel-
ügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása iránti határozat-
hozatal 

2. Öt felügyelő-bizottsági tag választása három évre. 

Azon t. oz. részvényesek, kik a közgyűlésen részt-
venni és szavazati jogukat személyesen, vagy más meghatalmazott 
részvényes által gyakorolni óhajtják, szíveskedjenek az alapszabá-
lyok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 1906. évi deczember 
hó végéig saját nevükre írt részvényeiket még le nem járt szelvé-
nyeikkel együtt, legkésőbben 3 nappal a közgyűlés előtt, tehát 
legkésőbben bezárólag folyó évi február hó 6-ig a takarékpénztár 
központi vagy budai osztályában (V. ker., Dorottya-utcza 4. sz., 
vagy II. ker., Fő-utcza 2. sz. alatt) letenni; ugyanott a megvizs-
gált 1906. évi zárszámadások és a felügyelő-bizottsági jelentés 
példányai az alapszabályok 147. §-a értelmében folyó évi február 
hó 1-étől kezdve átvehetők. 

Budapesten, 1907. évi január hó 16-án. 

Az Egyestilt budapesti fővárosi takarékpénztar 
igazgatósága. 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját- , 
szást elsajátítani. Ssji 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-kűiön árjegyzék kérendő, 

HOBNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 37,057. 
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PROTESTÁNS" 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a kéziratok, e lól izelés i cs hirUctcsi díjak síb. 

intúzendök. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillír. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Egyházi törvényeink „szentesítése". Pokoly József. — Országos Református Lelkészi Egyesület. Morvay 
Ferencz. — I s k o l a ü g y : Felhívás a hazai ev. ref. tanítósághoz. Simon Károly. — B e l f ö l d : Az ország 1905. évi egy-
házi és valláserkölcsi közállapotai. Homola István. — M i s s z i ó ü g y : Kultura és keresztyénség. Takaró Géza. — K ü l f ö l d : 
A német képviselőválasztás tanulsága. H. I. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko l a . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — 
K ü l ö n f é l é k . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

Egyházi törvényeink „szentesítése". 
A ref. zsinat által alkotott egyházi törvények leg-

felsőbb jóváhagyása körül a jelenlegi kormány által 
követett s az eddigitől eltérő ú j eljárás élénk eszme-
cserére adott alkalmat úgy a zsinaton, mint a sajtóban. 
Es ez természetes is, mivel régi gyakorlatnak indokolat-
lan megváltoztatása nem jelentéktelen dolog. Különösen 
nem, ha a változtatás oly fontos és kényes területen 
merül fel, mint az egyház és állam közötti viszony, és 
oly államban, hol a felekezeti egyenjogúság, minden írott 
törvény daczára is, nem érvényesülhet teljesen. Vegyük 
még ezekhez azt is, hogy a való életben, épen a kor-
mány részéről, merültek fel egyes jelenségek, melyek a 
felekezetközi egyensúlyra nézve nem kedvezők. Mind 
ezek együtt érthetővé teszik, ha a kormány új eljárása 
nemcsak feltűnést kelt, hanem egyszersmind nyugtalan-
ságot is okoz. 

ily körűim ínyek között igen kivánatos a bennünket 
oly közelről érintő kérdés tisztázása. És azt hiszem, hogy 
nem végzek felesleges munkát, mikor e tisztázáshoz 
hozzájárulok. Teszem pedig ezt annyival inkább, mivel 
a tárgy körül kifejlett eszmecsere mindkét oldalán több 
oly mozzanatot látok, a melyeknek kiemelése, eliminálása, 
felettébb szükséges az oly annyira kivánatos tisztánlátás 
és megnyugvás érdekében. 

Miután a tényállás mindenek előtt egészen isme-
retes, kerülöm annak ismétlését. De annál nagyobb súlyt 
fektetek annak hangsúlyozására, hogy az egyházi törvé-
nyek legfelsőbb jóváhagyásának joga egyedül és kizárólag 
a legfőbb felügyeleti felségjog folyománya. 

£ 

Ez utóbbinak hangsúl yozása azért szükséges, mive 
már a zsinaton is igen erősen kidomborodott egyik oldal-
ról a „királyi jog" emlegetése, de még inkább azért, 
mert épen ezen lap 2. számában a felségnek oly jogok 
tulajdoníttattak, a melyek ellen, autonomiánk érdekében, 
őseink folyvást küzdöttek s küzdeni nekünk is köteles-
ségünk volna, ha illetékes helyen hangoztatnák azokat. 

A kérdés átlátszó tisztasága érdekében vissza kell 
utasítanunk minden olyan felfogást, mintha a király a 
prot. egyházak törvényhozásában, az egyház törvényes 
képviselete, a zsinat mellett egyenjogú társtényező, „a 
törvényhozás másik faktora" volna. Hiszen ez azt jelen-
tené, hogy az egyházunk ügyeiben való intézkedésre 
egyedül jogosult egyházi hatalom, az „ecclesiastica po-
testas", meg van osztva az egyház és az államfő, vagyis 
az egyház és állam között. Pedig a mi autonomiánk jel-
lege épen abban van, hogy az „ecclesiastica potestas" 
mindenestől fogva, a maga teljességében, az egyház tu-
lajdona s abból az uralkodó sem személyesen, sem királyi 
méltóságánál fogva, nem bír csak egy szemernyit sem. 
A XVIII. századbeli magyar királyok, sőt a pátens ide-
jében a jelenlegi uralkodó is, egyházfőséget vindikáltak 
maguknak egyházainkkal szemben. De mi eme törek-
vésnek mindig ellentállottunk s jogainkat, illetőleg auto-
nómiánkat megvédelmeztük a konzisztoriális egyházalkot-
mány kovászával szemben. Az 1790/1. évi 26. t.-czikk 
ennek egyik törvényes bizonysága, s a pátens vissza-
vetése a másik történelmi dokumentum. 

A ki a magyar királyt a magyar prot. egyházak 
törvényhozása egyik faktorának állítja, az ellentétbe kerül 

¥ 

Vegyünk orosz teát, rumot , l ikő?t 

S c h n i t z e r M ó r teaüzletében 
B U D A P E S T , VI., V á c z i - k ö r ú t 9. 

A l a p í t t a t o t t 1850 . 
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autonomiánk jellemével, az 1790/1. évi vallásügyi tör-
vénnyel, egyházaink egész múltjával és utat tör a kon-
zisztoriális egyházalkotmánynak, melynek sarktétele az, 
hogy a fejedelem a fenhatósági területén élő prot. egy-
házaknak törvényes és jogszerinti feje. 

Minden olyan érvelés, mely a jelenlegi kormány 
eljárását s a zsinatnak ezzel szemben való állásfoglalá-
sát abból a szempontból támadja, hogy a király a ma-
gyar prot. egyházi törvényhozás „másik faktora1 ', téves 
alapból indul ki s igy elvetendő. Hiszen autonómiánkat 
nem hogy megvédené, sőt egyenesen kiszolgáltatná a 
királyi, azaz az állami hatalomnak, jogot adván annak 
nemcsak az egyházi törvényhozásba, hanem az egyházi 
kormányzatba való tényleges s jogszerű beavatkozásra is. 

Ebből a szempontból kifogásolom azt is, hogy egy-
házi törvényeink legfelsőbb jóváhagyását „szentesítés-"nek 
nevezik. Használja e szót a kormányelnöki leirat, hasz-
nálja a zsinati elnökség, használják a szónokok és irók 
egyaránt. Holott a „szentesítés" csak az állami törvény-
hozásban fordulhat elő, annak az eljárásnak kifejezésére, 
hogy a király, mint a törvényhozás másik s egyenjogú 
faktora, a maga akaratával hozzájárul a törvénytervezet-
ben megnyilatkozó nemzeti akarathoz s így a nemzeti 
akaratban az állami szuverenitás teljességének bizonyí-
tékát szolgáltatja. 

A királynak ama joga, hogy egyházi törvényeinket 
legfelsőbb jóváhagyása alá kell terjesztenünk, a legfőbb 
felügyeleti felségjogból származik. Ezért a király nem 
társtörvényhozó egyházaink mellett, hanem azoknak ma-
gasan föléje van rendelve, mint az állami szuverenitás meg-
testesítője, képviselője. Igaz, hogy ez által egyházaink 
alárendeltetnek az állami szuverénitásnak, mi a protes-
tantizmusban otthonos államjogi felfogásnak teljesen 
meg is felel, — de egyszersmind ez adja meg a lehető-
séget bármely egyházi autonómiának is, szemben az 
állammal. 

Az egyházi törvényeknek legfelsőbb jóváhagyása 
nem szükségszerű folyománya a legtöbb felügyeleti felség-
jognak. Hazánkban csak az 1790/1. évi 26. t.-cz. statuálta 
ezt, az akkori „Magyarország" két prot. egyházára nézve. 
Azelőtt nem létezett ott sem, a mint nem létezik ma 
sem az erdélyi terület prot. egyházaival szemben. Az 
érintett törvényczikkbe is csak a mi jogaink ellen, vagy 
legalább is annak megszorításán buzgólkodó róm. kath. 
rendek sürgetésére vétetett bele. 

A legfelsőbb jóváhagyás joga, bármint jött is létre, 
az autonómiának korlátja s a bizalmatlanság szüleménye. 
Vele szemben tehát kötelességünk őrködni a felett, hogy 
tényleg ne legyen több, mint a jogos állami érdekek 
megóvásához szükséges legfőbb felügyelet. Őrködnünk 
kell a felett, hogy annak gyakorlása autonomiánk épsé-
gét ne sértse, de a mellett egyházaink államjogi hely-
zetét se érintse hátrányosan. Mindkettőt úgy érhetjük 
el, ha magunk szigorúan ragaszkodunk a törvényekhez 
és megkívánjuk, hogy az állam, illetőleg ennek csele-
kedni jogosított szervei is ugyanezt tegyék. Különösen 

ügyelnünk kell arra, hogy a törvényben biztosított jogok 
minimumához is ragaszkodjunk mindaddig, míg a törvény-
ben kifejezett bizalmatlanság minimuma is fennáll velünk 
szemben a gyakorlatban. Már pedig a legfőbb felügye-
leti jognak az előzetes czenzura útján gyakorlása — mint 
a törvényben elő van írva és a mint tényleg gyakorol-
tatik is — nem az állami sznverénitás követelménye, 
hanem az állami ommipotenczia gondolatának és az ural-
kodó vallás intézményének eszméitől telített állami egy-
házpolitika szülte bizalmatlanságnak szülötte a protes-
tantizmussal szemben. 

Most már az a kérdés, hogy mit mond a törvény ? ! 
Az 1790/1. évi 26. t.-cz. 4. §-a szerint „az alkotott káno-
nok és szabályok, csak miután a királyi főfelügyeleten 
átmentek és helybenhagyást nyertek, bírjanak érvényes-
ség erejével". 

A törvény szavai szerint zsinati „kánonaink és 
szabályaink" „érvényes erejéhez", azaz hatályához meg-
kívántatik, hogy azok a királyi főfelügyelet alá terjesz-
tessenek, ezen átmenjenek és királyi helybenhagyást 
nyerjenek. Ebből e contrario következik, hogy a mi egy-
házi törvényeink mindaddig nem léphetnek hatályba (bár 
szerintem „érvénnyel" bírnak), míg a királyi főfelügyelet 
alá nem terjeszttettek, míg e főfelügyeleten át nem men-
tek, míg a királyi helybenhagyást meg nem nyerték. 

Minthogy a királyi helybenhagyás kérdése a leg-
fontosabb, azért ezt kell nekünk mindenekelőtt elemeznünk. 

Az soha nem volt sem kétség, sem vita tárgya, 
hogy a helybenhagyás „királyi", azaz a felségnek sze-
mélyes ténye, melyet az állami törvényekben előírt módon 
gyakorol, vagyis 1848 előtt a törvényes kormányszékek, 
1848 óta a felelős minisztérium útján. De most egyszerre 
annál vitásabbá válott a helyben nem hagyás kérdése, 
t. i. hogy ez is „királyi" tény-e, melyet a Felség szemé-
lyesen gyakorol? 

A helyben nem hagyás, vagyis a jóváhagyásnak 
megtagadása történhetik hallgatólag és kifejezetten. Hall-
gatólag történt az 1791. évi budai kánonokkal szemben 
és kifejezetten úgy az 1881—2. évi debreczeni, mint az 
1891—3. évi budapesti zsinat által alkotott egyházi tör-
vényekkel szemben. Minthogy a hallgatás nem tény, 
ennélfogva csupán a két utóbbiról beszélhetünk, t. i. a 
debreczeni és a budapesti zsinat törvényeiről, melyeket 
a Felség, köztudomás szerint, nem hagyott jóvá abban 
az alakban, melyben hozzá fel terjeszttettek, hanem mó-
dosításokat kivánt s csak ezek megtörténte után adta 
meg a jóváhagyást. 

Nem gondolom, hogy akadjon valaki, a ki elvi-
tatni akarná, hogy ama két zsinat törvényeinek jóvá-
hagyás nélkül, bizonyos észrevételek kíséretében történt 
visszaküldése más volna, mint a jóváhagyás megtaga-
dása. Mert hiszen, bármily udvarias volt is a forma, 
melyben a munkálatok visszaküldettek s az észrevételek 
közöltettek, a dolog lényege az, hogy a törvények a jóvá-
hagyást nem nyerték meg, azaz a jóváhagyás tőlük 
megtagadtatott. Feltételesen kilátásba helyeztetett ugyan 



a jóváhagyás, de épen az a körülmény, hogy a feltéte-
leket teljesíteni kellett a jóváhagyás elnyeréséhez s a 
feltételek teljesítése nélkül a jóváhagyás soha be nem 
következett volna a munkálatok egészére: már eléggé 
bizonyítja, hogy a munkálatoknak a reájuk vonatkozólag 
felmerült egyes észrevételekkel kapcsolatban való vissza-
küldése nem más. mint a jóváhagyás kifejezett meg-
tagadása. És ha az elmondottak után is kétségben volna 
valaki az „észrevételekkel való visszaküldés" tényének 
természete felől: gondoljon arra a sorsra, a mely a 
debreczeni zsinat munkálatából a köznevelés és köz-
oktatásügyi részt érte. 

Már most a jóváhagyásnak és a jóváhagyás meg-
tagadásának eseteit állítsuk egymás mellé. Van-e a kettő 
között olynemű különbség, a miből arra lehetne követ-
keztetni, hogy a legfőbb felügyeleti felségjog más for-
mában, más állami funkczionáriusok által gyakorlaridó 
az egyik és viszont mások által a másik esetben? És 
van-e az idézett 1790—91-dik évi törvényben a leg-
kisebb nyoma is annak, hogy a helyben nem hagyás, 
vagyis a jóváhagyás megtagadása, ha ez nem hallgató-
lagosan történik, formailag más alkotmányos eljárást 
igényel vagy enged meg, mint a jóváhagyás ? Sőt ellen-
kezőleg : a törvény pozitív irányú rendelkezéséből, a 
ratio legis et juris szerint egyenesen az következik, 
hogy a jóváhagyásnak és a jóváhagyás akár feltételes, 
akár feltétlen megtagadásának egy és ugyanazon alkot-
mányos eljárási forma szerint, ugyanazon tényezőknek 
közreműködésével kell történni. Azaz, ha a jóváhagyás 
a királynak személyes ténye, melyet az állami törvé-
nyekben előirt módon gyakorol: akkor kell, hogy a 
jóváhagyás megtagadása is a királynak, az állami tör-
vényekben előírt módon gyakorlandó személyes ténye 
legyen. 

A „jóváhagyás", mely a legfőbb felügyeleti felség-
jognak alkatrésze, mely az állam életében oly sokszoros 
alkalmazást talál, soha és sehol sem vonatkozik a szó 
szoros értelmében vett „jóváhagyásra", azaz a placetra, 
hanem magában foglalja a jóváhagyás megtagadásának 
jogát is. A kettő épen olyan szoros egybefiiggésben van 
egymással, mint a törvényszentesités joga és a veto. 
A kinek joga van jóváhagyni, annak joga van — min-
dig a törvényekre gondolva — jóvá nem hagyni is. De 
viszont a jóváhagyást is csak az tagadhatja meg, a 
kinek joga van jóvá is hagyni. Hogy pedig a jóváha-
gyás előtt módosításoknak, pótlásoknak stb. megkivánása 
nem egyéb, mint a jóváhagyásnak feltételes megtaga-
dása: azt fentebb bővebben láttuk. Es most erre vonat-
kozólag is mondhatjuk, hogy módosításokat, pótlásokat 
stb. csak az kívánhat meg, a kinek joga van a nem 

teljesítés esetében a jóváhagyást megtagadni, a teljesí-
tés esetében pedig azt megadni. 

Az 1790—91-dik évi vallásügyi törvényből, vala-
mint általában a jog és törvény szelleméből az követ-
kezik, hogy az egyházi törvényeink legfelsőbb jóváha-
gyása körül régebben követett gyakorlat törvényes, 
alkotmányos, autonomiánk épségben tartására, egyházunk 
államjogi helyzetének s méltóságának megoltalmazására 
szolgáló volt. Sőt az a gyakorlat nemcsak a szokás által 
behozott „gyakorlat" volt, hanem a hasonló fontosságú 
ügyekben követni szokott törvényes eljárás, a közjogilag 
egyedül helyes eljárás, melynek mellőzése egyházunkon 
esett sérelem. 

Sajnálom, hogy zsinatunk más véleményen volt. 
Sajnálom, hogy a zsinati többség a kormánynak „a 
kérdéses törvényekre vonatkozólag felmerült egyes észre-
vételeit" a legfelsőbb jóváhagyás „előkészítésének" tekin-
tette és nem látta meg, hogy midőn a kormány amaz 
észrevételek kapcsán a zsinat által a Felséghez jóvá-
hagyás végett felterjesztett törvényeket visszaküldötte, 
tulajdonképen a törvények jóváhagyását tagadta meg, 
s ezzel egy jogot vindikált magának, a mellyel a tör-
vények értelmében, ő, t. i. a kormány, egyházunkkal 
szemben nem bír. Mert ebben a kérdésben épen az a 
lényeges, hogy egyházunk felett a legfőbb felügyeleti 
jog kit és mily alapokon illet meg; hogy ez a jog az 
arra jogosított tényező által, a törvényekben előírt alkot-
mányos módon gyakoroltatik-e minden részletében ? Azért 
akár „csak törvényeink szentesítésének előkészítése" 
néven nevezzük a kormány eljárását, akár udvariassági 
ténynek, hogy t. i. egyházunkat a jóváhagyás megtaga-
dásának kudarczától megóvja: tényleg az történt, hogy 
törvényeinktől a jóváhagyás — feltételesen bár és nem 
szavakban kifejezve — megtagadtatott s e megtagadás 
olyan tényező részéről jött, kit a törvény világos ren-
delkezése erre fel nem jogosít, s a kinek az lett volna 
a kötelessége, hogy a jóváhagyás megtagadásának tényé-
ben is kifejezésre juttassa az egyházunk és az állam 
között e részben fennálló jogviszony sértetlen fent'artásá-
nak szándékát. 

Hogy a kormány kérdéses tényében „nem a szen-
tesítéstől való elzárásról van szó" : ez mellékes dolog 
és lényegtelen ama sokkal fontosabb mellett, hogy t. i. 
a legfőbb felügyeleti jog gyakorlásának a törvényben 
előírt módja nem tartatott meg. És bárminő akadályokat 
gördítene is a kormány egyházi törvényeink jóváhagyása 
elé: ezek a konkrét viszonyok között elenyésző súllyal 
bírnának ama ténnyel szemben, mely egyházunk, de 
egyszersmind hazánk egyik sarkalatos alaptörvényét de-
valválja, közénk és a királyi felség közé magát nem az 
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illetékes és jogos formában állítja. Hogy ezt tette, ebben 
igen is jogsérelem van. 

Jól tudom, hogy a zsinati álláspont védelmezői 
hol keresik és találják az eddig előadottakban foglalt 
álláspontom gyöngéjét. Ott t. i., a hol az elnökség által 
kifejtett nézet ellenvéleményét keresték és ostromolták 
is, t. i. a „királyi jog" s a király emlegetésében, mivel 
szemben a „felelős minisziérium" intézményére hivat-
koznak, mint a mely intézmény törvény szerint képvi-
selheti s képviseli is — felelősség mellett — a felséget. 
Ezért mondhatta a zsinati elnökség is, hogy „a kormány 
jelenlegi eljárása református egyházunknak a törvényben 
biztosított közjogi helyzetét egyáltalában nem érinti, az 
1848. évi III. t.-czikk 6. szakaszában megállapított fele-
lős kormányzat elvének pedig jobban megfelel, mint az 
eddig követett gyakorlat, mely beleillik a dikaszteriális 
rendszerbe, de az alkotmányos felelős kormányzati rend-
szerrel nehezen illeszthető össze." (Zsinati jegyzőkönyv 
763. 1.) 

Hát legyünk tisztában mindenekelőtt azzal, hogy 
mikor királyi jogról szóltak, a kik szóltak, nem a király-
nak valamelyes ú. n. fentartott jogát értették, hanem 
az alatt a magyar állam szuverénitásából folyó felség-
jogot kell értenünk, mely jog, a nemzet akaratából a 
szent koronához s annak viselőjéhez, de nem valamely 
fizikai személyhez, hanem a magyar állam szuverénitá-
sának megtestesítéséhez fűződik. A királyról is szintén 
ebben az értelemben van és lehet szó. Csak félreértés 
szülhetett olyan kifejezést, avagy felfogást, mintha a 
kormány eljárásának kifogásolása valamely „királyi jog" 
megvédelmezése érdekében történt volna. Hasonlóképen 
félreértés következtében lehet a királynak a mi protes-
táns egyházunkkal szemben fennálló bármely külön jogo 
sítványáról s ennek oltalmáról beszélni. 

Eszünk ágában sincsen a király jogait védelmezni 
a felelős minisztériummal szemben. Még kevésbbé aka-
runk a királyra hivatkozással egyházunknak valamely, 
a magas összeköttetésből eredő fényt, tiszteletet, vagy 
ilyenre való jogokat bevezetni. Amaz nem a mi dol-
gunk ; erre pedig szükségünk nincs. Hanem igenis sér-
tetlenül fenn kívánjuk tartani minden eshetőségre nézve 
autonómiánk épségét s meg akarjuk oltalmazni egyhá-
zunk méltóságát azzal, hogy jelenlegi törvény szerinti 
államjogi helyzetét devalváltatni nem engedjük. 

Hogy álláspontunkat az olvasó tisztán láthassa, 
vissza kell térnünk a legfőbb felügyeleti joghoz s erről 
kell egyetmást elmondanunk. 

Pokoly József. 
(Folyt, következik.) 

Országos Református Lelkészi Egyesület. 
III. 

Szólani akarunk még a módozatokról is. 
A Lelkészegyesület megalakítása iránt a munkála-

tok folyamatban vannak. Az alapszabály készül s azon 

leszek, hogy azt minden érdeklődő megismerhesse, ahhoz 
mindenki hozzászólhasson. 

Hibáznék azonban mindenki, a ki e nemes moz-
galomban várakozó állást foglalva, mindent a buzgó, de 
végre is erőben korlátolt indítványozóktól várna s állás-
pontját a megalkotandó alapszabályoktól vagy a májusi 
kongresszus sikerétől tenné függővé. Hiszen maga a 
kongresszus sikere attól függ, minő mértékben támogat-
ják azt a lelkészek, hogyan s minő alakban alakul ki 
ott a közvélemény. Mint minden szövetkezetnek, a mi 
egyesületünknek is a tagok száma az életfeltétele, azok 
buzgósága és lelkesedése: éltető szelleme. Jobban mondva, 
azok nélkül egyesület létre sem jöhet s a legnemesebb 
törekvés is meghiúsul. Azzal nem kecsegtethetjük ma-
gunkat, mintha — a, mi legkívánatosabb volna — összes 
lelkészjellegű testvéreink az első felhívásra táborunkba 
állanának; de annyit merünk remélni — s talán nem is 
csalódunk — ha azt várjuk, hogy öt egyházkerületünk 
lelkészjellegű egyénei közül tekintélyes számú sereg gyűl 
kitűzött zászlónk alá. Azért akarunk a kivitel módozatai-
ról egyet-mást elmondani, a mi — természetesen — nem 
zárja ki azt, hogy más, esetleg czélravezetőbb módok 
ne vétessenek alkalmazásba. 

Én ezt az ügyet első sorban a már meglevő egy-
házi vagy lelkészi értekezletek jóakaratú figyelmébe aján-
lom. Karolják föl az eszmét és hívják össze kora tavasszal 
az értekezleteket és alakuljanak át, bevonván lehetőleg 
minden lelkésztársainkat, lelkészegyesületté (köri vagy 
egyházmegyei). A kitűzött — vagy hasonlókkal bővített — 
irányelvek alapján csináljanak alapszabályt, állapítsák 
meg a köri vagy egyházmegyei egyesületi tagsági díjakat 
(az orsz. egyesület mérsékelt tagdíjától eltekintve), s ta-
nulmányozzák és vitassák meg a czélul kitűzött vagy 
általuk kitűzendő hasonló kérdéseket, hogy a kongresz-
szus ideje készületlen ne találja. 

A kongresszusra meghívást nyer ugyan minden 
lelkészjellegű egyén (ha az alakuló gyűlés is így hatá-
roz), de a mi nézetünk az, hogy az a harmadfél ezer 
ember soha se jő össze, annyi ember tanácskozása szinte 
lehetetlen s a mellett óriási áldozatokat róna az egyes 
megjelentekre, a mi helyzetünkkel arányban nem állana. 
Másfelől, ha csak azok jelennének meg, a kikre nézve 
az áldozatnak nem tekinthető, kik e kirándulást maguk-
nak nehézség nélkül megengedhetik, ez a legjobb szán-
dék mellett is gátul szolgálna a valódi közvélemény 
kialakulhatásának. Mi a leghelyesebbnek tartanok a 
képviseltetés elvét. Azért tettük első helyre a tagdíj meg-
állapítását és a kérdések megvitatását. Mert az bizonyos-
nak vehető, hogy bármely egyesület küldötteinek meg-
választásában arra néz, hogy ki foglalkozott a szőnyegen 
forgó kérdéssel legalaposabban s főként kinek elfoglalt 
álláspontja áll legközelebb a többségéhez. A maga néze-
tének tolmácsolását s szavazatával érvényesítését bizo-
nyosan az ilyenre, vagy ilyenekre bízza. Úgyde a kér-
désekkel nem mindig a legjobb módúak foglalkoznak a 
legalaposabban; miért is a szellemi munka bajnokától 



méltánytalanság nélkül egyetlen egyesület sem várhatja 
s várja, hogy még anyagi áldozatot is hozzon a közügy 
oltárára, talán gyermekei szájától vonva meg azt. Ebből 
az következik, legtermészetesebben, hogy az egyes köri 
vagy egyházmegyei egyesületek, tagjaik számához s 
anyagi erejükhöz képest 1—2 vagy több képviselőt kül-
denének az országos gyűlésre, hol különben, ha tetszik és 
módjában áll, minden rendes tag is megjelenhetnék. E 
küldöttek terjesztenék elé megbízóik nézetét s azok 
értelmében állást foglalnának a felmerült kérdésekben 
s erről beszámolva, így állana elő az egészséges vér-
keringés a főben, szívben s a test legkisebb tagjaiban, 
így alakulna ki és pedig elég gyorsan, a valódi köz-
vélemény. 

De ez magában még nem elég. Az ország nagy, 
abban szétszórtan élünk. Nekünk más összekötő kapocsra 
is van szükségünk. Ezt egyetlen szervezett testület sem 
nélkülözi, mi se nélkülözhetjük. Ez egy hivatalos orgá-
num. Ezt én „sine qua non"-nak tekintem. E nélkül az 
érintkezés hiányos, még az összehívás is bizonytalan, 
mert valamennyi egyházi ügyekkel foglalkozó lap — 
könnyen elveszthető — rokonszenvét feltételezi. 

Ilyen orgánummá tehetnők valamelyik egyházi la-
punkat; de ez könnyen Eris almáját dobhatná egész 
mozgalmunk hullámai közé. De lehetne az egyesület 
saját orgánuma, mely nem venné fel a versenyt a tulaj-
donképeni egyházi lapokkal s tisztán ós kizárólag az 
egyesület érdekeit szolgálná. Ez havonként, legfelebb 
kéthetenkint megjelenő folyóirat lehetne, a melynek 
hiányát most a szervezés napjaiban érezzük különösen. 
Öt—hat lapban csak öt—hat ember agitálhatna egy és 
ugyanazon czél mellett s valószínűleg ugyanannyi irány-
ban, a mi az egységesítésnek nem eszköze, csak aka-
dálya lenne. S a mint az egyházi sajtó viszonyokat isme-
rem, lelkésztársaim többsége még így sem juthatna a 
kérdés ismeretéhez, vagy későn, vagy csak hallomás után. 

Már pedig felvilágosító, buzdító sorainknak czélja 
az és sikere is csak úgy lehetne, ha a kiknek írtuk, — 
itt az összes lelkészek — ahhoz hozzá juthatnak s azt 
elolvashatják. Ha a terv megnyeri tetszésüket, csatla-
koznak ; ha nem, napirendre térnek fölötte. De milyen 
sajnos lenne — feltéve, hogy egyik lap olvasói örömmel 
fogadnák — ha ennek lehetőségét is kizártnak kellene 
tekintenünk — pedig jó részt úgy lenne — hogy más 
kerületünk olvasói tudomást sem nyernek felőle. Olyan 
lap pedig sem egyházi, sem politikai egyáltalán nincs, 
a mely lelkésztársaink közt általános elterjedésnek ör-
vendhetne. Ezért látom én feltétlen szükségét a saját 
orgánumnak, a Református Lelkészek Lapjának. 

Hosszúra nyúlt czikkeimhez még csak egy pár 
szíves kérést csatolok ós pedig épen az elmondottak 
alapján. 

Egyiket egyházi s prot. irányú vagy ily ügyekkel 
foglalkozó lapjaink szerkesztőihez, s ez abban áll: hogy 
ha a kitűzött irányt, ha nem is egészében, de főbb 
vonásaiban helyesnek tartanák s a megindult mozgalom-

mal szemben némi rokonszenvet éreznek, szíveskedjenek 
b. lapjaikba legalább a novemberi gyűlés által kitűzött 
irányelveket s a bizottság megállapodásait szószerint át-
venni s közölni. Hogy aztán az egész czikksorozatból 
rövidebb vagy hosszabb kivonatokat közöljenek, az a jó-
indulat s az ügy iránt való rokonszenv mértékétől függ, 
én erre őket csak felhatalmazhatom, de arra nem kérhe-
tem. A felhatalmazást pedig szives készséggel megadom.1 

A másik kérésem lelkésztársaimat illeti, a kik t. i. 
e sorokat kézhez kapják s kegyesek lesznek talán el-
olvasásra is méltatni. S ez az, hogy a felvetett eszmék 
felett gondolkozni s eredményét egy vagy más lapban 
(remélem, ez a mi lapunk bárhonnan és bárkitől is e 
tárgyban írt közleményt elfogad)2 legczélszerűbben e köz-
ponti egyházi lapunkban közzé tenni az ügy érdekében ne 
terheltessenek. Nagy czélokat csak vállvetett erővel lehet 
létesíteni. Én a mi kitűzött czélunkat nemcsak nagynak, 
de jó czélnak is tartom. Ha sokan gondolkozunk így, 
hiszem, bízom benne, sőt fogadni merek, meg is lesz. 

Morvay Ferencz, 
a 12-es bizottság elnöke. 

ISKOLAÜGY. 

Felhívás a hazai ev. ref. tanítósághoz. 
Kedves Kartársaim! 

Mindnyájan ismerjük már a közoktatásügyi minisz-
térium tervezetét a tanítói fizetések rendezése tárgyában. 
Hetek óta vitatjuk azt, magánkörökben, nyilvános gyű-
léseinken. Mert szinte hihetetlennek tartjuk, hogy ez a 
tervezet, a melytől négy évtized szenvedéseinek meg-
váltását reméltük, olyan éles megkülönböztetést tegyen 
tanító és tanító között, a szerint, hogy állami vagy 
felekezeti iskolában teljesíti-e nemzetnevelő hivatását. 

Hihetetlennek tartjuk, hogy a kormány, míg egy-
felől a törvényhozók, sőt a hazafias közvélemény tapsai 
között hirdeti, hogy ebben a hazában minden népisko-
lának a magyar nemzeti szellemet, az egységes nemzeti 
gondolatot kell szolgálnia, s a melyik népiskola vagy 
néptanító ez ellen tesz, ez ellen dolgozik: annak kezé-
ből kérlelhetetlenül kicsavarja az iskola hódító fegyverét, 
— addig másfelől a legeszményibb magyar nemzeti szel-
lemű népiskolákkal szemben is csak a segélyezés állás-
pontjára helyezkedik, ha a szent három szín mellett, a 
felekezet valláserkölcsi nevelést hirdető lobogója alatt 
harczol a közös nagy czélért: az idők viharaival, a 
külső s belső ellenségek nyilt és alattomos támadásaival 
diadalmasan szembeszállani erős magyar nemzeti állam 
megteremtéséért. 

1 Igen lekötelezve érezném magamat, ha egyházi ügyekkel 
foglalkozó lapjaink az e tárgyban hasábjaikon netán megjelenendő 
czikkekröl engem, mint az intézö-bizottság elnökét, csak a meg-
alakulásig, tájékozás végett, az ügy érdekében, az illető számok 
beküldésével értesíteni kegyeskednének (Nagyváty, u. p. Baranya-
Szentlőrincz). 

2 A legszívesebben. Szerk. 



Hihetetlennek tartjuk, hogy a felekezeti tanítóság 
épen azon része, mely egy hosszú, erkölcsi és anyagi 
elismerésben rideg, mostoha múltban emberfölötti ön-
megtagadással teljesítette kötelességét a nemzetnevelés 
nagy munkaterén, — a 25—30 éves szolgálatú tanítók, 
a legkirívóbb mellőzésben részesüljenek. 

Pedig mindezeket kérlelhetetlenül igazolja a köz-
ismert tervezet, mert e szerint mathematikai valóság, 
hogy a felekezeti tanítók fizetése — a jövő tanítónem-
zedéké is — 40 évi szolgálatot véve a számítás alap-
jául, 10 évig évenként 200, 5 évig 300, 20 évig 400 
koronával lesz kevesebb, mint az államiaké. A régibb 
szolgálatú tanítókra nézve pedig — sajátságosan érthe-
tetlen — a szolgálati évek arányában növekszik a fizetés 
viszonylagos mostohasága, a mi pregnáns kifejezést nyer 
a 30 éves szolgálatnál. A 30 évet szolgált felekezeti 
tanító, 1907 július 1-én, az új fizetési rend életbelépése 
napján, 1200 koronával, 1908 október 1-én, a mikor az 
ú j rend kedvezése 200 koronával javít a helyzeten, 1000, 
1913 október 1-én — 40 évi szolgálat után — még 
mindig 800 koronával kap kevesebb fizetést, mint ugyan-
azon szolgálati idő mellett az állami tanító. 

Kedves Kartársaim ! Országos Egyesületünk választ-
mánya úgy gondolkozik, hogy önmagunk s közvetve ref. 
felekezeti népiskoláink eminens érdekei követelik, hogy 
a ref. tanítóság mint egy ember lépjen sorompóba s a 
tisztesség, törvényesség és lehetőség határai között min-
dent megtegyen a fizetésrendezésnek ebben a, reá nézve 
sérelmes, méltánytalan alakjában keresztülvitele ellen. 

A választmány január hó 16-dikán, Debreezenben 
tartott gyűlésében megállapította az akczió terveit, rész-
leteit, mellyel a küzdelem terére lép. 

Elhatározta a következőket: 
a) Lehető rövid idő alatt egy nagyobb küldöttség-

gel járul a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr elé, 
a fizetések méltányos rendezése ügyében. Ezt a küldött-
séget az orsz. egyesület választmányi tagjai, az összes 
hazai ev. ref. tanító-egyesületek, nagyobb testületek meg-
bízottai s a ref. tanítóság ügyét támogatni kész ország-
gyűlési képviselők fogják alkotni. 

b) Kérvénnyel járul a zsinathoz, hogy a maga részé-
ről is írjon fel az államkormányhoz, s erkölcsi erejének, 
tekintélyének egész súlyával sürgesse a felekezeti taní-
tók fizetésének, az állami tanítókéval ugyanazonos alapon 
való rendezését. 

c) Felhívja a hazai ev. ref. tanító-egyesületeket, 
testületeket, hogy egyházmegyénként és kerületenként 
ugyanazt kérelmezzék. 

E határozatokból kifolyólag testvéri szeretettel és 
bizodalommal hívom fel a hazai összes ev. ref. tanító-
egyesületeket, testületeket, hogy a miniszter úr őnagy-
méltósága elé járuló küldöttségbe nevezzék meg minél 
nagyobb számú megbízottaikat s úgy ezeket, mint az 
egyesületük (testületük) kötelékéhez tartozó orsz. egye-
sületi választmányi tagokat — a kik állásuknál fogva a 

küldöttségnek tagjai lesznek — anyagilag támogassák, 
hogy a feljövetelben akadályozva ne legyenek. 

Megbízottaik neveit közöljék velem február hó 
közepéig. Egy alkalommal közöljék velem azoknak az 
országgyűlési képviselő uraknak is a neveit s pontos 
czímét, a kik tudomásuk szerint megnyerhetők volnának 
arra, hogy a küldöttségben részt vegyenek, a kiket erre 
az elnökség lehetőleg egyénenként fel fog kérni, de az 
egyesületek (testületek) is már előzőleg kérjenek fel. 

A küldöttség fogadásának pontos idejét lapunk, 
általában a sajtó útján fogom közzétenni. 

Az egyházmegyei egyesületek, testületek szerkesz-
szék meg a lehető legrövidebb idő alatt az egyházme-
gyékhez s kerületekhez benyújtandó kérvényeket. (Ezekre 
nézve mintául szolgálhat a Sinka Lajos tisztb. elnökünk 
által megszerkesztendő s hivatalos lapunk útján közzé 
teendő zsinati kérvény.) S a mennyiben lehetséges, kül-
döttség által adják azt be az illetékes egyházi hatósá-
gok elnökségeinek. 

Kedves Kartársaim ! Nagy, a ref. tanítóság s nép-
iskola sorsának alakulására elhatározó horderejű küzde-
lem az, a melyre hívlak benneteket, arról a helyről, a 
hova a ti bizalmatok állított. 

Azt hiszem, mindnyájan egész lélekkel átérzitek ezt. 
S felesleges minden buzdítás, minden izgatás ott, a hol 
maga az ügy, maga a czél a legnagyobb izgató. Remé-
lem, hiszem — s engedjétek meg, ha a követelés hang-
ján is szólok — elvárom, hogy mindenki megtegye kö-
telességót. 

Isten legyen velünk s juttassa jóvégre igaz ügyünket! 
Hajdúhadház, 1907. január 22. 

Simon Károly, 
orsz. egyesületi elnök. 

BELFÖLD. 

Az ország 1905. évi egyházi és vallás-
erkölcsi közállapotai. 

(Folytatás.) 

Horvát-Szlavonországokban 1905-ben összesen 449 
vegyes házasság köttetett. A gyermekek vallására vonat-
kozólag 122 megegyezés létesült. Az apa vallására 34, 
az anya vallására 88. A róm. kath. egyház javára 108; 
gör. kath. 1, ev. ref. 2, ág. h. ev. 3, gör. kel. 8. 

Azon 37 vegyes házasságnál, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ág, h. ev., megegyezés szerint 8 
esetben az apa, 2 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. Veszteség 6. Azon 35 vegyes házas-
ságnál, hol a vőlegény ág. h. ev,, a menyasszony róm. 
kath., 12 megegyezés szerint mind az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség 12. Azon 37 
vegyes házasságnál pedig, hol az egyik fél ág. h. ev., 
a másik fél nem róm. kath., de más vallású, megegye-
zés szerint 1 esetben az ág. h. e.v,,. 2 esetben a más 



vallást fogják követni a gyermekek. Veszteség 1. Ezen 
esetekben az evang. egyház nyeresége az ev. ref. egy-
háztól egy; vesztesége pedig a görög kel. egyházzal 
szemben 2. 

Azon 24 vegyes házasságnál, hol a vőlegény róm. 
kath., a menyasszony ev. ref., megegyezés szerint 6 
esetben az apa, 2 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. Veszteség 4. Azon 36 vegyes házas-
ságnál, hol a vőlegény ev. ref., a menyasszony római 
kath., 18 megegyezés szerint mind az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. Veszteség 18. Azon 30 
vegyes házasságnál, hol az egyik fél ev. ref., a másik 
fél nem róm. kath., de más vallású, egy esetben az ág. 
h. ev. vallást fogják követni a gyermekek. Veszteség 1. 

. A róm. kath. egyház Horvát-Szlavonországokban, 
a két protestáns egyháztól fent kimutatott hódításon 
kívül, a 275 nem evang. vagy reform., de más vallá-
sával kötött vegyes házasságból megegyezés szerint vesz-
tett 6 esetben, de részére 64 esetben biztosíttatott a 
gyermekek vallása. Nyeresége tehát itt is 58. Nyeresége 
a gör. kel. egyháztól 64, vesztesége ugyanazzal szem-
ben 6. 

E szerint az 1905. évben az ág. h. ev. egyház 
vesztesége a gyermekek vallására vonatkozó megegye-
zéseknél, a róm. kath. egyházzal szemben Magyarorszá-
gon 450, liorvát-Szlavonországokban 18, összesen 468. 
Vesztesége más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon 47, Horvát-Szlavonországokban 1, összesen 48. 
Összes vesztesége tehát az 1905. évben az egész biroda-
lomban, a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben, a 
reverzálisok czímén 516. E nagy veszteségről tanúskodó 
szám, minden megjegyzés nélkül magában véve is sokat 
jelent. Jelenti azt, hogy az ev. egyház a veszteségek 
terén immár nemcsak aránylag, de számszerűleg is az 
első helyre került. Jelenti, hogy megfogyatkozott az 
ősök drága hite ós lángoló buzgósága. Jelentheti, hogy 
templom és iskola, az egyház egyéb intézményei és 
közigazgatása nem töltik be úgy hivatásukat, mint kel-
lene. És az egyetemes gyűlés ismert 1904. évi határo-
zatával még sem akarja, hogy ez ügy nyilvános tár-
gyalás és ellenőrzés alatt álljon. Legyen bölcs akarata 
szerint, én sem feszegetem tovább ; ne szólj szám, nem 
fáj fejem. 

Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyház-
zal szemben Magyarországon 579, Horvát-Szlavonorszá-
gokban vesztesége 22, összesen 601. Nyeresége más hit-
felekezetekkel szemben Magyarországon 153. Horvát-
Szlavonországokban vesztesége egy, összes nyeresége 152. 
Ennek levonásával az ev. ref. egyház 1905. évi összes 
vesztesége 449. Ezzel az ev. ref. egyház a veszteségek 
terén számszerűleg is a második helyre került, és habár 
a római katholikus egyházzal szemben még mindig 
csökkenően veszít, de határozott és czéltudatos törekvés 
és kitartó működés mellett bizonyít az, hogy a más fele-
kezetekkel szemben emelkedően hódít. Ezen örvendetes 
eredményt készséggel honoráljuk itt, habár nemcsak pro-

testáns felekezeti, de magyar nemzeti ügy szempontjából 
is czélszerűbbnek és íidvösebbnek tartanok, ha az ev. ref. 
egyház a maga újabb missziói pontjait nem annyira az 
ág. h. evangélikusok (Eperjes, Igló, Dobsina stb.), mint 
inkább a felekezetileg és nemzetiségileg is veszélyeztett 
gör. kath. és gör. keletiek között szervezné. Egyéni vé-
leményem ez, melyet minden egyéb érdek és szándék 
nélkül említek. Azért ne akadjon fel rajta senki sem. 

A gyermekek vallására vonatkozólag kötött meg-
egyezésekből az egyes felekezetekre eső nyereség ós 
veszteség, viszonyítva az 1868. évi LIII. t.-cz. 12. §-ához, 
Magyarországon 1896—1905-ig és Horvát-Szlavonorszá-
gokban 1899 — 1905-ig (csak ez időtől vannak adatok) 
a következő: 

Nyereség Veszteség 
Magy. H.-Szl. Együtt Magy. H.-Szl. Együtt 

Római katholikus . . . 5830 410 6240 — 
Görög katholikus . . . 95 1 96 — 4 4 
Evang. reform — — — 2454 83*5 2537*5 
Ág. h. evang — — — 2118 102 2220 
Görög kel — — — 889 220*51109-5 
Unitárius — — — 85*5 1 86*5 
Izraelita — — — 371 — 371 
Egyéb vagy felek. kiv. . — — — 7'5 — T5 

Összesen . 5925 411 6336 5925 411 6336 

Tekintélyes veszteség ez, még ha így felibe vesz-
sziik is, mely a jövőben kétségtelenül éreztetni fogja a 
maga szomorú következményeit, s ebből láthatjuk, hogy 
csak porhintő vak lárma a néppárt revíziót hangoztató 
politikai szózata. Dehogy is akarja azt komolyan, mikor 
így a törvény védelme és oltalma alatt teheti azt nyu-
godtan és bátran, a mit a múltban, a törvénnyel szem-
ben nem tehetett. 

Homola István. 
(Folytatása következik.) 

MISSZIÓÜGY. 

Kultura és keresztyénség. 
Milyen viszonyban állanak ezek egymáshoz? Mennyi 

különböző feleletet adott már e kérdésre a világ és még 
sem tudta örökérvényesen s mindeneket kielégítőleg 
megoldani. 

Voltak, a kik a kettőt elválaszták egymástól. 
Egyik tábor azt vitatta, hogy a kultúrához semmi 

köze a keresztyén vallásnak. És az álczivilizáczió baj-
nokai, az álfelvilágosodásnak, hitetlen és erkölcstelen 
művelődésnek zászlóvivői ma is ilyen jelszó alatt liar-
czolnak. Nekik nincs szükségük Krisztusra s az ő evan-
géliomára. Szerintük a keresztyén vallás nélkül is halad 
a tudomány, halad a világ. Sőt némely „bölcsek" már 
odáig jutottak, hogy a keresztyén hit egyenesen kerék-
kötője a tudománynak, a haladásnak. 

A másik táborban pedig a „sötétség fejedelmei" 
küzdenek ós azt hangoztatják, hogy a vizsgálódás, a 
tudományos kutatás ellensége a keresztyén hitnek: hogy 
az örökérvényű tekintélyt igénylő dogmákban való kétel-



kedés már magában hitetlenség és istentelen dolog; hogy 
az embernek hinni kell, s kötelessége elfogadni az egy-
ház által felállított dogmákat — vizsgálódás nélkül. 

Ez a két tábor hosszú idők óta szemben áll egymás-
sal és támadja egymást. Olykor-olykor csendesül az el-
keseredett küzdelem; kölcsönösen engedményeket tesz-
nek egymás részére. De azután újra még hevesebb 
konfliktusba keverednek. 

Vannak, a kik a kibékítésen fáradoznak. Különféle 
theóriákat állítanak fel, pl. a határok kijelölésével. De a 
kérdés ez úton még ma sincs megoldva. Mert ilyen nagy 
kérdésnek megoldásához több kell, mint emberi bölcseség. 

A kérdésre már csaknem 19 század óta megvan 
az egyetlen helyes felelet. Krisztus adta meg. A leg-
nagyobb kérdésekben a legnagyobb bölcseséghez, a világ 
Világosságához kell fordulnunk. 

A mi problémánkra nézve is több helyen megtalál-
juk szavaiban a helyes megoldást. De ezúttal csak arra 
az egyszerű s mégis végtelenül gazdag tartalmú példá-
zatra utalok, a mely a magvetőről szól, s a mely a leg-
tisztább és legvilágosabb felelettel szolgál a mi kérdé-
sünkre is. 

Mi kell a mag növekedéséhez? Két dolog; az egyik 
az egészséges, jó mag, a másik a jó termőföld. Az 
egyikről gondoskodik a magvető, a másikról az eke, a 
szántó ember. A legjobb mag is hiába esik a köves 
helyre. S viszont a legjobban megmunkált föld se te-
rem, a míg belé nem vetjük a magot. E két tényező 
kell a növekedéshez, haladáshoz, emelkedéshez. 

íme, a kultura s a keresztyénség egymáshoz való 
viszonyának nagy kérdése megoldva. Amaz útegyengetője 
emennek. Amaz szánt, emez magot ád. A keresztyénség 
felhasználja a kultura eredményeit, a tudomány vívmá-
nyait, de ezek fejében azt gazdagítja, belé életet ád. 

Tehát nem állhat egymással szemben a két tábor. 
Egy felséges eszme összebékíti őket, t. i. az Isten orszá-
gának eszméje. Ennek a szolgálatában kell állania e 
földön mindennek. Az igazi haladásra, a valódi emelke-
désre, az igazi czivilizáczióra való törekvésben összeölel-
kezik a „kultura" s a „keresztyénség" és nem törnek 
egymásra, hanem karöltve haladnak egymás mellett, és 
munkálkodnak a nagy eszme megvalósításán. A tudo-
mányos kutatásoknak, az iparnak és kereskedelemnek 
eredményei, s mindaz, mit e szó alá foglalunk: kultura, 
az embervilágnak roppant kiterjedésű szántóföldjén s az 
egyesek életében is a szántást végezi; előkészít a ma-
gasabb befolyások, nemesebb eszmék s czélok, szóval: 
az Isten igéje számára. 

A jó „aratást" tehát a kettő együttesen eredmé-
nyezi. A csupán kultivált elme, a tisztán tanult, művelt, 
iskolázott lélek nem több, mint a megmunkált föld. 
Akármilyen termékeny, bármennyire megbámulják az 
átlag-emberek: csak üres, bevetetlen föld, a melyre 
hiába jő el az aratás ideje. 

De másfelől a keresztyén vallásnak is szüksége 
van a kulturára. Néha ugyan megtörténik, hogy a szik-

lára hullott mag is megfogamzik, kihajt, gyökeret ver 
és sokszor szétfeszegeti a legkeményebb sziklatömböt is. 
De az ilyen csodás működése az isteni gondviselésnek 
csak kivételes. A rendes proczesszus az, hogy a mag, 
az Ige, megmunkált, meglágyított, mélyreszántott földre, 
engedelmes akaratra, fogékony lélekre és kész szívre talál. 

Kulturának és evangéliomnak tehát találkozni kell 
mindenütt. Különösen az oktató- és nevelő intézetekben. 
Az elemi iskolában nem elég az írás-olvasás, számtan, 
földrajz; sőt még az sem elég. hogy néhány unalmasan 
megírt s élettelenül előadott bibliai történetet a növen-
dékekre erőszakolunk. Vigyük oda az élő Igét, az ele-
venítő Lelket, a Krisztust. Es a legmagasabb fokon, 
az egyetemi életben is ennek kellene történni. Ma még 
ott állunk, hogy az egyetemekről szétbocsátott ifjúságunk 
legnagyobb része a szó mélyebb, t. i. evangéliomi értel-
mében épen nem mondható „művelt"-nek. Magasabb 
eszmék, mélyebb igazságok és nemesebb törekvések iránt 
megkeményedett elmével és szívvel, megcsontosodott, 
makacs akarattal jönnek vissza tanulmányaikról. Az ilyen 
lelkek pedig kultiválatlan, műveletlen földek, és nem 
hoznak igazi nemes gyümölcsöket, sem a társadalmi, sem 
az egyházi életben. Es itt a mulasztást csak protestáns 
egyházunk pótolhatja. Foglalkoznunk kellene a tanuló-
ifjúsággal és támogatnunk kellene azok munkáját, a kik 
már ez irányban mozgolódnak. 

Külföldön jártamban szerzett tapasztalataim között 
a legbecsesebbek egyikének tekintem azt, a mit az ifjak-
kal való foglalkozást s ezek nevelését illetőleg szereztem. 

A társadalmi és egyházi életnek egyformán köz-
ponti kérdése az ifjúság nevelése, képzése, a mely nem-
csak bizonyos ismeretekkel való elhalmozásban, de főként 
abban áll, hogy karakterüket megnemesítik s a lelki 
élet fejlődésének helyes irányt adnak. Az ilyen czélú 
ifjúsági egyesületeknek, szövetségeknek áldásait régi 
idők óta élvezik más nemzetek és más országbeli prot. 
egyházak. A magyar prot. egyházak pedig még mindig 
szűkölködnek ez áldások nélkül. Néhány ifjúsági egye-
sületünk, főiskolai hallgatókból álló szövetségünk vagy 
körünk van mindössze, s ezek is majdnem mind csak 
tengődnek. Pedig már régóta beszélünk, értekezünk, 
írunk, felolvasunk az ilyen mozgalmakról — hivatalos 
egyházi értekezleteken is. 

Menjünk már tovább egy lépéssel. Az iskolák nagy-
részt még kezünkben, a tanuló-, sőt akadémiai ifjúság 
nagy része még hatáskörünkben. Ezekhez még hozzá-
férhetünk. Vigyük be az evangéliomi erőket a nevelésbe, 
az iskolákba, felsőbb intézetekbe. Elemi iskoláinkban 
létesítsünk vasárnapi iskolákat, a gimnáziumok növen-
dékeiből alakítsunk bibliaolvasó ifjúsági szövetségeket, 
és akadémiáink fiatalságát szintén tömörítsük ilyen czélú 
szövetségekbe, s próbáljunk összeköttetést keresni a kül-
földi egyetemeken régóta virágzó ilyen főiskolai körök-
kel. így azután megérjük, hogy nemcsak szántogatunk, 
— úgy, a hogy — hanem mélyebbre engedjük az ekét; 
azután pedig, a mi különösen fontos: vetni is kezdünk. 



Az iskolákat kiegészítjük evangéliomi egyesületekkel. 
Az oktatást az evangéliommal. A kulturát a keresztyén 
vallással. 

És akkor majd nem emelkedik fel a ma még jogos 
panasz theol. akadémiáink részéről, hogy nagyon „kul-
turálatlan" anyagot kapnak a gimnáziumokból. Akkor 
majd nem kell zúgni világi nagyjaink, tudósaink, íróink 
egyháziatlan magatartása ellen. Akkor majd nem panasz-
kodnak lelkészeink a gyülekezet „intelligens" tagjaira, 
a kik soha sem járnak templomba és presbiteri gyű-
lésekre. 

Takaró Géza. 

KÜLFÖLD. 

A német képviselőválasztás tanulsága. 
A német birodalomban a mult héten zajlottak le 

a képviselőválasztások. Lapunk természete kizárja ugyan 
a politikai kérdésekkel való foglalkozást; de nem zárja 
ki a politikai események tanulságainak az elvonását. S 
a német birodalmi képviselőválasztások elég tanulsággal 
szolgálhatnak nekünk, magyar protestánsoknak. 

A német birodalmi választásokat a képviselőház 
feloszlatása előzte meg. Bülovv birodalmi kanczellár 
kénytelen volt a képviselőház feloszlatását javaslatba 
hozni a császár előtt, mert a ház és annak pártjai közül 
a r. kath. centrum- (alias: néppárt) és a szoczialista 
párt leszavazta a kormányt a délafrikai gyarmatpoliti-
kában. Az új képviselőház összealkotásában a birodalmi 
kanczellár által kiadott jelszó a „feketék" és a „vörö-
sek", azaz a r. kath. centrum- és a szoczialista párt 
megtörése volt. 

A szoczialista párt valóban érzékeny veszteséget 
is szenvedett a választásokon, a mennyiben alig fél-
erővel került vissza a parlamentbe. A „vörösek" felett 
tehát elég jelentékeny diadalt aratott a német hazatias 
érzés. A mi azonban a centrum-pártot, a „feketéket" 
illeti, arra nézve diadalmasan hirdetik, nemcsak a né-
metországi, hanem a magyarországi klerikális lapok is, 
hogy: „Centrum ist wieder Trumpf". Igen, a centrum-
pártot nem sikerült nemcsak letörni, de még csak meg-
gyengíteni sem a német nemzetnek. Ugyanakkora erővel 
került vissza a parlamentbe újra, mint a mekkorával 
azelőtt rendelkezett. 

De hát mi köziink nekünk, magyaroknak és épen 
magyar protestánsoknak mindezekhez ? A nagy német 
birodalom bel- és külpolitikáját illetőleg ugyan édes 
kevés; de a mi magyar politikánkat és annak jövendő 
nemzeti és kulturális irányoztatását illetőleg nagyon is 
sok, mert a mi politikai életünkben is megvan már a 
német centrum párt pendantjának a magva a néppárt-
ban, a mely ugyanolyan vezető szerepre és súlyra törek-
szik, mint német atyafisága. Egy konyhán főzik annak 
is, ennek is a politikáját. Ugyanazok a czéljai. Ugyanaz 
a jelleme. Ugyanazok a maga megerősítésére szolgáló 

eszközei. Nem érdektelen, hanem nagyon fontos tehát, 
hogy ezt a politikát és annak eszközeit komoly figye-
lemre méltassuk. 

Az afrikai gyarmatosítást a német birodalmi kor-
mány úgy mutatta fel a parlamentben, mint nemcsak a 
nemzeti vagyonosodás egyik forrását, hanem mint a 
nemzeti hegemónia és becsület kérdését. S mit felelt 
erre a német centrum-párt? Leszavazta a gyarmatpoli-
tikát, nemcsak, hanem harczba vitte ellene a német 
birodalom választóinak százezreit is a most lezajlott 
képviselőválasztásoknál. Ennek a nemzetietlen harcznak 
a jellemzésére idézem az „Alkotmány" január 27-diki 
vezető czikkének a következő passzusát: „Úr és sze-
gény, városi és falusi polgár, mágnás és proletár, hiva-
talnok és kereskedő egyaránt tudja, hogy szükség van 
a katholikus politikai pártra a parlamentben, és ez a 
tudat olyan erős, hogy még a naczionális felbuzdulás-
nak olyan erős hullámai sem tudják más meggyőződésre, 
más párthoz való csatlakozásra bírni a katholikusokat." 

Nem félremagyarázással, nem erőltetett belemagya-
rázással, hanem a szavak világos értelme szerint kon-
statálható tehát, hogy a németországi centrum-párt mit 
sem ad a „naczionális" érdekekre, s hasztalan buzdul 
fel a nemzeti érzés, kész azon is keresztülgázolni a 
saját klerikális czéljainak elérésénél. 

S hogyan jutott a német centrum újra győzelem-
hez ? Ennek magyarázatául újra csak az „Alkotmány" 
említett számának vezető czikkét idézem. 

„A centrum-párt mostani nagy sikerét első sorban 
a „Katholikus Volksverein"-nak köszönheti. Ennek a 
leghatalmasabb organizácziónak szálai hálózták be az 
összes kerületeket. A Volksverein bizalmiférfiai voltak a 
centrum főkortesei. A Volksverein összes tagjai áldozat-
kész apostolai és a részletmunkát végző közkatonái a 
választási mozgalomnak. A Volksverein röpiratai érlelték 
meg a katholikus népet annyira, hogy politikai meggyő-
ződésében meg nem ingathatja sem a szocziáldemokrá-
czia osztálygyűlöletre izgató vadsága, sem a hatalom 
terrorizmusa, sem a liberalizmusnak tetszetős varázs-
fuvolázása." 

A centrum-párt tehát, nem adva semmit a „naczio-
nális felbuzdulásra", a legteljesebb és legtökéletesebb 
szervezettel ment bele a választási küzdelembe, s ezért 
nyerte meg a győzedelmet. 

De hogy a szemeket még jobban kinyissuk, idézünk 
még egy harmadik passzust is az „Alkotmány" czikkéből. 

„Mindez azonban hiábavaló lett volna, ha a cen-
trum utasításait a papság a legnagyobb lelkiismeretesség-
gel végre nem haj t ja mindenfelé ; ha a papság szocziális 
tevékenységével olyan nagy bizalmat nem szerzett volna 
a nép között, és végül, ha a katholikus nép nem tartaná 
hite ellen való vétségnek a centrum-párt ellen való 
szavazást." 

Ezek az idézetek, azt hiszem, nem szorulnak bő-
vebb magyarázatra. Sapienti pauca! Az azonban kétség-
telenül megállapítható mind ezekből, mind a német válasz-
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tások eredményeiből, hogy a centrum-pártot nem a 
„nemzeti", hanem a pártpolitikai hatalmi érdek vezette 
a választásoknál, s hogy a centrum a győzedelmet a 
Volksvereinok útján való mesteri szervezésnek és a papi 
hatalom lelkiismereti kényszerítésének köszönheti. 

S vonjuk el már most a tanulságokat. 
Az új életre kelt klerikalizmus világszerte reávetette 

magát a politikára. A törvényhozás házaiban igyekszik 
magának vezető szerepet szerezni. S belátva azt, hogy 
sem nem az egyházi sajtó, sem nem a felvilágosodott 
körük, hanem a tudatlan és a papi hatalom által lelki-
ismeretében presszionálható tömeg útján érvényesülhet, 
a Volksvereinok útján igyekszik hatalmába keríteni az 
alsóbb néposztályok politikai szavazatait. 

Németországban, elég szégyenére a protestantiz-
musnak, politikai hatalomra jutott már ezen a réven a 
klerikalizmus, úgy annyira, hogy jóindulata és támoga-
tása nélkül a német birodalmi kormány szinte semmit 
sem tehet. A német centrum-párt hatalma és sikerei 
azonban lelkesítőleg hatnak más országok klerikálisaira 
is. Ez a lelkesedés s a klerikalizmusnak politikai hata-
lomra juttatására irányult törekvés hozta létre a magyar 
politikai életben is a néppártot és ennek biztosítása vé-
gett azokat a, papi vezetés alatt álló kongresszusokat, 
napi- és hetilapokat, röpiratokat, szövetkezeteket, olvasó-
és iparos-köröket, a melyek által a magyar nép egy igen 
tekintélyes része „lelkiismeretében" irányíttatik, mind a 
községi, mind a megyei, mind az országgyűlési képviselő-
választások alkalmával szavazata leadásában. 

A mit elért a centrum-párt Németországban, ugyan-
arra törekszik hazánkban a néppárt. Csak legközelebb 
emlékeztünk meg gróf Zichy Nándor egyik czikkéről, a 
melyben azt hirdeti, hogy nem kongresszusok, nem 
tanácskozások, hanem csak a törvényhozásban elfogla-
landó irányító befolyása mellett érheti el a magyar 
klerikalizmus a maga diadalát. íme, a német centrum 
példája megmutatja, hogy mire lehet kilátásunk, ha mi 
magyar protestánsok még idejében fel nem ébredünk 
szunnyadozásunkból. 

Serkenjünk fel azért, a míg nem késő! Felekezeti 
politikai párt alakítására ugyan ne törekedjünk, mert 
felekezeti pártnak a nemzet életének intézésében semmi 
helye sincs; de arra igenis igyekezzünk, hogy a kleri-
kalizmus politikai hatalomra ne jusson, mert az nemcsak 
a protestantizmus, hanem a nemzeti szellem és a nem-
zeti politika bukását vonná maga után. H. I. 

IRODALOM. 
Az élet igazi megszentelése. Dr. Lattrille kómári 

lelkész nyomán Hajdú Lajos báti evang. lelkész 8 egy-
házi beszédet adott ki a Miatyánkról. A beszédeket, bár 
megérzik rajtuk külföldi prot. testvéreink igehirdetésének 
a mienkétől eltérő íze, általában véve evangéliomi erő 
és komolyság jellemzi. Mint ilyeneket ajánljuk az ige-
hirdetők figyelmébe. A füzet, bérmentes küldéssel, 1 kor. 
50 fillérért az átdolgozónál kapható. 

A modern keresztyénség missziója a XX-dik 
században. írta és a budapesti Dávid Ferenez-egyesü-
letben felolvasta: Perczelné-Kozma Flóra. Ennek a csino-
san kiállított füzetnek az írója már nem ismeretlen 
olvasóink előtt. Perczelné-Kozma Flóra csaknem ugyan-
olyan jelentőségű a magyar unitarizmusban, mint Vargha 
Gyuláné a magyar protestantizmusban. Mindkettő lelkes 
híve és agitátora a maga hitének, s mindkettő nagy 
ügyességgel forgatja a tollat. Csakhogy míg Vargha 
Gyuláné a Krisztus, a Megváltó hűséges szolgáló-leánya, 
addig Perezelné csak az ember Jézus bámulója. S míg 
Vargháné a Krisztust, mint Isten egyszülött fiát s annak 
tudományát mint életet akarja a lelkekbe bevinni, addig 
Perezelné Jézust csak mint a legnagyobb altruista bölcset 
és szoczialistát bámulja és tudományát csak mint theó-
riát, mint filozófiát kívánja befogadtatni az emberi érte-
lemmel. Fentebb megnevezett füzetében is ezekről szól 
és a keresztyénséget, mint a legtökéletesebb altruista 
filozófiát mutatja fel a szocziális kérdések orvosszere-
képen. Kinek-kinek egyéni hite iránt tisztelettel viseltetünk; 
de annyit elfogultság nélkül is mondhatunk, hogy mind 
Perezelné, mind az egész unitarizmus roppant tévedésben 
van, a mikor az emberiséget ós a modern társadalmat 
az ember Jézussal s egy vallásfilozófiával gondolja nyo-
morúságaiból megválthatónak. Nem theória, nem filozófia 
kell ehhez, hanem a Jézus Krisztusnak, mint Isten Fiának 
ós Megváltónak a lélekbe befogadása és az életnek a 
Szentlélek által való újjászületése és megszentelése. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A dudari ref. gyülekezet Med-
gyasszay Vincze segédlelkészt, — a gálosi evang. gyüle-
kezet Böhm Richárd balti lelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Kerületi tanácsbiróválasztások. A dunamelléki ref. 
egyházkerület kiküldött bizottsága jan. hó 28-án bon-
totta fel a tanácsbirói állásokra beadott szavazatokat. 
A kerület tanácsbiróinak sorában a mult esztendőben 
nagy hézagok támadtak, úgy hogy öt lelkészi és egy 
világi tanácsbirói állást kellett betölteni. Sőt még most 
is egy nagy hézag marad a sorban, ott, a honnan He-
gedűs Sándor dőlt ki, a kinek helyére még nem rendel-
hette el a közgyűlés a szavazást. A mint értesülünk, 
jelöltek voltak nagy számmal, s a szavazatoknak egy jó 
része forgácsolódott el ennek folytán. A szavazás ered-
mény eképen megválasztattak lelkészi tanácsbirákká: 
Fejes Dániel jászkiséri, Dömök Péter őcsényi, Tóth Sán-
dor bácsfeketehegyi és Somogyi Kálmán ádándi lelkészek. 
Az ötödik helyre szűkebbkörű szavazás lesz Sógor Endre 
sámodi és Nagy Imre kórósi lelkészek között. A világi 
tanácsbirúságra egyetlen jelölt sem nyerte meg a szava-
zatok általános többségét, s ennek folytán Csontos Andor 
baracskai földbirtokos és Freysinger Lajos kir. közjegyző, 
egyházkerületi aljegyző mennek szűkebbkörű választásra. 
— A dunántúli ref. egyházkerületben, a Varannay Lajos 
és Oroszi Jenő között elrendelt szűkebbkörű szavazáson 
Varannay Lajos került ki győztesként és ő lett a kerü-
let új lelkészi tanácsbirája. 

Egyházi aranykönyv. Gecsei Péter, a tarczali ref. 
gyülekezet lelkipásztora, a ki 1904-ben a saját gyüle-
kezete templomába orgonát állíttatott s az iskola fel-
építéséhez 1000 koronával járult, legutóbb az örösi 
gyülekezetet részeltette bőkezű jóindulatában, az által, 
hogy az egyház javára 1200 koronás alapítványt tett, 
oly kikötéssel, hogy az az ő neve alatt kezeltessék, 



1000 korona kamatai minden évben a tőkéhez csatol-
tassanak, mindaddig, mig az 2000 koronára nem szapo-
rodik, a mikor azután a tőke kamatai az egyház köz-
szükségére fordíttassanak. Az 1000 koronán felüli 200 
korona rendeltetéséül pedig a nagylelkű adakozó azt 
szabta, hogy a kamatok minden év karácsony napján 
egy nagy családdal bíró szegény gyülekezeti tagnak 
adassanak, vagy ha ilyen nem volna, akkor a szegény 
iskolás gyermekek felruházására fordíttassanak. — Szacs-
vay Sándor főgondnok, az erdélyi ref. egyházkerület 
kolozsvári Szeretetházánál korábban tett 4000 koronás 
alapítványát legújabban 6000 koronára egészítette ki s 
az alapítvány kamatait ref. papleányok nevelésére ren-
delte fordítani. 

Püspöki egyházlátogatás. Gyurátz Ferencz dunán-
túli evang. püspök a tavasszal a győri egyházmegye 
gyülekezeteiben fog canonica visitatiót tartani. Az egyes 
gyülekezetek viszonyaira vonatkozó kérdőívek már szét-
küldettek a püspöki hivataltól. Az egyházmegye vezetői 
széleskörű intézkedéseket tettek arra nézve, hogy a 
buzgó és mindenek által szeretett püspököt méltó fogad-
tatásban részesíthessék. 

Az üllői ref. gyülekezet buzgósága. A hit munkás 
ereje szinte lehetetlennek látszó dolgokat művelt az üllői 
ev. ref. egyházban. Január hó 6-án Gyarmati Mihály 
presbiter és neje Varga Anna bejelentették, hogy , egy 
ezer koronás ú j harangot öntetnek és ajándékoznak az 
egyháznak. E szép ajándék hatása alatt, Mocsy Mihály 
lelkész indítványára egyhangúlag elhatározta a presbi-
térium, hogy a régi, fából készült harangállványokat új, 
kovácsoltvas állványokkal cseréli fel; a meglévő nagyobb 
harangot pedig, az összhang kedvéért, átönteti. Mindezen 
munkálatok fedezésére önkéntes adakozásra hívja fel a 
gyülekezet tagjait. A szószékből eszközölt felhívásnak 
meglepő eredménye lett, úgy hogy pár nap alatt 4500 
(négyezerötszáz) korona gyűlt össze és most az egyház 
olyan szerencsés helyzetben van. hogy három új haran-
got öntethet, melyek közül a legnagyobb 6 métermázsás, 
a középső 3, a legkisebb pedig 180 kilogrammos lesz. 
Az eddigi 120 adakozó közül — helyszűke miatt — csak 
a nagyobb adakozók nevét jegyezzük fel, hogy szép 
példájuk másokat is hasonló nemes cselekedetre buzdítson. 
Gőbölös István egyháztag és neje Mészáros Erzsébet 1200 
(egyezerkettőszáz) koronát adott külön harangra. 200 K-t 
adtak: Erős László és neje, Berényi Lajos és neje, Boda 
P. Pál és neje. Erős János és neje. 100 koronát ad tak: 
N. Boda János ós neje és Szálkái Mari. 50 koronát ad-
tak : Győri József T., H. Boda István, Erős András, 
Győri József V., Jurcsó Konrád, Győri Mihály, F. Erős 
János, Sallai József, Mészáros Sándor és neje, Gőbölös 
István Füstös, N. Boda András és fiai. 40 koronát ad tak: 
Mészáros Sándor. Mészáros András G., Tóth P. János 
és neje, Bodor Mihály és neje, B. Csorba István és neje; 
Gyarmati Károly. 30 koronát adtak: Boda Mihály L., 
Csorba Pál, Tóth Sándor Győri. 25 koronát Boda Sándor 
ós ezeken kivül igen sokan 20, 10. 5 koronákat stb. — 
Annyival elismerésre méltóbb az üllői református hívek-
nek ezen áldozatkészsége, mert csak a közelmúltban, 
1900-ban építtettek ú j orgonát közadakozásból, melyre 
3000 (háromezer) korona gyűlt össze; a mult évben pe-
dig a templomot padlóztatták 260 kor. közadakozásból. 

Elnémuló ós megkonduló harangok. Az Erdélyi 
Prot. Lap legutóbbi számában mély sajnálattal olvassuk, 
hogy Botházán és Magyarlégenen, a hol csak tíz évvel 
ezelőtt virágzó ref. egyházközségek voltak, ma már a 
szoros értelemben elnémultak a harangok. — Ezzel 
szemben azonban örömmel értesülünk a felől, hogy két 

másik helyen meg a régebben elnémult harangok újra 
megszólaltak. Az egyik Szászsebes, a hol országos köz-
adakozásból sikerült felépíteni a ref. templomot, most 
pedig, miután a kultuszminiszter megadta a lelkészi 
kongrua kiegészítését, szerveztetni fog a rendes lelkészi 
állás is. A másik hely Marostorda-megyében, a Mezőség 
szélén Mojos, a melynek kálvinista magyar népe szinte 
már teljesen beolvadt az oláhságba. Most azonban a 
pókakereszturi gyülekezet lelkipásztora : Farkas Károly 
és tanítója: Bud Tibor felvették az elárvult gyülekezet 
sorsát, és pedig biztató sikerrel. Már hosszabb idő óta 
átjártak vasárnap délutánonkint Mojosra; egy kis béres-
háznak egyik szobájában összegyűjtötték az embereket 
és hirdették nekik a magyar igét. A népben ébredezni 
kezdett az elaludt magyar vér ; egyre többen és többen 
emlékeztek rá, hogy őket is, meg minden ősüket magyar 
anya szülte, magyar mesével és magyar hitben nevelték. 
A kis házikó mindjobban megtelt, templommá magasz-
tosult, s már csak harang kellett, hogy legyen hirdetője 
is a föltámadott magyar életnek. Most már harang is 
van: Dósa László királyi főmérnök és Ilyés Sándor 
birtokos megajándékozták az imaházat szerény, de jó 
erős haranggal, a melynek hangja messzire hallhatóan 
hirdeti a mojosi r magyar népnek a pusztulástól való 
megváltását. — Oh! de még hány száz helyen hever-
nek Erdélyben a megszáradt magyar csontok! Mennyi 
buzgó lelkipásztorra, tanítóra, mennyi áldozatra volna 
még szükség, hogy azok a csontok összegyűjtessenek 
és a Lélek által megeleveníttessenek! Az elárvult, papok 
nélkül sorvadozó kálvinista gyülekezeteknek új életre 
keltése, a mint báró Bánffy legközelebb hirdette a tör-
vényhozás házában, nem csupán felekezeti, hanem a 
legnagyobb mértékben magyar nemzeti ügy volna. Bár-
csak megértenék ezt azok, a kiknek kezébe a nemzet 
sorsának intézése le van téve ! 

Hegedűs Sándor öröke. Mind a dunántúli ref. 
egyházkerületben, mind a budapesti ref. egyházban meg-
indultak már a mozgalmak és a tervezgetések arra nézve, 
hogy a Hegedűs Sándor elhunyta folytán megüresedett 
főgondnoki székek kivel töltessenek be. A dunántúli 
kerületben, úgy látszik a jelekből, gróf Tisza István 
lesz a főgondnok-jelölt. Gróf Tisza Istvánnak, már 
Hegedűs Sándor megválasztása alkalmával is tekintélyes 
pártja volt; most pedig valószínűleg egyetlen komoly 
jelöltje lesz a kerületnek. T~- Budapesten is tartottak 
már értekezletet a vezető körök a főgondnoki szék be-
töltése tárgyában, s a mint értesülünk, dr. Kovácsy Sándor-
nak, az egyház mostani algondnokának a személyében 
történt meg a megállapodás. 

I S K O L A . 

A budapesti ref. theol. akadémián jan. 29-én vég-
ződtek be az első félévi kollokviumok s tartatott meg 
az elsőévesek vizsgálata. A vizsgálat után a theologiai 
választmány tartott ülést, a melyen, egyéb adminisztratív 
ügyeken kivül, előterjesztette B. Pap István igazgató a 
tanári karnak a theologiai képzés reformjára vonatkozó 
tervezetét is, A tervezet, mely teljes mértékben meg-
nyerte a választmány tetszését, legközelebb lapunkban 
fog megjelenni s közöltetik a többi akadémiákkal is, 
megvitatás végett. 

A fizetésrendezés és a róni. kath. tanítók. Az „Or-
szágos Katholikus Tanügyi Tanács" küldöttsége jan. 25-én 
tisztelgett a miniszterelnöknél, a kultuszminiszternél és 



a képviselőház elnökénél, hogy átnyújtsa a r. kath. taní-
tók fizetésrendezése tárgyában a tanács által készített 
memorandumot. Wekerle miniszterelnök, a lapok közlése 
szerint azt felelte, hogy annak a kívánságnak, miszerint 
a felekezeti tanítók javadalma az államiakéval egyenlővé 
tétessék, a pénzügyi okok miatt, ez idő szerint nem tehet 
ugyan eleget, de törekvése oda irányul, hogy a különbség 
már a legközelebbi jövőben kiegyenlítessék. Gróf Apponyi 
kultuszminiszter válaszában hangsúlyozta, hogy a leg-
nagyobb méltánylással viseltetik a felekezeti tanítók val-
lásos népnevelése iránt, a rendezés mértékét illetőleg 
azonban kénytelen, pénzügyi okokból, fentartani azt, a 
mit a képviselőházban bejelentett. Meglehet, hogy még 
sikerül valamit javítani a dolgon ; e tekintetben azonban 
konkrét ígéretet nem tehet. Annyit Ígérhet csupán, hogy 
a benyújtandó törvényjavaslatban gondoskodni fog a 
kántori jövedelem beszámításáról; valamint módot fog 
nyújtani arra, hogy az állami és a felekezeti tanítók 
fizetése közötti differenczia kiegyenlítése megtörténhessék. 

Az állami középiskolai tanárok és a fizetésren-
dezés. Január 29-én az állami középiskolai tanárok egy 
része dr. Wágner Alajos igazgató elnöklete alatt érte-
kezletet tartott Budapesten, hogy a fizetésrendezés kér-
dését megvitassa. E tekintetben eddig háromféle terv 
merült föl. Az első a Széli-féle javaslat, mely szerint a 
tanárság kivétetik az állami tisztviselők státusából s 
kezdőfizetésként 2600 korona állapíttatik meg, 600 koronás 
ötödéves pótlékkal. Az igazgatók azonfelül 800, majd 
1600 korona pótlékban, a főigazgatók pedig 1600, 2400 
és 3200 korona pótlékban részesülnének. A másik terv 
a bírák fizetésrendezési ügyét veszi alapul s kívánja, 
hogy a tanárság egyharmada a IX., VIII. és VII. rang-
osztályba, az igazgatók fele a VII. és fele a VI. rang-
osztályba, a főigazgatók fele a VI. és fele az V. rang-
osztályba soroztassanak be. A harmadik terv a jelenlegi 
fizetési rendszert óhajt ja megtartani, csupán a korpótlék 
megkettőzését kívánja. A fizetésrendezési mozgalom elő-
adója Viszota Gyula volt, a ki ismertette az eddig föl-
merült terveket. A Széli-féle javaslatot nem ajánlja, 
mert nem nyújt automatikus előléptetést s a fiatal és 
középkorú tanárokra nézve a szolgálat 5 — 20. éveiben 
200—200 koronával kevesebbet tervez a mai fizetésnél. 
Ez okból más alapon kell keresni a fizetés rendezését, 
oly alapon, mint a milyenben más, egyetemet végzett 
tisztviselők és birák részesülnek. Vagy maradjon a tanár-
ság mai helyzetében, de ötödéves korpótlékai emeltesse-
nek fel 400 koronára s ez terjesztessék ki a főigazga-
tókra is; vagy pedig osztassanak be a tanárok a IX., 
VIII. és VII., az igazgatók a VII. és VI., a főigazgatók 
pedig a VI. és V-ik fizetési rangsorozatba. A korpótlék 
megmarad s átvétel esetén az addig kitöltött szolgálati 
idő beszámíttassék. A tetszéssel fogadott előadás után 
Rombauer Emil főigazgató a Széli-féle javaslat mellett 
szólalt fel. Utána maga az elnök jelentette be, hogy azono-
sítja magát Viszota javaslataival s czáfolva Rombauer 
egyes kijelentéseit, kifejtette, hogy a maga részéről egyedül 
a rangsorba való beosztásban látja a tanárság mél-
tányos érdekeinek kielégítését. Négyesy László, Bartha 
József dr. és mások fölszólalása után a gyűlés elhatá-
rozta, hogy kívánja a tanárságnak rangsorba való beosz-
tását, a birák fizetésrendezóse alapján, s fölkéri az 
Országos Tanáregyesületet, hogy a tanárok kívánságát 

.juttassa el a miniszterhez. 

EGYESÜLET. 

Ifjúsági gyűlések. A budapesti ref. ifjúsági egye-
sület minden kedden este, fél 8 órakor, az Erzsébet-
körút 7. sz. alatt, az udvarban balra, nyilvános össze-
jöveteleket tart ifjak és férfiak számára. Az összejövetelek 
közelebbi programmja a következő : február 5-én IzsákY. 
tart előadást Jeruzsálem ós környékéről; 12-én Bede 
István; 19-én Vidor Ágoston, Chrisostomus életéről; 
26-án Izsák F. Galilea tartományáról; márczius 5-én és 
az azt követő két keddi estén Tákaró Géza, Az ifjú és 
az élet czímen tart előadást. Mindenik estén rövid biblia-
magyarázat is lesz. 

A budapesti skót misszió nöszövetsége jan. 23-án 
sikerült szeretetvendégséget rendezett a Hold-u. 17. sz. 
alatt, melyen több érdekes és tanulságos dolog szolgál-
tatta a lelki táplálékot. Az énekkar két énekét, mit 
Vidor János vezetésével adott elő, a közönség nagy 
tetszéssel fogadta. Prém Margit hatásosan adta elő 
Szabolcska egy szép költeményét. Tóth József vallás-
tanár és Schorr Anna duettet adtak elő harmonium-kisé-
rettel. Idősb és ifjabb Vidor J. urak zongora- és har-
mónium - kettőst játszottak. Miss G. Ádám felolvasást 
tartott személyes tapasztalatairól a Fiji-szigeteken. Végül 
Csűrös István magyarázott a bibliából, az Eszter könyve 
egyik része alapján. A vendégség, daczára az olcsó 
jegyeknek, szép anyagi eredménnyel is végződött. A 
szövetség mindig nagyobb méretekben terjeszti ki mun-
káját. A mult évben több mint 2000 koronát fordított 
jotékony czélokra. 

A diák-nap. Február 10-én az egész világ keresz-
tyén diáksága imádságra gyűl össze. A budapesti diák-
szövetség is ez alkalommal, este fél 7 órakor összejöve-
telt tart a Hold-utcza 17. szám alatti teremben, melyen 
férfiak és ifjak fognak részt venni. Ugyanakkor a skót 
iskola földszinti iskolatermében nők számára külön össze-
jövetel fog tartatni. 

A budapesti Lorántífy Zsuzsánna-egyesület f. hó 
2-án tartotta meg évi közgyűlését és avatta fel, isten-
tisztelet keretében a saját diakonissza-otthonában kép-
zett nővéreket. A gyűlésről, az egyesület működéséről s 
a felavató ünnepélyről csak a jövő héten számolhatunk be. 
— Itt jelezzük, hogy az egyesület varró-óráin, a ref. fő-
gimnázium dísztermében, febr. 4., 11., 18., 25., és már-
czius 4-én, délután 7*6 órakor bibliamagyarázatok lesznek. 
A febr. 4-diki órán Sörös Béla losonczi lelkész a lelki 
élet ébredéséről; 11-én Szőts Farkas theol. tanár a nők 
szocziális munkájáról; 18-án B. Pap István theol. tanár a 
keresztyén optimuzmusról; 25-én Petri Elek lelkész a lel-
kek szeretetéről; márcz. 4-én Böszörményi Jenő kőbányai 
h. lelkész a modern ember vergődéseiről és küzdelmei-
ről fog szólani. 

GYÁSZROVAT. 

(xaramhidvégi Bodiezky Kálmán, zurányi nyu-
galmazott evang. lelkész és volt mosoni főesperes, 73 
éves korában, jan. 18-án elhunyt. 

Legyen áldott emlékezete! 



KÜLÖNFÉLÉK. 

A jezsuiták Ausztriában és Magyarországon. A 
jezsuiták osztrák magyar rendtartományának most meg-
jelent névtára szerint a rendtartományban van 12 rezi-
denczia, 1 stáczió, 6 kollégium, 5 domus probationis, 1 
szeminárium 366 páterrel, Í26 növendékkel és 235 koad-
jutorral, összesen 727 rendtaggal. A magyarországi rend-
házak a következők: a budapesti rezidenczia (10 páter 
és 5 koadjutor); a kalocsai kollégium (25 páter, 14 
növendék és 16 koadjutor); a kapornoki rezidenczia (3 
páter és 8 koadjutor); a pozsonyi kollégium (21 páter, 
41 növendék és 9 koadjutor); a szatmári rezidenczia és 
konviktus (6 páter, 1 növendék és 7 koadjutor); a 
nagyszombati domus probationis (15 páter, 8 növendék, 
22 koadjutor). Az összefoglaló kimutatás szerint 1906-
ban volt összesen 7310 páter. 4376 növendék, 3975 
koadjutor, tehát összesen 15,651 rendtag, kik 5 asszisz-
tencziába voltak beosztva. Minden asszisztenczia 5 pro-
vincziát foglal magában. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bólbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Újítás az ékszerek vásárlása körül. Számos 
panaszból tudjuk, hogy a vidéki közönség mindig meg-
károsult, valahányszor ékszer- és óraszükségletét külföldi 
czégek árjegyzékei alapján próbálta fedezni. Daczára 
ennek, rengeteg annak az összegnek a száma, a mit 
hangzatos hirdetések által félrevezetett közönségünk, 
évenkint az ellenséges érzelmű Ausztriába órákért ós 
ékszerekórt küld és kapja érette az ipartermékek 
salakját, oly árút, melyet az illetők saját hazájukban 
képtelenek eladni és ha azokat a magyar közönség előre 
látná, szintén nem venné meg. Ezen visszaélésen segí-
tendő, Polgár Kálmán műórás és ékszerész (üzlete Buda-
pesten, Erzsébet-körút 29.) olykép remél segíteni, hogy 
ezután vidéki komoly vevőinek terjedelmes választékot 
küld óra- és ékszerárúkból. Annak a komoly vidéki vevő-
nek, a ki ezután ékszerfélét, óhajt vásárolni, nem kell 
többé, mint a közmondás is mondja, „Zsákba macskát" 
venni, hanem felkeresheti bizalommal a nevezett czéget 
és kap bő választékot. Ez, a berendezés szolidsága ön-
magát dicséri és általa a nevezett műórás érdemeket 

szerez arra, hogy a hazafias magyar közönség pártfogá-
sában részesítse. 

Lapunk mai számában a hirdetések között a 
rákosszentmihályi ref. missziói egyház sorsjáték-húzásá-
nak nyereményjegyzéke van közölve. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. M. B á b o n y . A lapot megindítottam. A mi az előfizetési 

összeget illeti, arra nézve azt üzenem : „Legyen a te hited szerint!" 
Hanem az igért munkatársságra számítok ám ! Szives üdvözlet! 

P Á L Y Á Z A T O K. 

P á l y á z a t . 

A debreczeni főiskola bölcsészeti szakán, akadémiai 
tanári állásra, evang. ref. egyének részére pályázat hir-
dettetik. 

A megválasztandó tanár a középiskolai tanárképzés 
követelményeinek megfelelő előadásokat köteles tartani, 
a következő tudományok köréből-: 

latin és görög rendszeres nyelvészet összehasonlító 
alapon ; irodalomtörténet / szövegmagyarázatok. 

Mindez előadások összesen kötelezőleg legfeljebb 
heti 10 órán adandók elő. 

A pályázók minősítését illetőleg megkívántatik az 
egyetemi magántanári képesítés a classica-philologiai 
szakcsoportból; a mennyiben ez utóbbi a megválasztott-
nál hiányzanék, annak utólagos megszerzése a megvá-
lasztástól számított négy éven belül feltétlenül kötelező. 

Magántanári képesítés birtokában nem lévő pályá-
zók közül csak olyanok kérvénye vétetik figyelembe, 
kik szakbeli doktorok és középiskolai tanári okleve-
lük van. 

A megválasztott tanár az 1894. évi XXVII. tör-
vényczikkben szervezett országos tanári nyugdíjintézet 
jogosított és kötelezett tagja. 

Javadalmazása* rendes tanári fizetés évenként 4800 
korona, mely öt év után 5400, tíz év után 6000 koro-
nára emelkedik; lakáspénz 840 korona; ötöd éves kor-
pótlék 400 korona, melynek összege azonban 2000 
koronánál többre nem terjedhet. 

E fizetésből azonban nyugdíjjogosultság szempont-
jából egyelőre csak 4000 korona alapfizetés és öt ízben 
200—200 korona korpótlék számíttatik be. 

Míg a megválasztott tanár meg nem szerzi az 
egyetemi] magántanári képesítést, javadalmazása 4000 
korona alapfizetés, 800 korona lakbér és öt ízben 200— 
200 korona korpótlék lesz. 

A közvetlenül megelőzőleg rendes tanári minőség-
ben közép- vagy felsőbb iskolánál töltött szolgálati idő 
a korpótlék és nyugdíjjogosultság szempontjából beszá-
míttatik. 

A pályázati kérvények közhivatalban levők által 
felettes hatóságuk útján, mások átal közvetlenül, kellő-
leg felszerelve, életrajzi vázlattal, hatósági orvosi bizo-
nyítvánnyal, az irodalmi működést is feltüntető mellék-
letekkel ellátva, hivatalomban folyó évi február hó 25-ig 
nyújtandók be. 

Debreczen, 1907. január 23-án. 
Kiss Áron, 

püspök. 



P á l y á z a t . 

A debreczeni főiskola bölcsészeti szakán, akadémiai 
tanári állásra, ev. ref. egyének részére pályázat hirdettetik. 

A megválasztandó tanár a középiskolai tanárképzés 
követelményeinek megfelelő előadásokat köteles tartani 
a következő tudományok köréből: 

magyar nyelvészet; irodalomtörténet; szövegmagya-
rázat. 

Mindez előadások kötelezőleg Összesen legfeljebb 
heti 10 órán adandók elő. 

A pályázók minősítését illetőleg megkívántatik az 
egyetemi magántanári képesítés a magyar irodalomtör-
téneti vagy nyelvészeti szakcsoportból; a mennyiben ez 
utóbbi a megválasztottnál hiányzanék, annak utólagos 
megszerzése a megválasztástól számított négy éven beliíl 
feltétlenül kötelező. 

Magántanári képesítés birtokában nem levő pályá-
zók közül csak olyanok kérvénye vétetik figyelembe, 
kik szakbeli doktorok és középiskolai tanári oklevelük van. 

A megválasztott tanár az 1894. évi XXVII. t.-cz.-ben 
szervezett országos tanári nyugdíjintézet jogosított és 
kötelezett tagja. 

Javadalmazása: rendes tanári fizetés évenként 4800 
korona, mely öt év után 5400, tiz év után 6000 koronára 
emelkedik; lakáspénz 840 korona; ötödéves korpótlék 
400 korona, melynek összege azonban 2000 koronánál 
többre nem terjedhet. 

E fizetésből azonban nyugdíjjogosultság szempont-
jából egyelőre csak 4000 korona alapfizetés és öt ízben 
200—200 korona korpótlék számíttatik be. 

Míg a megválasztott tanár meg nem szerzi az egye-
temi magántanári képesítést, javadalmazása 4000 korona 
alapfizetés, 800 korona lakbér és öt ízben 200—200 ko-
rona korpótlék lesz. 

A közvetlenül megelőzőleg rendes tanári minőség-
ben közép- vagy felsőbb iskolánál töltött szolgálati idő 
a korpótlék és nyugdíjjogosultság szempontjából beszá-
míttatik. 

A pályázati kérvények, közhivatalban levők által 
felettes hatóságuk útján, mások által közvetlenül, kellő-
leg felszerelve, életrajzi vázlattal, hatósági orvosi bizo-
nyítvánnyal, az irodalmi működést is feltüntető mellék-
letekkel ellátva, hivatalomban folyó évi február hó 25-ig 
nyújtandók be. 

Debreczen, 1907. január 23-án. 
Kiss Aron, 

püspök. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR. 

A Bór- és Lithion-tartalmú. természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szint/e-Lipóczi Salvntorforrfis-vállnlot 

Budapest, V„ lludolf'rákpart H. 

T forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsiUapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkttll töltést Is száll ít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é í i f i i r d ö k ú r a 
a S Z E N T - L U K Á C S - F Ü R D Ő B E N . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű therinális-fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y * , 
i d e g - , toörbajok gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

"i "' " meritő prospektust küld ingyen a -"• •• — - — - — 

Szt.-Lukács-furdo igazgatósága Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 

Harmóniumokat 
inindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza II. sz. (Tisztviselő-

telep), 
P i a n ó k . P i a n i n ó k . 

» . Tanerőknek s lelké-
Arjegyzek ingyen szeknek külön száza-

és bérmentve. lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Ezen czégláblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

it mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16. Budapest : VII., Kerepeai-ut 82. 

IV., Muzeum-kömt 27. „ VII., Király utcza 62. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ n . , Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 



o r g o n a - é s 
h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. ós kir. udvari szállító 

R . -Pa lo ta ( B u d a p e s t m e l l e t t } 
A l a p í t t a t o t t 18©l -ben . 

Az 1885. évi kiál l í táson «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddelo , az 1904. évi vesz-
prémi kiál l í táson aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan ki tüntetés és el ismerés. 
Készít kel lemes és tömör hangú, legjobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid manka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, bogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Országh Sándor 

Mechanika. Üvegtechnika. 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

t a n s z e r e k . 

Legújabb rendszerű vetítő - gépek 
nép-, közép- és felső iskolák s z á m á r a . 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
t a n s z e r K é s z í t ő i n t é z e t e , 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és köl tségvetések ingyen és bérmentve . 

A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

Első magyar óragyár gó'zerö-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezésé t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n eszközl i 

M Ü L L E R J Á N O S 
M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII., Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k ingyen . 

Orgonaépítési műintézet, 

R i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YD., Garay-utcza 48. 

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csörendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

H a l á s z H u b e r t 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: VII. ker., Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvény^ 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokal, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

KALLAI MOTORTELEPE 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A v a l ó d i Ká l la i - f é l e „ G L Ó R I A " m ó -
r i t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 
B u d a p e s t , VI N a g y m e z ő u. 43. 

s z á n a la t t l é t e z n e k . 

T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

' e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t 

ajánl ja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
teit 3-5 évi részletfizetésre 

A ki t e h á t v a l ó d i Kál la i „ G l ó -
r ia" m o t o r t a k a r v e n n i , a z 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 
s z a k é r t ő 

H a s z n á l t g ö z c s é p l ö - k é s z l e t e k c s e r é b e i s - v é t e t -
= n e l r . — T e s s é l e á r l a p o t k é r n i . = 

A nagymélt. pénzügyminisztérium 1904. évi 71864. sz. 
rendeletével engedélyezett , ' illetőleg 1907. évi 104823. sz. a. 
engedélyével módosított 

Rákosszentmihály! 
Református Missziói Egyház 

sorsj átékdnak 
1907. január 25-én d. e. 10 órakor, hatósági kiküldöttek jelen-
létében megtartot t sorshúzása alkalmával kihúzott sorsjegy-
számok jegyzéke 140 nyereményről : 

ioóo korona értéket nyert : 94704. sz. 
500 „ „ „ 17445. „ 
100 .„ „ Í444S. „ 
50 „ „ „ 5928., 12251. sz. 

2 0 k o r o n a é r t é k e t n y e r t : 10850 30043 55677 86993 és 99330. 

10 k o r o n a é r t é k e t n y e r t : ^ 5 8 6 1 7 
J (4473 74905 96020 es 99720 szam. 

5 k o r o n a é r t é k e t n y e r t : 227 350 433 738 1046 1066 
1888 3803 5037 6378 7365 8098 10089 10192 10284 11315 11520 
12488 13174 13189 14575 14853 15368 15375 15462 15846 16242 
16290 16914 25437 26846 27220 27385 27584 36045 36056 38549 
38646 39887 39914 40089 40784 40833 40898 41437 41614 41639 
41878 42373 44003 44363 44693 44870 45885 47386 49963 49965 
50289 50560 51213 51272 51693 54345 56246 56854 57072 57208 
57215 57715 59749 59786 60115 61100 62031 63314 63635 64403 
65181 65322 65337 65345 65362 66545 67658 67669 08258 69196 
70265 70814 73425 74445 74492 75863 76378 76477 78979 80947 
81506 82081 82157 84138 85486 85602 86510 87283 87980 88554 
90103 90957 91084 92330 93019 93860 96252 96253 96256 98712 

99229 99235 és 99832. sz. 
A nyeremény tárgyak 1907. január 27-töl február 

hó 16-áig bezárólag vehetők át. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 é v i = 

jótállás melletti 

Egyházi szentedényeK, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak m | r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Jutányos 
árak! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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fl uiláohíru fleol-hnrmoniumok 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképvise lő je : 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészí tője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
legújabb árjegyzélf ingyen és bérmentve. 

Templomok , iskolák, da lá rdák ,kápo lnák 
és magánhaszná la t r a kiválóan a lkalmas. 
Zongorák, pianinók, c imbalmok d ú s 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javí tásában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/o kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
r abban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátí tani. 
Ára 5.— korona . 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő, 

Üraona-liarnioniuniok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár. 
QTC\\kl A C C r O I cs, és kir, udv, O I U W H O O L r \ J • hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá a jánl ja sa j á t gyárában készült , el ismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- c» fúvú-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangff lkozó-gerenda ! m btmery 
hegedű, gordonka , beil lesztése után 
sokkal jobb, e rősebb és lágyabb 
hango t nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe t i í i i i ; ; l o k i i K i - i f i ' r e m l a j a -

ví tássa l 4 fr t . 
Kezesség minden egyes hangszerné l . 

Legnagyobb gyár és raktár 
Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
tatott . Iskolával 30 forinttól 

feljebb. 
Az összes hangszerek j av í t ása kü-
lönleges, szakszerű pon tosságga l , 
ju tányos á r b a n ; kezesség minden 

egyes hangszerné l . 
Ár jegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, k ívánat ra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 

IIORNYÁNSZKY VIKTOB CS. ÉS KIK. UDVABI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN- 3 7 , 4 1 1 . 



P R O T í T A N S 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal . 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

* 

Szerkesztőség és kiadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előlizctcsi cs hirdetési díjak stb. 

intezendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z ó r c z i k k : Egyházi törvényeink „szentesítése". Pokoly József. — I s k o l a ü g y : Protestáns theologiai fakultás. 
Dr. Kováts János István. — B e l f ö l d : A „Lelkészárvák Szeretetháza" kérdéséhez. Keresztesi Samu. — Az ország 1905. 
évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai. Homola István. — M i s s z i ó ü g y : A Lorántffy Zsuzsánna-egyesületről. Referens. 
— K ü l f ö l d : Külföldi szemle. Dr. Szlúvik Mátyás. — E g y h á z . — I sko l a . — E g y e s ü l e t . — G y á s z r o v a t . — Külön -
f é l é k — H i r d e t é s e k . 

Egyházi törvényeink „szentesítése". 
II. 

A legfőbb felügyeleti jog, a magyar alkotmány, 
de egyszersmind minden modern s valódi alkotmány 
szerint is, mindenek előtt és mindenek felett — nem 
királyi, hanem az állami szuverénitásból folyó felség-
jog, az állam szuverénitásának lényeges alkateleme, fel-
tétlen követelménye. Megvan ott is, hol nincs király az 
államban, a hol tehát csak képletesen szoktak felség-
jogról beszélni. Vagyis igazában e jog az államfelségnek 
és nem a királyi felségnek joga. És előttünk, a mostani 
konkrét kérdésben, a legfőbb felügyeleti jognak ez a 
természete a fontos, az egyedül fontos, t. i. hogy gya-
korlásában az állami sznverénitás nyilatkozik meg. Mi-
után a legfőbb felügyeleti jog az állani életében különböző 
fokokon, részint maga a királyi felség által közvetlenül, 
részint a felsőbb és alsóbb rendű kormányzati szervek 
által közvetve gyakoroltatik, nyilvánvaló lesz, hogy — 
habár minden gyakorlás egy és ugyanazon állami szu-
verénitásból, mint forrásból fakad i s : különbség van 
az intézményeknek, hivataloknak s funkezióknak állam-
jogilag mérlegelt súlya s fontossága között, a mi a leg-
főbb felügyeleti jognak ki által való gyakorlásában is 
híven visszatükröződik. De többet mondok. Az intézmé-
nyek, hivatalok s tevékenységek szabadsága s jogai is 
annál több tiszteletben s oltalomban részesülnek, minél 
közelebb van a legfőbb felügyeleti jogot gyakorló tényező 
magának ennek a jognak forrásához. Példával is illusz-
trálom. A minisztériumok függetlensége kevesebb mér-

tékben érintetik a királyi felség közvetlenül gyakorolt 
legfőbb felügyeleti joga által, mint p. o. a vármegyéé 
a miniszter vagy főispán, az Írnoké a hivatalfőnök köz-
vetetlen végzett joggyakorlása által. 

Már most emlékezzünk vissza arra, hogy a leg-
főbb felügyeleti felségjognak a mi egyházi törvényeink 
jóváhagyására is kiterjesztését megállapító 1790—91. 
évi XXVI. t.-cz. a jóváhagyást és — a mi ezzel együtt 
jár — a jóváhagyásnak (feltételes vagy feltétlen) meg-
tagadását is a királyi felség személyes hatáskörébe utalta. 
Ez tehát azt teszi, hogy a mi egyházunk, törvényeinek 
jóváhagyása kérdésében, magának az állami szuver éni-
tásnak teljességével, illetőleg ennek egyetlen képviselőjével 
áll szemben. Az egyház súlya, méltósága és államjogilag 
elismert nagy fontossága nyer abban kifejezést, hogy 
az államot vele szemben megillető legfőbb felügyeleti 
jog, épen abban a kérdésben, melyben eminenter az 
egyház summa ecclesiastica potestasa megnyilatkozik, 
semminemű alárendelt kormányzati közegnek s szervnek 
nem veti alá, hanem e tekintetben az állami summa 
potestas közvetlen megtestesítőjének személyes ellen-
őrzése alá rendeli. Hogy ez a személyes ellenőrzés a 
törvények értelmében miképen gyakorlandó, az későbbi 
kérdés. De már ennyiből is kitűnik, hogy a jelenlegi 
kormány által inaugurált új eljárás igen is érinti refor-
mátus egyházunknak törvényben biztosított közjogi hely-
zetét. 

Az egyház közjogi helyzete és méltósága mellett 
nem közönyös az autonomia erejére és épségére nézve 
sem, hogy törvényeinek jóváhagyása vagy jóvá nem 
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hagyása közvetlenül a királyi felség személyes közbe-
jöttével történik-e vagy sem. Ugyanis az állam, midőn 
a koronával együtt a maga szuverénitásának képviseletét 
a Felségre ruházza, ezt olyan formák és lényeges intéz-
kedések között teszi, melyekkel az államnak minden-
nemű jogait és szabadalmait a legnagyobb, a legmesszebb 
menő garancziákkal veszi körül. Ebből nyilvánvaló, hogy 
az autonómiának nagy ereje, sértetlenségének erős biz-
tosítéka van abban, ha az autonomia legfőbb alkatrészére, 
t. i. a törvényhozásra vonatkozó legfelső jóváhagyási 
jog, mint a legfőbb felügyeleti jog egyik alkatrésze, 
egyenesen maga a felség által gyakoroltatik, a törvé-
nyekben előírt eljárás mellett. De viszont az is kitűnik, 
hogy a mostani kormány új eljárása érinti a ref. egyház 
autonómiájának törvényben biztosított sérthetetlenségét, 
mikor az egyházi törvények jóváhagyásának megtaga-
dását a maga származékos jogkörébe vonja, tehát oly 
tényezőnek a jogkörébe, meíy első sorban is nem bír 
azzal az állandósággal, mint a korona; másod sorban 
nincs kötve a korona hatalmát körülvevő alkotmányjogi 
biztosítékokhoz hasonló súlyú intézkedések és intézmé-
nyek által, hanem működésének legfőbb korlátai egy-
szerűen politikai természetűek, mint pl. a korona és a 
többség bizalma. 

Tárgyunk fontossága megérdemli, hogy még ha 
hosszadalmas leszek is, tovább foglalkozzam azzal a 
kérdéssel, hogy minő összefüggés van az egyház állam-
jogi helyzete, az egyház autonómiájának épsége és a 
kormány kezeihez alászállított legfőbb felügyeleti jog 
között? 

A mi az elsőt, t. i. az egyház méltóságát, vagyis 
államjogi helyzetét illeti: nem lehet arra hivatkozni, 
hogy a jelenlegi kormány új eljárásában is a teljes 
állami szuverénitás érvényesül; mert hát ha átruházott 
hatáskörben gyakoroltatik is a kormányzati szervek által, 
mégis csak egy és ugyanazon állami szuverénitás folyo-
mánya az így gyakorolt legfőbb felügyeleti jog. Nem 
lehet pedig erre hivatkozni azért, mert az intézmények 
és funkcziók fontossága, súlya, — mint említve volt — 
a felügyeleti jog gyakorlásának módjában is kell, hogy 
kifejezésre jusson; a mint hogy tényleg kifejezésre is 
jut. Ezért más az eljárás egy törvényhatósági szabály-
rendelet, egy társas egyesület alapszabálya, vagy egy 
törvényesen elismert vallásfelekezet szervezeti szabály-
zatának jóváhagyása, és más akár a reform, egyház 
törvényeinek, akár a róm. katholikus autonomiai szerve-
zetnek jóváhagyása körül. A felségjogok mindenikének 
gyakorlásánál kivétel nélkül feltaláljuk ezt a jellemző 
vonást. 

A második dologra, t. i. az autonomia erejére és 
sérthetlenségére vonatkozólag pedig azt kell megjegyez-
nünk, hogy egy kormány, a törvények szigorához való 
alkalmazkodásban, nem különben történelmi jogok tisz-
teletben tartásában mindig ama tényezőkre tekintettel 
fog eljárni, a melyeknek bizalmából mandátumát bírja. 
Ezért egy reakczionárius, avagy mondjuk: konzervatív 

színezetű kormány mindig fundamentális veszedelmet 
jelent, mert hasonló természetű többségre támaszkodva 
a jogorvoslat útját elvághatja, magának felmentvényt 
szerez és veszedelmes precedenseket alkothat. Vele 
szemben tehát sem a koronánál nem lehet oltalmat 
keresni, sem a parlamentben, mivel mindkettőnek bizal-
mát bírja és míg egyfelől maga járván el, a koronát 
nem exponálja s a felelősség erre nem is hárul, más-
felől pedig eljárása a nemzet akkori képviseletének 
akaratával, — mely képviseletet esetleg önmaga hozott 
össze és a mely akaratot önmaga szuggerál — meg-
egyezik. Ellenben ha az egyházi törvények legfelsőbb 
jóváhagyásának vagy a jóváhagyás megtagadásának 
ténye a korona közvetlen és személyes cselekvénye: 
bármely kormány is nagyobb körültekintéssel fog eljárni 
a korona exponálásában, mint eljárna, ha felelősségével 
nem kellene fedezni a korona tekintélyét is. A parla-
mentáris kormányzat köréből bőségesen kínálkozó példák 
kétségtelenül bizonyítják, hogy a legfőbb felügyeleti 
jognak az egyházi törvények megerősítése alakjában 
megnyilatkozó gyakorlata sokkal erősebb támasztékkal 
bír az autonomiára nézve, ha az a koronának, mint 
szuverénnek ténye, mintha egyszerűen a kormányé. 

Az elmondottak után nem szükséges hangsúlyoz-
nom, hogy mikor a korona közvetlen, személyes tényé-
ről, cselekvényéről beszélek, ezt mindig mai államjogunk-
nak megfelelően értem, tudniillik, hogy az a tény vagy 
cselekvény az 1848. évi III. t.-czikk 6. §-a értelmében, 
felelős miniszter közbenjárása, illetőleg ellenjegyzése 
mellett történik. Ezért kivánom, hogy miután az 1790/91. 
évi vallásügyi törvény egyházi törvényeink jóváhagyását 
a királynak tartotta fenn, tehát a jóváhagyás a kormány 
ajánlatára és felelőssége mellett történjék. De ugyan-
ilyen alakban kell történnie a jóváhagyás megtagadá-
sának is. 

Azt hiszem, hogy az előrebocsátottak nyomán most 
már áttérhetek annak taglalására is, hogy vájjon az új 
eljárásban csakugyan van-e valami olyan vonás, mely 
annak előnyéül számítható fel? 

Úgy olvasom a zsinati jegyzőkönyvben, hogy az 
elnökség kijelentése, illetőleg véleménye szerint a jelen-
legi kormány új eljárása jobban megfelel az 1848. évi 
III. t-cz. 6. szakaszában megállapított alkotmányos fele-
lős kormányzat elvének, mint az eddig követett gya-
korlat, „mely beleillik a dikaszteriális rendszerbe, de az 
alkotmányos felelős kormányzati rendszerrel nehezen 
egyeztethető össze". 

Őszintén megvallom: nem értem ezt a kijelentést. 
Nem értem, hogy miért való a régi dikaszteriális rend-
szerbe az az eljárás, hogy mikor a Felség jóváhagyása 
alá terjesztetik egy oda terjesztendő munkálat, a kor-
mány azt mondja a maga felelősségének tudatában a 
Felségnek, hogy ez a munkálat nem hagyható jóvá 
ezért, meg ezért. És miért felelne meg már az alkotmá-
nyos felelős kormányzat elvének jobban az az eljárás, 
ha egy ugyanolyan munkálatra azt mondja a kormány, 



szintén a maga felelősségének tudatában, a Felségnek, 
hogy ez a munkálat jóváhagyható ezért meg ezért. 
Hiszen a jóváhagyás és jóváhagyás megtagadása telje-
sen egy és ugyanazon felségjogból folyik, ugyanazon 
felségjognak pozitiv és negativ irányban való gyakorlása, 
s a kormánynak mindkettőért egyaránt viselni kell a 
felelősséget, úgy a Felséggel, mint az országgyűléssel 
szemben. 

A dikaszteriális kormányzat — a mennyire isme-
rem — csak abban a lényeges vonásban tért el a fele-
lős miniszteri kormányzattól, hogy nem volt politikailag 
felelős. Alkotmányos volt, — akár a mostani kormány-
zat, — mert az alkotmányban gyökerezett. Felelős volt 
a Felségnek, de felelős volt a törvényeknek is. De a 
nemzetnek, a nemzet képviseletének nem volt felelős, 
így állapították meg ezt a hazai törvények. Az intéz-
mény összes félszegségei és hibái a politikai felelősség 
hiányából s abból folytak, hogy jogi felelősségre is 
nehezen lehetett őket bírni a Felség bizalma esetében. 

Ha ezekben van a dikaszteriális kormányzat lénye-
ges jellemvonása: vájjon micsoda olyan elem van az 
egyházi törvényeink jóváhagyása, illetőleg a jóváha-
gyásnak feltételes megtagadása körül 1882-ben és 1893-
ban követett eljárásnál, mely inkább abba való s mely 
nehezen egyeztethető össze a mai alkotmányos felelős 
kormányzattal ? 

Bár mennyire keresem is az okokat, melyek „Appo-
nyi gyakorlatát" a Treforté s a Csákyé felé emelik a 
mai alkotmányosság korrektebb felfogása szempontjából, 
— sehogy sem tudom megtalálni. Ha csak arról nincs 
szó, hogy a kormány ..függetlensége" jobban kidombo-
rodik az uralkodóval szemben, ha ő a király legfőbb 
felügyeleti jogát úgy gyakorolja, hogy egyházi törvé-
nyeinkből a jóváhagyás akadályait saját maga kihagyatja 
s miután így az állami érdekeket megvédelmezte, csak 
azután javasolja a jóváhagyás megadását. Talán arról 
van szó, hogy holmi apró-cseprő dolgokkal a kormány 
ne fusson a Felséghez, ne tegyen jelentést s ne legyen 
kénytelen még az állami érdekek védelmére is enge-
delmet kérni a Felségtől. 

Hát én tökéletesen értem, ha a kormány a parla-
mentáris kormányzatnak a koronától való olyan függet-
lenítésére törekszik, mint a minő független az Angliában. 
Alkotmányosságunk egyik legnagyobb fogyatékosságát 
én is abban látom, hogy nálunk nem lehet elmondani 
azt, a mit Angliában, t. i., hogy a király uralkodik és 
nem kormányoz. De azt nem értem, hogy miért akar a 
kormány „nemzeti vívmányt" épen a mi rovásunkra 
kivívni. Azt sem értem, hogy oly messze kiható és alkot-

mányosságunk belső tartalmának átalakítására czélzó 
törekvést miért kell épen egy oly kérdésben kezdemé-
nyezni, a melynél — hogy enyhén szóljak — nem kell 
attól tartania, hogy a felségjogok gyakorlása kérdésében 
konfliktusba keveredhetik a koronával. Es nem értem 
még azt sem, hogy miért kell a református egyháznak 
örömmel konstatálnia az alkotmányosság ezen legújabb 
diadalát, holott az eddigi gyakorlat teljesen törvényen 
nyugodott, az egyház államjogi helyzetét, méltóságát, 
autonómiájának erejét jobban védte, az új gyakorlat 
ellenben neki semmi előnyt nem biztosit s körülötte 
minden mást változatlanul hagy. 

Bizony találhatott volna a kormány sok száz és 
száz tárgyat, a mely körül az alkotmányos felelős kor-
mányzat elvét jobban kidomboríthatta s érvényesíthette 
volna, mint a szegény kálvinisták eddigi jogviszonyának 
indokolatlan alterálását. Nem hozok fel sok példát, csak 
egyet. Ezt sem a nagyobbak közül. De ez is jellemző. 
Köztudomású, hogy minden alkotmányos felelős független 
kormányzat daczára a kormány a Felség előzetes jóvá-
hagyása nélkül egy 100,000 koronás tételt be nem 
illeszthet a budgetjavaslatba. Most tessék összehason-
lítani a 100,000 koronát egy harmadfélmillió, színmagyar 
lelket számláló, a nemzeti kultura terén megmérhetetlen 
szolgálatot tett és tevő autonom egyházzal. Melyik fon-
tosabb? Ott nem mer a kormány új gyakorlatot kez-
deni. Ellenben a mi autonomiánk körül, minden törvényes 
alap s minden legkisebb tárgyi indok nélkül, eltér az 
eddig követett gyakorlattól, holott tudhatta, hogy ezzel 
nyugtalanságot idéz elő. 

Mondja meg, a ki tudja s álljon elő vele nyiltan, 
hogy „Apponyi gyakorlatának" van-e a mi egyházunkra 
nézve bármi tekintetben előnye a Csákyé és a Treforté 
felett ? Ha van : vájjon ezen előnynek van-e jogalapja 
és van-e arra nézve biztosíték, hogy ama, még eddig 
az egész egyház előtt titokban levő előnyt a jövőben 
is megtarthatjuk ? Sehol semmi nyoma az effélének: 
sem a jogalapnak, sem a netaláni előny állandósításá-
nak. Pedig ez az utóbbi is fontos. Hiszen a gyakorlat 
által megszerzett előnyöknek erőszakos úton való elvesz-
tése még keservesebb, mint amaz előnyök nélküli, de 
törvényen nyugvó állapot. 

Ha így haladunk a „nemzeti vívmányok" terén, 
nem sokára el lehetünk készülve arra is, hogy a kor-
mány nemcsak törvényeink jóváhagyása megtagadásának 
jogát, hanem épen oly jogosan, épen olyan alkotmányos 
felelős kormányzati elvek alapján, a jóváhagyás jogát 
is magának szerzi meg. Én legalább sem törvénybeli, 
sem általános jogi argumentumot nem találok arra, hogy 
ez utóbbit lehetetlennek mondjam, ha az első lehető volt. 

1 (iauorii és Hausner Egy házfel szerelő és oltárépitő mii-
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Nagyon kérem egyházunk őrállóit, hogy egyházunk 
érdekeit ne rendeljék alá politikai nézeteiknek, nem 
magának az állami érdekeknek sem. Amaz kész vesze-
delem, mely már is nyakunkon van. Ez pedig az állami 
tényezők dolga. Hagyjuk azoknak. Hiszen úgyis elég 
buzgón és serényen nyirbálják függetlenségünket. 

Ha tisztán az egyház érdekeit nézzük, más szem-
mel fogjuk látni a kormány új eljárásának jelentősé-
gét is. 

Hiszen én magam is vallom, hogy törvényeink 
jóváhagyása tényében az új gyakorlat, ez alkalommal, 
semmi tárgy tekintetében nem jelent alterácziót. Azaz: 
épen azok lettek volna az „észrevételek", ha a kormány 
a maga megjegyzéseit előbb a királyhoz terjeszti is fel 
s a király hozzájárulása után küldi a zsinathoz. És tör-
vénykönyvünk, akár a régi, akár az új eljárás mellett, 
szórói-szóra, betűről-betűre ugyanazon intézkedéseket tar-
talmazza és ugyanazon jogerővel bír. Csakhogy ebien a 
kérdésben nem ez a fontos. 

A fontos, a lényeges, az egyedül számba vehető 
mozzanat az, hogy a jelenlegi kormány a törvények 
jóváhagyása körül a régi, a törvényeknek minden tekin-
tetben megfelelő s teljesen kifogástalan alkotmányosságú 
eljárást, a mely mellett egyházunk államjogi helyzetét, 
méltóságát, autonomiánk épségét, erejét védve láttuk, 
a melyben teljesen meg voltunk nyugodva, minden indok 
nélkül megváltoztatta, mellőzte. Az a fontos, az a lénye-
ges, az az egyedül számba vehető mozzanat, hogy ezen 
indokolatlan változtatással kapcsolatban olyan új eljárást 
vezetett be, mely a mi egyházunk s egyszersmind hazánk 
egyik sarkalatos alaptörvényének eddig közmegnyug-
vásra elfogadott értelmét megváltoztatta és pedig nem-
csak hogy nem előnyünkre, hanem egyenesen hátrá-
nyunkra. 

Hátrány már maga az indokolatlan változtatás, 
mert benne kifejezésre jut, hogy a kormány egyházunkat 
nem méltatja arra, hogy köznyugalmával törődjék, hogy 
az eddigi, megszokott és minden tekintetben korrekt 
eljárás fentartásával a jogfolytonosságot is fen tartsa. 

De sokkal nagyobb hátrány az, mit jelen czikkem 
derékrészében fejtegettem, hogy tudniillik a tételes törvé-
nyeken is változtatás esett, hogy ez reánk nézve jogsére-
lem, mert ily változtatásra semminemű kormány nem 
jogosult, mert a változtatás által nem csak szabadságunk 
s jogaink biztosítékához nyúlt, hanem ezt egyházunk 
államjogi helyzetének és autonomiánk erejének csorbítá-
sával is cselekedte. 

Én nem tudok megnyugodni a zsinati többség 
állásfoglalásában. Nem tudom helyeselni, hogy a zsinat 
belenyugodott a kormány eljárásába. De nem tudom azt 
sem jó dolognak tartani, hogy ebben a semmi tekin-
tetben sem kicsinylendő kérdésben az egyház egyeteme 
csak akkor nyert tájékoztatást, midőn bevégzett tények 
előtt állott. 

Lehet, hogy az elmondottakban tévedtem. Lehet, 
hogy vannak mozzanatok, melyekről tájékozódást nem 

nyerhettem. Lehet, hogy szándék nélkül ugyan, de mégis 
érzékenységet sértettem. Mindazonáltal kötelességemnek 
tartottam elmondani, a miket elmondottam és elhallgatni 
több oly dolgot, mely némely talányos kérdésekhez, 
felfogásom szerint, a helyes megoldás kulcsát adja. 

Az ellenvetéseket, a felvilágosításokat szívesen 
fogom fogadni és erőmhöz képest továbbra is hozzá 
fogok járulni e kérdés alapos megvitatásához, ha erre 
megfelelő alkalom nyílik. 

Kolozsvár. Pokoly József. 

ISKOLAÜGY. 
Protestáns theologiai fakultást! 

A közoktatásügyi költségvetés hosszúra nyúlt tár-
gyalásai véget értek. Ha mérlegeljük az elhangzott be-
szédeket, bizony sokra ráillik az írás szava: „megméret-
vén, könnyűnek találtatott". Hallottunk sok mindenféléről. 
Hallottunk tudományos világunk fogyatékosságairól, sőt 
botrányairól is. Csak egy nagy visszásságról nem esett 
szó, a melyet oly nagy megütközéssel hallanak tőlünk a 
többi protestáns nemzetek. Négy millió protestáns némán 
tűri még mindig azt a tarthatatlan állapotot, hogy a 
magyar tudomány szentelt csarnokaiban a „megtisztított 
tudomány" még mindig hajléktalan! 

A hosszú vita során követeltek sok mindenfélét 
protestáns meg r. katholikus részről is. Csak a mi el-
feledett voltunk legkiáltóbb bizonyítéka: a négy millió 
magyar protestáns létét legfelsőbb tudományos oktatásunk 
terén is kifejezésre juttató protestáns theologiai fakultás 
kérdése nem jutott senkinek eszébe. Kértek tanszéket a 
tót, meg az oláh nyelv számára is (bár már mindkettő-
nek van rendes tanszéke a budapesti egyetemen), hogy 
a tót és oláh ifjak ne menjenek külföldre tanulni. Csak 
a nemzeti életünkkel századokon át összeforrott „meg-
tisztított tudománynak" nem kért senki se helyet, ott, a 
hol annyi igaz és kevésbbé igaz tudomány talál otthont. 
Csak a mi theologiai tanárainknak nem kért senki sem 
helyet a százakra menő egyetemi tanárok sorában, hol 
felényi óraszám és tisztességes javadalmazás mellett egész 
idejüket tudományuknak szentelhetnék. Már nemcsak a 
műegyetem, hanem az állatorvosi főiskola is megkapta a 
doktorátus-adás jogát. De a kálvinista és lutheránus Sión 
őrállói még mindig csak a külföldön szerezhetik meg 
tudományuk elismerését: a hittudori oklevelet. A tudo-
mányos elismerés eme neme szellemi életünk minden 
ágának művelőit, búvárait buzdítja már fokozottabb iro-
dalmi munkásságra, csak a protestáns lelkészi nemze-
déket nem. így azután közülük többen inkább a tudo-
mányok többi ágaiban búvárkodnak. 

Sok szó esett a vita során a harmadik magyar egyetem 
helyéről is. Örömmel hallottuk nap-nap után a nemzeti 
szempont erőteljes kidomborítását. Az a nézet emelke-
dett túlsúlyra, hogy a harmadik egyetem helyét nem a 
városok áldozatkészsége, sem a felállítandó egyetem költ-



ségei, hanem egyesegyedül csak a nemzeti szempont 
határozhatja meg. A kultuszminiszter is ezt a nézetet 
vallotta. De joggal remélhetjük, hogy nem azt a csődöt 
mondott, úgynevezett „nemzeti" szempontot értette ő sem 
a beszédében, a mely annyiszor eszünkbe juttatja a há-
látlan vipera meséjét. Joggal elvárhatjuk, hogy nem azt 
a „nemzeti" szempontot értette, mely hagyományos ma-
gyar nagylelkűséggel, minden viszonzás nélkül adott óriási 
anyagi áldozatokkal akarta jobb útra terelni a fékevesztett 
nemzetiségeket. Reméljük, hogy a harmadik magyar egye-
temmel sem német, sem tót „testvéreinket" nem akarja 
a „nemzeti" kormány „megnyerni" ! Feltételezzük, hogy 
nem akar államköltségen diplomás ellenségeket nevelni 
a hazának. S elvárjuk, sőt megköveteljük, hogy ne az 
a politikai „bölcseség" érvényesüljön itt is, mely a ma-
gyar államiság legfanatikusabb ellenségeinek: az oláh 
pópáknak 911 ezer kor. segélyt ad évente, míg sokkal 
több lelket számláló, fajmagyar kálvinista egyházunk 
összehasonlítatlanul nagyobb műveltségű lelkészeinek 
ennek a felét se: mindössze 438 ezer koronát. A kik 
büszkén vallották magukat mindenkor nemcsak az evan-
géliom, hanem a hazaszeretet apostolainak is, mostohább 
gyermekei tehát az államnak, mint azok, a kik erényt 
csinálnak a magyarság elleni izgatásból 1 

A „nemzeti" szempontot sem a kormány, se senki 
más nem értelmezheti másképen, minthogy súlyos gazda-
sági és tökéletlen birtokviszonyaink s a kivándorlás 
folytán amúgy is gyöngülő fajmagyarság egyik gócz-
pontjának: Debreczennek vagy Szegednek kell adni az 
új egyetemet. 

De míg az országgyűlés a harmadik egyetem 
helyéről vitatkozik, a kassai egyetem érdekében alakult 
nagybizottság terjedelmes emlékiratot készül benyújtani 
nagy küldöttség útján a közoktatási miniszterhez és a 
belügyminiszterhez, mint Kassa város képviselőjéhez.1 A 
memorandum érdemes arra, hogy a mi figyelmünket is 
fölkeltse. Azt bizonyítgatja, hogy a harmadik egyetem 
fölállítása Kassán kerülne a legkevesebbe. Jogi fakul-
tása van, azután szerényen megjegyzi, hogy a város, 
mint püspöki székhely, amúgy is rendelkezik papi szemi-
náriummal, tehát a theologiai fakultás is meglenne min-
den költség nélkül! Álljunk csak meg itt. Ehhez nekünk, 
protestánsoknak is van talán egy kis szavunk. És pedig 
nemcsak a szomszédos sárospataki ref. és az eperjesi 
ev. főiskoláknak, hanem mindannyiunknak. 

Eltekintve attól, hogy a nemzeti szempontok is 
parancsolólag megkövetelik, hogy a harmadik magyar 
egyetem ne Kassán, avagy még kevésbbé Pozsonyban, 
hanem csakis Debreczenben vagy Szegeden állíttassék 
föl, nékünk még a fölállítandó új egyetem theologiai 
fakultásának a szempontjából is van szavunk a kér-
déshez. A budapesti, úgyszintén a zágrábi egyetem 
theologiai fakultása róm. katholikus. S most még egy 
második, illetve harmadik róm. kath. theologiai fakultás 

1 Már be is nyújtotta. Szerk. 

legyen, úgynevezett „egyenjogúságunknak" élő és leg-
kiáltóbb czáfolata ?! 

A leghatározottabban fölemeljük szavunkat az ellen, 
hogy ezentúl két, illetve a zágrábival együtt három róm. 
katholikus theologiai fakultás hirdesse az egész ország 
pénzén föntartott egyetemeken, hogy hazánkban még 
mindig a római katholiczizmus az egyedüli úr s hogy 
mennyire nem öltött még mindig testet vallásunk egyen-
jogúsága, a miért őseink századokon át annyit küzdöttek 
s a melyet állami alaptörvényeink is többszörösen biz-
tosítanak — papiroson I 

De nehogy elfogultsággal vádolhasson bárki is ben-
nünket, tekintsünk végig a külföldi egyetemek theologiai 
fakultásain. Azok nyomán tárul csak föl előttünk a maga 
igazi nagyságában állapotaink visszás, sőt tarthatatlan volta! 

Nézzük először Németországnak, ennek a nagy 
protestáns nemzetnek az egyetemeit. A német birodalom 
52 \ milliónyi (1896) lakosságának majdnem kétharmad 
része protestáns. Száz lélekre átlag 63 protestáns és 
36 róm. kath. esik. A népességnek több mint a felét 
képező Poroszország 30 milliónyi lakossága túlnyomó 
részben protestáns. Csak három tartományban vannak 
többségben a róm. katholikusok: Elsass-Lotharingiában 
(78%), Bajorországban (71%) és Badenben (63%). Né-
metország huszonegy egyeteme közül mégis négyben 
csak római kath. fakultás van: Freiburgban (Baden), 
Münchenben, Würzburgban (Bajorország) és Münsterben 
(Westfália). Ezenkívül a porosz egyetemekhez hasonló 
szervezettel bíró braunsbergi „Kgl. Lyceum Hosianum"-
ban is van r. kath. theologiai fakultás. Tehát a nagyobb 
Bajorországnak két róm. kath. theologiai fakultása van, 
a kis Badennek egy; csak a harmadik róm. katholikus 
többségű tartománynak, az 1870-ben elhódított Elsass-
Lotharingiának nem volt r. kath. theologiai fakultása. 
De 1903 október havában az eddigi protestáns fakul-
tással párhuzamosan a r. kath. is megnyílt. Nem kellett 
nekik évtizedekig harczolni érte, mint nekünk. 

A strassburgi újabban szervezett kettős theologiai 
fakultáson kivül még három egyetemen : Bonnban (Rajnai 
tart.), Boroszlóban (Porosz-Szilézia) és Tübingában (Würt-
temberg) van régebb idő óta ilyen kettős theologiai fakul-
tás. Tehát 21 egyetem közül 4 csak róm. kath., 4 kettős 
és 13 csak protestáns fakultással bír, vagyis 8 róm. kath. 
és 17 protestáns theologiai fakultás van összesen. 

Láthatjuk ezekből, hogy a 63% protestánsság 
nemcsak hogy nem nyomja el a majdnem felényi, 36% 
rom. katholikusságot, hanem teljes igazságosságot és 
méltányosságot tanúsít vele szemben. Kiváltképen áll 
ez a túlnyomó részben protestáns Poroszországra. A 
tisztán r. kath. fakultással bíró münsteri, úgyszintén a 
kettős fakultású bonni és boroszlói egyetem is Porosz-
országban van. Ha a 30 milliónyi porosz királyság is 
csak úgy tartaná tiszteletben a maga elenyészően kisebb 
számú r. katholikusainak a lelki szükségleteit, mint a 
magyar állam a maga négy millió protestánsáét, kik 
pedig a magyar szent korona országai lakosságának 



ötödrészét: 19'4%-át, a szorosabb értelemben vett Ma-
gyarország lakosságának pedig majdnem egy negye-
dét: több mint 22%-át képezik: nemcsak hogy tisztán 
róm. kath. theologiai fakultása nem volna, hanem még 
a párhuzamosan szervezett r. kath. fakultásoknak sem 
volna se híre, se hamva! 

Edinburgh. Dr. Kováts János István. 
(Folyt, következik.) 

BELFÖLD. 

A «Lelkészárvák Szeretetháza» kérdéséhez. 
Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

Midőn a Prot. Egyh. és Isk. Lap január 27-én 
megjelent számában Morvay Ferencz lelkésztársamnak a 
„Lelkész-egyesület" czímű czikkét elolvastam, a sok 
életrevaló eszme közül különösen az az egy ragadta 
meg lelkemet, a melyben a „Lelkészárvák Szeretetházá"-
nak tervét veti fel. 

Czikkíró csak felveti az eszmét; de a felett gon-
dolkozni, azt megvalósítani, a mi feladatunk, mert sok, 
nagyon is sok a tennivaló, a mi a lelkészi kar együttes 
erejét, lelki és anyagi áldozatát követeli, tudván, hogy 
ha a lelkészek maguk nem dolgoznak bizonyos eszmék-
nek megvalósításán, más tényezőktől egyáltalában nem 
várhatunk semmit, de semmit. 

Daczára, vagy tán ép azért, mert már nem vagyok 
ifjú, én még szeretek álmodozni, s álmodozásom közben 
látok látásokat, melyek egy szebb, boldogabb jövő remé-
nyével táplálják és éltetik az én lelkemet. Nem tudok 
hinni a hitetlenségnek, az istentelenségnek, a gonoszság-
nak a diadalában ; sőt hiszem, hogy a jónak a rosszon, 
az igazságnak a hazugságon, a szabadságnak a szolga-
ságon, egykor, az Isten kegyelmével, a Krisztus lelké-
vel, az evangéliom mindent romboló és építő erejével 
győznie kell. 

Igen, első sorban rombolnunk kell. A lelkészi kar-
nak meg kell törnie azt a makacs közönyösséget, a mely 
egyházunk tagjainál mind nagyobb és nagyobb tért fog-
lal el, a mely a közjóval épen nem törődik. Küzdenünk 
kell a vallástalanság és egyháziatlanság ellen, hogy ezek 
helyét a Kálvin által megtisztított evangéliomi vallás és 
az egyház javáért, boldogításáért hűség és buzgóság fog-
lalják el. De midőn így rombolva építünk a közegyház-
nak, ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk magunkról 
és gyermekeinkről sem. 

A mint nekem, úgy, azt hiszem, minden lelkész-
társamnak nagy gondot, sok aggodalmat és lelket ölő 
gyötrelmet okozott és okoz ma is az a szomorú tény, 
hogy a kálvinista pap feleségére és gyermekeire, a családfő 
halála esetén, a legszánandóbb jövő várakozik. 

Az egyházmegyei és országos gyámegyletek által 
adható segély a koldulástól talán megmenti az özvegyet 
és gyermekeit; de tisztességes megélhetésre, neveltetésre 

épen nem elég, s a lelkészárvák bolyonghatnak elha-
gyatva, minden támasz nélkül e siralom völgyében. 

Ha semmi más nem volna, a mi a kálvinista pap-
ságot egyesületbe tömörítse, maga a „Lelkészárvák Sze-
retetházá"-nak a megalkotása elég arra, hogy egyesül-
jünk s gyermekeinkről tőlünk telhetőleg gondoskodjunk. 

Azt hiszem, nem nagyítok, ha hazánkban a lelké-
szek, theol. akad. tanárok s lelkészjellegű hitoktatók 
számát circa 2500-ra teszem. 

Ha, mondjuk, a III. és IY-ed osztályú lelkészek 50, 
az I. és Il-ik osztályúak 100 koronával járulnának a 
Lelkészárvák Szeretetházának felépítéséhez s évi 5 és 10 
koronával annak fentartásához: én hiszem, hogy a sze-
retetház felépítése és fenntartása biztosítva volna. 

Nem akarok részletes programmot készíteni; azt 
készítse el a Ref. Lelkészegyesületnek egy bizottsága 
s valósítsa meg maga az egyesület. Én csak az eszmét 
kívántam támogatni, hogy egyesült erővel, közös akarat-
tal, az egymás iránti szeretet erejével szabadítsuk fel 
lelkünket egy ránehezedő lidércznyomás alól: alkossuk 
meg a Lelkészárvák Szeretetházát! 

Keresztesi Samu. 

Az ország 1905. évi egyházi és vallás-
erkölcsi közállapotai. 

(Folytatás.) 

III. Születések. 

A születések száma az előző évhez képest — saj-
nos — ismét erős csökkenést mutat. Az 1905. év folya-
mán élve született ugyanis a Magyarbirodalomban 720,532 
gyermek, mely számból Magyarországra 620,176, Horvát-
Szlavonországokra pedig 100,356 születés esett. Abszolút 
számban több, mint 20,000-rel csökkent az élve születé-
sek száma; de míg az anyaországban a csökkenés a 
21,000 - et is meghaladja, a társországokban ezerrel 
több élve születés történt, mint az előző évben. Az ezer 
lélekre eső arány ennek következtében csak az anya-
országban csökkent 36'7-ről 35'1-re, míg a társországok-
ban majdnem változatlanul (39'3) maradt; a birodalmi 
arányszám pedig 35"7 volt az előző évi 37'0-hez képest. 
Az anyaország születési arányszáma, a mely régebben 
alig maradt alatta a társországok arányszámának, újab-
ban sokkal erősebb mértékben csökken, mint a társ-
országoké, úgy hogy a különbség a születési arányszá-
mok között az anyaország rovására mindig érezhetőbb 
lesz. A születések számának a mult évben történt nagy-
mérvű megfogyását első sorban az 1904. évi rossz ter-
mésnek, továbbá az 1904. év végén újult erővel megindult 
kivándorlásnak tulajdoníthatjuk, a melyet a házasságok 
számának megnövekedése sem volt képes ellensúlyozni. 

A születési arányszám csökkenése minden ország-
részben kivétel nélkül mutatkozott, leginkább mégis a 
Tisza-Maros szögén. Ez utóbbi országrészben volt ezúttal 
legalacsonyabb (32"9) a születési arány, míg a Tisza bal 



partja, a hol állandóan legmagasabb a születések aránya, 
ezúttal is megtartotta elsőségét (40'1). Hogy a születési 
arány csökkenése mily általános volt, az is bizonyítja, 
hogy az anyaország 63 vármegyéje közül csak 6 volt 
olyan, a melyben nem csökkent a születési arányszám. 
Legalacsonyabb arányszáma volt a vármegyék közül 
Krassó-Szörénynek (27'5); 30-on alul maradt az arány-
szám Hont (286), Szeben (29'8) és Hunyad (29'9) vár-
megyékben ; ezzel szemben Máramaros (45'2), Bereg 
(43'7), Ugocsa (43'1) és Szabolcs (42-0) vármegyékben 
legsűrűbb volt a gyermekszületés. A városok közül a 
szélsőségeket egyrészt Szabadka (39'4), másrészt Pécs 
(23"3) képviselték. A főváros születési aránya ismét erő-
sen csökkent, 27'0-ről 25"5-re. A társországokban volt 
ezúttal az egész Magyarbirodalom legszaporább megyéje: 
Verőcze, 46"6 élve születéssel ezer lélekre. 

A halva születések száma 1905-ben újra igen erősen 
alább szállott, az egész Magyarbirodalomban 14,727-ről 
13,803-ra. 

A törvénytelen szülöttek száma 69,211-re rúgott, az 
előző évhez képest tehát több, mint 4000-nyi fogyás mu-
tatkozik, 9'7-rŐl 9"4°/0-ra. A hitfelekezetek közül ezúttal 
is az unitáriusoknál és görög keletieknél látjuk aránylag 
a legtöbb törvénytelen születést, míg az ág. h. evangé-
likusok e tekintetben állandóan a legalacsonyabb arány-
számot mutatják. A nemzetiségek közül az „egyéb" alatt 
összefoglalt nemzetiségeken (különösen czigányokon) kivül, 
az oláhoknál legtöbb a törvénytelen szülött, legkevesebb 
a ruthéneknél. 

Idő szerint a legtöbb élve születés (67,838) már-
czius, a legkevesebb november (51,438) hónapra esett. 

Az összes szülötteknek 51'6°/o-a volt fiú és 48'4 
%-a leány. 

Többes születés volt: ikrek 8691 esetben, 8803 fiú, 
8579 leány; hármas 88 esetben, 148 fiú, 116 leány; 
négyes 3 esetben, 8 fiú, 4 leány. 

Az élve szülöttek, a szülök vallása szerint, a követ-
kezőkép oszlottak meg: 

Az anya vallása 

Magyarország: 
Római katholikus 
Görög katholikus 
Evang. református 
Ágost. hitv. evang. 
Görög keleti 
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb és ismeretlen 

Összesen 
%-ban 

Horvát-Szlavonország: 
Római katholikus 
Görög katholikus 
Ev. reform. 
Ágost. hitv. evang. 
Görög keleti 
Unitárius 
Izraelita 
Egyéb és ismeretlen 

Összesen 
%-ban 

Törvényes szülöttek 
Az apa vallása 

r. kath. gör. kath. ev. ref. 

269839 
3948 
6518 
3459 
315 
137 
127 

33 

4205 
60931 

1057 
135 

1682 
26 

3 
5 

8047 
1132 

64173 
1365 

198 
359 

49 
15 

h. ev. 

3857 
134 

1362 
33705 

31 
9 

26 
9 

gör. 
keleti 

699 
1651 

247 
68 

63903 
9 
3 
5 

unitár, izrael. 

171 
12 

297 
20 
14 

1326 

117 
4 

19 
21 

2 
1 

23706 

isme-
retlen 

38 
5 

25 
10 
22 

2 
6 

381 

összesen 

286973 
67817 
73698 
38/83 
66167 

1869 
23920 

448 

Nem tör-
vényes 

szülöttek 

28569 
6508 
7627 
2589 

12571 
336 

2279 
22 

Száza-
Mindössze lékok-

ban 

315542 
74325 
81325 
41372 
78738 

2205 
26199 

470 

50-88 
11-98 
1311 

6-67 
12-70 
0-36 
4-22 
0.08 
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65396 40 68 72 215 5 65796 4350 70146 69-90 
36 582 1 — 5 — — 2 626 25 651 065 
51 1 314 25 — — — — 391 40 431 0-43 
58 1 62 1362 6 — — — 1489 103 1592 1-59 

106 — 1 3 24409 — — 3 24522 2438 26960 26-85 

2 1 1 504 1 509 18 527 0 5 3 
1 — 1 — — — — 39 41 8 49 0-05 

65650 
70-30 

624 
067 

448 
0-48 

1436 
1-57 

24635 
26-38 

509 
0-55 

45 
0-05 

93374 
100-00 

6982 100356 100-00 

A hitfelekezetek közül a népszámlálási aránynál 
nagyobb számmal szerepeltek a születések sorában az 
anyaországban a római és gör. katholikusok, a társorszá-
gokban ellenben a gör. keletieken kivül a kisszámú gör. 
kath. és ág. h. evangélikusok. A nemzetiségek közül az 
anyaországban csak a németek és oláhok maradtak alatta 
az átlagnak, a többi nemzetiség mind meghaladta a 
népszámlálási arányt. Különösen a németeknél mutatko-
zik feltűnő különbség a népszámlálási arányhoz képest 
(9'6, a népszámlálási aránnyal, 11'1-gyel szemben), ami-
nek okát a németek kisebb szaporaságán és az erősbödő 
kivándorláson kivül, a magyarságba történő, mindinkább 
gyorsuló beolvadási folyamatban kereshetjük. 

A felekezetek közül úgy az anyaországban, mint a 
társországokban a gör. katholikusok a legszaporábbak, 
legkevesebb születés fordul elő az izraelitáknál; az előző 

évhez képest Magyarországon valamennyi felekezetnél 
csökkenés mutatkozik, Horvát-Szlavonországokban ellen-
ben csak a reformátusok és gör. keletiek születési aránya 
csökkent. A nemzetiségek közül szaporaság tekintetében 
az 1905. évben is a ruthének és németek képviselték a 
szélsőséget. 

A mi különösen a magyarságnak a születésekben 
való részesedését illeti, 1905-ben az anyaországban már 
52-4°/ 0-a a születéseknek esett a magyarság javára (1904-
ben 51'9). A javulás a Tisza bal partja kivételével vala-
mennyi országrészben mutatkozik. 

A következő táblázatban bemutatjuk, hogy az 1905. 
évi szülöttek közül hitfelekezetek szerint mennyi volt 
megkeresztelve és a születési számok egybevetéseivel 
hány keresztyén gyermek nem volt megkeresztelve: 



Hitfelekezet 
Magyarországon keresztelve volt Horvát-Szlavonországokban 

keresztelve volt A birodalom 
élve szülöttei 

Hitfelekezet 
nem volt 

keresztelve 
nem volt 

keresztelve 
hitfelekeze-

újszülött felnőtt nem volt 
keresztelve újszülött felnőtt nem volt 

keresztelve tek szerint 

Római katholikus . . . 313844 412 1698 71137 46 [ + 991] 385688 
Görög katholikus . . . 72370 23 1955 639 1 12 74976 
Evang. reform 79983 155 1342 409 5 22 81156 
Ág. h. evang 40319 48 1053 1541 2 51 42964 
Görög kel 75792 31 2946 26910 21 50 105568 
Unitárius 1879 6 326 — — 2205. 

Összesen . 584187 675 9320 100636 75 — 135 
991 

+ 856 

693287 

Ezen adatokból látjuk, hogy Horvát-Szlavonorszá-
gokban egyedül a róm. kath. egyház keresztelt meg 
991-gyel többet, míg a többi felekezet s Magyarországon 
a róm. kath. is jelentékeny számmal kevesebb újszülöttet 
keresztelt meg, mint a mennyi kebelében született s így 
a fenti többlet levonásával az egész birodalomban 8464 
újszülött gyermek nem volt megkeresztelve. 1904-ben 
volt 6074. Látjuk továbbá, hogy az újszülötteknek a 
róm. kath. 99'5%-a, az ev. ref. 99 ,l°/<ra: a z ág- h. ev. 
98'2%-a, a gör. kath. 97'1%-a, a gör. kel. 96'1%-a, 
az unitáriusoknál 86'2%-a, kereszteltetett meg. Még meg-
győzőbben szólnak ez adatok a vallásos érzés szilárd-
sága és ébersége mellett, ha figyelembe vesszük, hogy 
az újszülötteknek egy része még a keresztelés előtt el-
hal, a miért is természetesen az anyakönyvezett gyer-
mekek száma nagyobb, mint a keresztelteké, továbbá, 
hogy az anyakönyvvezetök által szolgáltatott adatok a szü-
letések és házasságkötések számát teljes pontossággal tün-
tetik fel, míg az egyes felekezetek által teljesített funkcziók 
nincsenek kielégítő pontossággal, az adatgyűjtésben előfor-
dult kisebb hibák folytán, kimutatva, a miért is tényleg 
az egyházi ténykedések száma a valóságban még több, 
mint a mennyit a hitközségek adatai kimutatnak. Szórul-
szóra így mondja ezt a kormány jelentése. Köszönjük 
ezt a bókot, de ezt az oldalvágást mi felekezetek, kik 
századokon keresztül ingyen, bizonyos hivatásszerű lelki-
ismeretességgel végeztük ezt a munkát, nem érdemeljük 
a tizenegyéves matrikulansoktól. A lelkészek által most 
is vezetett matrikulák, ha nem különbek, de mindenesetre 
vannak oly pontosak és megbízhatók, mint a polgári 
anyakönyvek. Bizonyság rá, hogy 1907 januártól az egy-
házi anyakönyvek formáját vezette be az állam is. S ha 
így széjjel az országban betekinthetnénk azokba az állami 
anyakönyvekbe, bizonnyal több pontatlanságot és rendet-
lenséget találnánk, mint most is az egyházi anyaköny-
vekben, melyeknek vezetésére sem a múltban nem adott, 
sem most nem ad az állam semmi segítő eszközt és 
módot. A Zemplén vármegyében történt nemrégi anya-
könyvi kihágások, katona szabadítások stb. nem igen di-
csérik a pontosságot, s Gömörben történt, még a másola-
tok idejében, hogy a lelkész pontosan beszolgáltatta az 
anyakönyvi másolatokat a polgári hivatalba, — egyszer 
azonban hol találja a maga anyakönyvi másolatait? Az 
erdőben a szolgabíró úrék vadásztak s a pap anyakönyvi 
másolataiba csomagolták az ennivalót; ott találta a pap 

széthányva a papirt, mikor az erdőben szintén vadászni 
járt. Jó lesz azért a pontossággal másnak rovására nem 
dicsekedni, s kár, valamit bizonyítva, a mi nyilvánvaló, 
mást ok nélkül oldalba rúgni. Kár egyesek hibájáért és 
gyarlóságáért, mely mindenütt előfordul, egy egész tes-
tületet szemrehányással illetni. 

A körülmetélést Magyarországon 6227, Horvát-Szla-
vonországokban pedig 238 újszülött fiúgyermeken haj-
tották végre. A körülbelül 13 ezer izraelita újszülött fiú-
gyermekeknek alig a felén hajtották végre; látni ebből, 
hogy ezt az ősi vallási szertartást nem igen tartják meg 
ma már a zsidók. 

Bérmálva volt Magyarországon róm. kath. 171,492, 
gör. kath. 72,503, gör. keleti 86,021; Horvát-Szlavon-
országokban róm. kath. 46,565, gör. kath. 583, gör. kel. 
27,031. Konfirmálva volt az anyaországban: ág. h. ev. 
23,937, ev. ref. 40,438, unit. 1210; a társországokban: 
ág. h. ev. 577, ev. ref. 177. 

Homola István. 
(Folytatása következik.) 

MISSZIÓÜGY. 

A Lorántffy Zsuzsanna-egyesületről. 
A budapesti Lorántffy Zsuzsánna-egyesület f. hó 

2-án tartotta évi rendes közgyűlését a Baldácsy-teremben. 
Nagy és áldásos munkát végzett ezen egyesület a 

mult évben is. Minden hétfőn délután 4—6-ig családias 
jellegű varróórákat tartott, a nyári hónapok kivételével, 
a hol az egyesület tagjai szegény gyermekeknek és 
felnőtteknek ruhákat varrtak. A varróórákon a mult 
évben is minden alkalommal rövid bibliamagyarázatot 
tartott az egyesületi misszionárius, vagy más vendég, 
néha külföldi szónok. 

A varróóra után volt a vasárnapi iskolai tanításra 
az előkészület. Az egyesület 9 vasárnapi iskolát tartott 
fenn a főváros különböző részeiben. Ezekben mintegy 
800 gyermek vett részt. 

Hetenként kétszer, szerdán és vasárnap délután, 
felnőttek számára tartott az egyesület bibliai órákat. 

Az egyesületnek most már a tisztviselőtelepi Család-
utczában saját háza, diakonissza-otthona van. Itt 3 dia-
konissza mellett 8 próbatestvért képeztek. A próbaidő, 
vagyis a kellő elméleti és gyakorlati kiképzés, 3 évig 



tart. Most a múlt évben 2 testvér végezte ezen 3 éves 
tanfolyamot. Elméleti ismeretekben otthon képeztetnek, 
a betegápolási gyakorlatot pedig részben magánházak-
nál, részben a poliklinikán szereztek. A Lorántffy-egye-
sület ugyanis szerződést kötött a poliklinikával a diako-
nisszák képzésére nézve. Most a kiképzés fejében a 
poliklinika sebészeti osztályát, idővel pedig, ha elég 
diakonissza áll rendelkezésre, az egész klinikát látja el 
az egyesület ápolónőkkel. 

A család-utczai otthonban cselédnevelő - intézet is 
van, a melyben 12 évet betöltött szegény ref. lánykákat 
házi munkára tanítanak s közülök az arra alkalmasakat 
a diakonissza-növendékek sorába is felveszik. Az inté-
zetnek a mult évben 14 növendéke volt. 12 éven alóli 
gyámoltjait, vidéki ref. lelkészek felügyelete alatt, ref. 
családoknál nevelteti az egyesület. 

Van az egyesületnek mosóintézete is, cseléd- és 
munkásnő-otthonnal kapcsolatosan. Ott egy ref. theologus 
tartott hetenként bibliamagyarázatot. 

A szegények rendszeres keresztyéni gondozását 
és segélyezését részben a diakonisszák, részben az egye-
sületnek ezzel megbízott tagjai végzik. A segélykiosztás 
rendesen pénteken délután történt. Karácsony előtt 110 
szegényt vendégeltek meg az egyesület tagjai; e ven-
dégség alkalmával az egyesület énekkara gyönyörköd-
tette a szegényeket szép énekekkel. Volt ezeken kivül 
nekik tetsző rövid felolvasás, ima és néhány buzdító szó 
a biblia alapján. 

Ezeken kivül rendezett az egyesület magas szín-
vonalon álló estélyeket, a melyeket mindig nagy közön-
ség látogatott. Titkárát a mult évben kiküldte Párisba 
a nők világszövetségének kongresszusára s Milánóba a 
jótékonysági egyesületek kongresszusára. 

Még egy pár szóval visszatérünk az évi közgyű-
léssel kapcsolatban lefolyt megható, ünnepélyes ese-
ményre. A mult évben ugyanis az egyesület diakonissza-
képző - intézetének két növendéke fejezte be a 3 éves 
próbaidőt. E két diakonisszát a Kálvin-téri ref. templom-
ban avatta fel ünnepélyesen az egyház lelkésze, Petri Elek. 

A rendes hálaadó istentisztelet után folyt le a szép 
és mindnyájunk szemeibe örömkönnyeket fakasztó egy-
szerű, irásszerű szertartás. A lelkész az úrasztalánál szép 
beszédet intézett a felavatandókhoz a szolgálat nehéz-
ségéről és gyönyörűségéről, a melyre magokat szentelni 
óhajtják. Ezután a testvérek három kérdésre fogadalmi 
ígéretet tettek s a gyülekezet a Szentlelket segítségül hívó 
éneke után a lelkész kézrátétel által felavatta őket az 
Úr szolgálóleányaivá. 

Az első diakonissza-avatás nálunk az egyház köré-
ben. Buzgó imádságban kértük Istent, hogy ne az utolsó 
legyen, hanem hogy ismétlődjék ez évről-évre és legyen 
diakonissza-avatás necsak itt és necsak ily méretben, 
hanem másuti is, hogy necsak kettesével, hanem 
tízével - húszával állíthassuk be a könyörülő szeretet 
szolgálatába az arra alkalmas és kellően képzett diako-
nisszákat. Lelki szemeinkkel a jövőbe néztünk, vágyva 

és reménykedve ; eszünkbe jutott, vajha a legutóbbi zsinat 
által alkotott szakaszok a diakónusokról és még inkább 
a diakonisszákról ne csak holt szakaszok maradnának. 
Meg vagyok győződve a felől, hogy a diakonissza-intéz-
mény beállítása, egyházias fejlesztése immár elodázhat-
lan kötelességünk. Nemcsak nagy városi gyülekezetekbe, 
talán még inkább a falusiakba kellenek gyülekezeti dia-
konisszák, és nemcsak itt a fővárosi, hanem más állami 
és megyei kórházakban is szívesen látnák a mi diakonisz-
száinkat. Hogy mily nagy a kereslet, nemcsak ilyen nyil-
vános intézetekhez, hanem magánházakhoz is, arról a 
Lorántffy Zsuzsánna-egyesület vezetői szolgálhatnának szo-
morú felvilágosítással. Gyülekezeti diakonisszája ma már 
majdnem minden német, holland, svéd stb. egyháznak 
van. Ha életbeléptethetnők a szó igazi értelmében ezt 
az intézményt, ez lenne a legutóbbi zsinatnak egyik leg-
áldásosabb és bizonyára idővel „legnépszerűbb" intéz-
ménye. Elmélkedjenek ezen kérdés felett lelkésztársaim ; 
tudakozódjanak a tények után, és meg fogják tudni, hogy 
az a pár diakonissza itt és a vidéken mily áldásos mun-
kát végzett már eddig is a belmisszió terén, az egyház 
javára. Ha majd az új zsinati törvények életbeléptetésé-
ről lesz szó, agitáljunk egyházmegyei és kerületi gyűlé-
seken, lelkészi értekezleteken stb. a diakonissza-intézmény 
teljes meghonosítása érdekében ! Referens. 

KÜLFÖLD. 

K ü l f ö l d i szemle. 
Volt idő, a midőn Hase, a jénai nagy egyháztör-

ténetiró, a Biedermann és Lipsius között lefolyt tudo-
mányos dogmatikai vitát „egyháztörténeti eseménynek" 
jelezte, sőt Weizsacker, a tübingai theologus, a dogmatikát, 
Schleiermacher példájára, a „theol. tudomány központ-
jának" deklarálta. S mennyire emelte aztán a rendszeres 
theologia érdekét Ritschl vagy Franké hittani művének 
megjelenése, ha Kaftan nagyhírű dogmatikájának megjele-
nése daczára, a történeti theologia lép előtérbe, s még 
a mai rendszeres theologia is a történelem fóruma előtt 
igazolja tudományos jellegét. Pedig a dogmatikának ma 
is nagy jelentősége van. Neki kell törekedni az evan-
géliomi tantartalomnak tudományos világfelfogásunkkal 
való összeegyeztetésére. Ma — legalább a német prot. 
theologiában.— három irány versenyez egymással, s ez 
a liberális, a konzervatív (a Ritschl-féle) s a vallástör-
téneti theologiai gondolatirány. 

A liberális dogmatikát Biedermann óta máig is erős 
intellektualista vonás jellemzi. A dogma gondolattartal-
mának dialektikai feldolgozását ugyan elejtették, de azért 
Pfleiderer is vallásbölcseleti alapon magyarázza meg a 
bibliai és történeti keresztyénséget. Úgy vallásbölcsele-
tében, mint dogmatikai és ethikai „vezérfonalában" erősen 
hangsúlyozza a Krisztus személyisége s az abban meg-
jelent valláserkölcsi elv közötti különbséget. E ponton a 
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liberális theologia máig is lényegesen különbözik úgy az 
egyházi és Ritschl-féle, mint a vallástörténeti theologiától. 

Az ú. n. modern pozitív theologiának kétségtelenül 
legkiválóbb mai képviselői Köhler, Seeberg, Kaftan és 
Grützmacher. A régi hitnek modern theologiáját vitatják 
a modern művelődéssel és tudománnyal való összeegyez-
tetésében. Kant nyomán elkülönitik az elméleti és gya-
korlati ismeretet s a gyakorlati észnek adják az elsőbb-
séget a valláserkölcsi dolgokban. A baj csak az, hogy 
az irány hívei a theologia tudományos feladatait igen 
gyakran összezavarják az evangéliommal, a beszéd és a 
lelkipásztori gondozás alakjában való hirdetésével, s na-
gyon is ingadozók a dogmának a modern gondolkozással 
való összeegyeztetésében. 

A XIX-dik század német prot. theologusai között 
máig is a legnagyobb befolyással van a rendszeres theolo-
giára Ritschl. Példa rá Reischle, volt hallei tanár. Egyik 
nagy módszeres tétele az, hogy a dogmatika alapja a 
Krisztus történeti kijelentésében való hit, s aztán, hogy 
a keresztyén kijelentés igazságáról való bizonyosság 
csakis az üdvhit tapasztalati és nem a bizonyítás tudo-
mányos útján érhető el. Hogy a hit igazsága nem elmé-
letileg bizonyítandó, hanem csak gyakorlatilag tapaszta-
landó, ez Ritschl theologiájának egyik legmaradandóbb 
gondolata, miáltal a ker. hit világát felszabadította annak 
intellektualista mellék-ízétől. S ennek a tapasztalati hit-
nek a Krisztusban megjelent történeti kijelentés is megfelel. 

A vallástörténeti iskolának egyik legkiválóbb kép-
viselője Troeltzsch heidelbergi tanár, a ki nem ok nélkül 
vádolta az egyházat azzal, hogy a maga dogmatikájával 
„elaprózza" az evangéliom üdvhirdetését. Hangsúlyozza, 
hogy az evangéliom lényege nem a tan, hanem az élet, 
és Krisztus nem a tudós theologusokba, hanem az erős 
vallásos egyéniségekbe helyezte a hit lényegét. Ez alapon 
tág tért nyert a keresztyénségnek vallástörténeti alapon 
való megértésére. Ide tartozik még Weinel „Jézus a XIX. 
században" és a franczia Réville „Modern keresztyénség" 
cz. művével. 

E rendszeres theol. gondolatkörrel különben be-
hatóbban foglalkozik Traub „Aus der dogmatischen Arbeit 
der Gegenwart" cz. tanulmányában, a Gottschick-féle 
„Zeitschrift für Theologie and Kirche" mult évfolyamá-
nak 6-dik füzetében. 

* * * 

Az előbb említett tekintélyes folyóirat, Gottschick 
tanár betegsége, sőt bekövetkezett korai elhunyta miatt, ez 
évvel szerkesztőt cserél. Herrmann, a nagyhírű ethikus 
és Rade marburgi tanár fogják ezentúl szerkeszteni. Új 
felhívásukban azt mondják, hogy ezentúl az évenként 
hat füzetben megjelenő folyóirat kizárólag a rendszeres 
theologia, névszerint a dogmatika és ethika érdekeit fogja 
szolgálni, s csak függelékképen lesz figyelemmel a többi 
irodalmi ágak ismertetésére is, főleg „védő vagy támadó 
alakban in astericis et obeliscis". Dolgozótársaik között, 
a felhívás szerint, a következők szerepelnek: Drews, 
Harnack, Herrmann, Kaftan, Kattenbusch, Sell, Eck, 

Háring, Kirn, Lobstein, Loofs, Mayer, Mezger, Ottó, Rade, 
Ritschl 0. , Scheel, Schultesz-Rechberg, Sclmlze, Tieme, 
Titius, Traub, Troeltzsch, Wendland, Wendt, Wobermin. 
Erre vonatkozólag egy német orthodox irányú lap azt 
jegyzi meg, hogy abban az írói gárdában szépen meg-
férnek egymás mellett a konzervatív irányú és Ritschl 
iskolájának legszélsőbb radikális hívei és theologusai, 
vagyis egyesült erővel kívánnak küzdeni egymással azok, 
„a kik a Krisztusban Isten egyszülött fiát" és „csak rend-
kívüli erővel felruházott vallásos hőst" látnak. 

* * 
* 

Nagyon agilis pápás egyesület a prot. német biro-
dalomban a Bonifácz-egylet. Hogy milyen erős üzleti 
szellemmel dolgozik s mily buzgósággal tudja kezelni a 
németeknek már a XVI. században u. n. „peccatáit", a 
mult évről szóló következő számadása igazolja. Az elnök-
ség kezéhez jutott 1.220,576 márka, mely összegből 
hagyományok czímén Jena és Rostock klerikalizálására 
11,404 márka folyt be. Az egyes fiókegyleteknél 2.125,526 
márka folyt be, sőt az 1904. üzleti év 3.842,231 márka 
jövedelemmel záródott le. Közigazgatási czélokra kiadott 
106,113 s előre nem látott költségekre 1.534,199 márkát. 
Jelentése végén megjegyzi a Bonifácz-egylet évkönyve, 
hogy 1905. végéig tömörebb prot. vidékeken róm. kath. 
templomok és iskolák felsegélyezésére fordított 36.538,836 
márkát, a mi valóban horribilis összeg. Az Ev. szövet-
ségre és a Gusztáv Adolf-egyesületre tehát a jövőben 
még igen nagy feladat vár e klerikális erőlködések és 
mozgolódások sikeres ellensúlyozására. Feltűnő, hogy ne 
mondjuk, kihívó, hogy nevezett egyesület főleg a protest. 
vidékek klerikalizálására terjeszti ki pápás hálóját. 

* * 
* 

A „Los von Rom"-nak jelzett osztrák reformmoz-
galom egyre terjed és hódít. Nyolcz éves mozgalmának 
eredménye 24 új evang. templom, 69 tervezett kápolna 
vagy templom, 200 új evang. lelkészi vagy vallástanítói 
állás szervezése s 10,918 áttérés az ó-kath.,, illetve 
3803 az ev. hitre. Az utolsó év is örvendetes eredmény-
nyel végződött. Csehország, Stájer, Alsó-Ausztria s az 
egykori erős ev. Karintiában a mult évben először tar-
tottak ev. istentiszteletet s létesítettek ev. vallástanitói 
állásokat. A német ev. lelkészi állások száma a mult 
évben 1898 óta 30-ra emelkedett. Bécsben volt az átté-
rések legnagyobb száma, mely a mult évben 1000-re 
emelkedett. Nagyobb feltűnést keltett Juda cseh pro-
fesszornak és Auersperg Guido grófnak, ennek az ősprot. 
család sarjának a prot. hitre való áttérése. Az 1906. év 
az osztrák örökös tartományokban több, mint 4000 átté-
rést eredményezett, úgy hogy az áttértek száma 1898 
óta 42,000. Az osztrák protestantizmus gyors emelkedé-
sének és belső izmosodásának egyik erős hőmérője a 
tanulók létszámának emelkedése. Így Klagenfurtban tíz 
évvel ezelőtt 119 volt s ma 273 az ev. tanulók száma, 
a mihez a diaspora még 78 tanulóval járult. Salzburg-
ban 1898-ban 60, 1903-ban már 115, 1905-ben pedig 
264 volt az ev. tanulók száma. Hasonló emelkedést mutat 



Villach, a hol 1900-ban 12, s 1906-ban 46 volt az ev. 
gimn. tanulók száma. íme az isteni gondviselés a világ-
és egyháztörténetben, mely e tekintetben is „világítélet"-
nek s a keresztyénség legfényesebb apológiájának bi-
zonyult. 

* * 
* 

A lipcsei egyetem a folyó téli félévben a hallgatók 
legnagyobb számával dicsekedhetik. Hallgatóinak száma, 
az előadások hallgatására jogosultakat is ideszámítva, 
5340. Ezek közül 3804 német (2278 Szászorsz.), 340 
orosz, 117 osztrák, magyar, 50 belga, 29 bolgár, 19 
angol, 13 román, 10 szerb, 9 török, 7 franczia, 7 görög, 
6 olasz, 3 hollandus, 3 portugall, 2 norvég, 1—1 mon-
tenegrói és svéd, 30 észak-amerikai, 2 dél-amerikai, 
9 ázsiai s 1 ausztráliai hallgató. Az ev. theol. fakultás 
hallgatóinak száma 312 (ebből 195 szászorsz. illetőségű), 
a jogiaké 1113, az orvosi fakultásé 519, s a bölcseleti 
karé 2456. E hallgatók közül német gimn. érettségi 
bizonyítványa van 2437„ német reálgimn. 649, német 
főreálisk. 48 és külföldi 1338 egyetemi hallgatónak. 
Nálunk is, a debreczeni prot. egyetemet kivéve, nem a 
3-dik egyetem a legnagyobb szükséglet, hanem mint 
Jancsó Benedek a Budapesti Hirlap hasábjain helye-
sen mondotta, a jogi szakoktatásnak a kolozsvári egye-
temen és az életképes vidéki jogakadémiákon való 
deczeníralizálása. 

* * 
* 

A szászországi lelkészegylet tagjainak száma 1062, 
betegpénztáraié 660. Utóbbiak az elmúlt évben 2922'84 
márkát osztottak ki. Az egylet mai vagyona 6000, a be-
tegpénztáré 5485 s a tartalék-alapé 2618 márka. A 
freibergi papfiak otthona készen áll s már is nagy áldás-
sal működik. 45,262 márka értékével szemben 37,919 
márka az adóssága. Egy papi özvegy viszi a gazdálko-
dást, egy papjelölt a vezetést s egy segéd az apróbb 
dolgokat. Az ellátás dija a tagok fiai számára évi 500, 
a többieké 550, illetve 700 márka, a mi bizony szegény 
lelkészfiak számára igen tekintélyes összeg. Az utolsó 
évben 23 volt a lakóinak száma, ezek közül 17-en az 
egylet tagjainak fiai voltak. E tekintetben, úgy látszik, 
túlszárnyaltuk német protestáns testvéreinket. Az eperjesi 
impozáns Ev. Theol. Otthon lakói ez összegek felénél is 
kevesebbet fizetnek. Pedig azok első évi száma 46. De 
várjuk és kérjük is lelkészeink, felügyelőink, egyházkerü-
leteink és volt hallgatóink részéről adományok vagy ha-
gyományok alakjában a kellő támogatást! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

EGYHÁZ. 

Fögondnokválasztás. A budapesti ref. gyülekezet 
f. hó 10-én, a délelőtti istentiszteletet követőleg, a Kál-
vin-téri templomban tartandó közgyűlésen fogja betölteni 
a Hegedűs Sándor elhunyta folytán megüresedett fő-
gondnoki széket. A választó-közgyűlésnek, a mint a jelek 
mutatják, sima lefolyása lesz, a mennyiben nincs szó 

komolyan másról, mint dr. Kovácsy Sándorról, az egyház 
mostani egyik algondnokáról. 

A nagykörösi ref. egyház köréből, a mely leg 
közelebb töltötte be Filó Lajos örökét, örvendetes híre-
ket vettünk, a melyek arra a reménységre jogosítanak, 
hogy ebben a nagyhírű, nagyerejű, de nehezen mozduló 
gyülekezetben is újabb fejlődés indul meg a fiatalabb 
és agilisabb új lelkipásztor vezetése alatt. így elhatá-
rozta a gyülekezet 500 éves tornyának restaurálását. A 
tervek és költségvetések már elkészültek s tavaszon már 
hozzá is kezdenek a munkálatok keresztülviteléhez. A res-
taurálás 35.000 koronába kerül. Ehhez a város 15,000 
koronával járult, a többi pedig gyűjtés útján már jó rész-
ben szintén fedezve van. Legközelebb kimondta a gyü-
lekezet az esketési stóla megváltását és ezen a czímen 
730 koronát fizet a lelkészeknek. Továbbá 1000 korona 
fizetéssel egy pénztári ellenőri állást szerveztek. A taní-
tók lakáspénzét 250 koronára emelték fel, s a tanyai 
tanítóknak a hitoktatás és a kontirmácziói oktatás vég-
zéséért 100—100 korona tiszteletdijat szavaztak meg. 
Kiküldött bizottság foglalkozik a régi főgimnáziumi épület-
nek modern középiskolai internátussá átalakítása ügyé-
vel, a mi, ha sikeresen oldatnék meg, nagyjelentőségű 
volna az egyház által fentartott gimnázium fejlődésére. 
A hitélet élénkülésére mutat a naponkénti délelőtt-dél-
utáni és a vasárnapi istentiszteleteknek, különösen pedig a 
csütörtöki bibliamagyarázatoknak élénk látogatása, továbbá 
az áttérések és a reverzálisok körében mutatkozó ked-
vező arány. így a mult évben 3 kitérővel szemben 17 
volt az áttértek száma, s a vegyesházassági megegyezé-
seknél a r. kath. egyház javára kötött 4 megegyezéssel 
szemben 16 esetben a ref. egyház javára történt meg-
egyezés. — Örömmel adunk hírt ezekről. S szívből kí-
vánjuk, hogy az a nagy erő, mely a nagykőrösi gyüle-
kezetben rejtőzik, minél több s minél nagyobb alkotá-
sokkal bizonyítsa meg magát! 

A dunántúli ref. egyházkerület január 31-én rend-
kívüli közgyűlést tartott Komáromban. A gyűlés legfőbb 
tárgya a Hegedűs Sándor elhunytával megüresedett fő-
gondnoki állás betöltése iránt való intézkedés volt. A 
gyűlésen Antal Gábor püspök jelentette be a kerületet 
ért nagy veszteséget és meleg szavakban emlékezett meg 
Hegedűs Sándorról s annak érdemeiről. A boldogult em-
lékezetét jegyzőkönyvben örökítették meg; képét meg-
festetik a pápai főiskola díszterme számára; s a gyászoló 
családhoz részvétiratot intéznek a kerület nevében. Dél-
előtt 10 órakor megszakították a gyűlést és a templomba 
vonultak, a Hegedűs Sándor emlékezetét felújító isten-
tiszteletre. Ezen első sorban Antal Gábor püspök mondott 
imádságot; utána pedig Szabó Zsigmond győri lelkész 
tartotta meg az alkalmi egyházi beszédet. Istentisztelet 
végeztével újból megnyittatván a közgyűlés, letárgyalták 
a folyó ügyeket és elrendelték a szavazást a főgondnoki 
állásra, márczius 3-diki határidővel. A közgyűlés után 
tartott értekezleten, Antal Gábor püspök ajánlatára, egy-
hangúlag gróf Tisza Istvánt jelölték a főgondnoki állásra. 

Egy imaház veszedelme. A budapesti VI—VII. ke-
rületi parókhiális körben már évek óta a Rózsa-u. 20. sz. 
alatti teremben tartották a reformátusok az istentiszte-
leteket. A terem eredetileg szobrász-műteremnek készült, 
s úgy látszik, hogy nem valami erős falakkal, a mennyi-
ben a legutóbbi nagy hóesés alkalmával a tetőre nehe-
zedett terhet nem bírta ki s falai veszedelmesen repe-
dezni kezdtek. A kerületi elöljáróság, annyival is inkább, 
mivel a terem hétköznapokon ovodai czélokra szolgált, 
bezáratta a termet s így a reformátusok istentisztelete haj-
léktalanul maradt. A VI—VII. kerületi hívek már régóta 



buzgólkodnak templomuk felépítésén, de nem sok ered-
ménnyel. Ez a kalamitás talán még hasznukra is válhat, 
a mennyiben égetővé teszi a templomépítés ügyét. 

A görög keleti szerb egyház belviszálya. Régóta 
húzódó belső torzsalkodás mérge ütődött ki a görög 
keleti szerb egyház Karlóczán tartott kongresszusán. Ez 
egyház vezetői közül sokan nem voltak megelégedve 
Brankovics György pátriárka kormányzásával és gazdál-
kodásával már régi idő óta. Az elégedetlenek azonban, 
kisebbségben levén a kongresszusokon, nem törhették 
meg a pátriárkát. A most folyó kongresszuson azonban 
számuk erősen megnövekedett és így sikerült kivinniök, 
hogy az egyházi vagyon hűtlen kezelése tárgyában emelt 
s régen hangoztatott vádak megvizsgálására bizottság 
küldessék ki. A bizottság megejtette vizsgálatát és azt 
a jelentést tette, hogy a pátriárka, még temesvári 
püspök korában, hetvenezer koronával tudatosan meg-
károsította az egyházi vagyont. Ennek alapján azt 
indítványozta, hogy a kongresszus kötelezze a pátriárkát 
a kár megtérítésére. Az indítványt csaknem egyhangúlag 
elfogadták. Sőt elfogadták Musiczky Dömének azt az 
indítványát is, a mely szerint a kongresszus sajnálatát 
fejezi ki a pátriárka eljárása felett, és méltóságában való 
megmaradását az egyház tekintélyére és a nép nyugal-
mára károsnak tartván, reméli, hogy a pátriárka a hatá-
rozat konzekvencziáját le fogja vonni. Egyszóval a kon-
gresszus túlnyomó többsége nem akarja tovább a pátriárkái 
székben látni Brankovics Györgyöt. — A pátriárka a 
kormánynál keresett védelmet a kongresszus határozatá-
val szemben, s a kormány, a mint Wekerle miniszter-
elnök a hozzá intézett interpelláczióra kijelentette, meg 
is fogja vizsgálni az ügyet. S azután mit fog cselekedni? 
Erre vagyunk kíváncsiak, mert úgy áll a dolog, hogy a 
magyarországi görög keleti szerb egyház autonomiája 
oly bölcsen meg van alkotva, hogy a pátriárka felett 
sem a kongresszus, sem a kormány, még a király sem 
ítélkezhetik. A vizsgálat akármit derített is ki, ha a pát-
riárka önként le nem mond, őt hivatalából senki el nem 
mozdíthatja. Ez azután az autonómia! Azt hiszem, ilyet 
szeretnének a pápás főpapság részére a klerikálisok is! 

A holt kéz vagyona. A görög keleti szerb egyház 
belső viszálya és Brankovics György gazdálkodásának 
szellőztetése alkalmából a Pesti Hirlap f. hó 3-iki száma 
vezető czikkelyében szól a holt kéz vagyonáról. Ismert 
szelleme szerint sajnálkozik a felett, hogy a papi vagyon 
szekularizáczióját még eddig egyetlen politikai párt sem 
vette fel nyiltan programmjába. Reméli azonban, hogy a 
megalakulandó radikális magyar párt ezt meg fogja tenni 
és elkobozza, illetve helyesebb kezelésbe fogja venni a 
papi vagyont. Az elkobzandó vagyont nem kívánja eredeti 
rendeltetésétől elvonni, sőt ellenkezőleg, épen az eredeti 
czéloknak elérésére: a néppel érintkező papság és az 
iskolák támogatására fordítani, mert ,,még a kik affektál-
ják az istentagadást, vagy a kik semmiféle vallást nem 
tartanak, ha ismerik a népéletet, kénytelenek beismerni, 
hogy vallásra, papra szüksége van a népnek. A vallást 
addig nem lehet eltörölni, núg helyébe nem tehetünk 
tudást. És ha tehetnénk is, vájjon megadhatná a tudás 
azt az erkölcsösséget és azt a boldogságot, a mit megad 
a hit? Nem szabad tehát, még a legtúlzóbb felekezet-
nélküliség szempontjából sem kicsinyleni a papnak hiva-
tását s az egyháznak fontosságát az — állani érdekében." 
— A vallásnak s a papságnak a jelentőségére vonatkozó 
fejtegetés és ítélet hozzá illik a P. H. ismert szellemé-
hez. Csak lóhátról beszél róluk, mint — mondjuk — a 
prostitucziónak, mint nélkülözhetetlen rossznak a szük-
ségességéről. Vallást, papot csak a tömegre, az állami 

érdekekre való tekintetből tart szükségesnek, de nem az 
egyéni élet újjászülése és megszentelése szempontjából. 
E felfogását rettenetes tévedésnek minősítjük ugyan, 
azt azonban, a mit a ma szabad prédálásra eresztett papi 
vagyon szekularizálását, illetve annak az eredeti rendel-
tetés szerint való kezelését illetőleg mond, mi is aláírjuk. 
Nekünk, protestánsoknak, nincs mitől félnünk. A mi kis 
vagyonunk van, az szabályszerűen, a kellő ellenőrzés 
mellett, rendeltetésének megfelelőleg kezeltetik most is. 
Az ellenőrzéstől csak azoknak van okuk félni, a kik nem 
hűséges kezelői a reájok bízott vagyonnak! 

I S K O L A . 

A kassaiak a harmadik egyetemért. A kassaiak-
nak nagyszámú és tekintélyes küldöttsége járt f. hó 
4-ikén a kormány tagjainál, hogy átadják a harmadik 
egyetemet Kassának kérő memorandumot. A küldöttség 
szónoka Takács Menyhért jászói prépost, a kassai egye-
tem lelkes előharczosa volt. A küldöttség felkereste 
gróf Apponyi kultuszminisztert, Wekerle Sándor minisz-
terelnököt, gróf Andrássy, Kossuth és Darányi minisz-
tereket és Justh Gyula házelnököt. Gróf Apponyi válaszá-
ban ismét csak titkolózott a harmadik egyetem helyét 
illetőleg. ígéretet nem tett a kassaiaknak, legfeljebb 
azzal nyújtott nekik némi távoli reménységet, hogy mi-
után a harmadik egyetem még nem lesz elég, hanem 
egy negyedikről is kell gondoskodni, — azok a ver-
senyző városok, a melyek a harmadik egyetem felállí-
tásával lemaradnak, egy, talán nem távol jövőnek bíztató 
reményében élhetnek. Wekerle és Andrássy jogosnak 
ítélték a kassaiak kérését, Kossuth és Darányi szintén 
méltányolták azt, azonban ennél többet nem igen mond-
tak s nem igen ígértek, mert hiszen a kérdés eldöntése 
legelső sorban a kultuszminiszter hatáskörébe tartozik. 
— Hát Debreczen nem látná szükségesnek a mozgoló-
dást?! Jó volna ott is valamit tenni, mert ha, a mit 
feltétlen bizonyosra veszünk, nem Debreczen kapja meg 
a harmadik egyetemet és ha e miatt utólag keseregnek, 
az lesz reá a válasz, hogy hiszen nem is kérték! 

EGYESÜLET. 
i 

A Budapesti Bethlen Gábor-Kör f. hó 6-án, a 
ref. főgimnázium dísztermében, segítő-alapja javára szé-
pen sikerült szeretetvendégséget rendezett. A rendezőség 
a tea mellé érdekes és élvezetes műsorról is gondosko-
dott. Az estély közénekkel és Maday Gyula elnök imád-
ságával vette kezdetét. Oöde Lajos ref. theol. szenior, 
a kör belmissziói alelnöke a B. G. K. vidéki vándor-
estélyeiről szólott. Némethy Albert, a kör tagja, hegedűn 
játszott Krausz Gyula zongora-kísérete mellett. Fröhlich 
Ilona szavalt. Kacziány János evang. lelkész - esperes 
beszédet mondott a prot. ifjúság jövő feladatairól. Czim-
balmon játszott Magyar Mariska. Költeményeiből olvasott 
fel Lampérth Géza, a Petőfi-Társaság tagja. Énekelt 
Tóth József ref. vallástanár; zongorán kisérte Krausz 
Gyula. Az estélyt Wolf József evang. segédlelkész imád-
sága és közének fejezte be. 

/ 



G Y A S Z R O V A T . 

Uzoni Zajzon Gábor, a bordoczi ref. gyülekezet 
nyugalmazott lelkipásztora, tizennégy évi hosszas szenve-
dés után, 42 éves korában, január hó 15-én jobb létre 
szenderült. 

Ujágh Károly, szepesmerényi evang. lelkész, 58 
éves korában, január 21-én elhunyt. 

Füzy János, gönczi reform, lelkész, egyházmegyei 
tanácsbiró, 62 éves korában, jan. 29-én elhunyt. 

Yadai Ferencz, törökszentmiklósi ref. lelkész, egy-
házmegyei tanácsbiró, f. hó 3-án, életének 61-ik évében 
elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, Y. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Az Elsö Leánykiliázasító Egylet m. sz., gyermek-
és életbiztosító intézetnél (Budapesten, VI., Teréz-körút 
40—42. Alapíttatott 1863-ban) folyó év január havában 
1.841,200 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 
1.663,800 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosított összegek fejében folyó év január havában 
100,626 K és az intézet fennállása óta 11.303,871 K 
91 f. fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiz-
tosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtéte-
lek és legelőnyösebb feltételek mellett. 

Egy perez is elég az ember életében ahhoz, hogy 
jövőjét, boldogságát megalapíthassa. Mégis hányan van-
nak, a kik mind csak egy percczel késtek el onnan, a 
hol ezt osztogatják. Ne mulassza hát el senki se magát 
egy pontosan járó órával ellátni. Ilyent 5 évi írásbeli 
jótállás mellett előnyös részletfizetésre is szállít és kívá-
natra képes árjegyzéket küld Polgár Kálmán órásmester 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-

nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR. 

A Bór- é s Lithion-tartalmú, természetes é s vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lé legzési szervek hurutjainál. 
S.tini/e- lApóczi SolviitorforrOs-vMIaJut 

jiiid'ipest, V., ItudoIjruh'jxirt. H. 

forrás 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

S Z T . LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Téli fürdökúra 
a S Z E N T - L U K Á C S - F Ü R D Ö B E N . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fürdök, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

= merítő prospektust küld ingyen a  

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest Budán. 

HIRDETÉSEK. 

H a r m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcaa II. sz. (Tisztviselő-

telep), 
P i a n ó k . P i a n i n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



Mechanika . Ü v e g t e c h n i k a . 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb* rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
tanszerKészí tő intézete , 

Budapest , VII., Károly-körút 3. — Telefon 4 2 - 0 5 . 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Ajánlások: A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Újvilág-utcza 10. Budapest: VII., Kerepe^i-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király utcza 62. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

Ezen czégtáblán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

A 

X X X V . rendes közgyűlését 
1907. évi február hó 16-án, délután 4 órakor, az 
intézet helyiségében (IY., Deák Ferencz u. 7., I. em.) 
tartja meg. 

NAPIREND: 

1. Az igazgatóság jelentése. 
2. Zárszámadások előterjesztése a felügyelő-bizott-

ság jelentésével. 
3. Mérlég megállapítása, nyeremény felosztása és 

kifizetése iránti határozathozatal. 
4. Jelentés a „Szandrik" ezüst- és fémárúgyár 

ügyében. 
5. Alapszabályok módosítása. 
6. Három igazgatósági tag választása. A választ-

mánynak kiegészítése. 
Azon t. részvényesek, kik ezen közgyűlésen résztvenni 

szándékoznak, szíveskedjenek részvényeiket az alapszabályok 
23. §-a értelmében * f. é. február 13-án d. e. 12 óráig az intézet 
pénztáránál letenni, mely alkalommal a mérleg is rendelkezésükre 
álland. 

Az igazgatóság. 
* 23. §. Közgyűlésen résztvehetnek mindazon részvényesek, 

kik három nappal a közgyűlés megtartása előtt a le nem járt 
szelvényekkel együtt oly részvényt tesznek le a társulatnál, mely 
legalább két hóval előbb íratott a letevő saját nevére. 

I H e g h i v á s 
a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank 

65 ik rendes közgyűlésére, 
mely 

1907. évi február hó 16-án, délután 5 órakor 
a bank helyiségeiben fog megtartatni. 

TÁRGYAK: 

1. Az igazgatóság jelentése. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg meg-

állapítása, a nyereség felosztása iránti határozat és a fel-
mentés megszavazása. 

3. Az alapszabályok 60- §-a azon részének módosí-
tása, mely a tisztviselőknek a d a n d ó jutalomdijra vonatkozik. 

4. Igazgatósági választások (az alapszabályok 36. §-a 
értelmében a kilépő igazgatósági tagok újból választhatók). 

5. A felügyelő-bizottság választása. 
Az alapszabályok 19., 20. és 21. §-ai értelmében 

minden részvénj-es, kinek részvényei három hónappal a 
közgyűlés előtt a bank könyveiben nevére be vannak 
jegyezve, jogosítva van a közgyűlésen résztvenni, vagy 
magát meghatalmazott által helyettesíttetni, kinek azon-
ban szintén részvényesnek kell lennie. 

A szavazati jog érvényesithetése czéljából a rész-
vények szelvényekkel együtt az alapszabályok 18. §-a 
értelmében folyó évi február 13-ig az alant felsorolt 
helyeken teendők le: 

BUDAPESTEN: a bank értékpapír-pénztáránál, 
BRASSÓBAN: az Adler L. Jakab és testv. bankbetéti 
társaságnál, DEBRECZENBEN: az Alföldi takarékpénz-
tárnál, KASSÁN: a Kassai jelzálogbanknál, KOLOZS-
VÁROTT : 

az Erdélyi bank és takarékpénztár r.-t.-nál, 
POZSONYBAN: a Pozsonyi II. ker. általános takarék-
pénztárnál, SOPRONBAN: a bank fiókjánál, SZEGEDEN: 
a May R. Miksa czégnél, TEMESVÁROTT: a Délmagyar-
országi kereskedelmi és gazdasági bank r.-t.-nál, ÚJVI-
DÉKEN: a bank fiókjánál, ÚJPESTEN: a bankfiókjá-
nál, NAGYKANIZSÁN: a bank fiókjánál, a hol (is az 
1875. évi XXXVI. t.-cz. 198. §-a és az alapszabályok 
45. §-a értelmében a megvizsgált évi mérleg, a felügyelő-
bizottság jelentésével együtt, nyolcz nappal a közgyűlés 
előtt átvehető. Budapesten, 1907. január hó 31-én. 

Az igazgatóság. 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros 

a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb . szá l l í tó ja 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

s é g ű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista •• húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
B i z t o s s iker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 f r t . Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e q n a g y o b b g y á r és r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott. Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-

ban és kicsinyben. 

Országh Sándor 
orgona- és 

lin i-moniumgyáros 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1801-ben. 

Az 1885. évi k i i l l í t l son «Nagy díszoklevél* és 
••Ferencz-József lovagrenddel* , az 1904. évi vesz-
prémi kiál l í táson a ranyéremmel k i tünte tve , azon-

kívül számtalan k i tün te tés és el ismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lak í tásoka t . Kisebb o rgonák készletben van-
nak . Szolid munka és ju tányos á rak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az , hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j o rgona lett 

megrendelve és készítve. 
Arlef/yzfik éti rénzletes tervezet klv/ínatra 

díjmentesen küldetik. 

A 
V^^r^rv^ /JV 
v A 
v A 

R é t a y é s B e n e d e k 

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, Oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve k ü l d ü n k . * -

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 

Vetftí készüléhek 
Vetni íépek 

a l e g n a g y o b b választékban és 
legKitűnőbb Kivitelben Kaphatók 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

| < = © = l | l = ® = l | ö 2 n | | = e = i 

Orgonaépítési műintezet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett os. és kir. udvari orgonágyára 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

A párisi és béesi világkiállít vson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferenez József-rend lovagja. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 év i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Jutányos 
árak! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
mű órás és éRszerész 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 
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A vllőghfrfl fleol-hnrmoniumoK 
a kisebb o r g o n á k a t helyettesítik. 

Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ara 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

A l e g j o b t ) 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
c s á s z á r i é s k i r á l y i szállít 

H B I M II. u.dT7-ajpl s z á l l í t ó 
l i t i d a p e s t , T l i o n e t - u c l v e r . 

K ü l ö n l e g e s s é g e k ; t e m p l o m o k , c sa lád i h á -
zak, i sko lák , i rodák stb. részére. T ö b b 
m i n t 100 ,000 van b e l ő l e h e s z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
c s a k e z z e 

a v é d ő -
j e g y gye i -

M E I D I N G E R - Q F E N 
fa H - H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a s a Í O . s z * 

K A L L A I M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo 
= torok csakis motortelepünkön = 
Budapest , VI. Nagymező-u .43 . 

szá <• alatt léteznek. 
Tessék a pontos czímre ügyelni! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" ben-
zinmotorait és benzin-
motoros csép lőkész le -
teit 3-5 évi részletfizetésre 

A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ío to ' t akar venni, az 

forduljon bizalommal ezen 
szakértő czéghez.*^*******^ eljes jótál lás kitűnő cséplésért. 

H a s z n á l t g ő z c s é p l ö - k é s z l e t e l c c s e r é " b e l s - v é t e t -
= n e k . — T e s s é k á r l a p o t k é r n i . = 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 7 , 4 9 5 . 



Ötvenedik évfolyam. 7-dik szám. Budapest, 1907. február 17. 

PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálv in- té r 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e lőf ize tés i és h i rde t é s i d í j ak s tb . 

i n t ézendók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r e z i k k : Az 1848. évi XX. t.-cz. veszedelmei. Bernát István. — A budapesti ref. theol. akadémia tanári karának 
javaslata a theol. tanterv és lelkószképesítő vizsgák reformja tárgyában. — I s k o l a ü g y : Protestáns theologiai f aku l t á s t ! 
Dr. Kováts János István. — T á r c z a : Uram, maradj velem. Baja Mihály. — K ö n y v i s m e r t e t é s : Köznapi imádságok. 
Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : Főgondnokválasztás a budapesti reform, egyházban. Referens. — Kéretlen jó tanács. Iglói 
kálvinista. — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az 1848. évi XX. t.-ez. veszedelmei. 
Azok a mindinkább erősülő mozgalmak, me-

lyek az 1848. XX. törvényezikk megvalósítása, 
végrehajtása iránt megindultak s a melyek össze-
kapcsolódva az országban mindenfelé mutatkozó 
rokonczélú törekvésekkel még csak inkább nyer-
nek erőben, érdekelnek engem, nemcsak mint a 
törvényhozásnak tagját, hanem első sorban mint 
kálvinista szülőknek gyermekét, a ki abban a 
hitben és meggyőződésben van, hogy a protes-
tantizmusnak még nagy feladata van ebben az 
országban, sőt nem egy tekintetben döntő ténye-
zőként szerepelhet társadalmi és politikai viszo-
nyaink alakításánál is. Ép ezért kisérem figye-
lemmel azt az irányzatot, mely egyházunknak jobb 
helyzetbe jutását az idézett törvényczikknek teljes 
és kifogástalan végrehajtásától várja. Ezzel a 
felfogással szembeszállani nem népszerű dolog. 
Mindamellett megkísértem reámutatni arra, hogy 
az 1848. évi XX. t.-czikkbe való kapaszkodás és 
minden reményünknek ebbe vetése veszedelmet 
rejt magában. Fejt etéseim során reá fogok térni 
olyan részletekre is, a melyeket eddigelé tudtom-
mal nem méltányolta?; pedig ezeknek nagy fon-
tosságát tagadni nem lehet a nélkül, hogy szembe 
ne állanánk az igazsággal. 

Tudjuk, de szívesen feledjük, hogy a sokszor 
említett törvény franczia példának köszönheti létét. 
A nagy Napoleonnak erősen része van benne, 
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hiszen a konkordátumot ő kötötte a Vatikánnal s 
a franczia papok ez alapon kapták fizetésüket a 
franczia kincstártól törvényünk megalkotásakor és 
még sokkal az után is. 

Azoknak a magyar törvényhozóknak, a kik 
1848-ban a döntést intézték, szépnek, nemesnek 
és nagyon szabadelvűnek látszott, ha az állam 
fog különbség nélkül gondoskodni a polgárok 
egyházi szükségleteiről. E nézetüket erősíté az a 
tény, hogy ugyanezen eljárás mellett Franczia-
ország megtartotta vezető szerepét s a száraz-
földnek minden esetre első nemzete volt, legalább 
akkor, midőn a törvény létrejött. Talán nem vé-
tünk azonban az igazság ellen, ha azt állítjuk, 
hogy ezen nézetek súlya alatt, hajtva a francziák 
tekintélye által, törvényhozóink nem igen gyako-
rolták azt a szükséges kritikát, mire minden tör-
vény megalkotásánál annyira szükség van. Ezért 
maradt aztán a törvény sokáig holt betű és végre-
hajtva tulajdonképen nincs máig sem. 

Az keveseknek ötlött fel, a mi pedig igazán 
ad okot és anyagot az elmélkedésre, hogy mi a 
franczia szellem nyomása alatt létesült törvénynek 
végrehajtását akkor akarjuk keresztülvinni, mikor 
azt Francziaország megszüntette és mikor a Szajna 
mellett uralkodók felfogása szerint a modern hala-
dás követelménye az, hogy az állam és egyház 
egymástól szétválasztassék. Annál kevésbbé jutot-
tunk el oda, hogy mérlegeltük volna azoknak a 
változásoknak tanulságait, melyeket a franczia 
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eseményekből levonhatunk, sőt le is kell vonnunk. 
Ezek a tanulságok szerintem annyira fontosak, 
hogy nagyon is képesek módosítani azok felfo-
gását, kik előbb az állami beavatkozás feltétlen 
hívei voltak, föltéve persze, hogy előttük egyházuk 
jövője kellő súllyal bír. Nekem azonban úgy lát-
szik, hogy sokan vannak az 1848. évi törvény 
végrehajtását sürgetők között, a kiknek szemében 
az, hogy milyen hatása lehet az államra támasz-
kodásnak a távolabbi jövőben, nem bír sok súllyal, 
azzal szemben, hogy általa a mai, elismerem, nyo-
masztó viszonyokból, lehetséges lehet szabadulni. 

Morvay Ferencz úr e lapban nem rég meg-
jelent dolgozatában egyenesen arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy a fedezet kérdése elől a kor-
mány és törvényhozás el nem oldaloghat, s a fede-
zendő összeg nagyságát ne is a törvényhozás, 
hanem az egyházak állapítsák meg. Miként volna 
terve a mi nemzetiségi viszonyaink között keresz-
tülvihető, azt nehéz jól elképzelni. De nem ez itt 
a fődolog. A kérdés sarkpontja az, vájjon, tekin-
tettel a franczia példára, nem eshetik-e meg, hogy 
az állami segítés egy szép napon megvonatván, a 
kivánt segítés a végső romlásnak forrásává vál-
hatik az egyházra és veszedelemmé a nemzetre 
nézve ? Ki van-e zárva, hogy nálunk is jöhet egy, 
a vallással nem törődő, sőt egyenesen istentagadó 
kormányzat és parlamenti többség? Hiszen a szo-
cziáldemokraták határozottan ide törekesznek. Vagy 
jönnek emberek, a kiknek sikerül huzamosabban 
otthont teremteni maguknak a hatalom berkeiben ? 
Akkor az egyházaknak vagy meg kell hunyász-
kodni a hatalom előtt, vagy pedig el kell majd 
tűrni, hogy az bánjék velük tetszése szerint. Le-
hetséges lesz-e akkor csak olyanféle ellenállás is, 
mint a Thun-féle pátenssel szemben kifejlett? 
Mikor reszketni kell az állami hozzájárulásért? 
Pedig magánál a gondolatnál, hogy az egykor 
büszke, daczos, saját becsületéből megélni tudó 
protestáns egyházak ott görnyedjenek megha-
jolva és megalázva a hatalom urai előtt, érez-
zük, hogy ez ezeknek végét, mert ethikai tartalmuk 
teljes kiszáradását is jelentené. Az ellen, hogy ez 
bekövetkezzék, nem látok sehol biztosítékokat, 
nem még a tervezők fejében sem, mert fel kell 
tenni, hogyha ilyenek lennének, azokat nem rej-
tenék véka alá. Belé menni az állami segítés 
fölemelésébe, kellő biztosítékok nélkül, valóban vég-
zetes könnyelműségnek tűnik fel. Az a helyzet, 
melybe a franczia r. katholikus egyház, a nép több-
ségének vallása, belé jutott, nem igen tűnhetik 
fel senki előtt sem kívánatosnak. Ennek a jövő-
nek pedig mi is ki leszünk téve, ha biztosítékok 
nélkül követeljük a további állami segítséget. A 
veszedelem annál szembeötlőbb, mert nekünk nya-
kunkon ülnek az örökké éber osztrák abszolút 

törekvések is. Többen vannak, kik velem együtt 
ezeket a nézeteket vallják és ép ezért az igen 
tisztelt Szerkesztő úr, vagy más, ki erre hivatott, 
nagy szolgálatot tenne ez ügynek, ha eloszlatná 
kétségeinket, kijelölve azokat a tényeket, melyek 
alkalmasak arra, hogy aggodalmainkat szétszórják 
és alap nélkül valóknak tüntessék föl. 

Az én szememben az önmagára támaszkodó, 
mástól nem kérő protestantizmus az ideál, és ha 
lesznek, kik erre azt mondják, hogy az ideál 
fenntartásához és eléréséhez gyengék vagyunk, iga-
zuk lehet. De akkor, midőn az állami segítség 
fokozását kérik, kötelességük legalább kimutatni 
azt, hogy ezt elnyerve, egyházi férfiaink és egész 
felekezetünk a mainál nagyobb eréllyel fognak 
törekedni arra, hogy az állami segítés legföljebb 
átmeneti időre szóljon s arról maguk a protes-
tánsok lemondhassanak, ha az veszedelemmel járna 
az egyházra nézve. Ez persze belső kiépítés, a 
hitélet erősítése, a protestáns öntudat felszítása 
nélkül, nem lesz lehetséges. Lehet-e ezt remélni, 
ha a papság minden reményét és boldogságát az 
állami segítség elérésébe, illetőleg megtartásába 
veti? erre feleljenek azok, kikben több az opti-
mizmus, mint e sorok írójában. * Bernát István. 

A budapesti ref. theol. akadémia t a n á r i 
karár ;ak j a v a s l a t a a theol. t a n t e r v és lel-
készképesítő vizsgák r e f o r m j a t á r g y á b a n . 

A theol. akadémiai tanterv megállapításánál, illetve 
módosításánál kell, hogy ama követelmények legyenek 
irányadók, a melyeket az egyháznak a mai, részben vál-
tozott viszonyok figyelembe vételével, a lelkészjelöltek-
kel szemben fel kell állítania. Ezen követelmények: kellő 
filozófiai képzettség, a szocziális tudományokban való 
jártasság, a pedagógiai tudományok főbb elveinek, az 
egész iskolai, nevelési rendtartásnak, az egyház múltjá-
nak, jelen helyzetének, szervezetének alapos ismerete, 
az öntudatos, tudományosan megalapozott hit, a ker. 
életet mozgató, ker. hitből eredő erkölcsi elvek ismerete, 
a „szolgálatban" való olyan jártasság és tájékozottság, 
hogy ez biztos útmutatóul szolgáljon a jövő munkájára 
nézve, — és mindenekfelett a legfőbb követelmény a lel-
készjelöltekkel szemben: a bibliában való teljes jártasság. 

A régi, 1883-ban készült tanterv megalkotóit is 
ezen szempontok vezették; de a több, mint 20 éves ta-
pasztalat mindeneknél megérlelte immár azt a meggyőző-
dést, hogy ezen, alapjában véve helyes elvekből kiinduló 
tanterv módosításra, illetve némely részeiben mélyreható 
és pedig olyan irányban eszközlendő reformra szorul, 
hogy ennek alapján a lelkészképzés, a bölcsészeti, elmé-
leti alapozás szükségességének kellő méltánylása mellett, 
„bibliásabbá" és „gyakorlatiasabbá" tétessék. 

* Az itt kifejezett tiszteletreméltó aggodalmakra legköze-
lebb megadjuk a választ. Szerb 



Előrebocsátjuk itt még, hogy nem óhajtunk para-
grafusokba szedett, egészen részletező reformtervezetet 
adni a tantervre és vizsgarendre vonatkozólag. Azt hisz-
szük, hogy a különböző javaslatokban foglalt elveknek 
összeegyeztetése, illetve szakaszokba való leszűrése majd 
az erre illetékes faktorok feladata leend, ós ezen fel-
adatnak sikeres, lehetőleg mindeneket kielégítő meg-
oldására a túlságos részletezés, paragrafusokba való öntés 
csak zavarólag hathat. 

I. 

Az egyes tantárgyakra vonatkozólag a következő 
javaslataink vannak. 

1. A mi a filozófia tanítását illeti, ez maradhat ott, 
a hol eddig is taníttatott: az eddigi óraszámban (heti 4 
óra); de javasoljuk, hogy a filozófia történetének tárgya-
lására vonatkozólag a tanterv azt az utasítást tartalmazza, 
hogy úgy az egyes bölcsészeti rendszerek ismertetésének, 
mint általában a bölcsészeti tudományok előadásának ott, 
a hol erre szükség van, lehetőleg apologetikus íze és 
jellege is legyen. A miért is utasítandóknak véljük az 
egyes fenntartó testületeket, hogy theol. akadémiáikon, 
illetve fakultásaikon, külön filozófiai-pedagógiai tanszék 
felállításáról gondoskodjanak. 

2. A pedagógiai tudományok köréből a módszertant, 
mint tisztán szaktudományt, a mely eddig heti 2—3 órán 
adatott elő, elhagyhatónak véleményezzük. A pedagógia, 
illetve pedagógia történetének előadására is heti 2 órát 
elégségesnek tartunk. 

Ezek helyett szükségesnek tartjuk, hogy az új tan-
tervben gondoskodás történjék az egész (nép-, közép- és 
felső) iskolai rendtartás, valamint a szocziologia előadá-
sáról, illetve kötelező hallgatásáról. 

3. A vallásbölcsészetre (a történelmi résszel együtt) 
vonatkozólag a régi tanterv intézkedéseivel szemben 
semmi megjegyzésünk nincs. 

Ezen tantárgyak képeznék az első, bölcsészet-peda-
gógiai tan csoportot; és szükségtelen hangsúlyoznunk, 
illetve ismételnünk, hogy ezeknek sikeres tanítása, még 
ha a vallásbölcsészetet más csoportba sorozzuk is, nagyon 
szükségessé teszi minden lelkészképző - intézetnél egy 
külön, más intézettel meg nem osztott tanszék felállítását. 

A filozófiai és neveléstudományok szakmája meg-
kívánná, hogy ezek a.második év végén, illetve a har-
madik tanév elején meghagyandó alapvizsga tágyai közé 
felvétessenek. 

4. A mi az egyháztörténet — egyetemes és hazai — 
tanítását illeti, erre nézve az eddigi sorrendnek fenntar-
tását véleményezzük. Kezdődjék ez továbbra is a? egye-
temes egyháztörténet előadásával, az első és második 

éven, az eddigi óraszámban és képezze ez továbbra is 
egyik fontos tárgyát az alapvizsgának. 

A magyar prot. egyháztörténetre nézve javasoljuk, 
hogy ez a maga nagy fontosságához képest ne csak, mint 
eddig, egy éven, a IV. éven, hanem két éven át, a III-dik 
és IV-dik éven — ha mindjárt az utóbbin csak heti 2 órán 
is — adassék elő. Azért is szükséges ez, hogy ekként 
nagyobb gond legyen fordítható az atyák és dicső elődök 
szellemi termékeinek alaposabb megismertetésére. 

A magyar prot. egyháztörténetet egyébként, a ké-
sőbb előadandó tervezet szerint, az első lelkészképesítő 
vizsga tárgyai közé óhajtanánk felvétetni. 

5. A mi a szisztematika-theologiát illeti, ennek első 
része, a ker. hittan, nézetünk szerint továbbra is a III-dik 
éven, heti 4—5 órán adandó elő, két féléven át. Itt ama 
változtatást javasoljuk, hogy vétessék fel a hittan elő-
adásának körébe, a szimbolikán kivül, a dogmák tör-
ténete is. Ez utóbbi, mint önálló tantárgy, ekként kiesnék 
ugyan a tantervből, de ez megtörténhetnék minden hát-
rányos következmény nélkül, mert hiszen a dogmatörténet 
nemcsak itt, mint a rendszeres hittan megértetésének 
természetes előzménye tárgyaltatnék, hanem főbb voná-
saiban előfordul ez még a ker. egyház történetében is. 

6. A ker. erkölcstanra nézve csupán azt javasoljuk, 
hogy ez az első lelkészképesítő vizsga megkönnyítése 
czéljából soroztassék a második képesítő vizsga tárgyai 
közé. Jó dolognak tartanánk, ha a második képesítő vizs-
gálaton is szerepelne egy, a gyakorlati ker. élettel szoros 
összefüggésben levő elméleti tudomány. 

7. A mi a gyakorlat-theologiát illeti, a régi tan-
terv e tekintetben lényegesebb változtatásra nem szorul. 
A fődolog itt az, hogy álljon elegendő óra rendelkezésre 
a szemináriumok részére is. Legyen a gyakorlati theol. 
előadása igazán a gyakorlati életre szóló, a szolgálat 
elméletén kivül nyerjen a lelkészjelölt ennek minden 
ágában gyakorlati, a lehetőség szerint tényleges útmuta-
tást, illetve jártasságot. Természetesnek találjuk a gya-
korlati theol. legifjabb ágának, a belmisszióról szóló 
tannak a fenti elv szerint való bevonását e tudomány 
körébe. A lelki gondozásról szóló tannak ez most már 
elengedhetlen alkatrésze kell, hogy legyen. 

Helyesnek tartanánk, ha a liturgikában és különö-
sen az ehhez tartozó énekügyben, énekeskönyvben való 
jártasságukról a lelkészjelöltek már az első képesítő 
vizsga alkalmával adnának számot. 

8. Az egyházjogtan, mint eddig, úgy ezután is, 
a IY. év tantárgyát kell, hogy képezze. Külön észre-
vételünk e tárgy előadására vonatkozólag nincs. Mint 
eddig is, az új tantervben is kell, hogy az egyházjog-
tanra előkészítő studiumként felvétessék a magyar állam 
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alkotmányának, a közjogi és a szükséges magánjogi fogal-
maknak ismertetése, a III-dik vagy IV-dik éven, két fél-
éven át, legalább heti 1—2 órán. 

9. Nézetünk szerint legmélyebbre ható reformot 
igényel az ó- és újszövetségi bibliai tudományok tanterve, 
azoknak csoportosítása és a vizsgák tárgyai közé való 
beosztása. 

a) az ó-testamentomi tudományok a mai tantervben : 
1. Héber nyelvtan, az I. éven, heti 3 órán. 
2. Otestamentomi izagógika, az I. éven, heti 2 órán. 
3. Otestamentomi exegezis, a II—III. éven, heti 

3 órán. 
4. Otestamentomi theologia, a III. éven, heti 3 órán. 
5. Mint segédtudomány, az otestamentomi földrajz 

és régiségtan, heti 1 órán. 
Összesen tehát 12 órán adatnak elő. 
Legelső követelmény az otestamentomi tudományok 

reformjánál az, hogy mindezen ágai a tudománynak egy 
tanár kezébe összpontosíttassanak, mert csak így lehet 
elérni, hogy a növendékek eltérő theol. felfogások által 
ne zavartassanak, és a mi méginkább szükséges, hogy 
a felesleges ismétlések kikerültessenek és így a növen-
dékek túl ne terheltessenek. 

A másik főkövetelmény az, hogy mivel — a héber 
nyelvtan kivételével, a mely csak előkészítő eszköz — 
a tudomány egyes ágai összefűződnek, ezek lehetőleg 
összefüggésben nyerjenek ismertetést és tárgyalást. Ma, 
a mikor az ószövetségi irodalomtörténet — izagógika —, 
exegezis, bibliai theologia, régiségtan, földrajz mind kü-
lön-külön tárgyaltatnak, látszólag talán több alkalom van 
arra, hogy az ótestamentom és a bibliai vallás fejlődése 
történetét áttekinthetőleg és összefoglalólag adjuk s az 
exegezis körében egy-egy irat részletes magyaráz ás ával 
foglalkozzunk, van azonban tanítási rendszerünknek egy 
sarkalatos hibája és ez az, hogy nem marad idő és mód 
az ótestamentom könyveinek végigolvasására, az írás e 
részének alapos, közvetlen megismerésére. 

Hibája a mai rendszernek az is, hogy otestamen-
tomi tudományokkal csak az első három évfolyam fog-
lalkozik, a negyedik pedig nem. Feltétlenül ki kell ter-
jeszteni ezt a tudományt mind a négy évfolyamra. 

A reformnál főelvként kell felállítani, hogy ezen 
tudományok tanításának alapját, központját a biblia olva-
sása és magyarázása képezze. 

Az új tantervben a beosztás tehát ilyen lenne: 

1. Héber nyelvtan, a Genezisből és a történeti 
könyvekből vett könnyebb szemelvényekkel, az I. év-
folyamon. Heti 3 órán. 

2. A bibliai könyvek olvastatása magyar nyelven, 
kapcsolatban kortörténeti, földrajzi és régiségtani isme-
retek közlésével, a fontosabb és szebb helyeknek, a 
héber eredetiből való fordításával és rövid magyaráza-
tával, az I—II. évfolyamon, heti 3 közös órán, olyké-
pen, hogy az egyik évben a történeti, a másik évben 
a tanító, költői és prófétai könyvek olvastatnának, 

3. Az ótestamentom könyveinek irodalomtörténeti 
és biblika theol. szempontból való tárgyalása, a könyvek 
magyar nyelven való olvasásával és a fontosabb helyek-
nek héber eredetiből való fordításával és magyarázá-
sával, a III—IV. évfolyamon, heti 4 közös órán, oly-
képen, hogy az egyik évben az ótestamentomi vallás 
fejlődéstörténetének a profetizmus koráig, a másik évben 
a profetizmus korától a bibliai kor határáig terjedő része 
tárgyaltatnék, a forrásul szolgáló bibliai könyvek iro-
dalomtörténeti ismertetésével kapcsolatban. 

A mi az alap- és képesítő vizsgákat illeti, azokon 
az ótestamentomi tudományok következőleg volnának 
beosztandók. 

I. Alapvizsga: a) Héber nyelvtan az I-ső, Il-od 
éven tárgyalt olvasmányok fordításával. 

b) Bibliaismeret, a mely magában foglalja a zsidó 
nép nemzeti történetének, Palesztina földrajzának, a bibliai 
régiségtannak, az ótestamentom egyes könyvei tartal-
mának ismeretét. 

II. Első lelkészképesítő vizsga: a) az ótestamen-
tomi irodalomtörténet (izagógika) és az ótestamentomi 
vallás fejlődésének története (biblika theol.) 

b) Az ótestamentom könyveinek a magyar szöveg 
alapján magyarázása és a Hl—-IV. éven felölelt sze-
melvényeknek, esetleg évenként kijelölt új részeknek 
héberből fordítása és részletes magyarázása. 

Hogy a kanonikus koron innen keletkezett vallásos 
irodalmi termékek és az ezekben, valamint a zsidó szek-
tákban feltűnő vallásos fejlődés az ótestamentomi tudo-
mányok függeléke, vagy az újtestamentomiak bevezető 
részeképen vétessék-e fe l? — ez lehet vita tárgya; de 
nézetünk szerint ez inkább az újszövetségi bibliai tudo-
mányok nem mellőzhető bevezetéseként volna tárgyalandó. 

b) Az líjszövetségi bibliai tudományokra vonatkozó-
lag következő javaslataink vannak. 

Az I. és II. évfolyamon a most érvényes tanterv-
ben előírt kurzív olvasás kiterjesztendő a Cselekedetek 
könyvére s az Apokalypsisre is, eredeti nyelven, a szük-
séges nyelvi és tárgyi magyarázatok kíséretében, heti 
4 közös órán. 

A czél tehát az evangéliumi és apostoli történet-
nek, az újszövetség ezen legnagyobb és legjelentősebb 
könyvei alapján való megismertetése, a mely szükséges 
előfeltétele és alapja az apostoli tanirányok további meg-
ismerhetésének a levelek alapján. 

A módszer tisztán filologiai. A görög szövegnek, 
a hallgatók előkészülete mellett való kurziv fordítása 
közben kellő gond fordítandó, görögnyelvi ismereteik 
ébrentartása mellett, az újszövetségi nyelvsajátságok meg-
figyeltetésére, továbbá a szükséges régiségtani, földrajzi, 
kortörténeti stb. ismeretek közlésére, melyeket a hall-
gatók vagy lejegyeznek, vagy a mennyiben a szükséges 
segédkönyvekben megtalálhatók, azokban jelöli meg a 
tanár a megjegyzendő dolgokat. 

Az anyag magától két részre oszlik: egyik évben 
optikusok, másik évben János, Cselekedetek és 
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Apokalypsis jönnek sorra. E studiumot kiegészítik a 
magánolvasmányokul kijelölendő s a Jézus életére és 
az apostoli kor történetére vonatkozólag alkalmilag meg-
jelölendő művek olvasása. 

Az alapvizsgán a növendéknek a két évi tanul-
mány alapján értenie kell e 6 könyv bármely helyét 
görögül és ismernie kell az evangéliumi és apostoli tör-
ténetet, külön, u. n. vizsgái készület nélkül. Előnye e 
tervezetnek a most érvényben levő felett az, hogy na-
gyobb óraszámmal több könyvet vesz fel e fokon tár-
gyalásra s nagyobb nyelvi és tárgyi ismeretet biztosít. 
Egyébként az eddigi mederben halad, de kiszélesíti azt. 

Gyökeresebb átalakítását javasoljuk az újszövetségi 
tudományok további tárgyalásának. Most a konventi 
tanterv alapján így vannak ezek beosztva: II. évfolya-
mon újszövetségi irodalomtörténet (izagógika), a IV. év-
folyamon újszövetségi theologia, a IH—IV. évfolya-
mon újszövetségi exegesis. Óraszám a sorrend szerint 
2 + 3 + 3 = 8. 

Legnagyobb hibája e rendszernek itt is a nagy 
szétdarabolás, a mely mellett e tárgynál is megesik, 
hogy a szorosan összetartozó, egymástól kölcsönösen 
függő és egymást támogató tárgyak több tanár kezében 
vannak, úgyhogy a mostani be- és elosztás mellett köl-
csönhatásuk jóformán megszűnik. Tehát itt is a leg-
első követelmény: az újszövetségi tudományoknak egy 
tanár kezében való összpontosítása. 

De ez még nem elég. Itt is megvan a nagy tárgyi 
széttagoltság, a mi pedig nehézséget okoz. Mikor a 
hallgató izagogikát tanul, még nem ismeri az újszövet-
séget, vagy ha olvasta is laikus módjára, nem ismeri 
tanfejlődését, tanrendszerét. Mikor pedig erre kerül a 
dolog, akkorra meg már elfelejti az izagogikát, miután 
az alapvizsga levette vállairól ennek gondját. E kettőnek 
pedig szoros vonatkozásban kell lennie. Az exegezis 
magában véve szintén élettelen. Sok ismétléssel ós sok 
anticipatióval is jár, s e miatt kevés anyagot tud fel-
ölelni, még két év alatt is. A végeredmény tehát az, 
hogy mivel ugyanazon egységes szaktudomány körében 
egyik részlet a másik részlet támogatását nem élvezi, 
mindegyik megbénul. Legsajnálatosabb pedig az, hogy 
a mai tanterv az újtestamentomnak kicsiny anyagát sem 
tudja elolvastatni görög nyelven, holott bármely filologus 
a maga irodalom-csoportjának minden nevezetesebb író-
ját, műveik több-kevesebb részletének eredeti nyelven 
való olvasásából tartozik ismerni. 

Tehát itt is tömöríteni kell. Még pedig akként, 
hogy az úgynevezett biblika-theologiát egyesítjük e tárgy 
körében is a könyvek irodalomtörténeti tárgyalásával s 
e kettőt kiegészítjük e könyvek fontosabb részeinek 
(szemelvények) exegezisével.Például: tárgyalandók a Szin-
optikusok. Görögül már olvasták. Tisztázzuk problé-
májukat s a reájuk vonatkozó irodalomtörténeti dolgo-
kat s azután összefoglaljuk belőlük Jézus tanításának 
rendszerét. Ez már maga is exegezis, de még külön is 
exegetálhatunk némely részletet. Más példa: tárgyalan-

dók a pásztori levelek. Előbb olvastatjuk görögül, mi 
közben a legfontosabb helyeket megmagyarázhatjuk és 
azután adjuk irodalomtörténeti ós theologiai ismerteté-
süket. Ily módon egyszerre minden irányú ismertetését 
s egységes képét nyerné a hallgató a tárgyalt iratnak 
vagy iratoknak. Nem okoz nehézséget az olyan nagy 
csoport tárgyalása sem, mint a milyen a páli levelek 
csoportja, a mely bármely theol. felfogás mellett is bizo-
nyos kisebb részekre tagolódik s ezek szerint tárgyal-
ható. Az izagógikai tárgyalás egyenként történik, de már 
a bibliai theologiai csoportonként; az exegezis pedig össze-
szedheti ezeknek kapcsán a legszebb és legváltozatosabb 
szemelvényeket. 

Á tananyag természetes rendben s az I. és II. évben 
már fordított könyvek kellő felosztásával tagolódik két 
évfolyamra. Egyik: Szinoptikusok, Acta, Rom., Kor. I. II., 
Gal., Thess. I. II., Fii., Filemon. A másik: Efez., Kol., 
Pászt., Héber, Kath. levelek, Jánosi iratok. Heti 4 kö-
zös órán. 

Ily módon sok ismétlést, időveszteséget megtaka-
rítván, elérhetjük a czélt, a mely nem egyéb, mint az 
újszövetségi könyveknek az eredeti nyelv alapján, telje-
sen tudományos módszer szerint, minden irányban való 
megismerése. Erről adnának számot a lelkészjelöltek az 
első képesítő vizsgán. 

Végül specziál-kollégiumi tárgyként melegen ajánl-
juk, a régi tantervben jelzettek mellé, a patrisztika fel-
vételét. Javasoljuk, hogy úgy az apostoli, egyházi, mint 
a reformátori atyák klasszikus, korszakot alkotó művei, 
jellegök és tartalmuk szerint, az illető tudományszakok 
előadásával kapcsolatban olvastassanak és tárgyaltas-
sanak. 

Általában pedig minden tárgynál nagy gond fordí-
tandó arra, hogy a tudományos önképzés ós kutatás 
segédeszközeivel, a melyek közé a modern nyelvek is 
odatartoznak, és módszerével megismertessük a hallgató-
kat, hogy így a . további önképzésre kedvet és módot 
nyujtsunk. 

(Folytatása következik.) 

ISKOLAÜGY. 

Protestáns theologiai fakultást! 
(Folyt, és vége.) 

Svájcában, melynek 3 milliónál nem sokkal több 
lakosa van, körülbelül ugyanaz a számarány a protes-
tánsok és a r. katholikusok közt, mint Németországban. 
Száz lélekre átlag 60 protestáns és 40 r. kath. esik. 
Hat egyeteme közül1 a freiburgin csak r. kath., a bernin 
pedig kettős theologiai fakultás van. Tehát a jelentékeny 
kisebbségben lévő r. katholikusoknak ott is van két theol. 
fakultása. 

1 A neuchateli csak több fakultása akadémia, mint pl. nálunk 
Debreczen. 



De nézzünk át a r. katholikus Francziaországba. 
38Vg milliónál valamivel nagyobb (1896) lakosságának 
csak elenyészően csekély része: egy milliónál alig több 
a protestáns. Több régebbi kimutatás szerint még ennyi 
se. így a „La grandé Enciclopédie"-ben egy 1872-diki 
táblázat szerint a lakosság 98°/o_a r- kath. és csak 1 '6%-a 
protestáns. Mégis 1906 deczember 16-ig, a mikor az 
egyház és az állam között a teljes szakadás beállt s az 
állami egyetemek még létező theologiai fakultásai is 
megszűntek, két állami protestáns theologiai fakultás volt. 
Az egyik az ősi párisi egyetem kötelékében, a másik 
pedig a toulousei egyetemmel kapcsolatban, Montauban-
ban. Párisban öt rendes és négy rendkivüli tanár, Mont-
auban-ban pedig nyolcz rendes tanár hirdette a „meg-
tisztított" evangéliomi tudományt. A két fakultásra évente 
körülbelül 140 ezer frankot áldozott az állam, pedig a 
kettőn együttvéve alig volt annyi theologus, mint nálunk 
Debreczenben szokott lenni. 

A felsőbb oktatás szabadságát újból megállapító 
1875. évi júl. 12-diki törvény óta a 16 állami egyetemen r. 
katholikus theologiai fakultások nem is voltak. A r. katho-
likusok önmaguk állítottak fel Angers, Lille, Lyon, Páris 
és Toulouse-ban r. katholikus egyetemeket, úgynevezett 
„szabad" fakultásokkal (faculté libre). Ezekbe költöztek 
a r. kath. theol. fakultások. Január elejétől kezdve a két 
prot. fakultás is ilyen „szabad" fakultássá lett. 

De még Oroszország is megszégyenít bennünket! 
104 millió lakosa közül mindössze csak 3 millió protes-
táns van. Ebből körülbelül 1 millió 800 ezer a balti tarto-
mányban lakó németekre, a többi pedig, csekély ki-
vétellel, a finnekre esik. S a nyolcz egyetem közül, a 
helsingforsi finn egyetemen kivül, a dorpati (jurjevi) 
egyetemen is van protestáns theologiai fakultás. Sőt any-
nyira tiszteletben tartja a „cári abszolutizmus" a protes-
táns fakultást, hogy a dorpati egyetemen, melynek taní-
tási nyelvét 1895-ben oroszra változtatták, a theologiai 
fakultás nyelvét — egy-két más tantárggyal együtt — 
továbbra is meghagyták németnek! Tehát a lakosságnak 
nem több, mint 3% '^ t tevő protestánsoknak itt is két 
theol. fakultása van! 

Ausztriában a protestánsok számaránya még az 
oroszországinál is kisebb. A túlnyomó részben r. katholikus 
lakosságnak csak 2%-a protestáns I Az osztrák örökös 
tartományokban mindössze 600 ezer evangélikus és refor-
mátus van. S mégis az állam, a bécsi egyetemmel kap-
csolatban — az 1903/4. évi kimutatás szerint — 73,641 
korona évi költséggel, 47 evangélikus és református 
theologus számára protestáns theologiai fakultást is tart 
fenn. Az egyetem új épületében ott vannak a tantermek 
a protestáns theologia számára. De üresen. A r. katholikus 
fakultás tanárainak végtelenül fá j a protestáns fakultás. 
Azt mondták, ha azok beköltözködnek, ők nem mennek 
oda. így azután a prot. theol. fakultás más épületben 
ugyan, de mégis az egyetem kötelékében működik. 
Egyetemi fokozatokat, tudori okleveleket ad. 

Tehát a megtisztított tudomány még a fanatikus r. 
katholikus voltukról és a többi felekezetekkel szemben 
tanúsított türelmetlenségükről messze ismeretes osztrákok 
Ősi egyetemén is, — bár árva gyermek módjára, — de 
mégis helyet talált! Fél milliónál alig több protestáns 
már régebben elérte azt, a miért négy millió magyar 
protestánsnak még most is küzdenie kell! 

A protestáns theologiai tudomány be tudott férkőzni 
a világ legnagyobb s a bolognaival együtt legrégibb 
egyetemébe, a párisiba is. Pedig ennek az ősi egyetem-
nek egy r. kath. theologia volt a bölcsője. Csak mi nem 
juthatunk be a budapesti egyetemre! Pedig nincs olyan 
ősi múltja, mint a két előbbinek. Nem is a reformáczió 
nagy eszmeáramlatát megelőző századokban született, 
mint azok, hanem az ellenreformáczió évtizedeiben s 
mostani helyére is csak többszöri vándorlás után jutott. 
S hiába fizetjük mi protestánsok is az összes állampol-
gárokkal együtt a budapesti egyetem fenntartási költsé-
geinek több, mint a felét: az 1905/6. tanévben 3 millió 
95 ezer koronából 1 millió 604 ezer koronát, a félszázad 
óta fennálló budapesti ref. theologiánk annyi jogot se 
tudott ott megszerezni, mint az 1877-ben, Trefort Ágoston 
minisztersége alatt megnyílt budapesti „Országos Rabbi-
képző". 

A rabbiképző növendékei, mint rendkivüli hallgatók 
— ha jól emlékszem — heti 12 órában bejárnak az 
egyetemre bölcsészeti tárgyakat ós keleti nyelveket hall-
gatni. Azután négy év múlva jelentkezhetnek a bölcsészet-
tudori vizsgára. Főtantárgyul a keleti nyelvészetet választ-
ják, a miben minden rabbijelöltnek különben is otthon 
kell lennie. Két melléktárgyul pedig, csekély eltéréssel, 
olyan tárgyakat, melyeket a rabbiképzőben is kellene 
tanulniok s a melyekből mi is vizsgáztunk a theologián. 
Tehát úgyszólván ingyen kapják a bölcsészetdoktori dip-
lomát, míg minékünk theologiai tanulmányaink elvégzése 
után még két évig kell rendes egyetemi hallgatóknak 
lennünk, hogy a bölcsészettudori vizsgára bocsájtassunk, 
a mely összehasonlítatlanul nehezebb reánk nézve, mert 
főtárgyul theologiai tanulmányainktól teljesen eltérő tan-
tárgyat kelt választanunk rendszerint. 

A rabbiképzőnek nincs több százados múltja, mint 
az 1531-ben felállított pápai, avagy az 1549-ben alapí-
tott debreczeni, avagy az 1560-ban Gyulafehérváron fel-
állított s onnan Nagyenyedre, legutóbb pedig Kolozsvárra 
áthelyezett theologiánknak. Nincsenek elévülhetetlen ér-
demei a nemzeti művelődés terén, mint a mieinknek, 
mégis több elismerésben részesült az állam részéről, mint 
a kolozsvári, vagy még inkább a budapesti egyetemmel 
egy városban lévő theologiai akadémiánk! 

Pedig a viharos századok történelme arról tanús-
kodik, hogy ha a mi Őseink nem szállottak volna szembe 
egyházunkért és hazánkért annyiszor és olyan csodálatra 
méltó bátorsággal száz akadállyal, száz veszedelemmel, 
ma alig hangzanék magyar szó ezeknek az egyetemeknek 
a termeiben, ha ugyan léteznének még! Volt idő, mikor 



ősi debreczeni kollégiumunk egymaga őrizte a nemzeti 
kultura szent tüzét és nemzeti nyelvünket! 

A mi kálvinista magyar Sionunkra nehezült csapá-
sok nem kevésbbé súlyosak voltak, mint azok, melyeket 
a cseh protestánsoknak kellett elszenvedni. Ezek elhul-
lottak s velük együtt dőlt sírba a fehérhegyi csata után 
a cseh királyság és lett — r. kath. cseh tartomány. Mind-
össze 3—400 ezer protestáns maradt meg mindekkorig. 
Nemzeti irodalmuk is most akar csak feltámadni halot-
taiból, mert a győzedelmeskedő jezsuiták elégették nem-
zeti irodalmuk összes termékeit, mint a hogy a Debreczen 
költségén Hollandiában nyomatott s 1718-ban a határon 
lefoglalt négyezer bibliánk is máglyára került az egri 
püspök udvarán 1754-ben, „Mindenszentek" napján. Mi 
erősen „megfogyva bár, de törve nem", emberfeletti 
erővel és kitartással megvédelmeztük a protestantizmus 
keleti bástyáját s azzal együtt nyelvünket, irodalmunkat, 
sőt hazánkat is! Ezt az 1832'36. és az 1839/40-iki or-
szággyűlések legkiválóbb r. katholikus követei is elismer-
ték, a mikor ők maguk szállottak síkra egyenjogúságun-
kért és sérelmeink orvoslásáért. S ezt mutatja mindennél 
szebben beszélve az is, hogy sok helyen még a r. katho-
likusok is „magyar" vallásúaknak neveznek bennünket, 
nem kálvinistáknak! 

Épen ezért nemcsak az ellen emeljük föl a sza-
vunkat a leghatározottabban, hogy a harmadik magyar 
egyetem theologiai fakultása is r. kath. legyen, hanem 
azzal a fél megoldással sem elégszünk meg, a melyet 
Kolozsváron csináltak, hogy nem állítottak föl az egye-
temen theologiai fakultást. A régi Erdély nagyszámú 
protestánsa közt nem is annyira fél, mint inkább kényszer 
megoldás volt ez! Határozottan megkivánjuk, sőt köve-
teljük, hogy a harmadik egyetem theologiai fakultása 
protestáns legyen ! A nemzeti szempont tekintetbe véte-
lével háttérbe szorul Kassa, elesik Pozsony és csak Deb-
reczenről meg Szegedről lehet szó. A harmadik magyar 
egyetem theologiai fakultásának a kérdése pedig hatá-
rozottan Debreczennek jut tat ja az elsőséget. 

De nemcsak ez szól Debreczen mellett s nemcsak 
az, hogy négy millió tősgyökeres magyarság középpontja, 
hanem több más körülmény is. így első sorban az, hogy 
egy egyetemet a legmeszebbmenő áldozatkészség sem 
hívhat életre a semmiből. Minden egyetemnek múlttal 
kell bírnia. Minden egyetemnek van kisded és serdülő 
ifjú kora. A vén Európának majdnem minden egyeteme 
így növekedett naggyá. A legtöbb egyetem kis iskolából 
vagy egy-két fakultású főiskolából született. így született 
a világ legnagyobb egyeteme, a párisi is. Ujabban több 
fakultású főiskolákat szoktak egyetemi rangra emelni. 
Ez történt Francziaországban is és nemrégiben Svájczban 
is. Ez a szempont is a még 1549-ben alapított debreczeni 
kollégiumnak adja az elsőséget, nemcsak Szegeddel, 
hanem az összes többi főiskolákkal szemben. Nem egy, 
vagy két fakultása, hanem már néhány bölcsészeti tan-
széke s e mellett nemcsak nagy könyvtára, de tekintélyes 

természettudományi szertára és természetrajzi múzeuma 
is van. 

Debreczen mellett szól az a körülmény is, hogy 
annak van a legtöbb hallgatója a főiskolák között. 
1905/6-ban körülbelül 400 hallgatója volt, míg ugyan-
akkor Kassának csak 240, Pozsonynak körülbelül 300 
hallgatója volt. 

De ha mindez nem így volna is, az az egy körül-
mény, hogy a debreczeni főiskola évszázadokon át beve-
hetetlen bástyája volt a magyar kulturának, egymagában 
is mindennél ékesebben és nyomatékosabban szól a mellett, 
hogy a „Kálvinista Róma" ősi kollégiumát kell kibővíteni 
egyetemmé, mely már 1588-ban elfogadta a híres witten-
bergi egyetem törvényét s századokon át egyetemi szellemben 
működött. Az ősi főiskola sohasem szünetelt, míg a sáros-
pataki kollégium is 32 évig (1671—1703-ig) vándorolt, 
a gyulafehérvári is Kolozsvárra ment 1658-ban, a pápai 
ref. lelkészeket ós tanítókat is kiűzték 1752-ben a város-
ból s csak II. József alatt térhettek vissza, kollégiumuk 
pedig 1796-ig r. katholikus kézben maradt. Csak a deb-
reczeniekkel nem bírtak el! Mária Terézia kormánya is 
megpróbálta. Tudták, milyen erős vára a magyarságnak 
Debreczen. Ezért 1752-ben megtiltják, hogy a tanárokat 
a városi pénztárból fizessék. Ötven évig tartott ez az 
állapot. De a protestánsok áldozatkészsége megmentette 
a magyarság emez ősi várát, mely ebben az időben tel-
jesítette legnagyobb nemzeti misszióját! Egyedül őrizte a 
magyar kultura pislogó tüzét. A század végén pedig 
életre kelti a holtnak vélt nemzeti kulturát. Nagyobb 
áldozatokat hozott Debreczen ezekben a nehéz időkben 
a főiskolájáért, mint most akár Kassa, akár Szeged akar 
hozni a harmadik egyetemért! 

Tanárai közt nem egy európai hírű tudós volt. 
Komáromi Csipkés Györgyöt, nagynevű bibliafordítónkat 
marasztalták a híres hollandiai leydeni egyetemen a 
zsidó nyelv tanárának. De a szíve őt is hazavonzotta 
Debreczenbe. S az a főiskola, a melynek tanárai közt 
egy Maróthy György, a magyar oktatási nyelv nagy 
harczosa ós nagy mathematikus, egy Hatvani István, 
a csodás hírű fizikus, egy Budai Ézsaiás, a nagynevű 
történetíró s több európai hírű botanikus: Diószegi és 
Fazekas voltak a múltban, megérdemli, hogy egyetemmé 
alakítsák. 

S a debreczeni főiskolában megvan a fejlődő-
képesség : a millénium alkalmával újból négy új tanszéket 
alapított. Míg a mult század elején csak hat kathedrája 
volt, most öt hittani, nyolcz jogi és két bölcsészeti rendes 
tanszéke van. Két újabb bölcsészeti tanszéket pedig 
most állít fel. 

De ha nem a harmadfél milliónyi színmagyar kál-
vinistaság legerősebb fészke, Debreczen kapná is a har-
madik magyar egyetemet, hanem Szeged, mely erőteljes 
magyarságánál fogva egyedül jöhet még számba, akkor 
is követeljük a protestáns theologiai fakultást. Ebben az 
esetben a budapesti ref. theologiai akadémia alakulhatna 
át a harmadik egyetem theologiai fakultásává s miként 



az ötvenes években, avagy miként Párisban is volt s 
Bécsben is van, a kisettb'/protestáns felekezet theologusai, 
az evangélikusok is kaphatnának egy dogmatikai tanszéket. 

Nemzetünk az utóbbi években tudatára ébredt annak, 
hogy minő képtelen állapot az, hogy mi magyarok a 
milliók özönét adjuk évről-évre egy olyan intézmény 
számára, melyben sem független államiságunk, sem nyel-
vünk, sem érzelemvilágunk kifejezésre nem jut. Csak a 
négy millió protestánsnak nem jutott még eszébe, hogy 
ennél nem kevésbbé tarthatatlan állapot az, hogy mi 
— mint adófizető polgárok — évről-évre hűségesen hozzá-
járulunk egyetemeink óriási költségeihez s azok falai 
között legszentebb igazságaink és érzelmeink nem vissz-
hangozhatnak. S ezt most még meg akarják tetézni egy 
újabb r. katholikus theologiai fakultással 1 

Nemcsak kérünk, hanem tiltakozunk, sőt követelünk 
is 1 Zörgetünk s alig hinnők, hogy négy millió magyar 
protestáns jogos szavára a magyar törvényhozás és a 
közoktatásügyi miniszter a j ta ja és szíve zárva maradna! 

Edinburgh. Dr. Kováts János István. 

TÁRCZA. 

Uram, maradj velem, 
i . 

Maradj velem, midőn leszáll az este, 
Ha arázom a bús könyharmat megeste 
S ki letörölné: senki sincs velem . . . 
Uram, maradj velem! 

Maradj velem, ha rám borul az éjjel, 
S viaskodván a bűnnel, szenvedéllyel, 
Játékát űzi a Sátán velem . . . 
Uram, maradj velem 1 

Maradj velem, ha rám derűi a hajnal, 
Hadd üdvözöljem büszke diadallal! 
Aczélt kovácsolj busult lelkemen . . . 
Uram, maradj velem! 

Maradj velem — nincs már sok ide hátra — 
Az ifjúság virágos tavaszába; 
Hogy ne számoljak másként a szívemmel, 
Csak szűzi tiszta, lányos érzelemmel. 

Maradj velem a férfikor nyarában, 
Megért, nagy eszmék szentelt igazában. 
Ha ér dicsőség: el ne bizakodjam, 
Ha megköveznek: meg ne tántorodjam. 

Maradj velem az élet alkonyultán, 
A vágyak, álmok sóhajos kimultáu. 
Borulj rám, hogy a haláltól ne féljek, 
Ölelj magadhoz, hogy majd „ott" is él jek: 
Ott is maradj velem! Baja Mihály. 

KÖN Y VISME RTETÉS. 
K ö z n a p i i m á d s á g o k . írta Csiky Lajos, debreczeni ev. 

ref. theol. akad. tanár. Ára kötve 8 korona. 

Nagy, 481 lapra terjedő könyv az, mely Csiky 
köznapi imáit tartalmazza. Van benne 4 hétre szóló 
imádság, reggelre és délutánra külön-külön, tehát 4 8 ; 
évszaki imádságok, téli, tavaszi, nyári és őszi 10—10, 
tehát 4 0 ; adventheti imádságok, reggeli és délutáni 
6—6, tehát 12; bűnbánóheti imádságok, reggeli és dél-
utáni 6—6, tehát 12; nagy szárazság idején 3 ; hosszas 
esőzés idején 3 ; reformáczió emléknapján, király szüle-
tésnapján, márczius 15-én, október 6-án, ó-év utolsó 
estéjén 1—1, tehát 5 ; betegekért való imádságok 7, s 
így Összesen 130 imádság. 

Mindjárt az imádságok elrendezésére nézve is van 
megjegyzésem. Szerintem sokkal helyesebb az egy napra 
vonatkozó, reggeli és délutáni imádságokat együtt, ille-
tőleg egymás után adni, mint előbb az összes 4 heti 
reggeli és külön a délutáni imádságokat sorakoztatni, 
mint ezt Csiky könyvében találjuk. Különben az bajnak 
épen nem nagy, legfeljebb a kezelést nehezíti egy kissé. 

Szerző az „Előszó" utolsó pontjában a következő-
ket mondja: „Nem tudom általában azt sem, hogy jó 
munkát végeztem-e ezen imádságok megírásával? Csak 
egyet tudok és érzek, hogy azok átgondolásánál és 
leírásánál lelkemmel mindig a kegyelem székén ülőnek 
Színe előtt tartózkodtam." 

Hogy szerző jó munkát végzett-e? arra határozot-
tan igennel felelek, mert az istenországa ügyében már 
a puszta jó szándékot is örömmel kell fogadnunk; itt 
pedig a szándék cselekedetté, gyümölccsé fejlődött, mely 
a szándéknál mindenesetre értékesebb. 

De a gyümölcsöket nem találom egészen érettek-
nek. Bár „azok átgondolásánál és leírásánál szerzőnek 
lelke a kegyelem székén ülőnek színe előtt tartózkodott" ; 
nem vitte keresztül az imádságokat a gyakorlat tűzpró-
bá j án ; mert, ha azokat nemcsak átgondolja és leírja, 
de egy gyülekezet előtt el is imádkozza: bizonyos va-
gyok, hogy sok imádsága más formában, s főként más 
szellemmel telítve jelenik meg e kötetben. 

Az imádságok erejét, illetőleg értékét nem a gon-
dolatok halmaza és azok változatossága, hanem az azok-
ból kisugárzó melegség, vagyis a lélek szabja meg. Én 
legalább az imádságokban nem a gondolatok tarkaságát 
keresem és becsülöm, hanem az azokból kilövelő él-
tető erőt. 

Nem akarok összehasonlításokat tenni, csak pél-
dául hozom föl : mi az, a mi Révész imádságos köny-
veit évtizedeken át föntartja a kálvinista templomok 
katedráin, hogy papjaink túlnyomó része még ma is 
Révészszel imádkozik? Nem a lelkéből felfakadt gon-
dolatok szépsége és gazdagsága, hanem az a lélek, 
mely a gondolatokat imává magasztosítja. 

Imát, vagy imádságokat a szabályok megtartásá-
val nagyon sok ember írhat és ír is, a nélkül, hogy 



azok igazi imádságok volnának. Csiky is bizonyára 
egyike azoknak, a kik gondolataikat szép szavakban 
képesek kifejezni, a kik egy-egy gondolatról, vagy igaz-
ságról hosszabb, vagy rövidebb elmélkedést is tudnak 
készíteni; de imádkozni, igazán, mélyen, hittel és alá-
zattal csak kevés lélek képes. Az ember mindent inkább 
ráerőszakolhat magára, mint az imádkozást. Imádkozni 
csak az tud, a kit az Isten kegyelme az imádkozás 
lelkével megáld, s ez a lélek szól imádságának minden 
szavából. 

Ezt a lelket nem találom ón Csiky könyvében. Ha 
itt-ott megcsillan is e lélek egyik és másik imájában, 
de általában nem a Krisztus lelkével telített imádságok, 
hanem inkább egy imádságokat írni akaró lélek gon-
dolatai azok. 

Nagy hibája még ez imádságoknak az is, hogy 
szerző igen hosszú mondatokat használ. Az imaírónak 
tudnia kell, hogy a lélek Istenhez való szárnyalásában 
könnyen ellankad, gyorsan elfárad; a mély és tiszta 
érzelmek rövid tartamúak, — a húrt különösen itt nem 
szabad túlfeszítenünk, különben csak szavakat morzso-
lunk, csak gépiesen imádkozunk, a helyett, hogy „Istent 
lélekben és igazságban imádnók". 

Csak két mondatot mutatok be a hozzájok hasonló 
teméntelen sokból: „Örök Isten, teremtő ura és királya 
a kiterített égboltozatnak, és a töméntelen világok nagy 
alkotmányának ; te minden világok nagy alkotmányának ; 
te mindenható Felség, ki azután sem nyugovál meg soha, 
mikor megalkotád a te Lelked lehelletével, ajkadnak 
„légyen" szavával alkotád meg a nagy mindenséget; te, 
ki őrized az égi testeket, hogy mindenik a maga pályá-
ján futva, szép rendben haladjon a maga ú t ján ; te, ki 
harmatcsöppeket szállítasz alá a földre, s esővel itatod a 
szomjazó fákat és füveket: te vagy az, mi Urunk, kit 
áldanunk és magasztalnunk kell minden mi óránkban, 
hogy a te képedre és hasonlatosságodra teremtvén min-
ket, nekünk is részt juttatsz e földi világ dolgainak 
intézésében, s munkát adsz kezünkbe, hogy végezzük 
a mi hivatásunknak dolgait." (Téli munkák 208—9. lap.) 

„Tartsd meg és ápoljad, nagy Isten, e boldog 
hitet mi bennünk, s öltöztess föl minket ama boldog 
reménységnek ünneplő öltözetébe, hogy miként a te 
szent Fiad, a feltámadásnak ez első zsengéje, kikelt 
örök kegyelmed szerint a koporsóból, mi sem maradunk 
örökké a porban, de a mint a természeti világ évről-
évre megújhodik és sötét gyászruháját lakodalmi fehér 
öltözettel váltja fel, mi is eljutunk lelkünk vidám me-
nyegzői napjára, s örvendezni fogunk te nálad, ki életet 
teremtesz a halálból, s a porból kiemelvén a mi meg-
dicsőült testünket, megnyitod mi nekünk nem kézzel 
csinált hajlékodnak fénylő világosságát, s éltetsz minket 
halálunk után, a soha el nem muló boldog öröklét nagy 
örömeiben. Ámen." (Halál 218. lap.) 

Lehet-e, tudunk-e így igazán imádkozni? 

Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 

Főgondnokválasztás a budapesti reform, 
egyházban. 

A budapesti ref, gyülekezet f. hó 10-én töltötte 
be a Hegedűs Sándor elhunytával megüresedett főgond-
noki széket, megválasztván arra dr. Kovácsy Sándor 
nyug. miniszteri tanácsost, az egyház eddigi algond-
nokát. S jóleső érzéssel jegyezzük fel, hogy a választás 
csaknem egyhangúlag történt meg s nem kellett keresz-
tülmennie a gyülekezetnek azokon az izgalmakon, a me-
lyek a legutóbbi papválasztást kisérték. Nem is lett 
volna ennek semmi értelme, mert hiszen dr. Kovácsy 
Sándor öt évre terjedő algondnoksága ideje alatt oly 
bizonyságait adta buzgóságának, szervező és vezető 
képességének, hogy csak méltán összpontosult benne a 
presbitérium és a gyülekezet bizalma. A budapesti ref. 
egyháznak, a mely az ország legnépesebb ref. gyüle-
kezete s a mely előtt még oly nagy feladatok állanak 
az egyházi élet valláserkölcsi és anyagi fejlesztése tekin-
tetében, buzgó, alkotni, szervezni és vezetni képes fő-
gondnokra van szüksége. S teljes a hitünk arra nézve, 
hogy ezt a férfiút dr. Kovácsy Sándorban meg is nyerte 
a budapesti ref. egyház. 

A választás a délelőtti istentisztelet végeztével 
tartott közgyűlésen történt meg. Szilassy Aladár algond-
nok betegsége miatt a gyűlésen meg nem jelenhetvén, 
az elnöki széket dr. Vécsey Tamás, a jelenlevők között 
hivatalára nézve legidősebb presbiter és Petri Elek lel-
kész foglalták el. 

A megalakulás után dr. Vécsey elnök, jelezvén a 
gyűlés egyetlen tárgyát, a főgondnokválasztást, felhívta 
a gyűlés tagjait az ajánlások megtételére. Ligárt János, 
lendületes beszéd kíséretében dr. Kovácsy Sándort aján-
lotta, s ajánlását zúgó helyeslés kisérte. Úgy látszott, 
hogy a választás egyhangú lesz. Azonban nem így tör-
tént. Dr. Gööz József, a maga és társai nevében gróf 
Tisza Istvánt hozta javaslatba. Szavai élénk visszatet-
szést és tiltakozást szültek. Ezt a visszatetszést és tilta-
kozást némely napilapok erősen kiszínezve és politikai 
motiváczióval írták le. Úgy tüntették fel a dolgot, mintha 
a választó közgyűlés Tisza István ellen politikai tünte-
tést rendezett volna. Pedig nem történt ott semmi egyéb, 
mint csak az, hogy a gyűlés lelkesen állást foglalt dr. 
Kovácsy Sándor mellett és tiltakozott dr. Gööz József-
nek minden előkészítést és bizonyára minden felhatal-
mazást nélkülöző jelölése ellen. 

S hogy dr. Gööz jelölése milyen önkényes alapon 
történt, mutatja az, hogy a mikor az elnök megkérdezte 
a közgyűléstől, hogy kivánja-e a választást szavazással 
eldönteni, — dr. Göözön kivül nem akadt más, a ki 
ezt kívánta volna. így tehát az elnök határozatképen 
kihirdette, hogy a közgyűlés, egy hang kivételével, köz-
felkiáltással dr. Kovácsy Sándort választotta meg a gyü-
lekezet fogondnokává. 



A megválasztott s a gyűlésbe küldöttség által meg-
hívott főgondnokot Petri Elek lelkész üdvözölte meleg 
szavakkal, a melyekre dr. Kovácsy a következő, pro-
grammszerű beszéddel válaszolt : 

Tisztelt Közgyűlés! 

Hálásan köszönöm, hogy nagynevű elődeim után 
engem, a szerény munkást választották meg a budapesti 
ref. egyház főgondnokává. 

Negyven éve, hogy Budapestre jöttem. Senki sem 
kisért és itt egy ismerős lélek sem volt, a ki nékem út-
mutatást adott volna. Magammal hoztam azonban a csa-
ládi tűzhelynél belém oltott erős kálvinista hitet, kálvi-
nista egyszerűséget és munkaszeretetet. Ez a hit, ez az 
egyszerűség és munkaszeretet vezetett el idáig, a hova 
az én kálvinista hitsorsosaim engem a mai napon fel-
emeltek, és örömmel tölti el lelkemet az, hogy az a vá-
gyam, a mely idejövetelem óta mindig mint czél lebegett 
szemem előtt, hogy t. i. egyházamnak szolgálatot tehes-
sek, teljesedésbe mehetett. 

Hálát adok Istennek, hogy engem az én hitemben 
megtartott, a mely engem felemelt. 

Nagy öröm ez nékem és nagy büszkeséggel tölt 
el engem az, hogy egyházamnak ebben a minőségben 
dolgozhatom. Ne is tekintsenek tehát engem úgy, mint 
a ki ezen magas állásomat olyannak nézem, a mely által 
újabb nagy állások — legyenek azok egyháziak vagy 
világiak — elnyerésére törekedném ; mert én ilyesmire 
nem törekszem, azokat el nem fogadom. Én egész szel-
lemi és testi erőmet ennek az egyháznak akarom szen-
telni, mert jól tudom, hogy sok itt a teendő. De bár-
milyen nagy legyen is az én odaadásom, a megvalósítandó 
nagy feladatokat csak akkor oldhatjuk meg sikeresen, 
ha a munkában segítségemre lesznek az én gondnok-
társaim, a presbiterek ós a hívek, a mit ezennel kérek is. 

Épen öt éve annak, hogy ez a gyülekezet gond-
nokának választott és ha erre az öt évi időszakra vissza-
tekintek, büszkén mondhatom, hogy egyházunk a folytonos 
anyagi küzdelmektől megszabadult és most már meg-
izmosodva foghat hozzá a továbbépítés munkájához. 

Hála híveink buzgóságának, egyházi bevételeink 
évről-évre emelkednek, úgy hogy nemcsak függő terheink 
törlesztését kezdhettük meg, hanem képesek voltunk a 
két lelkészünk elhunytával, az új lelkészek választásá-
val, a lelkészi lakások és egyházi iroda átalakításával, 
a gimnázium fejlesztésével, az orgona helyreállításával 
sat. járó rendkivüli kiadásaink mellett az utolsó két év-
ben gimnáziumi tanárainknak fizetési pótlékokat adni, a 
hitoktatók számát szaporítani ós legújabban családos hit-
oktatóink fizetését javítani és ezen felül függő terheink-
ből is törleszteni, a nélkül, hogy ezek miatt rendes jöve-
delmeinken túl költöttünk volna. 

Az egyház jövedelmeinek növelése jövőre is állandó 
törekvésemet fogja képezni; de nem azért, hogy ezeket 
tőkék gyűjtésére használjam, hanem azért, hogy azok-
nak segedelmével a hitéletet fejlesszük és híveinknek 
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ezen a téren minél többet nyújthassunk; hogy a felé a 
czél felé haladhassunk, hogy idővel a főváros legtöbb 
kerületében templomunk legyen és azokban rendes lel-
készek hirdessék az egyháznak tanait. 

Már gondnokká választatásom alkalmával kifejeztem, 
hogy egyházunk abban a szervezetben, a melyben a 
múltban volt, nem maradhat meg. A régi szervezetet 
tehát módosítani kell. Ugyanezt hangoztatom most is. 
Ezelőtt pár évvel történt már ezen a téren is valami, 
az új lelkészi szabályzat által. Arra kell azonban töre-
kednünk, hogy az új szervezet ne csak papiroson legyen, 
hanem hogy az egyes egyházrészek, fejlődésüknek meg-
felelőleg, mind nagyobb önállósághoz jussanak. Mégis 
azt hiszem, hogy ez az önállósítás odáig nem mehet, 
hogy ezáltal közös intézményeink, mint pl. a gimnázium 
és a külső egység, csorbát szenvedjenek. 

Remélem, hogy a presbiteriumi és az egyházköz-
ségi közgyűlés bölcsesége meg fogja találni az útat és 
módot a megoldásra nézve. Meg vagyok győződve, hogy 
egyházunk sorsát igazán szívén viselő egyetlen hívünk 
sem óhajt olyan megoldást, a mely szerint az egyes 
kerületi egyházrészek, az együvé tartozandóság minden 
kapcsa nélkül, külön szerveztessenek. 

Főgimnáziumunk jó hírnevének megtartása, a tanári 
testülettel karöltve, állandó gondoskodásom tárgyát fogja 
képezni és azon leszek, hogy tanáraink javadalmazása 
a fővárosi állami gimnnáziumok tanárainak javadalma-
zásával összhangba hozassék. 

Különös súlyt kell helyeznünk a hitoktatásra, és e 
végre áldozatot is kell hoznunk, mert csak úgy lehet 
hatalmas egyház a budapesti, hogy ha a fiatalság magába 
szívja egyházunk tanait 

Arra törekszem, hogy az egyházközségünk ós az 
egyházkerület között függőben lévő anyagi kérdések, 
békés egyetértés mellett rendeztessenek. 

Általában priinus inter pares akarok lenni, a ki 
együtt dolgozik az egyház többi munkásaival. Jobban 
szeretném, ha ezek a munkások önként jelentkeznének, 
semhogy úgy kelljen azokat kikeresni; mert nincs annyi 
munkás, mint a mennyire az egyháznak szüksége van. 

A béke és jó egyetértés vezetett egész életemben 
és fog vezetni főgondnoki minőségemben is, az egy-
házon belől és annak tagjaival szemben; de az egy-
házon kivül a többi felekezetekkel szemben is. Az egyes 
egyházak a nemes verseny által többet használnak az 
emberiségnek, mint az egymás közti harcz által. 

Még csak Kálvin-téri épületünket illetőleg óhajtok 
némi tájékozást nyújtani. A jelenlegi épület már öreg 
és sokáig nem lesz tartható, hanem új épületet kell 
emelni. E tekintetben már bizonyos előmunkálatok tör-
téntek; de annyira még nem haladtak, hogy az egyház-
kerületekkel való tárgyalásra komoly alapot nyújthatnának. 
Mert hiszen a telekrendezés tekintetében a fővárossal 
sem vagyunk rendben és így. azt sem tudjuk, hogy mi 
fér el a leendő épületben. 



Hogyha ezekkel az elsőrangú kérdésekkel tisztában 
vagyunk, akkor lehet csak a kerületekkel tárgyalni az 
iránt, hogy részükre milyen helyiségeket és milyen hozzá-
járulás mellett engedhetünk át. Szívesen és örömmel 
fogadnók be az emelendő Kálvineumba a konventet, 
zsinatot és a theologiát, ha e tekintetben tetemes anyagi 
áldozatot nem kellene hozni; de azt nem tehetjük, hogy 
e végre nagy anyagi áldozatot hozzunk, mert egyhá-
zunknak nagyok a szükségletei. 

Ezekben kívántam vázolni azt az irányt, a mely 
engem a díszes főgondnoki állás betöltésénél vezetni fog. 

Köszönöm a lelkész uraknak, hogy gondnokságom 
idejében támogattak, és kérem ezután is az ő támoga-
tásukat. 

De különösen köszönöm Szilassy gondnoktársam-
nak, hogy ő engem a gondnoki teendőkbe bevezetett. 
Köztünk, igazán szólva, véleménykülönbség nem volt 
akkor, a mikor az egyház javáról volt szó. 0 mintaképe 
az igazi kálvinista férfiúnak. Öt illette volna meg ez a 
hely, a melyet most én foglalok el, de a melynek el-
foglalását egészségi állapota nem engedte meg. 

De bizalommal fordulok az egyházközség presbi-
tereihez és annak minden tagjához, hogy legyenek szí-
vesek engem munkámban támogatni és velem együtt 
közremunkálni abban, hogy egyházunk, mely az ország-
ban az első, hatalmasan fejlődhessék. 

Midőn Isten áldását kérem egyházunkra és annak 
minden tagjára, magamat szives jóakaratukba ajánlom! 

Az ú j gondnok beszédét a közgyűlés lelkes tet-
széssel fogadta. Csak az volna jó, ha a főgondnok által 
jelzett nagy czélok felé törésben is hasonló lelkesedést 
tanúsítana. Végül dr. Vécsey Tamás üdvözölte a presbi-
terek nevében az új főgondnokot, s a gyűlés dr. Ko-
vácsy éljenzésével ért véget. 

Referens. 

Kéretlen jó tanács. 
Homola István ág. hitv. ev. lelkész úr, a rever-

zálisok ügyéről elmélkedvén, készséggel honorálja azt 
az örvendetes eredményt, hogy a magyar református 
egyház, határozott és czéltudatos törekvése, valamint 
kitartó működése folytán, a r. kath. egyházzal szemben 
csökkenően veszít, más felekezetekkel szemben pedig 
emelkedve hódít. Egyúttal azonban, szerényen ugyan, 
de mégis megrovási kalandban részesíti a magyar ref. 
egyházat, emígyen szólván: „nemcsak protestáns fele-
kezeti, de magyar nemzeti ügy szempontjából is czél-
szerűbbnek és üdvösebbnek tartanok (kik?), ha az ev. 
ref. egyház a maga újabb missziói pontjait nem annyira 
az ágostai hitv. evangélikusok (Eperjes, Igló, Dobsina), 
mint inkább a felekezetileg ós nemzetiségileg is veszé-
lyeztetett görög kathatolikus és görög keletiek között 
szervezné. Egyéni véleményem ez, melyet minden egyéb 
érdek és szándék nélkül említek. Azért ne akadjon fel 
rajta senki sem".. 

Bárkinek lehet bármiről egyéni véleménye s míg 
ezt magának tartogatja, kebelében rejtegeti, senkinek 
semmi köze hozzá. Mihelyest azonban ez az egyéni véle-
mény előszó, írás, vagy nyomtatvány útján nyilvánosságra 
jut, azonnal bírálat vagy kritika tárgya lesz, még ha 
„minden egyéb érdek és szándék nélkül" lett is elmondva. 
De hát akkor miért is lett voltaképen elmondva?! 

Legmeghatóbb pedig az a záradék, mellyel H. úr 
idézett elmélkedését befejezi: „azért ne akadjon fel rajta 
senki sem." 

De bizony hogy „fel" akad azon minden elfogu-
latlan ember, ha H. úr kifogást tesz a reformátusok eper-
jesi, iglói és dobsinai missziói mozgolódása ellen. Micsoda 
jogon kifogásolhatja ő, vagy bárki más, ha az eperjesi, 
iglói, vagy dobsinai, vagy akárhova való reformátusok 
tömörülnek, önállósulni igyekeznek és saját egyházuk 
lelkészétől, édes anyanyelvükön óhajtják hallani a vallás 
vigasztalását, saját szertartásuk szerint óhajtanak része-
sülni az úri szent vacsora kegyelmi áldásaiban. 

Hát mikor a testvér ágostai hitvallású egyház Deb-
reezenben, Sátoraljaújhelyen, legközelebb pedig Ungváron 
önálló anyaegyházat és lelkészi állomást szervezett, 
akadt-e olyan elmélkedő református író, ki az evang. 
testvéreket Debreczen, Újhely vagy Ungvár helyett „a fe-
lekezetileg és nemzetiségileg is veszélyeztetett gör. kath. 
és görög keleti" vidékekre utasította volna ? I Es ha 
csakugyan akadt volna ily balga református atyafi, ke-
ressen rá H. úr, hogy mit feleltek neki az ág. hitv. ev. 
egyház részéről? Bizonyára szórói-szóra ugyanazt, a 
miket én H. úrnak fentebb elmondottam. 

Ne féltékenykedjünk tehát egymásra és ne utasítsuk 
egymás missziói pontjait „a felekezetileg és nemzeti-
ségileg is veszélyeztetett görög katholikusok és görög 
keletiek közé", hanem úgy evangélikusok, mint refor-
mátusok különbség nélkül örvendjünk azon, ha bár-
melyikünk részéről egy-egy újabb evangéliomi őrhely 
állíttatik fel bárhol a hazában, mert bizony nemcsak 
a görög katholikusok és görög keletiek, hanem még más 
hatalmas egyház hívei között is „veszélyeztetve lehetünk 
és vagyunk felekezetileg és nemzetiségileg". 

Iglói kálvinista. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A sikátori evang. gyülekezet 
Pócza Ferencz, pápai hitoktató másodlelkószt választotta 
meg lelkipásztorává. 

Lelkészi értekezlet. A szigetvárvidéki ref. lelkészi 
kör f. hó 14-én értekezletet tartott Szigetváron. Az érte-
kezlet egyfelől a főgondnokválasztás kérdésével, másfelől 
az orsz. ref. lelkészegyesület megalakítása ügyével fog-
lalkozott. Ez utóbbiról Seregély Dezső somogyhatvani 
lelkész tartott felolvasást. 

Az új ref. énekeskönyv ügyében jan. hó 30-án 
tanácskozott Baksay Sándor püspök elnöklete alatt a 
zsinat által kiküldött bizottság.. A tanácskozás eredmé-
ny eképen a bizottság a következő javaslatot terjesztette 



a zsinat elé: Főtiszteletű és méltóságos Zsinat! 1042. 
sz. határozata alapján van szerencsénk a próba-énekes-
könyv revíziójának alapelveire vonatkozó javaslatunkat 
a következőkben terjeszteni elő : I. Az anyag terjedelme. 
a) Az' új énekeskönyvbe mind a 150 zsoltár felveendő; 
egyes zsoltárok rövidítve, az eddig sem használt versek 
elhagyásával; b) a próba-énekeskönyv gyengébb s a 
könyv árát és terjedelmét szükségtelenül növelő darabjai 
az ú j énekeskönyvbe nem veendők fel ; e) a katekizmusi 
énekek mind az 52 úrnapra felveendők; d) temetési 
énekek mérsékelt számban az új énekeskönyvbe fel-
veendők; e) a „Himnusz" mellé a „Szózat" is felveendő; 
f ) az erdélyi énekeskönyvnek több hely biztosítandó; 
belőle minden közhasználatba átment darab felveendő. 
II. Az átdolgozás szelleme, a) A magyarországi és erdélyi 
énekeskönyv felveendő darabjai lehetőleg változatlanul 
hagyandók; csak a legérzékenyebb szükség esetén, az 
értelmet zavaró, avult vagy ízlést sértő helyek és szavak 
változtatandók; b) a dogmatikai hűségre kiváló gond 
fordítandó; különös tekintettel a váltság tanára. III. A 
beosztás. A magyarországi énekeskönyv beosztása meg-
tartandó ; vagyis az első részbe jöjjenek római számok-
kal jelölve a zsoltárok ; 2. részbe az összes kezdő, illetve 
felálló énekek : „Himnusz", „Szózat". A harmadik részbe 
pedig arab számokkal jelölve a dicséretek és folytatásul 
a 239. és köv. sorszámozással a fölvehető erdélyi és 
ú j énekek évkör szerinti beosztással; negyedik részbe 
a temetési énekek. IV. A külső, a) a próba-énekeskönyv 
szélességi és hosszúsági méretei maradjanak; b) a nyo-
másnál a próba-énekeskönyv betűi maradhatnak. V. A 
dallam, a) A rithmusos mérték alkalmazása lehetőleg 
keriiltessék; valamint a világi dallamok felvétele is ; 
általában a choral mérték tartandó fenn; b) a dallam 
és szöveg rithmikus egyezésére nagyobb gond fordí-
tandó; c) az egyházi vagy plagal hangnemekben írt 
dallamok az általánosan használt hangnemeknek meg-
felelő előjegyzéssel hangjegyzendők; d) melizmák csak 
ott veendők fel, a hol a dallammenet törzsébe tartoznak, 
vagy a hol a dallammenet simasága és egyenletessége 
megköveteli. Az énekeskönyvi bizottság nevében, annak 
1907 jan. 30-án tartott üléséből. Budapest, 1907 jan. 30. 
Baksay Sándor s. k. püspök, elnök. Dr. Baltazár Dezső 
s. k. esperes, előadó. 

Államsegély egy reform, templom építéséhez. 
Dr. Darányi Ignácz földművelésügyi miniszter, a krassó-
szörénymegyei Szapáry-falva telepes község ref. temploma 
felépítéséhez 14,000 korona államsegélyt utalványozott, 
s utasította a debreczeni adóhivatalt, hogy az összeget 
Kiss Áron püspök kezeihez íizesse ki. 

Az amerikai magyar ref. egyházak egyesülése, 
a mint az amerikai magyar ref. egyházmegye hivatalos 
lapjában olvassuk, csak nem sikerül. A konvent kikül-
dötte, Bede László, a mult hónap 8—9. napjain tárgyalt 
ez ügyben a Ref. Church missziói bizottságával, de saj-
nos, nemcsak eredménytelenül, hanem épen rossz ered-
ménnyel, mert úgy látszik, hogy a helyzet még rosszabbá 
vált, mint volt. Bede László, a konventi elnökség nevé-
ben arra kérte a bizottságot, hogy engedje meg a fen-
hatósága alá tartozó magyar ref. gyülekezetek megláto-
gatását és az egyesülés kérdésének a megbeszélését. E 
kérelmet illetőleg meghallgatta a bizottság Ludman Sán-
dor és Harsányi István magyar ref. lelkészek véleményét. 
Ezek azonban oly kedvezőtlen véleményt adtak és oly 
mereven szembe helyezkedtek a konvent jószándékú tö-
rekvésével, hogy a bizottság megtagadta a kérelem tel-
jesítését. — Bizony szomorú dolog, hogy az amerikai ma-
gyar reformátusok ily áldatlan harczban állanak egymással! 

I S K O L A . 

Véglegesítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Schöpflin Géza eperjesi ev. főgimn. tanárt állásában 
véglegesítette. 

Az orsz. ref. tanáregyesület választmánya folyó 
hó 2-án ülést tartott Debreczenben. Dóczi Imre elnök 
megnyitó beszédében kiterjeszkedett a fizetésjavítás kér-
désére s csodálkozását fejezte ki a felett, hogy a tanár-
ság most a rangsoros fizetésrendezés mellett foglal állást, 
holott ezelőtt az anciennitást hangoztatta. A ref. tanárság 
ne változtasson így frontot, hanem maradjon meg az 
az anciennitáson alapuló rendezés mellett, mert csak ez 
a rendszer egyezik meg a tanári hivatással és az iskola 
szellemével. S. Szabó József főjegyző az igazgatóság 
legutóbbi ténykedéséről számolt be. A Magyar Olvasó-
könyv II. kötete már befejeződéshez közeledik. Készül 
a Kiss Lajos által megírandó Oknyomozó magyar tör-
ténelmi kézikönyv is, s mindkettő használatba lesz vehető 
már a jövő iskolai évben. Dr. Antal Géza jelentette, 
hogy a fizetésrendezés tárgyában a kultuszminiszterhez 
intézett memorandum csaknem minden pontjában figye-
lembe vétetett. Dr. Gulyás István pénztári jelentése 
után Sinka Sándor ismertette a Marton Sándor által 
kivánt reformokat; majd pedig az idei közgyűlés ügye 
került szőnyegre. Megállapodtak abban, hogy a köz-
gyűlést május 22—23. napjain Kolozsváron tartják meg, 
a kollégium háromszázados jubileumával kapcsolatban. 
Tárgyalták az egyesületi közlöny ügyét is. A választ-
mány ugyan nem zárkózott el az indítvány megvalósí-
tása elől; tekintettel azonban az Iskolatörténeti Adattár 
tetemes költségeire, a közlöny megindítását ez idő szerint 
elhalasztani kivánta. Végül dr. Antal Géza indítványára 
kimondta a választmány, hogy szívesen vállalkozik a 
konvent által szerkesztetett Szemelvényes Biblia kiadására. 

Mi igaz ebből ? A Magyar Szó f. hó 8-diki szá-
mában olvassuk a következőket: „Ugy halljuk a minisz-
tériumból, hogy Apponyi módosítani akarja azt a rende-
letét, mely szerint a szerzetes-tanárok is kapnak az 
államtól fizetéskiegészítést. Állítólag „nem volt jól infor-
málva". Meglehet; de ne is tűrje a középiskolai ügy-
osztály ólén a jezsuiták hatalmában álló és hozzájuk 
gyónni sűrűn járó báró Barkóczy miniszteri tanácsost. 
A miniszter azért módosítja rendeletét, mert utólag meg-
győződött, hogy a pápai ref. főgimnázium tiltakozó fel-
terjesztésének igaza van, a mennyiben sem az 1883: XXX. 
t.-cz., sem az 1906. évi költségvetésről szóló 1906: IX. 
törvényczikk nem értelmezhetők úgy, hogy a barát-taná-
rok is kaphatnának állami fizetéspótlékot. E módosítás 
következtében a prot. tanárok felében a IX., felében 
pedig a VIII. fizetési osztály szerinti kiegészítést meg 
fogják kapni." — A fejlemények majd megmutatják, 
hogy a M. Szó híradása mennyiben alapult megbízható 
informáczión! 

Tanárhiány. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
felhívta az illetékes körök figyelmét arra, hogy a német 
nyelv és irodalom, a franczia nyelv és irodalom, valamint 
az ábrázoló geometria tanszékeinek betöltése, megfelelő 
tanerők hiánya miatt, nehézségeket okoz. Most a tanár-
képző-intézet igazgatósága felszólítja úgy a tanárképző 
tagjait, mint az egyetemek ifjúságát, hogy az eddig mel-
lőzésben részesült szakok iránt nagyobb figyelemmel 
legyenek. 

Iskolai aranykönyv. Puskás János látrányi ref. lel-
kész a pápai főgimnáziumnak 100, Karikó János a pápái 
nevelő-intézetnek 300, Czirok János 200 koronát, Dózsa 



József tatai lelkész a pápai theol. akadémiának 500 ko-
ronát adományozott. 

Siketnóma növendékek felvétele. A siketnémák 
„Cházár András" áll. s. jolsvai intézetének első osz-
tályába a f. évi szept. hó elsejével kezdődő 1907/8. tan-
évre harmincz 7—11 éves korban levő mindkét nembeli 
siketnéma és nagyothalló növendék fog felvétetni. Vagyon-
talan szülők gyermekei teljesen ingyenes ellátásban és 
kiképzésben részesülnek. Beszédfogyatékosak: dadogók-
hebegők szintén felvételt nyerhetnek. Bővebb felvilágo-
sítást szíves készséggel ad az intézet igazgatósága. 
Jolsva, 1907 február hó 1-én. Marhovics Árpád igazgató. 

Theologiai vizsgálati idők változása. Az erdélyi 
ref. egyházkerület legutóbbi közgyűlése kimondotta, hogy 
a kolozsvári ref. theologián az alap- és a lelkészképesítő 
vizsgálatok idejét szeptember haváról az iskolai év vé-
gére, június hó második felére helyezi át. — Értesülé-
sünk szerint a budapesti reform, theologiai akadémia 
választmányának legutóbbi ülésén is szóba került a 
Ielkészképesítő-vizsgálatoknak október második feléről 
június második felére áthelyezése, és a választmány 
előterjesztést tesz ez iránt a kerületi közgyűléshez. — 
Mi a magunk részéről ennek a reformnak esetleges 
keresztülvitelét a megalkotandó új theologiai tanterv 
életbeléptetésével együtt látnánk alkalmasnak. Megvall-
juk azonban, hogy az alap- és képesítő-vizsgálatoknak 
az iskolai év végére áthelyezésével szemben erős aggo-
dalmaink vannak, főként abból a szempontból, hogy ha 
a II-od éveseknek az alapvizsgálatra, a IV-ed éveseknek 
a kápláni vizsgálatra az iskolai év alatt kell elkészül-
niük, ezzel az illető évfolyamok növendékei túlságosan 
megterheltetnének, s félő, hogy a mikor sokat akarná-
nak markolni, keveset fognának! 

Uj tankerületi főigazgató. A kassai tankerület 
főigazgatójává, a kultuszminiszter előterjesztésére, a ki-
rály dr. Mázy Engelbertet, a kőszegi róm. kath. főgim-
názium igazgatóját, a Szent Benedek-rend tagját nevezte 
ki. •— Egyik prot. laptársunk csak legközelebb tette szóvá, 
hogy a tankerületi főigazgatók között aránytalanul nagy 
a protestáns vallásúaké mellett a róm. kath. vallásúak-
nak, különösen pedig a szerzetes-rendű főigazgatóknak 
a száma, és sürgette az egyenlőségnek és viszonosságnak 
itt is alkalmazását. Úgy látszik azonban, hogy a köz-
oktatásügyi minisztériumban nem épen valami túlságos 
jóindulatra találnak iskoláink és azoknak tanárai, a mi-
kor arról van szó, hogy tekintélyük és súlyuk emeltessék. 
A gyakorlati tanárképzés terén teljesen mellőzve vannak 
iskoláink. A külföldi tanulmányutak sem a mi tanáraink-
nak valók. Nem akad közöttük, a mint látszik, tankerü-
leti főigazgatónak való ember sem. Ilyenek csak az állami 
és a szerzetes iskolákból kerülhetnek ki. A papiros 
türelmes, a mely hangtalanul elhordozza az egyenlőségnek 
és viszonosságnak reája írt, de megvalósulni nem tudó 
jelszavait. Mi protestánsok azonban, úgy látszik, még a 
holt papirosnál is türelmesebbek vagyunk, mert tartóz-
kodunk felemelni szavunkat melloztetésünk miatt még 
olyan dolgokban is, a melyeknek az egyenlőség és viszo-
nosság szerint való intézéséhez nem kellene semmi egyéb, 
csak egy önérzetes hang és egy kis miniszteri, illetve 
miniszter-tanácsosi jóindulat! 

Pályázat. A Magyar Pedagógiai Társaság . pályá-
zatot hirdet a következő tárgyra: Készíttessék el az eddigi 
irodalom s esetleges levéltári kutatások felhasználásával 
gróf Brunswick Terézia életrajza, különös tekintettel a 

magyar gyermekkertek alapítása körüli érdemeire. A pálya-
díj néhai György Aladár hagyományából 200 korona, 
A jutalomtételre bárki versenyezhet magyar nyelvű dol-
gozattal, mely azonban három nyomtatott ívnél többre 
ne terjedjen. A pályaművek a Magyar Pedagógiai Tár-
saság titkári hivatalánál (titkár dr4 Gyulai Ágost, Buda-
pest, I., Lógody-utcza 33.) legkésőbb 1908 szeptember 
hó l- ig nyújtandók be. A pályairatok negyedrétben, tisz-
tán írva, lapszámozva és kötve legyenek. A szerző nevét, 
állását és lakását tartalmazó zárt pecsétes levélen ugyan-
azon jelige álljon, mely a pályamű homlokán olvasható. 
A jutalom a viszonylag legjobb munkának csak az eset-
ben adatik ki, ha az magában véve is méltónak talál-
tatik a díjazásra. A pályadíj a művek bírálata után, a 
Társaság 1909. évi január havi elnökségi ülésén fog 
odaítéltetni s a pályázat eredménye az 1909. évi nagy-
gyűlésen fog kihirdettetni. A nyertes pályamű a Társa-
ság folyóiratában fog közzététetni a szokásos tiszteletdíj 
engedélyezése mellett. Fenntartatik a szerzőnek azon joga, 
hogy a „Magyar Pedagógiádban megjelent dolgozatból 
tetszésszerinti példányban különlenyomatot készíttethessen. 

Diákotthon. A főváros előkelő társadalmi és tanári 
köreiben nagyjelentőségű mozgalom indult meg, a végre, 
hogy külföldi, különösen angol mintára diákotthont léte-
sítsenek a vidékről felkerült közép- és főiskolai tanulók 
számára. A szándék nemes, mind a tanuló-ifjúság tanul-
mányi és erkölcsi érdekei szempontjából és csak örven-
deni tudnánk rajta, ha valósulást nyerhetne. A Diák-
otthon, a mint a tervet ismertető füzet mondja, társadalmi 
és erkölcsi alapon létesül, de a részvénytársaság formáját 
választotta, hogy a dolog anyagi része tiszta és biztos 
legyen. 240 darab 1000 korona névértékű részvényt bo-
csát ki, és az ekképen egybegyűlt 240,000 koronán kivül 
360,000 korona törlesztéses jelzálogkölcsönnel egészíti 
ki az alapításra szükséges tőkét 600,000 koronára. A Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank főpénztára (V., Dorottya-
utcza 2.) fogadja el a részvényjegyzést. A terv szerint 
a Diákotthon tagjai tanulmányaikat a főváros közép-
iskoláiban és az egyetemeken rendes tanulókul végzik; 
de otthonukban ezenkívül megtanulják a nyugat-európai 
nyelveket (francziát, angolt, németet); zenét, festést, gyors-
írást, vívást, czéllövést, katonai gyakorlatot, lovaglást, 
tánczot és korcsolyázást. A növendékek , szigorú, de ko-
rukhoz mért fegyelemnek vannak alávetve; az intézet a 
Pedagógiai Tanács ellenőrzése alatt áll, a melynek az 
elnök, az igazgató, egyetemi tanárok, a tankerület fő-
igazgatója és a fővárosi középiskolák igazgatói lesznek 
a tagjai. Szegény, de szorgalmas tanulók részére a Diák-
otthon alapítványi helyek létesítéséről fog gondoskodni. 
A tanulók évi díja 1000 korona, azaz 100 korona havon-
ként. Ezért a pénzért minden intézeti tanuló a teljes 
ellátáson kivül részesedik a programmból megismert összes 
kedvezésben. 



EGYESÜLET. 

A Protestáns Országos Arvaegylet, mely Buda-
pesten a Szegényház-téren levő fiú- és leányárvaházat 
tar t ja fenn, nyilvánosan nyugtázza az 1906. évben be-
folyt adományokat. E szerint: Budapest székesfőváros 
800 kor., Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
200 kor., Magyar Országos Központi Takarékpénztár 
100 kor., Pesti Hazai Első Takarékpénztár 600 kor., 
Nóvák István budapest-erzsébetvárosi római katholikus 
plébános 200 kor., E. J . B. a Budapesti Hirlap útján 
100 kor., Beliczay Béla 100 kor., Vértesaljai református 
egyházmegye 100 korona adománnyal járultak az árvák 
neveléséhez. A dunamelléki ref. egyházkerület a néhai 
Madas Károly-féle alapítvány jövedelmeiből 10,000 kor. 
szavazott meg és fizetett ki az 1906. évben is az egylet 
részére. Fábián Gyula kolozsvári lakos 2000 kor. ala-
pítványt tett. Néhai Karap Ferencz 5000 kor., özvegy 
Hegyi ' Mihályné 4000 kor., dr. Schulek Vilmos 3000 
kor., Pichler Ferencz 600 kor., Krausz Antalné pedig 
50 korona hagyományt juttatott az egyletnek. Hamar 
István ref. theologiai tanár, a Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap szerkesztője 158 kor. 10 fillért gyűjtött lapja út ján. 
A választmány nőtagjai 5000 koronán felüli összeget 
gyűjtöttek az árvaház karácsonyfájára és így az egylet 
humánus czéljaira elősegítve ez által, hogy az egyletnek 
lehetővé vált 125 árvát tartani s 41 árvának 4200 kor. 
segélyt osztani ki. Az egylet választmánya mindazoknak, 
a kik adományaikkal az árvaház nemes czéljait előmoz-
dítani kegyesek voltak, ez úton is hálás köszönetét 
nyilvánítja. v 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigórő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmó-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi Őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánl juk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr, Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Egy perez is elég az ember életében ahhoz, hogy 
jövőjét, boldogságát megalapíthassa. Mégis hányan van-
nak, a kik mind csak egy percczel késtek el onnan, a 
hol ezt osztogatják. Ne mulassza hát el senki se magát 

egy pontosan járó órával ellátni. Ilyent 5 évi írásbeli 
jótállás mellett előnyös részletfizetésre is szállít és kívá-
natra képes árjegyzéket küld Polgár Kálmán órásmester 
Budapest, VII., Erzsébet-körút. 29. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 
Az alsó-baranyabácsi ref. egyházmegyébe kebelezett 

bellijei ref. egyház lelkészi állása üresedésbe jővén, az 
állás betöltése pályázat út ján eszközöltetik. 

Pályázati határidő ez évi márcz. 10. 
A jövedelem az 1896. évi egyházkerületi gyűlés 

által 2600 koronában állapíttatott meg. 
Pályázati kérvények Szabó Péter espereshez Piros, 

Bács-Bodrog vármegye küldendők. 
Kunszentmiklós, 1907 február 11. 

Baksay Sándor, 
püspök. 

Felelős szerkesztő : Hamar István. 

1 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
^ ^ ^ H M Í M Í Í T é l i f i i r d ö k ú r a 

a S Z E N T - L U K Á C S - F Ü R D Ő BEN. 
Természetes forró-meleg-, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű therniális-fiirdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

' •.,:. " = ' merítő prospektust küld ingyen a = = = = = = 

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest Budán. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

NYILTTÉR. 

A Bór- és bithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
k i t ű n ő s ikerre l h a s z n á l t a t i k v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és l é legzés i szervek hurutjainál. 
Szinye- JJpóczi Salvatorforrá.?-vátlalat 

JBíid<i]>e<it, V., Itudolfrnhpart 8. 

KRISTÁLY forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 
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Orgona-
harmóniumokat Orgona-harmóniumok. 

Ezen czégtáblán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Orgonaépítósi műintózet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyát-a 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
P i a n i n ó k . P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve; 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

' lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Ha lász H u b e r t 
B U D A P E S T 

Gyár és i roda: VII. ker., Angol-utcza 2 3 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokatj 
csiszolt ezement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, ezement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

) iXk^x&jwi*, 

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J • hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá ajánl ja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- cs fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

• ~ Hangfokozó-gependa!mbKeiy 
hegedű, gordonka, beillesztése után 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe l i a n ; ; r » k ö z t i < c r e i i ( l a ja-

vítással 4 frt. 
Kezesség tainden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár 

Saját találmányú ,(R á k ó c z i) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
ta tok . Iskolával 30 forinttól 

fel jebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban ; kezesség minden 

egyes hangszernél . 
Árjegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, kívánatra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 

Országh Sándor 
orgona-és 

ha r m o n i u m g y á r o s 

A párisi és bécsi világkiállít vson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési fol-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrehd szerű (pneumatikai) tartós, neines-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltlebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII., Gsömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , kö l t s ég -
j e g y z é k e k ingyen . 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 0 1 - b e n . 

Az I 8 8 J . évi kiáll ításon «Nagy diszoklevél» és 
«Ferencz-József l o v a g r e n d d e l , az 1904. évi vesz-
prémi kiál l í táson aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és el ismerés. 
Készít kel lemes és tömör hangú, legiobb és l eg -
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, h o g y 
a gyár alapirtása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Első magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAK = 5 e vi = 

jótállás melletti 

E g y h á z i 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany es ezüst 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s i 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
árak! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Budapest, VII., Erzsébet-korút 29. 
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A ullőghíru fleol-hnrmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzétf ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen ^ 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. tSí 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

Mechanika. Üvegtechnika. 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézi rajzi és geometriai 

t a n s z e r e k . 

Legújabb rendszerű vetítő - gépek 
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A lelkészegyesület kérdéséhez. 
E nagy horderejű kérdéshez, fölvettetésének 

kezdetén, a Debreczeni Protestáns Lapban volt 
szerencséra már pár megjegyzést fűzni; akkor 
még csak sejtés volt inkább előttünk, hogy a 
kezdeményezők mit akarnak s nem körvonalozott 
alap. a mire behatóbb észrevételeket lehetett volna 
építeni. Hosszú ideig a közpapok mozgalmának 
a jegyében állott a kérdés; tehát míg ebből a 
vihart jelentő körből a kérdés csillaga ki nem 
lépett, én mint — mostanában úgynevezett — 
dignitarius nem éreztem magam kompetensnek a 
mozgalmat erősíteni vagy esetleg irányítani, a 
mire pedig több oldalról nyilt felhívást kaptam. 
Most azonban már a tisztulás folyamata abba a 
stádiumba jutott, miszerint világosan áll előttünk, 
hogy a tervezett lelkészegyesületnek minden lelkész-
jellegű egyén tagja lehet, esetleg lesz is kötele-
zettség erejénél fogva. És így van ez jól. Közöt-
tünk lelkészek között, az egyházi adminisztráczió 
bármely fokán álljunk is, nem lehet olyan lényegbe 
vágó különbség, a mi exkluzívvá tehetné a lelké-
szek valamelyik kategóriájára nézve, a lelkészek 
bármely jogosult testületi szervezkedését. A „pri-
mus inter pares" elvét nem szabad olyan jezsuita 
értelmezés szerint venni,' mint a hogy veszi a 
római egyház a pápára vonatkozással a „servus 
servorum" epithetont; hanem azon egyenes és 
nyilt értelmezés szerint, hogy a jó rend érdeke 

megköveteli ugyan, hogy az egyházi ügyek élére 
vezető egyének állíttassanak, a nélkül azonban, 
hogy ezek valami ,,ordo" vagy „potestas"-féle 
előnnyel a felsőbbséggel bírnának a többi hasonlók 
felett; nem emberek, hanem ügyek élére állíttat-
ván. És ha volnának egyesek, kik a közbizalom 
által nyújtott ékességet nem az Isten dicsőségére, 
hanem a maguk nagyobb uraságának fitogtatására 
viselnék, legyen ez az ő maguk lelki botlásának 
szüleménye, legyen ez az ő teherlapjukra írva 
egyedül: a lelkészi status egészének az ő hibá-
jukkal azonosítani magát nem szabad, még abban 
a formában sem, hogy mint megkiilönböztetteket 
a lelkészegyesület kebelébe nem venné fel. De 
meg másfelől a lelkészeknek ez a társulása épen 
arra való, hogy az ilyen téves felfogásokat ki-
gyomlálja s kioktassa a hibásokat hibáik felől; 
arra való volna, hogy megértesse minden lelkész-
szel, hogy miként ők egyenlők, úgy érdekeik is 
azonosak; hogy miként kifelé a szeretetet prédi-
kálják, úgy valósítsák is meg azt maguk között, 
egymás segélésére s az anyaszentegyház építésére. 

Ha az egyházi dignitas nem ad semmi jogot 
arra, hogy elsőbbség és felsőbbség megkülönböz-
tetését vigye a lelkipásztorok státusába,^ még ke-
vesebb értelme van a nagy egyházak és kis egy-
házak papjai közötti kiilönböztetésnek. v Vannak 
— jól tudom — a nagy egyházak papjai között, 
a kik ezt a különbséget, a maguk kiválóbbságának 
mutatójául, féltékenyen nyilvántartják; de ezek 
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bizonyára azok közül valók, a kiknek megválasz-
tatásában a belső értéknek, az érdemnek volt 
legkevesebb része; ezek számára az észrevétlenül 
hagyás legnagyobb büntetés. Különben is az a 
nagy egyházi papság, anyagi oldaláról nézve olyan, 
a minek jövedelmi rubrikái nagyobb összegekkel 
dicsekednek, mint a kisebb egyházbelieké; de ne 
feledjük, hogy ugyanígy áll a kiadási rubrikákkal 
is s a végeredmény „plus"-a inkább a kis egy-
házakra kedvező. Alig van, a mire jobban illenék 
a közmondás: „nem mind arany, a mi fénylik". 
Hát ha még az erkölcsi oldalt vesszük figyelembe 
s megnézzük a tenger dolgot, a mit a nagy egy-
ház papja — ha a kötelesség embere — végezni 
tartozik s ezzel szemben azt a mostoha elismerést, 
a mi gáncsolásnak még jobban volna nevezhető. 
Kicsiny egyházban a lelkipásztor valóban vezet; 
nagy egyházban jóformán vezettetik. Egy-két — 
a nép nyakára ült — demagóg a presbitériumban 
a lelkész ellen mindig többséget tud állítani, s a 
pásztornak megkötözött kezekkel kell néznie, a 
mint a hívatlanok sorsot vetnek az úr köntösére. 
Bizony sokkal tanácsosabb, fejünket meghajtván, 
alázatosan ismerni be, hogy mindannyian egy-
forma szolgák vagyunk: az úr előtt haszontalanok, 
mert nem teszünk többet a kötelesnél, a mai kor 
emberei előtt feleslegesek, mert a mai kor embere 
nem tudja értékelni a lelki áldást, a minek sáfá-
raiul az Isten minket állatott. 

Ha a lelkészegyesületbe nem visszük be tisz-
ián és ott nem érvényesítjük az egymással való 
egyenlőség érzését és gondolatát, ha bármi alapon, 
bármi czímen, bármi czélból ennek a gyönyörű 
gondolatnak modifikácziója kerül: akkor nem is 
fog ez az egyesület a valláserkölcsi életképesség 
ama kellékeivel rendelkezni, a melyektől nemcsak 
egyházunk külső képének, de legbensőbb életének 
ííí átformálódását várjuk. A czopftól, az állás által 
adott tekintély és elsőbbség nyilvántartásától, a 
különböztetés rideg és káros és főleg szeretetlen 
gondolatának intézményes kiképzésétől, a mi egy-
házi fórumaink külső képét olyan keresztyénte-
lonné teszi, mint halálos betegségektől kell oltal-
mazni a lelkészegyesületet. Nem mechanizmus, 
hanem organizmus legyen, a melyben a lélek és 
élet teremtő ereje a szeretet hatalma által meg-
sokszoroztatik. A lelkészegyesület eszméinek pro-
pagálóinál ennek a gondolatnak kidomborítását 
nélkülöztem eddig. Mindenki az egyház vallás-
erkölcsi hanyatlásának s a lelkészek anyagi nyo-
morúságának minél sötétebb hátterét igyekszik 
megfesteni, hogy a segítésnek immár kigondolt 
terve annál fényesebben foglalja el az előteret s 
legyen az elfogadása mintegy kényszerült. A pro-
pagálásban megvan ennek a momentumnak is a 
10aga jogosultsága, de nem kizárólagossága. Ha 

mind anyagiakban, mind lelkiekben jól állna is 
a dolog, a lelkészegyesületet még akkor is szer-
vezni kellene: szervezni a tökéletesbedés nagy 
czéljaiért, szervezni a szeretetteljes érintkezés al-
kalmaiért, a honnan az istenországa építésének 
nagy titkát mindenki megoldva vinné haza. Nem 
a nyomás és kényszerűség, nem a támolygó nyo-
morúság és düledező falak adják a győzelmes 
előhaladás erejét, hanem a szebb jövő iránti erős 
reménység, szilárd bizodalom és a lelkesedés, a 
mi öntudatra és önérzetre támaszkodik. 

Kálvinista öntudat és önérzet: ezeknek kifej-
lesztése legyen első és főgondja a lelkészegyesület 
szellemerkölcsi munkájának; mert ezeknek hiánya 
miatt hiányzik a többi, a mi miatt panasz tölti 
be a magyar kálvinista Siont. Ez az öntudat és 
önérzet nemcsak a nagy tömegekben, hanem ma-
gában a lelkészi karban is Jairus lányaként alu-
szik. Az volna az ideális állapot, ha a leendő 
lelkész már otthon, a szülői háznál megnyerhetné 
a kálvinista öntudat alapjait, melyeket, mint más 
impressziókat is, pedáns hűséggel őriz a gyermeki 
lélek; de fájdalom, az alapozásnak ez az időszaka 
e tekintetben nyomtalanul halad el a lélek felett; 
mert ha a szülében sincsen öntudat, másnak köl-
csönözni belőle nem lehet. Az iskola, az elemitől 
fel a theologiáig, újra csak szürke, színtelen képe-
ket hagy a fejlődő lélek felületén; ezt már így 
hozza magával a tanrendszer lélektelen termé-
szete, a tengersok anyag lényeget elnyomó hal-
maza. Sokszor pedig egyes kathedrák hatása 
egyenesen és tervszerüleg oda vezet, a hol theo-
logiai ifjúságunk szürke általánosságokat, kétes 
értékű elméleteket, az ész nevében vakmerő taga-
dás allure-jeit igen, de olyan öntudatot nem sze-
rez, nem talál, a mi fedezné a kálvinizmus dog-
matikai és erkölcsi lényegét. 

A hol pedig öntudat nincsen, ott önérzet sem 
lehet. A ki nincsen tisztában lelkébe gyökerestől 
benőtt szilárd meggyőződéssel a felől, hogy mi 
teszi őt azza, a minek nevét viseli; hogy miben 
áll az az erő és érték, a mi a kálvinizmust min-
den más felekezetek fölé magasan emeli: az sem 
örülni, sem lelkesedni nem tud az ismeretlen kin-
csekért, mert öntudat nélkül önérzet nem lehet. 
A mit a családi ház meg nem adhatott, a mit 
fogyatékosan nyújtottak az iskolák, azt kell pó-
tolni az élet önálló tanítványai számára a köl-
csönös, folytonos, tervszerű képzésnek; s ennek 
legmegfelelőbb iskolái az egyházmegyei lelkész-
egyesületek s egyeteme az országos egyesület, a 
maga sajtóorganumával és gyűléseivel. Tudatára 
kell minden lelkészt ébreszteni annak, hogy a mi 
egyházunk, a maga tanaival, dogmáival, szerve-
zetével nemcsak valami hézagpótló intézmény a 
keresztyén felekezetek komplexumában, nem csak 



olyan, a minek a megtűrésen, a megélhetésen felül 
igénye semmire sem lehet; hanem igenis a leg-
tisztább keresztyén egyház, a melyben a krisztusi 
tudomány a maga meghamisítatlan épségében tanít-
tatik és valósíttatik, s olyan, a minek hivatása 
hódítani és uralkodni a lelkeken. Erezze a hálát 
Isten iránt mindegyik, hogy ehhez az egyházhoz 
tartozhatik, s legyen annak apostola, védője, ter-
jesztője, bizony ságtevője, mind alkalmas, mind 
alkalmatlan időben, a nemes önérzet jogosult büsz-
keségével mindenik. Ne csak vékony szálakkal, — 
melyek tágulhatnak és összehúzódhatnak, — ne 
csak ragasztókkal — a mi elolvad, leválik — 
legyünk kötve az egyházhoz, hanem aczélláncz-
czal, a mi fénylik, a mi nem tágul; vérrel és 
érrel, a mi azt jelenti, hogy eleven összeköttetés 
van köztünk, mint anya és gyermekei között. A 
lágymelegség sorvasztó kora elég időre vett már 
kiterjedést; inauguráljuk az új korszakot, melyben 
az ős, teremtő tűz legyen az uralkodó elem. 

Morvay Ferencznek a „Prot. Egyh. és Isk. 
Lapban" megjelent czikkeiért őszinte elismeréssel 
adózom; felvetett eszméi mind igazak és ámenek; 
de ő sem, valamint az előkészítő bizottság pro-
grammja sem emeli ki, nem helyezi homlok-
vonalba azt a szellemet, melyben az országos 
egyesületnek majdan működni kell. Mindig csak 
a védelem szempontjára tétetik a hangsúly. Ter-
mészetes, hogy ez is főfontosságú teendő; mert a 
viszonosság és egyenlőség jogi állapotát a fel-
háborító tények hosszú és szakadatlan lánczolata 
teszi illuzóriussá a mi kárunkra, a nélkül, hogy 
a kormány védelmet nyújtana; gravamenjeinkről 
naplót vezethetünk, de a védelem maga még nem 
elég, kell még egyéb is. Nem offenzívát értek, 
hanem küzdelmet, munkát a propagaczióért; hisz 
igazságaink és magyar nemzeti küldetésünk biztos 
tudatában, a múltban tett szolgálatok s a jövő 
hivatás nemes önérzetétől eltelve, a defenzíva, min-
denkor inkább sajnálatra méltó szerepköréből ki 
kell vezetni a« akcziót s arra a térre is átvinni, 
a hol hódítás czéljára lengenek a lobogók. 

Hivatalos egyházi testületeinket a jogosult 
szemrehányás épen abban érheti, hogy kényelmi 
szempontokból, az opportunitás sok felé néző ter-
mészete szerint, a napról-napra való megélhetés, 
az élhetetlen várakozás, a csudát váró türelem, a 
meghunyászkodásnál legfeljebb egy-egy kis jog-
féntartással tovább menő védelem kielégítette 
ambicziójukat s kimerítette cselekvőségüket; ha 

az országos lelkészegyesület, melynek egyik je-
lentősége épen abban állana, hogy életbevágó 
nagy kérdésekben a hivatalos egyházra jótékony 
hatást gyakorol, — ha ez is átveszi az amott ural-
kodó hangulatot, rendszert, eljárást és taktikát, 
úgy kár az összehozására fáradságot és időt vesz-
tegetni. Legyen benne konzervativizmus egyházunk 
hitelvi alapja iránt; józan orthodoxia, a mely nél-
kül laza összetétel, ingadozó kapkodás, s kívülről 
az elleneknek mulattató látvány az egyház élete; 
de legyen radikalizmus is, erőteljes és czéltudatos, 
a multak hibáinak helyrehozása, jogaink, igényeink 
kiküzdése s az eleven élet megteremtése terén. 

Ha az országos egyesület csak reflexe lesz 
a hivatalos egyháznak, ha ettől sajátít eszméket, 
ettől vár közvéleményt, ha a tekintély uralma 
életműködésére reá nehezedik, ha tehetetlenség, ked-
vetlenség, érdeklődéstelenség országos szervezete 
leend, akkor többet árt, mint használ; akkor 
kárt teszünk az építkezéssel, mert gyengeségünket 
magunk tárjuk fel a világ előtt. Itt kell születni 
az eszméknek, itt kell kiforrni és megtisztulni is; 
itt kell a reformok útját megtörni, itt kibányászni 
mindazon köveket, melyekre az egyetemes egyház 
építésének szüksége van s innen adni át a hiva-
talos egyháznak, hogy rajta a jogi kiképzés, in-
tézményes alkotás munkáját véghez vigye. 

Én jó reménységgel és lelkesedéssel nézek 
az országos egyesület megalakulása és működése 
elé; a magam részét munkájából kiveszem s bizo-
dalommal vagyok lelkipásztor társaim belátása 
felől, hogy mindannyian megértettük már az idők 
jelét: haladni kell, mert különben eltapos ben-
nünket a haladó kor szekere. * 

Dr. Baltazár Dezső. 

A budapesti ref. theol. akadémia tanári 
kapái, ak javaslata a theol. tanterv és lel-
készképesítő vizsgák peformja tárgyában. 

(Folyt, és vége.) 

H. 

A mi most már a vizsgákat illeti, ezekre vonatko-
zólag a következő javaslataink vannak. A jelenlegi há-
rom vizsgát -— alap, első és második lelkészképesítő -— 
meghagyandóknak véljük. ........ 

* E czikket közvetlenül az írótól kaptuk s már" kiszedet-
tük, a mikor a Magyar Szóban is megjelent. Szerk. 

G n v o r a és I t a u s n e r 
Egyházfelszerelö és oltárépitő mii-
intézet. Úrasztalteritők, kelyhek, 

borkanesók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi-utcza 41. 



1. Újból hangsúlyozzuk itt a bölcsészei-pedagógiai 
tárgyaknak az alapvizsga tárgyai közé való felvételének 
szükségességét. Az izagógika elmarad. Ez az elmondot-
tak alapján, az exegezissel és bibliai theologiával kap-
csolatban, az első lelkészképesítő vizsga tárgyai közé 
vétetnék fel. Itt ezen vizsga alkalmával a növendékek-
nek Isten igéjében való oly fokú nyelvi, történeti és 
tárgyi jártasságukról kell számot adniok, a mely a tanul-
mányok középpontját képező bibliaismeret további ki-
bővítésére biztos alapul szolgálhasson. 

A mi az írásbeli dolgozatot illeti: javasoljuk, hogy 
az ú j vizsgarendben külön alapvizsgai írásbeli dolgozat 
készítése a növendékektől ne követeltessék. 

Nézetünk szerint elég, ha az illetők az alapvizsgát 
megelőző tanévek folyamán a vizsgatárgyak valamelyiké-
ből legalább egy, a szaktanár által elfogadhatónak ítélt 
írásbeli dolgozatot készítenek. 

Az alapvizsga ideje maradhat a jövőben is a III. 
tanév eleje, szeptember hó első fele. A kik egy tan-
tárgyból nyernek elégtelen osztályzatot, három hó múlva 
kijavíthatják; a két tárgyból bukottak a II. tanév ismét-
lésére utasítandók. Mint eddig, úgy a jövőben is úgy 
az egész, mint a részleges javítóvizsga csak egyszer 
legyen ismételhető. A vizsgaidő a jövőben is minden 
jelöltre nezve tantárgyanként legalább 15 perczben álla-
pítandó meg. Egyébként ezen részletkérdésekre és álta-
lában a vizsga külső berendezésére nézve az 1886. évi 
konventi jegyzőkönyv 75-ik pontja részletes és a jövőben 
is alkalmazható utasításokat tartalmaz. A vizsgáló-bizott-
ságra nézve azonban helyesebb, szabatosabb intézkedés 
szükséges. Az alapvizsgai vizsgáló-bizottság, más tudo-
mányos intézetek rendelkezéseihez hasonlóan, a jövőben 
nálunk is csak a theol. tanárokból álljon, épségben tar-
tatván a kerületi püspök elnöklési joga, a melyet ez másra, 
esetleg a theologia igazgatójára (dékán) is átruházhat. 

2. Az első lelkészképesítő, vagy szakvizsgára vonat-
kozólag még a következő megjegyzéseink vannak: 

Az írásbeli dolgozatra nézve javasoljuk, hogy ez, 
ne úgy, mint eddig, a negyedév folyama alatt, hanem 
közvetlenül a szóbeli vizsgát megelőzőleg, zárt helyen, 
felügyelet alatt készíttessék. Nem kicsinyeljük le ezen 
dolgozat jelentőségét, fontosságát, csak azon tapasztalatra 
hivatkozunk, hogy ezen dolgozat mennyire hátráltatja a 
IV. év tantárgyaira való lelkiismeretes készületet és külö-
nösen a IV. éven legnagyobb számmal megkövetelt gya-
korlati theol. szemináriumi dolgozatok készítését. Ha az 
illetékes tényezők ezen szakvizsgai írásbeli dolgozatnak 
mostani alakjában való fentartásához ragaszkodnának, 
úgy alternative azt javasoljuk, hogy ennek tárgya már 
a III. év folyamán jelöltessék ki és a beadás határideje 
a IV. év első felére — november hónap — tétessék. 

Említettük már, hogy a magyar prot. egyháztörté-
netet — a melyet a jelöltek a két utolsó tanév folyamán 
hallgatnak — az egyetemes egyháztörténeti vonatkozá-
sokkal együtt ezen vizsga tárgyai közé óhajtanánk fel-
vétetni. 

Szükségesnek tartjuk, hogy a jelöltek ezen az első 
lelkészképesítő vizsgán adjanak számot az énekeskönyv-
ben, valamint az éneklésben való gyakorlati jártasságuk-
ról és az istentiszteletre vonatkozó ismereteikről. Ez a 
lelkészi szolgálatra való kibocsátásnak egyik elenged-
hetlen feltétele. 

3. A második lelkészképesítö (gyakorlati) vizsga, 
a mely az ú j zsinati törvény rendelkezése szerint az 
első után két évre tehető, véleményünk szerint szintén 
reászorul némi változtatásra. 

Már jeleztük, hogy szükségesnek véljük ennek 
tárgyai közé egy elméleti tudománynak, a ker. erkölcs-
tannak besorozását. Ugyancsak itt kellene számot adniok 
a lelkészjelölteknek szocziologiai, illetve azon feladatokra 
vonatkozó ismereteikről, a melyek a szocziális munka 
terén az egyházra és különösen a lelkészre várnak; ez 
utóbbiak különben a belmisszióról, illetve lelkigondozás-
ról szóló tannak természetes kiegészítő részét képezik. 

A mi az írásbeli dolgozatokat illeti, javasoljuk, hogy 
a második lelkészképesítő vizsgára, a külön ezen alka-
lomra kidolgozandó egyházi beszéden és bibliai magya-
rázatokon kivül, azon beszédek és liturgikus, sőt egyéb 
tudományos dolgozatok is beköveteltessenek, a melyeket 
az illető segédlelkész két évi gyakorlati szolgálata alatt 
önállóan vagy idegen kútfők felhasználásával készített. 
Nagyon szükségesnek tartjuk ezen új és a változott 
viszonyokat figyelembe vevő rendelkezést, mert ez bizo-
nyára némileg segíteni fog azon a siralmas helyzeten, 
hogy a segédlelkészek nagy része meg sem kisérti saját 
szárnyainak használatát és egész nyugodtan reczitálja 
a sokszor nem is szájába illő beszédeket. A második dol-
gozat tárgya az egyházjogtan vagy a gyakorlati theolo-
gia valamely ágából vétetnék. Ezek mellett továbbra is 
megmaradhat a szóbeli vizsgát megelőző napon, zárt 
helyen, felügyelet alatt készítendő írásbeli dolgozat. 

Nem kell külön hangsúlyoznunk mindkét képesítő-
vizsga nivója emelésének szükségességét. A zsinati tör-
vény eltörölte az idő- és osztályzat-czenzust a gyüleke-
zetekre és lelkészjelöltekre nézve; szükséges tehát, hogy 
ezen vizsgák behatóbbak, szigorúbbak legyenek. 

Javasoljuk tehát, hogy a képesítő-vizsgák sohase 
tartassanak a kerületi közgyűlésekkel egyidejűleg, hiszen 
mindnyájan tapasztaltuk, hogy a vizsgáló-bizottsági elnö-
kök és tagok a kerületi közgyűlések idején más bizott-
ságokban is annyira el vannak foglalva, hogy legjobb 
akaratuk mellett sem szentelhetnek kellő időt, figyelmet 
és türelmet ezen fontos tisztség teljesítésére. A kerü-
leteknek nagy körültekintéssel kell szervezniök a vizs-
gáló-bizottságokat és pedig a paritas elvének figyelembe 
vétele nélkül. 

Az új vizsgái rendszabályban meg kell állapítani 
azt a minimális időt, a mely egy-egy jelölt megvizsgá-
lására fordítandó. Nézetünk szerint ez egy lelkészjelöltre 
nézve l1 /- óránál kevesebb nem lehet. Ezen időminimum 
megállapítása, mint a tapasztalat igazolni fogja, sok félre-
értésnek és kellemetlenségnek vet majd véget. Idő- és 



költségkímélés czéljából lehet két párhuzamosan működő 
vizsgáló-bizottságot szervezni. De ez már részletkérdés. 

Fontosnak tartjuk a vizsgaidőnek egyöntetű szabá-
lyozását, arra vonatkozólag, hogy évenként hányszor és 
az év mely szakában tartassanak lelkészképesítő vizsgák. 
Nézetünk szerint június hónapban, vagyis a IV. év vé-
geztével a jövőben semmiesetre ne legyen se első, se 
második képesítő-vizsga. Mert hogyan képzelhető el az, 
hogy a végzett hallgatók ezen terminus alkalmával sike-
resen vizsgázhassanak a IV. évi feladatok elhanyago-
lása, megrövidítése nélkül? Leghelyesebb volna a vizsgák 
idejét együttesen szeptember-október és deczember-január 
hónapokban megállapítani. Evenként tehát kétszer volna 
rendes lelkészképesítő vizsga. Rendkívüliek, az új sza-
bályzat szerint, egyáltalában nem engedélyeztetnének. 
Az első lelkészképesítő vagy szakvizsga a négy tanév 
sikeres bevégzése után legalább IV21 a második az első-
nek teljes bevégzése után legalább 3 év múlva leteendő. 
De szükséges a vizsgái rendszabályban gondoskodni arról, 
hogy ez, a zsinati törvény által is inaugurált, hosszú 
határidő ne szolgáltasson okot esetleges szellemi züllésre. 
Javasoljuk, hogy az ú j szabályzatban nagyon hangsú-
lyozottan kiemeltessék, hogy a jelölt a rendelkezésére 
álló legközelebbi vizsgái terminust csak nagyon indokolt 
esetben mulaszthatja el ; az indokolatlanul elmaradó a 
következő terminus alkalmával legfeljebb a vizsgadíj 
— a mely a mi kerületünkben 20 korona — kétszere-
sének lefizetése után bocsáttassék vizsgára. 

Mindkét képesítő-vizsga után a jelöltek azonnal 
segédlelkészi szolgálatra képesítő bizonyítványt, illetve 
lelkészi oklevelet kapnak. Ezeket a vizsgáló-bizottság 
jegyzője állítja ki és a bizottság elnöke és tagjai írják 
alá. Ezen okmányok szövege mind az öt kerületre nézve 
egyöntetűen állapítandó meg. Az új rend feleslegessé 
teszi itt a sokféle érdemjegyet. Elégnek tartjuk a „képe-
sített és „dicsérettel képesített" fokozatokat. Ha e foko-
zatok nem egyhangúlag állapíttattak meg, ezt az okmány-
ban is fel lehet tüntetni. 

A vizsgákról pontos jegyzőkönyv veendő fel. Az 
elnök és jegyző által aláírt jegyzőkönyv nyolcz napon 
belül a kerületi püspökhöz terjesztendő fel és ez, mint 
eddig, úgy a jövőben is a kerületi jegyzőkönyvbe is 
felvétetik. 

Az elmondottak összefoglalásául, a tantárgyakra és 
vizsgarendre vonatkozó javaslataink áttekinthetése czél-
jából közöljük az előadandó tantárgyak csoportonként 
való kimutatását, ezeknek évfolyam és óraszámszerinti 
beosztási tervezetét ós mindhárom vizsga összefüggő 
rendjét. 

I. Tantárgyak. 

1. Bölcsészeti tudományok. 

a) Bölcsészettörténet I. évf., 2 félév, heti 4—5 óra. 
b) Vallásbölcsészet (történeti résszel) II. évf., 2 

félév, heti 3 óra. 

c) Szocziologia, szocziális rendszerek és munkák 
ismertetése, művelődéstörténet, váltakozva 2 vagy több 
évfolyamon, együttesen 4—6 féléven át, heti 1—2 órán. 

2. Pedagógiai tudományok. 

a) A pedagógia története I. évf., 1 félév, heti 2 óra. 
b) Nevelés- és oktatástan I. évf., 1 félév, heti 2 óra. 
c) Hazai iskolai rendtartás II. évf., 1 félév heti 

1—2 óra. 

3. Bevezetés a theologiai tudományokba. 

Theologiai encziklopédia I. vagy II. évf., 1 féléven, 
heti 1 óra. 

4. Bibliai nyelvek és tudományok. 

a) Héber nyelv I. évf., 2 félév, heti 3 óra. 
b) Ószövetségi bibliaolvasás és ismertetés — kor-

történet, földrajz, régiségtan —, héber nyelvű szemel-
vények olvasása és fordítása, az I—II. évf., heti 3 közös 
óra, 4 féléven át. 

c) Ószövetségi bibliaolvasás, ennek alapján iroda-
lomtörténeti, biblika theol. ismeretek közlése, szemel-
vények olvasása eredeti nyelven és ezek exegetálása a 
III—IV. évfolyamon, 4 féléven át, heti 3—4 közös óra. 

d) Újszövetségi görög nyelv — a történelmi köny-
vek olvastatása és ismertetése — kortörténeti, régiség-
tani, földrajzi magyarázatokkal, az I—II. évfolyamon, 4 
féléven át, heti 4 közös óra. 

é) Újszövetségi görög bibliaolvasás — ap. leve-
lek —, szemelvények exegetálása, irodalomtörténeti, bib-
lika theol. ismeretek közlése, 4 féléven át, ci III—IV. 
évfolyamon, 4 közös óra. 

0. Rendszeres theologia. 
a) Ker. hittan, szimbolikával és dogmatörténettel 

a III. évfolyamon, 2 félév, 5 óra. 
b) Ker. erkölcstan a IV. évf., 2 félév, heti 2—3 óra. 

6. Történelmi tudományok. 
a) Egyetemes egyháztörténet az I. és II. évfolya-

mon, 4 féléven át heti 3 óra. 
b) Magyar egyháztörténet a III. és IV. évfolyamon, 

4 féléven át, heti 2—3 óra. 

7. Gyakorlati theologia. 
a) Homiletika a II. vagy III. évf., 2 féléven át, 

heti 2 — 3 óra. 
b) Katechetika a III. és IV. évf., 1 féléven át, heti 

1—2 közös óra. 
c) Liturgika a i n . és IV. évf., 1 féléven át. heti 

2 közös óra. 
d) A lelki gondozás elmélete — kur. paszt., bei-

misszió — a III. vagy IV. éven, esetleg közösen 2 fél-
éven át, heti 2 óra. 

e) Gyakorlati bibliamagyarázat a III. és IV. évfo-
lyamon 4 féléven át, heti 1—2 közös óra. 

f ) Szónoklati gyakorlatok, mind a négy éven át, 
az I. és II. évf. 1, a III. és IV. évf., 2 közös óra. 



8. Jogi tudományok. 
a) Magyar alkotmánytan és jogi ismeretek a III. 

évfolyamon, heti 2—3 óra, 1 féléven. 
b) Egyházjogtan a IV. évfolyamon, heti 4 óra, 

2 féléven. 
9. Enek. 

Mind a négy évfolyamon át, heti 3—4 óra. 

10. Modern nyelvek. 
a) Angol, b) német, c) franczia nyelvek a kezdő 

és haladó csoportoknak, heti 1—1 órán, 8 féléven át. 

11. Specziál-ko llegiumok. 
Minden tantárgy körében egyes részletkérdések 

alaposabb tárgyalása és különösen az oda tartozó patrisz-
tikai irodalom ismertetése, egyes részeknek az eredeti 
nyelven való olvasása. 

11. A vizsgarend. 
1. Alapvizsga. 

a) Bölcsészeti ós pedagógiai tudományok. 
b) Ó- és újszövetségi bibliaismeret, kortörténet, 

bibi. földrajz és régiségtan, szemelvények könyv nélkül. 
c) Bibliai nyelvek: ó-szövetségbol a kijelölt köny-

vek, illetve szemelvények, új-szövetségből legalább a 
tört. könyvek fordítása. 

d) Egyetemes ker. egyháztörténet. 

2. Első lelkészképesítő szakvizsga. 
a) Az ó-szöv. tudományokból: A könyvek magya-

rázása magyar szöveg alapján, szemelvények fordítása 
ós részletes magyarázása, ó-szöv. irodalomtörténet és 
bibi. theol. 

b) Új-szöv. tudományok: a könyvekre vonatkozó 
irodalomtörténeti, bibi. theologiai ismeretek, az eredeti 
szöveg alapján, szemelvények exegetálása. 

c) Magyar egyháztörténet, egyetemes egyháztört. 
vonatkozásokkal. 

d) Ker. hittan, szimbolikával és dogmatörténettel. 
e) Liturgika, énekeskönyv és ónekügy ismerete. 
f ) Gyakorlati szónoklat: saját egyházi beszédrész-

let és ima elmondása. 

3. Második lelkészképesítő — gyakorlati — vizsga. 

a) Egyházjogtan, magyar alkotmánytan. 
b) Práktika theologia. 
c) Gyakorlati bibliamagyarázat. 
d) Ker. erkölcstan. 
e) Szocziologia. 

III. 
Végül még néhány ide tartozó ós rendezésre váró 

dologra nézve tesszük meg észrevételeinket. 
1. A theol. magántanári vizsgára vonatkozó, most 

érvényben lévő rendszabály némely pontjában módosí-
tásra szorul. 

Első sorban is a „magántanári" szó helyett a rövi-
debb és helyesebb „theol. tanári" elnevezést hozzuk 

javaslatba. A most érvényben levő rendszabály nem 
követeli meg ezen vizsgára jelentkezőktől a „jeles" 
lelkészi oklevelet, de a külföldi egyetemi vagy akadé-
miai látogatást náluk mint elengedhetlen feltételt jelöli 
meg. Mi azt javasoljuk, hogy az ú j rendszabályban ki-
fejezést nyerjen az, hogy theologiai tanári vizsgát csak 
olyanok tehessenek, a kik mindkét vizsgán „dicsérettel" 
képesíttettek és ne állíttassók fel mint elengedhetlen 
feltétel a külföldi tanulmány. Az elsőre vonatkozólag 
felhozzuk azt, hogy középiskolai vallástanárságra is a 
jeles oklevél képesít, a másodikra vonatkozólag pedig 
utalunk arra a szomorú tapasztalatra, hogy a régi kül-
földi stipendiumok évről-évre fogyatkoznak számban ós 
értékben is, ha csak az egyház nem gondoskodik a 
tehetségesebb, tanultabb ifjak külön ily czélra szóló 
segélyezéséről, a külföldön való tanulmányfolytatás nem 
állítható fel továbbra is „sine qua non" gyanánt. E 
helyett inkább a klasszikus nyelveknek és legalább 1 
modern világnyelvnek ismeretét lehetne kitűzni feltétel 
gyanánt. 

A tudománycsoportok megállapításánál is van szük-
ség némi változtatásra. Mi a következő 10 csoportot 
hozzuk javaslatba: 1. 0 - szövetségi, 2. új-szövetségi 
bibliai tudományok. 3. Rendszeres theologia — hit- és 
erkölcstan. 4. Egyetemes egyház- ós dogmatörténet. 
5. Magyar egyháztörténet. 6. Vallástörténet és bölcsészet. 
7. Gyakorlati theologia. 8. Egyházjogtan. 9. Bölcsészet. 
10- Pedagógiai tudományok. Úgy véljük, hogy ezen cso-
portosítás helyesebb, logikusabb, mint a most érvényben 
lévő. Újak i t t : a vallástörténet-bölcsészeti és a peda-
gógiai tudománycsoportok ; ezeket mindenesetre felveen-
dőknek véleményezzük, még azon esetben is, ha az előbbi 
beosztás megtartatnék és így a tíz csoport helyett, a hat 
tanszéknek megfelelően, tizenkettő lenne, de a tizenkettes 
csoportosítás esetén a választás szabadságát korlátozni 
kellene. 

Bizonyos nehézségeknek okozója a rendszabály azon 
intézkedése, hogy a kerületek esetről-esetre adnak enge-
délyt ezen theol. tanári vizsga letevésére és küldenek ki 
vizsgáló-bizottságokat. A vizsgázás feltótelei egyöntetűen 
megállapíttatván, minden kerületben lehet egy állandó 
bizottság e czélra és nincs semmi szükség arra, hogy a 
vizsgaidő a kerületi gyűlés idejére korlátoztassék. Ez az idő 
minden másnál alkalmatlanabb ! Elvégre, nem gyakran 
előforduló vizsgáról lévén a szó, a költség itt számításba 
nem jöhet. Mi jobb szeretnénk, ha ezen theol. tanári 
képesítés ügye egyetemes üggyé tétetnék; de tudjuk, 
hogy ez sok nehézséggel járna. De a theol. tanári vizsga 
egyetemességének jellege legalább abban az intézkedés-
ben nyerhetne némi kifejezést, hogy ezen vizsgára a többi 
akadémiák illető szaktanárai is meghívandók. Egyéb 
megjegyzésünk ezen vizsga rendjét megállapító szabály-
zatra vonatkozólag nincs. 

2. Szükséges még egyöntetűen szabályozni az úgy-
nevezett különbözeti vizsgát, azokra nézve, a kik a róm. 
kath. klérusból jönnek át hozzánk és magukat a mi lel-



• 

készeink sorába óhajtják felvétetni. A dunamelléki kerü-
letben ezen különbözeti vizsgatárgyak rendesen a ker. 
hit- és erkölcstan, magyar egyháztörténet, egyházjogtan 
és a liturgika voltak. Ezek ; nézetünk szerint, az egye-
temes szabályzatba is ekként vehetők fel. Javító-vizsgá-
nak vagy vizsgaismétlésnek, nézetünk szerint, ily esetek-
ben nincs helye. 

3. Egyöntetű intézkedést igényel a külföldön — 
Amerikában — szerzett lelkészi oklevelek nosztrifiká-
lása is. Javasoljuk, hogy erre vonatkozólag egyetemes 
érvényű szabályrendelet alkottassék, oly értelemben, hogy 
az ilyen külföldön szerzett oklevél nosztrifikálására hatal-
maztassanak fel az egyes kerületek vizsgáló-bizottságai, 
azon elv kimondásával, hogy azokkal szemben, a kik 
külföldön szereznek lelkészi oklevelet, a nálunk köteles 
tantárgyakból való kiegészítés követelendő meg és így 
a nosztrifikálandó oklevélből hiányzó tantárgyakból az 
illető valamelyik lelkészképesítő vizsgáló-bizottság előtt 
kiegészítő-vizsgálatra utasítandó. 

Szükséges ezen ügjTben ekként intézkedni, mert 
hiszen a nosztrifikált külföldi oklevél az illetőt nálunk 
is képesíti lelkészi szolgálatra s így a hazai vonatkozású 
tárgyak ebből nem hiányozhatnak. 

4. Végül, tekintettel arra, hogy középiskoláinkban 
a görög nyelv helyett görögpótló tárgyakat tanulhatnak 
a növendékek s az érettségi vizsgálaton a görög nyelv 
egyáltalán nem szerepel, felhívjuk a figyelmet a görög 
nyelv ügyére s kívánatosnak tartjuk, hogy a görög nyelv 
tudásának mértékére vonatkozólag egyetemes és egy-
öntetű intézkedések tétessenek. 

A budapesti theol. akadémia tanári karának meg-
bízásából : 

B. Pap István, 
e. i. igazgató. 

TÁRCZA. 

i. 

Élő reménység. * 
— Nagytiszteletíí Könyves Tóth Kálmán úrhoz. — 

Velem egy hajóban utazó testvérem ! 
Közhajónknak nevét figyelmedbe kérem. 
Evezzünk! Evezzünk! nem messze már a part, 
Melyet pihenőnek Isten számunkra tart. 
Reménység I tégedet nem veszni, de élni 
Hagyott jó Istenünk, — jót jobbal cserélni. 
Sötét ez a börtön, de fent a magasban, 
A hitnek szemében mindig világos van. 
Túl e földi létnek enyésző lármáján, 
Nyugszom e reménység erős vasmacskáján. 

* Ezt a megható verses levelet a 90 évet már meghaladott 
s szemei világát csaknem teljesen elvesztett agg pátriárka, Köny-
ves Tóth Kálmán debreczeni lelkipásztor társához intézte, annak 
„A hit temploma" czímű legújabb egyházi beszédkötete megjele-
nése alkalmából. Szerk. \ 

Én is, bár szemeim sírig vannak zárva, 
Nem leszek örökre világtalan árva. 
Majd ha rólam a sír rögét elhárítja, 
Lelkem előtt a kegy aj taját megnyitja, 
Szemem is, mely eddig semmit is nem látott, 
Meggyógyulva ismét mindeneket lát ott. 
Látom e világot teljes fényességben, 
Meglátom az Isten szent Fiát az égben. 
Csak hadd jöjjön hát a sír vég-éjszakája ! 
Tudom, dicsőbb jövő fog virradni rája. 
A sirok éjén túl nincsen semmisülés, 
Feltámadtak sorsa örök dicsőülés. 
Haladás földön túl, angyali szárnyakon — 
Feléd, óh nagy Isten ! mennyei tájakon. 

D ebre ezen, 1907 február hó. 
Kiss Áron, 

piipök. 
II. 

Hogyan lát a világtalan pátriárka ? 
— Válaszom főtisztelendő s mélt. Kiss Áron püspök úrhoz. — 

Ne mondd azt, hogy nem látsz ! sok ezernél jobban, 
Ha lelked ihlete égi lángra lobban. 
Nem látod azt, mi füst, sem a mi földi por, 
A mit zord enyészet durva lába tipor! 
Lelki szemeiddel nézel távol égbe, 
Hova angyalsereg fátyolozva lép be. 
Az az élő Remény tartja gyönge kezed, 
Sziklás meredeken oly biztosan vezet. 
Bár évek súlyától a portest roskatag, 
Sziklaszilárd hitből csergedezik patak! 
Nem lefelé fut az ; fölfelé tör utat, 
Hol a szem s értelem mind hiába kutat. 
Ott látod reményed szép valóra válva, 
Téged is öltöztet hófehér ruhába. 
Behunyom két szemem: úgy nézlek én téged, 
S látom, a mint hited s múzsád csókja éget! 
Az én szememre is nemsoká éj borul, 
Te jársz majd előttem vezérlő pásztorul. 
Versedet olvasom; növelje a hitet. 
Nem látva is látod: példád mire inthet! 

Debreczen, 1907 febr. 11-én. 
Könyves Tóth Kálmán. 

BELFÖLD. 

Az Országos Református Lelkészegyesület 
alapszabály tervezete. 

A mult évi november hó 22-én Budapesten tartott 
lelkészi értekezlet 12 tagból álló bizottságot választott 
az „Orsz. Ref. Lelkészegyesület" alapszabálytervezetének 
elkészítése s a folyó év május havában tartandó lelkészi 
nagygyűlés (kongresszus) előkészítése végett. E 12-ős bi-
zottság még ugyanaz napon gyűlést tartván, az alap-
szabálytervezet elkészítését alulírottakra bízta, azon uta-



sítással, hogy ha a tervezetet elkészítettük, azt a sajtó 
útján is közzé tegyük, hogy minél több (lehetőleg minden) 
lelkésztársunk megismerhesse s észrevételeit a bizott-
sággal közölhesse. 

Midőn azért a vett megbízáshoz és utasításhoz 
képest az alapszabály tervezetet az alábbiakban közöljük : 
kérjük lelkésztársainkat, hogy e ránk nézve oly fontos 
ügy tárgyalása végett köri vagy egyházmegyei lelkészi 
értekezleteket tartsanak, a dologhoz a sajtóban is hozzá-
szóljanak s az értekezletek határozataikat a 12-ős bizott-
ság elnökéhez, Morvay Ferenczhez Nagyvátyra (u. p. 
Baranyaszentlőrincz) idejekorán juttassák el. A buda-
pesti nagygyűlés (kongresszus) tervbe vett ideje május 
hó 30-dika volna.* 

* 
* * 

Az Országos Református Lelkészegyesület 
alapszabályai. 

1. Az egyesület czíme és székhelye, czélja 
és munkaköre. 

1. §. Az egyesület czíme: „Országos Református 
Lelkészegyesület". Székhelye: Budapest. 

2.§. Az Országos Református Lelkészegyesület czélja, 
a magyarországi ref. lelkészeknek egy szerves testületté 
egyesítése és különösen az egyháztársadalmi munka 
felkarolása által, a református egyházi élet valláserkölcsi 
és anyagi felvirágoztatása, továbbá a lelkészek különös, 
úgy erkölcsi, mint anyagi érdekeinek előmozdítása. 

3. §. E czélok elérése végett az egyesület évenként 
nagygyűlést (kongresszust) tart, melyen részint tudományos 
theologiai, főképen pedig egyháztársadalmi kérdésekről 
szóló felolvasások, előadások, eszmecserék, általában a 
megjelölt czélokat szolgáló indítványok és a hivatalos 
egyházhatóságokhoz intézendő előterjesztések foglal-
nak helyet. A nagygyűlésen kivül az egyesület egyház-
megyei és kerületi lelkészegyesületek alakítása, ember-
baráti intézmények (szeretetház, árvaház, diákotthon, 
internátus stb.) létesítése, továbbá a sajtó és irodalom 
útján munkálja czéljait, e végből egyesületi lapot vagy 
folyóiratot létesít, pályadíjakat tűz ki s általában fel-
használja a toll és a szó hatalmát kitűzött czéljainak 
elérésére. 

2- Az egyesület viszonya az egyházi hatóságokhoz 
és más rokon egyesületekhez. 

4. §. Az egyesület az egyházi hatóságoktól teljesen 
független; munkálkodásában azonban szem előtt tartja 
azok támogatását. 

A többi protestáns országos lelkészegyesületekkel, 
a közös czélok elérésére, lehetőség szerint együtt működik. 

3. Az egyesület tagjai. 
5. §• Az egyesület tagja lehet minden református 

lelkészjellegű egyén (tehát a rendes lelkészek, theol. 

* Laptársainkat tisztelettel kérjük e czikknek egész terje-
delmében leendő közlésére. Szerh 

tanárok, középiskolai lelkészjellegű tanárok, állandósított 
vallástanitó lelkészek, tábori, fogházi, kórházi s egyéb 
intézeti lelkészek és segédlelkészek; ez utóbbiak csak 
segítő tagok lehetnek). 

6. §. A tagok vagy alapító, vagy rendes, vagy 
segítő tagok. 

Alapító tag az, a k i egyszersmindenkorra 100, azaz 
egyszáz koronát az egyesület pénztárába befizet. 

Rendes tag az, a ki tagsági díj fejében évenként 
három koronát fizet. 

Segítő tagok évenként egy koronát fizetnek. Ilye-
nekiil csak segédlelkészek vehetők fel. 

7. §. Az egyesület alapító és rendes tagjai a nagy-
gyűlésen tanácskozási és szavazati, joggal bírnak; az egye-
sület kiadványaiban, a választmány határozata szerint, 
részesülnek. A segítő tagoknak csak tanácskozási joguk van. 

8. §. Tagsági jogait csak az gyakorolhatja, ki tag-
sági díjával hátralékban nincs. 

4. Az egyesület jövedelmi forrásai és vagyona. 
9. §. Az egyesület jövedelmét alkotják a befolyó 

tagsági díjak, a kiadványok jövedelme, az adományok 
ós az esetleges hagyományok. 

5. A nagygyűlés. 
10. §. A nagygyűlést az egyesület tagjai alkotják; 

idejét és helyét a választmány határozza meg s ugyanaz 
készíti elő. Evenként egyszer tartandó, Szükség esetén 
azonban, 'a választmány határozata alapján, vagy 50 ala-
pító vagy rendes tag kívánatára, az elnök által rend-
kivülileg is összehívandó. 

11. §. Határozatok a nagygyűlésen a jelenlevők 
többsége által nyilt szavazás útján hozatnak. Titkos 
szavazásnak csak választásoknál vagy tisztán személyes 
kérdések eldöntésénél van helye. 

12. §. A nagygyűlés tárgyai: 
a) jelentés az egyesület évi működéséről; 
b) az évi számadások megvizsgálása és a költség-

vetés megállapítása; 
c) minden három évben a tisztviselők újraválasztása 

és minden évben a választmány egyharmadrészének 
újból választása s évenként az időközben megüresedett 
tisztviselői és választmányi tagsági helyek betöltése ; 

d) indítványok tárgyalása ; 
e) alapszabályok módosítása; ez azonban csak tíz 

tagnak a megelőző választmányi üléshez írásban beadott 
indítványára s a választmány előterjesztése mellett tár-
gyalható, a mi a meghívón megjelölendő; 

f ) felolvasások, előadások, eszmecserék. 
A nagygyűlés mindig istentisztelettel veszi kezdetét. 

6. Az egyesület tisztviselői. 
13. §. Az egyesület tisztviselői: a) egy elnök, b) két 

alelnök, c) egy titkár, d) két jegyző, e) pénztárnok, /') 
ellenőr, g) szerkesztő. 

Tisztviselőkül csak alapító vagy rendes tagok vá-
laszthatók. 



14. §. Az elnök, a választmány határozata.szerint, 
összehívja és vezeti a nagygyűlést; képviseli az egyesü-
letet a hatóságok és mások irányában ; joga van az egye-
sületi pénztárt bármikor megvizsgálni; a szükséghez 
képest a választmányt összehívja, a fizetéseket a költ-
ségvetés keretében utalványozza. Akadályoztatása esetén 
az elnököt az alelnökök egyike helyettesíti. 

15. §. A titkár a nagygyűlésen s a választmányi 
gyűléseken előadói tisztet végez; előkészíti a választ-
mányi és a nagygyűlések tárgyait, az évi jelentést ; 
szerkeszti a kiadványokat, folytatja a levelezéseket, fel-
ügyel az irattárra, s általában az egyesület ügyviteli 
teendőit végzi. 

16. §. A jegyzők vezetik a választmányi és a nagy-
gyűlés jegyzőkönyveit. 

17. §. A pénztárnok kezeli az egyesület pénztárát; 
a tagsági díjakat beszedi; a bevételekről és kiadásokról 
pontos számadást vezet; a pénztár állásáról és a pénz-
tári kezelésről a választmányi üléseken jelentést tesz; 
elkészíti a költségelőirányzat tervezetét és a részletes 
számadást; kifizeti a költségvetésben megállapított s az 
elnök által utalványozott összegeket. Az egyesület tag-
jainak névsorát szabályszerű törzskönyvben nyilvántartja, 

18. §. Az ellenőr a pénztári kezelést ellenőrzi s a 
számadásokat a pénztárnokkal együtt aláírja, 

19. §. A szerkesztő az egyesület lapját (folyóira-
tát) szerkeszti. 

20. §. Az itt felsorolt tisztviselőket három évi idő-
tartamra, általános szavazattöbbséggel, a nagygyűlés vá-
lasztja. 

7. A választmány. 
21. §. A választmány, a tisztviselőkön kivül, hatvan 

tagból áll. 
22. §. A választmány, az elnöknek vagy helyet-

tesének vezetése alatt, a szükséghez képest üléseket 
tar t ; igazgatja az egyesület ügyeit; meghatározza a tiszt-
viselők tiszteletdíjait; megállapítja s a szükséghez ké-
pest megbiráltatja a társaság kiadványait; gondoskodik 
az egyesület vagyonának lelkiismeretes kezeléséről. Az 
ügyvitel érdekében szükséges bizottságokat is a választ-
mány választja (pénzügyi, bíráló- stb. bizottság). 

23. §. Határozathozatalra, az elnökön kivül, leg-
alább tizenöt tag jelenléte szükséges. 

24. §. A választmányi tagoknak egyharmada minden 
évben kilép, még pedig az a harmada, a melyik a három 
évet a választmányban kitöltötte. A kilépők az első két 
évben sorshúzás útján állapíttatnak meg. A kilépők újra 
megválaszthatok. Az elhunyt választmányi tag helyére 
a legközelebbi nagygyűlésen új tag választandó. 

25. §. A választmányi tagok csak az egyesület 
alapító vagy rendes tagjai közül választhatók. 

8. Az egyesület pecsétje. 
26. §. A pecsét, középen nyitott bibliával, a követ-

kező körirat: „Országos Református Lelkészegyesület". 

A pecsét két példányban készítendő, a melyek 
közül az egyik az elnök, a másik a titkár őrizete alatt áll. 

9. Az egyesület feloszlása. 
27. §. Az egyesület feloszlását csak oly nagygyűlés 

határozhatja el, mely egy havi előleges kihirdetés után 
egyenesen e czélból hivatott össze és melyen a jelenlevők 
kétharmada a feloszlás mellett van. 

28. §. Feloszlás esetén az egyesület vagyona a 
tagok között semmi szín alatt föl nem osztható, hanem 
mind alaptőkéje, mind egyéb vagyona az országos 
református lelkészi nyugdíjintézet tulajdonába megy át. 

29. §• Az egyesület feloszlását vagy alapszabályainak 
módosítását czélzó határozatok, foganatosítás előtt, meg-
erősítés végett a magyar királyi belügyminiszter elé 
terjesztenek. 

30. §. Ha az egyesület a jelen alapszabályokban 
kitűzött czéljától és működési körétől annyira eltérne, 
hogy működésének folytatása az állam, vagy az egyesület 
tagjainak anyagi érdekét veszélyeztetné: működése a 
magyar király alkotmányos kormány által felfüggesztetik 
s az erre elrendelendő vizsgálat eredményéhez képest 
az egyesület az alapszabályok pontos megtartására fel-
oszlatás terhe alatt utasíttatik, esetleg végleg fel is 
oszlattatik. 

Hamar István és dr. Székely József. 

KÜLFÖLD. 

A franczia kulturharez újabb fázisai. 
Lapunk mult évi 52-dik számában szóltam legutóbb 

a franczia kormány és római kath. egyház közt kitört 
kulturharczról. Jeleztem akkor is, hogy mindkét oldalról 
kezdik már pengetni a szelídebb húrokat, és így reménység 
lehet a békés megegyezést illetőleg. A harcznak azóta 
felmerült fázisai csak erősítik végeredményükben ezt a 
reménységet; de egyszersmind azzal a tanulsággal is 
szolgálnak, hogy mindkét félnek sokat kellett ós kell 
ínég engednie merev és nagyhangú követeléseiből, a 
míg a béke megköttetik. Hogy melyik fél volt kénytelen 
eddig többet engedni, azt teljes bizonyossággal eldönteni 
nem lehet ugyan; de nekem mégis az a benyomásom, 
mintha, legalább ez idő szerint, Róma került volna felül, 
bár ő is kénytelen volt egy igen lényeges pontban, a 
nyilvános istentiszteletek szerződésszerű biztosítása kér-
désében, feladni korábbi merev álláspontját s alkalmaz-
kodni egy bizonyos mértékig a törvény rendelkezéséhez. 

Tartsunk tehát egy újabb szemlét az események 
felett, 

Mint lényeges mozzanatot kell legelső sorban is 
kiemelnem, hogy a már az előbbi szemlében említett s 
az 1905. decz. 9-diki törvényt kiegészítő törvényjavas-
latot a senatus is elfogadta decz. 29-én, 190 szavazattal 
100 ellenében. Az egész törvényhozás tehát kezébe adta 
a kormánynak az újabb fegyvert, 



A franczia püspöki karra ez az újabb törvény azt 
a feladatot rótta, hogy mivel az összes egyházi vagyon 
a világi hatóságok kezelésébe ment át, gondoskodjanak 
az istentiszteletek s a papság további fentarthatásáról 
és a papképzésről. E végből a szemináriumokat az 1850. 
márczius 30-dik és az 1875. július 12-diki törvények 
alapján újjászervezték, tekintettel arra, hogy a papnöven-
dékek többé nem részesülnek a hadmentesség kedvez-
ményében. Azután pedig megtették az intézkedéseket 
arra nézve, hogy az istentiszteletek és a papság további 
fentartására szükséges összegek önkéntes adományokból 
gyűjtessenek össze. Richárd párisi érsek volt az első, 
a ki jan. 6-án pásztorlevelet bocsátott ki s abban a 
híveket az önkéntes adakozásra felhívta. Példáját a többi 
püspökök is követték; s most úgy áll a dolog, hogy a 
hívek adományainak fele az egyes templomok papjainak 
ellátására, fele pedig a püspökök által a diöcesis sze-
gény parókhiáinak a támogatására fordíttatik. 

A másik fontos mozzanat a jan. 6-án megjelent 
újabb pápai encziklika és a franczia püspöki kar érte-
kezlete és deklarácziója. 

A pápai encziklika felelet a decz. 29-diki újabb 
törvényre. A pápa ezt is a leghatározottabban vissza-
utasítja, mivel „az egyházi javak tekintetében ez a tör-
vény a rablás, a konfiskálás törvénye, a mely az egyház 
megrablását teljessé tette", „a kultusz gyakorlása tekin-
tetében pedig az anarchiát organizálta". Béke. csak akkor 
lehetséges, ha a hierarchia jogai, erkölcsi és anyagi 
tekintetben teljesen biztosíttatnak, mert — mondja az 
encziklika: „a mit követeltünk és követelni fogunk az 
egyház számára . . . az a hierarchia tekintélye, javainak 
sérthetetlensége és a szabadság". 

Ez az újabb s a non possumus változhatatlan fun-
damentumán álló encziklika volt mintegy a beharangozója 
a franczia püspöki kar jan. 15-én Párisban megkezdett 
és három napon át tartott értekezletének. Ezen, a 
La Croix cz. klerikális lap értesítése szerint a következő 
ügyek kerültek tárgyalásra: a püspöki gyűlések szabá-
lyozása7 a nyilvános és magán vallásgyakorlat, a jöve-
delemforrások, a papság lakása, a szemináriumok újjá-
szervezése, az elkobzott egyházi javak és alapítványok 
visszakövetelése. A tanácskozások teljesen bizalmasok vol-
tak ; azokról tudósításokat nem adtak ki, s csak a követ-
kezményekből ítélhetünk az értekezlet végzett dolgai felől. 

E következmények: köszönő körirat a más ország-
beli püspöki karokhoz, a franczia r. kath. egyház iránt 
tanúsított rokonszenvért; felirat a pápához és deklaráczió 
a kultusz nyilvános gyakorlata tekintetében köthető szer-
ződések tárgyában. Ezek közül a pápához intézett felirat 
és a deklaráczió a fontosak. 

A pápához intézett felirat kijelenti, hogy a franczia 
püspöki kar a klérus tekintélye és az egyház szabad-
sága tekintetében teljesen azonosítja magát a jan. 6-diki 
pápai encziklika álláspontjával, s visszautasítja azt a 
vádat, mintha a pápát ebben a kérdésben idegen (német) 
politikai befolyások irányítanák, s mintha a franczia 

r. kath. papság „több tigyelemmel, mint meggyőződéssel" 
haladna a pápa nyomában. Biztosítja végül a pápát, 
hogy a püspöki kar tűrhetetlenül ragaszkodik hozzá s 
képes a legnagyobb áldozatra is az egyház érdekében. 

Legfontosabb azonban a deklaráczió, mert azt a 
püspöki kar a Vatikánnal való előzetes tágyalás és meg-
állapodás alapján bocsátotta ki. Abban tehát nemcsak 
a püspöki karnak, hanem a Vatikánnak a véleményét is 
láthatjuk. Nevezetes deklaráczió ez. Kijelenti benne a 
püspöki kar, hogy az újabb időben az egyház és az 
állam szétválasztása tárgyában hozott törvényekkel és 
rendelkezésekkel szemben változatlanul fentartja tiltako-
zását, visszaköveteli az elkobzott javakat ; de . . . . de 
miután mindent el akar követni a nyilvános kultusz fen-
tartása és a templomok profanizálásának megakadályo-
zása érdekében, azon esetre, ha az 1907-diki törvény 
némely szakaszai világosabbá tétetnek, hajlandó a nyil-
vános kultusz organizálása tekintetében a törvény alap-
jára lépni és a világi hatóságokkal szerződéseket kötni. 
Garancziaképen követeli az istentiszteletek folytonos-
ságának és a hierarchia jogainak biztosítását. 

A deklaráczióhoz mellékelték a püspökök a világi 
hatóságokkal megköthető szerződések mintáját is. Ebből 
megláthatjuk, hogy miként látnák biztosítottnak, az isten-
tiszteletek folytonossága mellett, a klérus jogait. A szer-
ződés a polgármester és az illető templom plébánusa 
között köttetnék meg, ez utóbbi részéről a püspök által 
reá ruházott hatalom alapján, 18 évi tartamra, az 1905. 
évi decz. 9-diki törvény 13. szakaszában foglalt köteles-
ségek tekintetbe vételével. Ha a plébánus elhal vagy 
a1 püspök által elmozdíttatik, a jog a püspök által kine-
vezett új plébánusra száll át. A szerződós ideje alatt 
a plébánus tökéletes és teljes használati joggal bír a 
templom és annak ingatlanai felett; a polgármester vagy 
utódai pedig tartózkodnak beleavatkozni a plébánia ad-
ininisztrácziójába és az ingatlanok felhasználása módjába. 
A templomi rend felett a plébánus őrködik, s a polgár-
mester csak a törvény által előírt esetekben folyhat be 
a megzavart rend helyreállításába. A szerződés csak a 
megyés püspök hozzájárulása esetén érvényes. 

Ha mérlegeljük a deklarácziót s a szerződósminta 
feltételeit, az első tekintetre ágy tetszik, mintha a püs-
pöki kar, illetve a vatikán teljesen fentartotta volna 
eddigi, meg nem alkuvó álláspontját. Valójában pedig 
úgy áll a dolog, hogy itt jelentékeny lépés van a köze-
ledésre, a megalkuvásra, a mennyiben a vatikán már 
kész szerződésileg biztosítani a nyilvános kultuszt s ennek 
biztosítása tekintetében kész rá lépni az 1905. decz. 9-diki 
törvény alapjára, azóra a törvényére, a melyet pedig 
azelőtt, sőt a deklaráczióban is, a leghatározottabban 
perhorreskált. Konstatálnunk kell tehát, hogy a vatikán 
már engedett intranzigens álláspontjából, s bármint han-
goztatja is, hogy nem enged, mégis hajlandó engedmé-
nyek tételére. 

A franczia politikai körök, különösen a szoczialisták, 
a leghatározottabban tiltakoztak ugyan a deklaráczióban 



hangoztatott klerikális feltételek ellen, azonban a kor-
mány, gyengesége érzetében-e, vagy a béke kedvéért, 
újabb és pedig igen lényeges engedménnyel igyekezett 
a béke útját egyengetni. Jan. 22-én új törvényjavaslatot 
nyújtott be a kamarához s azt el is fogadtatta. Ebben 
az 1881-diki gyülekezési törvénynek az esetről-esetre 
bejelentésre vonatkozó rendelkezését hatályon kivül helyez-
tette ; tehát lehetővé tette, hogy a papok a templomok-
ban bejelentés nélkül is tarthatnak istentiszteleteket. 
Álláspontját csak annyiban tartotta meg, hogy különb-
séget kiván tenni a bejelentést teljesítő és nem teljesítő 
papok között, a mennyiben az előbbieket az 1907-
jan. 6-diki törvény védelmében kívánja részesíteni, az 
utóbbiakat azonban nem. Egyben febr. 4-én körlevelet 
intézett Briand kultuszminiszter a prefektusokhoz, amely-
ben a kultusz nyilvános gyakorlata tárgyában köthető 
szerződések tekintetében ad utasítást. E rendelet szerint 
a szerződések megköthetők a plébánusokkal is és pedig 
18 évi időtartamra is, s megengedhető, hogy a szerződő 
felek, a törvényesség tekintetbe vételével, egyházi szem-
pontból preczizirozzák a helyzetet és hatalmat, a melyet 
az egyház szolgái elöljáróiktól nyernek. 

Az új törvénnyel és az ú j rendelkezéssel tehát 
két nagy nehézség háríttatott e l : az esetről-esetre való 
bejelentés és a kultuszegyesületekben a világiak befolyása. 
Egy dologban azonban még nagy az eltérés. A püspökök 
szerződés-tervezete szerint, a plébánus változása esetén 
is fennáll továbbra is a szerződés, a lejáratig; — a 
kormány szerződés-tervezete szerint azonban megszűnik 
és újból kötendő. Ezzel a kormány-hatalmat kivánna 
kezében tartani, arra az esetre, ha a püspök nem tet-
szése szerint való új plébánust nevezne ki a parókhia 
élére, valamint meg akarná akadályozni, hogy a plébá-
niák vezetését a megszüntetett szerzetek tagjai kerítsék 
hatalmukba. 

A püspöki kar és a vatikán azonban észrevette az 
ebben rejlő veszedelmet, s Rómából már meg is jött 
a hivatalos tiltakozás ellene. Feltétlen megadás ! ez a 
jelszó. S úgy látszik, hogy a franczia kormány, a melynek 
kebelében az egyházpolitika módjait illetőleg nem épen 
teljes az egyetértés, s a mely ellen a politikai pártok 
körében titkos aknamunka folyik, hajlandó is lesz Canos-
sába zarándokolni; mert azt olvassuk, hogy Briandnak 
van egy modus vivendije, a mely a felmerült nehézséget 
alkalmas elhárítani. 

Hiába, úgy látszik, még nem érkezett el az ideje 
ama „nagy Babylon" teljes romlásának! Nem, mert a 
politika nem az igazságnak, nem a szabadságnak, hanem 
csak az exigencziáknak a tudománya! Szentmártorii. 

EGYHÁZ. 

Gyurátz Ferencz főrendiházi tag. Az evangélikus 
egyháznak a főrendiházban való képviseletére a király 
harmadik püspökül Gyürátz Ferencz dunántúli püspököt 
hívta meg. 

Zsinati gyűlés. Az 1904. november tizedikén meg-
nyílt második budapesti országos református zsinat hete-
dik ülésszakát, a mely az összes függő ügyek elintézésén 
kivül, a legfelsőbb jóváhagyással és megerősítéssel ellá-
tott új egyházi törvények kihirdetésére lesz hivatva, 
Kun Bertalan püspök és báró Bánffy Dezső egyház-
kerületi főgondnok, mint az országos zsinat elnökei f . é. 
márczius hó 12-én reggeli 3/410 órakor fogják megnyitni 
Budapesten, az ügyvédi kamara Szemere-utczai épü-
letében. 

Lelkészválasztások. A gyomai ref. gyülekezet, a 
Kálmán Farkas elhunyta folytán megürült lelkészi ál-
lásra Harsányi Pál olcsva-apáti-i lelkészt, — a gelsei 
ref. gyülekezet Tóth András nyírbátori segédlelkészt, 
— a bakonszegi ref. gyülekezet Bod Ferencz csökmői 
lelkészt, — a nayyszöllösi ref. gyülekezet Sarkady Mihály 
tiszaujlaki lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Egyházkerületi aljegyző-választás. A tiszántúli 
ref. egyházkerület világi aljegyzői állására dr. Baksa 
Lajos hódmezővásárhelyi ügyvéd választatott meg. 

Tanácsbíró-választás. A mármaros - ugocsai ref. 
egyházmegye, a Biró Lajos nagyszőllősi lelkész elhuny-
tával megüresedett tanácsbíróságra Bihari Lajos salánki 
lelkészt választotta meg. 

Orgonaavatás. A szepesbélai evang. egyházközség 
f. hó 3-án avatta fel Isten dicsőségére u j orgonáját. Á 
fenyőgalyakkal szépen feldíszített templomban Kübecher 
Albert alesperes tartotta a felavató, Weber Samu lelkész-
esperes pedig az alkalmi egyházi beszédet. A 20 válto-
zatú és tiszta, kellemes hangú orgonát a jó nevű Riger 
czég építette, tízezer koronáért. Áz orgonaépítés költ-
ségeit a hívek önkéntes adományaikból gyűlt orgonaalap 
viselte. 

Néltai Hegedűs Sándor alapítványai. A dunántúli 
ref. egyházkerület elhunyt főgondnoka, a mint értesü-
lünk, kerülete czéljaira összesen 20,800 koronát hagyo-
mányozott. Ez összegből tanítóképzői ösztöndíj-alap 2800 
kor., a pápai kerületi leánynevelőintézeté 10,000 kor., 
a pápai kollégium szegény tanulóié és theologusaié, 
konviktusi segélyalapképen 4000—4000 korona. E ha-
gyományokat a boldogult özvegye már be is fizette. 

Témák a lelkészegyesületek számára. Gyurátz 
Ferencz dunántúli evang. püspök minden évben ösze 
szokta állítani azokat a theologiai és gyakorlati kérdé-
seket, a melyeket a kerület lelkészegyesületei által 
megvitattatni Óhajt. Ez a szokása a püspöknek igen dicsé-
retre és követésre méltó, mert míg egyfelől azt mutatja, 
hogy mély érzékkel bír az egyház vitális érdekei iránt, 
másfelől eléri vele azt is, hogy a lelkészegyesületek 
nem szerteszét ágazva, hanem egy nyomon járva működ-
nek s ezáltal fontos kérdésekben kialakulhat az az 
egyház közvélemény, a melynek megnyilatkozása feltét-
lenül szükséges ahhoz, hogy a hivatalos hatóságok meg-
nyugtatólag tehessék meg intézkedéseiket. A folyó évre 
a következő témákat terjesztette a buzgó püspök a 
lelkészegyesületek elé: 1. Az ó- és újszövetség viszonya 
egymáshoz. A bennük megnyilatkozó szellem. 2. A kiizdo 
és diadalmaskodó egyház. Mi a czél, a melyért küzd ? Mely 
fegyverekkel vívhatja a harczot a Jézus életén, evangélio-
mán épült egyház ? Mit remélhet győzelmétől az emberi-
ség? 3. A lelkész mellékfoglalkozásai. Melyek megenged-
hetők ? Melyek hathatnak bénítólag apostoli feladatának 
betöltésére?4. Elaggott lelkészek, tanítók menháza. Ohaj-
tandó-e egy ilyen intézménynek létrehozása egyházunk-
ban ? Ha igen, hogyan volna összegyűjthető az e szél-
hoz szükséges anyagi erő. 5. Egyházkerületi árvaház 
ügye, vonatkozással a m. évi egyházkerületi közgyűlés 
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jegyzőkönyvének 171. d) pontjára. Indítvány, javaslat 
tétele a czélnak a gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerü-
leti és egyetemes egyházi gyámintézetek, nőegyletek 
és az egyházkerület segélyével leendő megvalósításához. 
6. A magas kormány a folyó évre a prot. egyházaknak 
egy millió korona államsegélyt igért az egyházi adóteher 
könnyítésére, a lelkészi nyugdíjintézetek gyámolítására 
és az egyházi közigazgatás költségeinek fedezésére. 
Evang. egyházunk ezen egy millió korona államsegélynek 
egyharmadát kapja, a) Ezen egyharmadból a dunántúli 
ág. hitv. evang. egyházkerületre eső összeg mily arány-
ban osztassék fel e három czél között? b) Az egyházi 
adóteher könnyítésénél az állami adónak hányadik száza-
léka vétessék azon határvonalnak, a melyen felül eső 
— az állami adó % ' ^ b a n kimutatott — egyházi adó a 
nyerendő államsegélyből várhatna pótlásra? c) Számít-
ható-e a népiskolai tandíj is egyházi adónak? 

I S K O L A . 

Ismeretterjesztő előadások. A sárospataki ref. 
főiskola tanári kara, f. hó 17-től márcz. 17-ig, minden 
vasárnap délután ismeretterjesztő élőadásokat rendez a 
helybeli és a vidéki közönség részére. Az előadások 
tárgya ezúttal a kuruczvilág lesz a következő sorozatban : 
I. Február 17-én előadó: Csontos József; ismerteti 
II. Rákóczi Ferenez szabadságharczát és az ónodi ország-
gyűlést. 2. Február 24-éii előadó : Nóvák Sándor ; ismer-
teti a kuruczvilág mívelődéstörténetét. 3. Márczius 3-án 
előadó: Nagy La jos ; ismerteti a kuruczvilág elbeszélő 
költészetét. 4. Márczius 10-én előadó: Dombi László; 
ismerteti a kuruczvilág dalos költészetét. 5. Márczius 17-én 
előadó: Elekes Imre; ismerteti Mikes Kelemen életét 
és törökországi leveleit. Az előadások helye a főiskolai 
imaterem, ideje d. u. 3 órától kezdve. Az előadásokhoz 
minden alkalommal szavalatok, zene- és énekelőadások 
is csatlakoznak. Az előadások ingyenesek; önkéntes 
adományokat azonban szívesen fogad a főiskola s az 
azokból befolyó összeget egy vetítőgép beszerzésére for-
dítja, hogy annak segítségével a következő előadások 
alkalmával az előadások tárgyait képekben is bemutat-
hassa a közönségnek. 

Tápintézeti alapítvány. A dunántúli evang. egy-
házkerület lelkészi karának nesztora, Berke József, tót-
kereszturi evang. lelkész, 2000 koronás alapítványt tett 
a soproni ev. főiskola kebelében fennálló tápintézet 
részére. Az alapítvány kamataiból szorgalmas vend fiák 
tápintézeti járulékait fogják fedezni. 

Az orsz. tanáregyesület válsága. Már említettük, 
hogy az orsz. ref. tanáregyesület újból dr. Beöthy Zsol-
tot választotta meg elnökévé. Beöthyt azok a támadások 
és gyanúsítások késztették a lemondásra, a melyeket az 
egyesületnek állítólag hazafias, valójában azonban kle-
rikális tagjai indítottak ellene. Az egyesület az újra meg-
választással elégtételt szolgáltatott ugyan Beöthynek, sőt 
a f. hó 7-én tartott igazgatósági gyűlésen Bódiss Jusztin 
alelnök élesen elítélte a Beöthy ellen indított hajszát, 
azonban Beöthy mindemellett is megmaradt visszavonuló 
elhatározása mellett s kijelentette, hogy az elnökséget 
semmiesetre sem fogadja el. Úgy látszik, hogy az orsz. 
tanáregyesületben teljesen megbomlott az egyetértés, s 
az egyesület válság előtt áll. S mi okozta ezt? Úgy 
látszik, nem más, mint a hazafiság köpenyegébe burko-
lózott klerikálizmus. 

A tanítói fizetések rendezése tárgyában folyó 
hó 21-én nyújtotta be gr. Apponyi Albert kultuszminisz-
ter a vonatkozó törvényjavaslatokat. Az egyik javaslat 
az állami, a másik a községi és felekezeti tanítók fize-
tésrendezéséről szól, a miniszter által már jelzett alap-
elvek szerint. A javaslatokban kilátásba helyezett ren-
dezés nem elégíti ki ugyan az állami s még kevésbbé a 
nem állami tanítókat; azonban, bármint kifogásolnák 
is, változtatni raj ta aligha tudunk. 

EGYESÜLET. 

Diák - összejövetelek. Két érdekes összejövetel 
színhelye volt febr. 11.-én a Skót Misszió Hold-utczai 
iskolája. E nap volt ugyanis az úgynevezett diáknap, 
midőn az egész világon imára gyűlnek össze a müveit 
keresztyén if jak és leányok. Budapesten ez volt az első 
eset, hogy leány diákok is rendeztek ilyen összejövetelt. 
A nők a Hold-utczai épület nagytermében, a férfiak egyik 
földszinti iskolaterernben gyűltek össze. A terem megtelt 
érdeklődő hölgyközönséggel. Mindenki figyelemmel és 
örömmel hallgatta Desseívffy Emma hittől és szeretettől 
áthatott beszédét, melyhez az alapigéket a I. Tim. 6. 
részéből olvasta fel. Komoly szavakkal inté az itjúságot, 
hogy a különféle tudományok művelése mellett enged-
jenek az Úr Jézus jó beszédének. Aztán Fráter Eszter 
szólott, ismertetvén azon keresztyén mozgalmat, mely 
az utóbbi időben Budapesten a leánydiákok közt meg-
indult. Szólott a leánydiákok világszövetségéről, a mely-
hez jelenleg 17 ország leány diáksága tartozik, 100 egye-
sülettel és 40,000 taggal; kiemelte azon rendkívüli hatást, 
melyet Rouse kisasszony, a leánydiákok világszövetségé-
nek utazó titkára tett a budapesti leány diákokra. Végül 
Prém Margit beszélt, lendületes szavakban fejtegetve a 
magyar keresztyén leánydiákok teendőit a jövőre nézve. 
Az összejövetel hangulatát nagyban emelte a közönségnek 
többször felhangzó éneke. Végül Prém Margit imádkozott. 
A féfiak gyűlésén Kováts Lajos lic. theol. tartott tanul-
ságos beszédet arról, hogy a lelkésznek mily nagy 
szüksége van arra, hogy az evangéliumot ne csak ismerje 
és hirdesse, hanem a szerint is éljen. Azután Csia Sán-
dor orvosnövendék tartott felolvasást, melynek tárgya a 
művelt ifjú és az evangélium volt. Ügyesen mutatott rá 
a mai társadalom azon bűneire, melyek különös mérték-
ben uralkodnak a tudományos pályán lévő if jak között 
is. Végül jelentések következtek, miknek során Csia 
Lajos, a Bethánia főiskolai szövetségének megbízottja, 
ifj . Szabó Aladár, a Konfirmáltak egyletének küldötte és 
Forgács Gyula, a diákszövetség titkára tettek jelentéseket. 
Közben felolvastak néhány üdvözlő levelet, mit a soproni 
és pápai diákok, továbbá a jelenleg Edinburghban tar-
tózkodó Dr. Kováts J. és Pongrácz J. küldtek. , 

Protestáns estély. A magyarországi prot. ifjúsági 
egyesületek budapesti központi bizottsága f. hó 21-én 
este fényesen sikerült vallásos estélyt rendezett az evang. 
egyház Deák-téri nagytermében. A műsor zongora, ének, 
zenekari és énekkari számokból állott. Végül Gergely 
Antal mezőtúri lelkész tartott bibliamagyarázatot. 

Szeretetvendégség. A „Kőbányai Keresztyén Nők 
Szövetsége" és a „Kőbányai Ref. Ifj . Egylet" f. hó 16-án 
sikerült szeretetvendógséget rendezett. Az estély sorrendje 
a következő volt: 1. a) Gyülekezeti ének : 37. dics. 1. v. 
b) Ima. 2. Dr. Szabó Aladár bpesti ref. lelkész előadást tar-
tott „Emlékeim skótországi utazásaimból" czímen. 3. Haydn 
„Vonós négyes". Előadták: Beretzky Ödön, Borovicska 



Adolf, Sipos Adolf, Wopperschal Aurai 4. Szavalt Schmiedt 
Margit. 5. „Szigetvár ostroma", czimbalmon előadta Csémi 
Sándor, a Nemzeti Zenede növendéke. 6. Bibliamagya-
rázat, Tartotta Forgács Gyula ref. missz. lelkész. 7. Duett. 
Zongorakísérettel. Előadták Piros Irén és Nagy Irén kis-
asszonyok, a K. K. N. Sz. tagja. 8. Szavalt Eszláry 
László, a K. R. I. E. tagja. 9. Az evangéliomi munka 
fontosságáról előadást tartott Böszörményi Jenő kőbányai 
ref. helyettes-lelkész. 10. a) Ima. b) Gyülekezeti ének: 
XC. zs. 1. v. 

Az Evangéliomi Magy. Prot. Belmissziói Egyesület 
választmánya, Szilassy Aladár közigazgatási biró elnök-
lete alatt választmányi ülést tartott Budapesten. Az ülés 
főtárgyát az egyesület aktiv munkájának a megindítása 
képezte. Tagjai már kétszázan felül vannak, azonban az 
alapszabályok késedelmes megerősíttetése, valamint a 
tisztikarban történt változások eddig nagyon akadályoz-
ták a munka megindítását. A választmány elhatározta, 
hogy a hajdúböszörményi Bocskay-ünnepélyekkel kap-
csolatban tartja meg közgyűlését, a melyen, a tisztikar 
kiegészítésén kivül, erőteljes akcziót indít meg az egye-
sület felvirágoztatása iránt. A választmány a közgyűlés 
és az akczió előkészítésére dr. Szabó Aladár budapesti 
lelkészt kérte fel. — Ezzel kapcsolatban említjük fel, 
hogy az egyesület választmánya szívesen nyújt segéd-
kezet kiküldöttjei által a gyülekezeti belmissziói munkák 
megindításához. Ily irányú megkeresések dr Szabó Ala-
dárhoz intézendők. 

A Prot. Orsz. Árvaegyesület igazgató-választmánya, 
dr. Iíovácsy Sándor egyházi elnök vezetése alatt, 14 vál. 
tag jelenlétében ülést tartott, a melyen napirend előtt 
Kacziány János budapesti ev. esperes, választmányi tag, 
meleg szavakkal üdvözölte dr. Kovácsy Sándor elnököt 
abból az alkalomból, hogy őt a budapesti ref. egyház 
főgondnokká választotta. Az elnöki előterjesztések során 
örömmel értesült a választmány arról, hogy a választ-
mányi hölgyek által rendezett karácsonyi gyűjtés 5700 
koronát eredményezett. P. Horváth Zoltán titkár jelen-
téséből még azt is örömmel vette tudomásul a választ-
mány, hogy a Protestáns Bál czímen rendezett tánczestély 
5500 koronát jövedelmezett az árváknak. Az egyesület 
kiadásában megjelenő Prot, Árvaházi Naptárnak közel 
2000* korona volt a jövedelme. A nevelésügyi bizottság 
javaslata alapján a választmány elrendelte az árvaházi 
iskola rendszeres inspekczióját s a tavaszi hónapokra 
Petri Elek, Farkas József, Szőts Farkas és Kacziány Já-
nos vál. tagok vállalták el az iskola látogatását. A vá-
lasztmány a nevelésügyi bizottság javaslatára Tibély 
Margit tanítónőnek 200 korona korpótlékot szavazott meg, 
és az árvafelvételi bizottság elnökének, Szilassy Aladár-
nak indokolt előterjesztésére Német Aranka, Boskó Gab-
riella és Schweiger Ödön árvákat bevette az árvaházba, 
a kikkel az árvaházban nevelt árvák száma 102-re 
emelkedett. 

A budapesti protestáns ifjúság Bethlen Gábor-Köre 
f. hó 14—16-án kirándulást rendezett az Alföld két nagy 
városába, Mezőtúrra és Szarvasra. Mezőtúron, Tóth János 
államtitkár fővédnöksége alatt, 14-én este nagyon szép 
anyagi és erkölcsi sikerrel Bethlen-estélyt tartott, melyet 
a mezőtúri főgimnázium ifjúsági zenekarának szép játéka 
után Madai Gyula, a kör elnöke nyitott meg lendületes 
beszéddel. A műsort Endrödi Béla és Baja Mihály köl-
teményeik felolvasása, Hajdú István gordonkajátéka, 
ocskói Bagáry Kornél éneke, Némethy Ferencz hegedű-
játéka és Kelemen Móricznak a Bethlen Gábor-kört is-
mertető felolvasása töltötte meg és bezárta, Gergely Antal 
református lelkész lelkesítő beszéde után, a mezőtúri 

férfi daloskör. — 15-én délután 3 órakor a nagytemplom-
ban istentisztelet volt, melyen Göde Lajos imája és a 
főgimnáziumi énekkar éneke után Nagy Ferencz pesti 
ref. segédlelkész mondott nagyhatású beszédet. —. Szarva-
son a kör lerándult ifjai a templomban kezdették szerep-
lésüket, hol Csobán András imádkozott, majd a főgimná-
ziumi énekkar éneke után Wolf József pesti ev. segéd-
lelkész mondott lendületes beszédet. Ezt este Bethlen-estély 
követte, melyet a szarvasi daloskör éneke után Benka 
Gyula nyitott meg történeti vonatkozásokban gazdag 
beszédével. A műsor ugyanaz volt, mint Mezőtúron, azzal 
a különbséggel, hogy itt Gyökössy Endre olvasott fel 
költeményeket, a Bethlen-kört pedig Miklós Elemér 
ismertette. 

GYÁSZROVAT. 

Veress Ede, búcsi ref. lelkész, a komáromi egy-
házmegye esperese, 60 éves korában, f. hó 9-én elhunyt. 

Leövey Pál , olcsvai ref. lelkész és tanácsbíró, élete 
64-dik, lelkipásztorsága 36-dik esztendejében elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban. mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb ós legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a liemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3 —6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni. mely visszaadja egészségüket. 

Egy perez is elég az ember életében ahhoz, hogy 
jövőjét, boldogságát megalapíthassa. Mégis hányan van-
nak, a kik mind csak egy percczel késtek el onnan, a 
hol ezt osztogatják. Ne mulassza hát el senki se magát 
egy pontosan járó órával ellátni. Ilyent 5 évi írásbeli 
jótállás mellett előnyös részletfizetésre is szállít és kívá-
natra képes árjegyzéket küld Polgár Kálmán órásmester 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 



a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR* 

A Bór- és hithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvényné l , a czukorbe tegségné l , az 

e m é s z t é s i és l é l e g z é s i szervek hurutjainál. 
Szini/e- Lipoczi Sttlva.torforrá.i-váI falut 

Budapest, V., Itudoljraltpart S. 

A forrás 
BzénsawaI telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkiili töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 

u n n i 

| G A N Z - f é l e f 
ty Villamossági Részvénytársaság ty 
^ D l i r i A D C O T S j 
^ LE08ERSD0RF DUI ÍH i lOI = RATiBOR = JjJ 
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Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

E l e k t r o m o s v i l á g í t á s i és e r ő á t v i t e l i b e r e n -
dezések . Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. T u r b i n á k : Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. G á z m ó t o r o k : Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánld-félevízbefecskendezéssel. M a l o m b e r e n d e z é s é k . 
H e n g e r s z é k e k . V a s ú t i kocs ik . Kocsialkatrészek. M 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. D a r u k és e m e l ő g é p e k kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való haj tásra Apr í tó -
gépek . Kőzúzók. Go lyómalmok . D u g a t t y ú - és 
c z e n t r i f u g a l s z i v a t t y ú k nagy emelő magasságra. 
B á n y a g é p e k . Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
T r a n s m i s s z i ó k . Vas-, aczél- és érczöntvények. F ü s t -
e m é s z t ő ké szü l ékek . Vízszűrők. 

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é l i f ű r d ö k ú r a 

a S Z E N T - L Ü K Á C S - F Í Í I I D Ö B E N . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fiirdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú e - , k ö s i w é n y - í 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felöl ki-

— merítő prospektust küld ingyen a —— 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 

O r * g o n a -
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbbak szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza íl. sz. (Tisztviselő-

telep). 

Psanók. P ianinók. 
t . . Tanerőknek s lelké-

Arjegyzek ingyen szeknek külön száza-
és bérmentve. lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

' E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

M E G H I Y Ó 
a 

Magyar leszámítoló és pénzváltóbanknak 
1907. évi március hó 7-én délelőtt 12 órakor sajá t helyiségeiben 

(V., Dorottya-utca 6. szám) tartandó 

X X X V I I . r e n d e s k ö z g y ű l é s é r e . 

NAPIREND : 

1. Az igazgatóság jelentése az 1906. üzletévről. 
2. Az 1906. számadás és mérleg előterjesztése és az igaz-

gatóságnak a nyereség felosztására vonatkozó indítványa. 
3. A felügyelő-bizottság jelentése az igazgatóság által elő-

ter jesztet t évi számadás és mérlegről, valamint a nyereség felosz-
tását illetőleg tett indítványok megvizsgálásáról. 

4. Ezen tárgyak ós az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
részére adandó felmentvény feletti határozat. 

- 5: Egy igazgatósági tag választása. 
6. Felügyelő-bizottság választása. 

Azon részvényesek, kik a közgyűlésen résztvenni kivannak, 
felhivatnak, hogy az alapszabályok 17. §-a értelmében részvényei-
ket a még le nem jár t szelvényekkel együtt, legkésőbb folyó évi 
március hó 4-ig a társaságnál Budapesten, vagy az Union Banknál 
Bécsben, letéteményezzék. 

A megvizsgált mérleg és az erre vonatkozó felügyelő-bizott-
sági jelentés nyolcz nappal a közgyűlés előtt a társaság helyi-
ségeiben a t. részvényesek rendelkezésére áll. 

Budapesten, 1907 február 19. 
Az igazgatóság. 
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kandallókat 
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J E I . l | | j p P u d v a r i s z á l l í t ó 
B u d a p e s t , T l i o n e t - u d v o r . 

K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l á d i h á -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s tb , r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
o s a k e z z e 

a v é d ő -
j e g y g y e i -

MEIDINGER-OFEN 
& H . H E 1 M ^ | 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
Mária Valéria u t o z a ÍO. s z . 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

b i i r m o n i u m g y á r o s 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetítő készülékek 
Vetitíí gépek 

a l e g n a g y o b b választéRban és 
legKitűnőbb Kivitelben KapHatóK 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

cs. és kir. udvari szállító 
R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 

A l a p í t t a t o t t lSOl -be i i . 
Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* és 
<iFerencz-József lovagrenddel", az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes £s tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

^ B — — — — — W W M M — W W I I I M l l l M I I .1 W l . l l l 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kin. udv. hangszergyáros 

a m , k i r , z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , hadsereg , művészek stb. szál l í tó ja 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Specziálista: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott. Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 

Eontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
angszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 

külön, kivánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-
ban és kicsinyben. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeiíi-üt 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. H 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferengz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiáliít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
nkeit árban elvállalja. — Tervezetek 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

E z e n c z é g i á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N G E R v a r r ó -

g é p e k . 

A m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e l l í i 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Orgonaépítési miiintézet. 



Pontos és A I p T = 5 évi = 
l e g j o b b U l l i i l l jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök, china-eziist dísztárgyak i i g r ré sz l e t f i ze té sre i s ! 
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POLGÁR KÁLMÁN 
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A uilasiiírű Aeol-íiorinoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője : 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
L e g i i j a b b á r j e g y z é s t i n g y e n és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Lqghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját- ^ 
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona, 

Minden egyes hangszsrral külön-külön árjegyzék kérendő. 

Mechanika. Üvegtechnika. 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb, rendszerű v e t í t ő - g é p e k 
nép-, közép- és felső i skolák számára . 

tanszerKészítő intézete, 
Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és köl tségvetések ingyen és bérmentve . 

A j á n l á s o k : A nm- vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapes t székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

K A L L A I M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI,, Nagymező-utcza 43. 

A v a l ó d i Kál la i - f é l e „ G L Ó R I A " m o -
— t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n ~ 

Budapes t ,VI . N a g y m e z ő u .43 . 
s z á t i a l a t t l é t e z n e k . 

T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
t e i t 3-5 évi részletfizetésre 

A ki t e h á t v a l ó d i Kál la i „Gló -
r i a " m o t o r t a k a r v e n n i , a z 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 
s z a k é r t ő c z é ^ h e z . ^ ^ - - " - " ' " - " 
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Ötvenedik évfolyam. 9-dik szám. Budapest, 1907. márczius 3. 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
H i r d e t é s i d í j a k : 

Két hasábos egész oldal . . . . 40 k o r . 
Fél oldal 20 k o r . 
Negyed oldal 10 kor , 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéz i r a tok , c lö l izc tcs i cs h i rde t é s i d í j ak s tb. 

i n t czendók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 koro i ta , 

negyedévre : 4 k o r . 50 f i l lér . 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A reform, zsinati törvények királyi jóváhagyása. Hamar István. — A zsinati törvények helybenhagyá-
sára vonatkozó eljárás és a közjogi aggodalmak. Benedek Sándor. — I s k o l a ü g y : Törvényjavaslat a nem állami elemi 
népiskolák jogviszonyairól és a községi és felekezeti néptanitók járandóságairól. — B e l f ö l d : Válasz a Kéretlen jó tanács 
czímü czikkre. Homola István. — N e k r o l o g : Borsos Benő (1860—1906). Osváth Elemér. — I r o d a l o m — E g y h á z . — 
I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

A reform, zsinati törvények királyi 
jóváhagyása. 

Mit fog cselekedni a zsinat? 
A Hivatalos Közlönyben megjelent a reform, 

zsinat által alkotott törvényeket jóváhagyó királyi 
megerősítés. Ez a legfelső „záradék" a követ-
kezőleg hangzik: 

„A magyarországi református egyháznak, leg-
felsőbb királyi engedelmíinkkel 1904. évi novem-
ber 10-én Budapest székes fővárosunkban megnyílt 
országos zsinata által alkotott, magyar miniszter-
elnökünk útján legfelsőbb jóváhagyásunk és királyi 
megerősítésünk alá hódolattal felterjesztett jelen 
egyházi törvényeket ezennel jóváhagyjuk és meg-
erősítjük, azzal, hogy e jóváhagyásunk által az 
állam nem vállal a felekezettel és a felekezet 
intézményeivel szemben továbbmenő anyag'i köte-
lezettségeket, mint a minőket az 1893. évi XXVI. 
és az 1898. évi XIV. törvényczikkek megállapí-
tanak és illetve az 1848. XX. t.-czikk végre-
hajtása érdekében vallás- és közoktatásügyi magyar 
miniszterem által a két protestáns egyház közös 
bizottságához intézett 48,848/1906. sz. leirat meg-
állapít, illetőleg az ez utóbbinak értelmében meg-
alkotandó törvény, valamint általában a jövőben 
megalkotandó törvények megállapítani fognak. 

Kelt Bécsben, 1907. évi február hó 14-én. 
Ferencz József s. k. 

Wekerle Sándor s. k." 
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Megerősíttetést nyertek tehát a zsinatunk által 
alkotott egyházi törvények. Megerősíttettek minden 
kifogás nélkül, mert hiszen zsinatunk, a „miniszter-
elnöki" „leirat" folytán, már eleve eliminálta, 
illetve módosította mindama részeket, a melyek 
kifogásolandók voltak. A zsinati törvényeknek e 
kifogás nélküli megerősítése felett örülnünk kel-
lene, mert, eltekintve attól, hogy ennek a kifogás-
nélküli megerősítésnek miként készíttetett elő az 
útja: nagy érdekünk, hogy a megalkotott törvé-
nyek minél előbb életbe lépjenek. 

Örülnünk kellene. Es mégsem örülünk, sőt 
a legsúlyosabb aggodalmak foglalják el lelkünket 
a királyi megerősítő záradék olvasásakor. Mert 
ez a záradék, a melyért nem a király, hanem 
annak jelenlegi minisztériuma a felelős, nem csu-
pán a megerősítést tartalmazza, hanem olyan meg-
jegyzéseket is foglal magában, a melyek, úgy 
látszik, nemcsak a törvényeknek, hanem azoknak 
a törvényre alapított igényeknek is a „záradékai", 
a melyeket a magyar protest. egyház a. magyar 
állammal szemben emelt, anyagi támogattatása 
tekintetében. 

A királyi jóváhagyó záradéknak a megjegy-
zést magában foglaló részét nem látom ugyan 
teljesen világosnak; nem értem meg a körmönfont 
stilizálásból, hogy a magyar prot. egyház kilátásba 
helyezett 3 milliós segítése tárgyában alkotandó 
törvény fog-e csak a kultuszminiszteri „leirat" 
keretében mozogni, vagy pedig „általában a jövő-

ji 
Vegyünk orosz teát, rumot, likőrt 

Schnitzer Mór teaüzletében 
B U D A P E S T , VI., V á c z i - k ö r ú t 9. 

Alapíttatott 1850. 3 - Ü? 



ben megalkotandó törvények" is; — de —- utinam 
falsus vates sim! — én azt olvasom ki a királyi 
„záradékból", hogy a kormány egyenesen maga 
a király által kivánta tudtára adni a református 
s egyszersmind az evangélikus egyháznak is, hogy 
azokon a támogatásokon kivül, a melyeket az 
1893. XXVI. és az 1898. XIV. t.-czikkek alapján 
már megnyert és a 3 millió újabb segélyt meg-
állapító törvényben még megnyerend: többre a 
magyar állam részéről nem számíthat. 

Lehet, hogy a királyi „záradék" ilyen inter-
pretálása nem fedezi a kormány gondolkozását és 
szándékát; ennek oka azonban aligha az én in-
terpretáló képességem tökéletlenségében, hanem a 
záradéknak ibis - redibis - szerű, körmönfont szöve-
gezésében rejlik. A kormány mindenesetre jól tette 
volna, — ha már jónak látta a kijelentést a király 
által megtétetni — ha nem sajnált volna még 
néhány szót hozzáadni a kijelentéshez, hogy az 
világos és félre nem magyarázható lett volna. így 
azonban, a mint szövegezve van, a nélkül, hogy 
kákán csomót akarnánk keresni, magyarázható a 
záradék kedvezőleg és kedvezőtlenül is. Magya-
rázható kedvezőleg, t. i. úgy, hogy a „záradék" 
csak a 3 milliós újabb segélyt megállapítandó 
törvényt jelzi a kultuszminiszteri „leirat" kereté-
ben mozgónak, a mi azonban nem zárja ki, hogy 
„a jövőben megalkotandó törvények" ki fogják 
elégíteni, legalább is azokat az igényeket, a me-
lyeket a két prot. egyház,, a 48. XX. alapján, 
memorandumában kifejezett. De magyarázható ked-
vezőtlenül is, úgy, a mint a néppárt korifeusai 
már jelezték, hogy a kilátásba helyezett 3 millió 
évi segéllyel a magyar prot. egyházak megnyer-
ték teljes kielégíttetésüket és újabb segélyezésre 
többé nem számíthatnak. 

Melyik magyarázat a helyes? Ki fogja ezt 
eldönteni? Sem én, sem a zsinat, senki más, ha-
nem csak az, a ki a kijelentést tette. De vájjon 
hogyan lehetséges az, hogy a király, az általa 
tett kijelentés magyarázatát adja? A kijelentést a 
kormány adta ugyan a király szájába; de meg-
elégedhetünk-e azzal, hogy a király helyett a kor-
mány, vagy a kultuszminiszter adjon esetleg ked-
vező magyarázó nyilatkozatot? Olyan kérdések 
ezek, a melyek a legkomolyabb gondolkozásra 
kell, hogy kötelezzék mindazokat, a kik egyházunk 
hajóját igazgatják. Mert a kérdésekre adott fele-
lettől és illetékes magyarázattól függ az, hogy a 
magyar prot. egyház számíthat-e az államnak, a 
már kilátásba helyezetten kivül, még továbbmenő 
támogatására, vagy pedig nem, s hogy ennek meg-
felelőleg képes lesz-e, közelebbről a ref. egyház, 
azoknak az anyagi természetű alkotásoknak a 
megvalósítására, a melyek törvénykönyvébe fog-
laltattak, vagy pedig nem ? 

A komoly kérdéseket nem akarom tovább 
egymásra halmozni. Csupán azt tartom szüksé-
gesnek megjegyezni, hogy az egész magyar pro-
testáns s közelebbről a ref. egyház a folyó hó 
12-én összeülendő ref. zsinatra tekint kérdő sze-
mekkel. Mit fog cselekedni a zsinat? Miképen 
fogja fel a királyi megerősítő „záradékot" ? Minő 
kijelentést lát szükségesnek arra nézve? Minő 
magyarázatát kivánja meg a homályos és kör-
mönfont kijelentésnek? 

A ref. zsinatra e tekintetben a felelősségnek 
akkora súlya nehezedik, a mekkora aligha nehe-
zedett még hivatalos egyházi testületünkre vala-
mikor, a patentális kort kivéve. A reform, zsinat 
állásfoglalásától függ a magyar protestáns egyház 
jövendő sorsa. Gondolkozzanak azért komolyan a 
zsinat tagjai ez életbevágó és sorseldöntő kérdések 
felett, s ne a zsinaton bizonyára felhangzó szépítgető 
felszólalások után indulva, hanem a legkomolyabb 
mérlegelés és meggondolás alapján döntsenek! 
Kezökben a magyar protestáns egyház jövendő 
sorsa! Vigyázzanak, hogy annak könnyelmű elját-
szásával őket senki ne vádolhassa! 

Hamar István. 

A zsinati törvények helybenhagyására 
vonatkozó eljárás és a közjogi aggodalmak. 

A második budapesti országos zsinat kilencz tör-
vényczikket alkotott s a m. kir. kormány útján Ő királyi 
Felsége helybenhagyása alá terjesztette. 

Ezeket a törvényeket a miniszterelnök 1906. évi 
5341. sz. alatt kelt leiratával azzal küldötte vissza a 
zsinathoz, hogy ő a zsinati törvényeket az érdekelt mi-
niszterekkel és a horvát-szlavon-dalmátországi bánnal 
tárgyalás alá vette s a tárgyalás során a leiratban el-
sorolt észrevételek merültek fel, a mely észrevételek 
abban lelik indokukat, hogy a zsinati törvények köz-
törvényeink rendelkezéseivel összhangban álljanak; ezért 
a miniszterelnök a zsinati törvénytervezetek módosítása 
és kiegészítése iránt a zsinat elhatározását kérte, „hogy 
azok a kormány által legfőbb szentesítés alá legyenek 
terjeszthetők". A zsinat ezen (lényegtelen) módosításokat 
és kiegészítéseket megtevén, a zsinati törvények ő királyi 
Felsége elé való felterjesztés végett a miniszterelnökhöz 
visszaküldettek. 

Lelkészi és világi kitűnőségeink egy része a refor-
mátus egyházra nézve sérelmet lát abban, hogy a fent 
ismertetett kormányleirat nem ő királyi Felsége nevében 
és megbízásából intéztetett a zsinathoz, hanem az egye-
dül a kormány ténye, holott az 1790—91. évi XXVI. 
t.-cz. 4. §-a értelmében a zsinati törvények helybenha-
gyásának vagy a helybenhagyás megtagadásának, tehát 
a szükségesnek tartott módosítások meghatározásának 
joga is egyedül ő Felségét illeti. Erre vezethető vissza 



az eddigi gyakorlat is, t. i. az 1881-ben megnyilt deb-
reczeni és az 1891-ben megnyilt első budapesti zsinatok: 
által alkotott törvények szintén módosításokon mentekí 
keresztül, azonban ezek a módosítások ő Felsége a 
király nevében és megbízásából kívántattak az akkori 
kormányleiratokban. 

Ez a felfogás már a zsinaton is kifejezésre jutott 
s azóta még nagyobb jelentőséget nyert e lapok 2., 5. 
és 6. számaiban megjelent magvas czikkek által, melyek 
a miniszterelnöki leiratot szintén sérelmesnek bélyegzik, 
úgy egyházunk államjogi helyzete, mint az autonomia 
szempontjából. Ezen felfogás nagy horderejével szemben 
óhajtom kifejteni álláspontomat. 

Első sorban is konstatálnom kell, hogy a kormány 
eljárása az eddigi gyakorlattal szemben bizonyos újítást 
(nóvum) jelent. A kérdés tehát a körül forog, hogy ez 
az újítás összeegyeztethető-e a fennálló törvényekkel. 
Igen vagy]nem? 

Hogy e kérdésre helyes feleletet adhassunk, szük-
séges lesz két előzetes kérdést tisztázni. 

Az egyik az 1790—91. évi XXVI. t.-czikk 4-dik 
szakaszának szövege, a melyet Sass Béla a zsinati 
jegyzőkönyv szerint akként idéz, hogy a zsinat által 
alkotott kánonok és szabályok csak akkor bírnak ér-
vénnyel, ha a királyi felülvizsgálaton átmentek ós hely-
benhagyást nyertek. Dr. Székely József is ekként idézi 
e törvényhelyet; sőt a felülvizsgálat szószerinti jelenté-
séből azt a következtetést vonja le, hogy a felülvizsgálat 
is királyi jog s csak a király által gyakorolható. Ezzel 
szemben hivatkozom a „Corpus juris hungarici" szöve-
gére, a hol nem felülvizsgálatról, hanem főfelügyeletről 
van szó, nevezetesen: „a kánonok és szabályok csak 
miután a királyi főfelügyeleten átmentek és helybenha-
gyást nyertek (postquam superinspectionem regiam trans-
iverint et approbationem obtinuerint), bír janak érvényes-
ség erejével". Azt hiszem tehát, hogy a felülvizsgálat 
szót eliminálhatjuk a vitából, az ahhoz fűzött következ-
tetésekkel együtt. 

A másik előzetes kérdés az, hogy az egyházi tör-
vények helybenhagyás! joga kiilön statuált királyi jogi-e, 
vagy a király főfelügyeleti jogából folyik ? E tekintetben 
egészen igaza van Pokoly Józsefnek, mert az egyházi 
törvények helybenhagyásának joga a legfőbb felügyeleti 
jog folyománya. Kifejezetten megmondja ezt maga a 
törvény, az 1790—91. évi XXVI. t.-cz. 4-dik szakasza, 
melynek ide vonatkozó második bekezdése azon kezdő-
dik, hogy „Ennélfogva ő császári királyi Felsége az öt 
megillető legfőbb felügyeleti hatalomnál fogvau stb. . . . 
továbbá „az így alkotott kánonok és szabályok, csak 
miután a királyi főfelügyeleten átmentek és helybenha-

gyást nyertek, bírjanak érvényesség erejével." A pro-
testáns zsinati törvényeknek helybenhagyási jogát ki-
válóbb közjogászaink is a főfelügyeleti jog tartalmi 
körébe sorozzák. így dr. Ferdinándy Géza „A királyi 
méltóság és hatalom Magyarországon" cz. jeles munkája 
299-dik lapján világosan a főfelügyeleti jogból vezeti 
le, hogy a zsinati határozatok csak királyi megerősítés 
után lesznek érvényesek. 

Nem vitás, hogy a zsinati törvényalkotás jogfor-
rását az 1790—91. évi XXVI. t.-czikk 4-dik szakasza 
képezi, mely szerint a zsinat által alkotott törvények 
joghatályához megkívántatik a király helybenhagyása. 
Ebben a törvényben kifejezetten bent foglaltatik ugyan, 
hogy a király ezt a jogát az ország törvényes kormány-
székei út ján gyakorolja, mégis ebben a jogkörben a 
királyi akarat korlátlan volt. A kormányszékek a király 
közegei voltak, a kik a király tényeiért felelősséggel 
nem tartoztak. A király kérhetett tőlük tanácsot, ha 
akart, de felfogásuk nem képezhetett törvényes akadályt 
a király elhatározásának érvényre jutásábau. A zsinati 
törvények helybenhagyásában tehát a régi kormány-
székek csakis a királyi elhatározás közvetítésére, postai 
szolgálatra voltak szorítva. 

Ez a törvény ma már régi jogi kihatásában fenn 
nem áll. Az ebben lefektetett királyi jog tűrni kény-
telen a parlamentális kormányzás jogi korlátait. Az 1848. 
évi III. t.-czikk meghatározta, hogy ő Felsége az egy-
házak feletti főfelügyeleti jogát, mint a végrehajtó hata-
lom egyik alkatelemét, kizárólag a minisztérium útján 
gyakorolhatja s elhatározásának jogérvényéhez nélkülöz-
lietlen kellék a miniszteri ellenjegyzés. Ez azt jelenti, 
hogy a zsinati törvények helybenhagyására vonatkozó 
királyi jog ma már nem korlátlan, s azért a kormány 
felelős a nemzetnek. Épen úgy megbukhatik a zsinati 
törvények helybenhagyásáért, mint a helybenhagyás meg-
tagadásáért. A parlamenti felelősség nagy elve itt is 
érvényesül, mint hatalmas védbástyája a közszabadsági 
intézményeknek. Isten mentsen meg, hogy protestáns 
ember ez ellen a felfogás ellen küzdjön s a zsinati tör-
vények helybenhagyásának jogát ama rezervált királyi 
jogok közé óhajtsa sorozni, melyek külön törvényeken 
alapulnak ugyan, de a parlamenti kormányformában 
megnyilatkozó népsouverainitással ellentétesek. 

Az 1790—91. évi XXVI. t.-czikk 4. szakaszának 
s az 1848. évi III. t.-czikknek összevetett értelme sze-
rint a mai jogállapot az, hogy a zsinati törvények hely-
benhagyásának, tehát a helybenhagyás feltételes vagy 
feltétlen megtagadásának joga is a királyt illeti, a király 
ezt a jogát a kormány (minisztérium) út ján gyakorolja, 
a királyi elhatározást ellenjegyzi, azért vállalja a fele-
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lŐsséget az országgyűlés előtt. Ebből a jogkörből önként 
folyik, hogy' a kormánynak elő kell készíteni a királyi 
elhatározást. Dr. Kmety Károly „A magyar közjog kézi-< 
könyve" cz. művének 294. lapján világosan erre az 
álláspontra helyezkedik, midőn azt mondja, hogy a mi-

• • •• > • tó 
niszter a királynak személyes hatóságához tartozó ügyek-
ben segédszerv gyanánt tűnik fel és pedig hármas irány-
ban : a) előkészíti a király által kiadandó rendeletekét 
vagy konkrét elhatározásokat; b) ellenjegyzi a királyi 
intézkedéseket; c) gondoskodik azok foganatosításáról 
és megtartásáról. 

Amaz újítás (nóvum), melyből több közjogász az 
autonomia sérelmét vonja le, a királyi elhatározás elő-
készítésének módjában mutatkozik, a mely előkészítési 
mód intézményesen meghatározva nincs s a kormányok 
individuális felfogása szerint változhatik. 

Az előző kormányok abban merítették ki a királyi 
elhatározás előkészítésének körét, hogy a zsinati törvé-
nyeket felülvizsgálván s megállapítván a zsinat és a 
saját álláspontjuk között fenforgó különbségeket, ez 
alapon a zsinati törvények felterjesztésével egyidejűleg 
javaslatot tettek a királynak a zsinati törvények módo-
sításának szüksége iránt. A jelenlegi kormány szintén 
felülvizsgálta a zsinati törvényeket s megállapította a 
zsinat és a saját álláspontja között fenforgó különbsé-
geket; de mielőtt a királyhoz javaslatot tett volna, a 
sérelmesnek állított miniszterelnöki leirattal a felmerült 
kormányi észrevételeket közölte a zsinattal, a miniszter-
elnöki leirat szövegéből is megállapítható ama világos 
czélzattal, hogy már előzetesen összhangot létesítsen a 
zsinat és saját álláspontja között, hogy a zsinati tör-
vénytervezetek „a kormány által legfelsőbb szentesítés 
(tehát nem elhatározás, hanem már szentesítés) alá legye-
nek terjeszthetők". 

A királyi elhatározás előkészítésének eme módja 
tételes törvénybe nem ütközik, jogokat el nem töröl, de 
nem is teremt. A zsinatnak törvényhozói jogát nem érint-
heti, mert a zsinatnak jogában és módjában volt a kor-
mányi észrevételeket elfogadni vagy visszautasítani. A 
király személyes jogát szintén nem változtatta meg, mert 
bármit határozott légyen a zsinat, a kormánynak fen-
maradt az a kötelessége, hogy a zsinati törvényeket ő 
Felsége elé terjessze s ő Felségének az a joga, hogy 
ezeket helybenhagyja, vagy a helybenhagyást megta-
gadja. Ezért nem lehet arról jogosan panaszkodni, hogy 
a miniszterelnöki leirat által a zsinat elzáratott a király 
elől, még kevésbbé arról, hogy a kormány a királynak 
fentartott jogot gyakorolt. 1 

A felelősséggel tartozó parlamentális kormány ama 
törekvése, hogy azokban az államügyekben is, a melyekre 
nézve csak a javaslattétel joga illeti meg, de önálló 
intézkedési hatáskörrel nem bír, javaslatának a király 
vagy az országgyűlés ele terjesztése előtt igyekszik az 
érdekelt tényezőkkel megegyezésre jutni, nemcsak álta-
lános, de jogosult is. Naponként látjuk ezt nemcsak a 
Végrehajtó hatalom jogkörében, de a törvényelőkészítés 

[ténykedéseiben is. Itt van egyházunkban az élő példa, 
i midőn a vallás- és közoktatásügyi miniszter a múlt évben 
j leiratban értesítette a protestáns egyházakat, högy az 
1848. évi XX. t.-cz. 3. §-ábóI kifolyólag törvényjavas-
latot fog előterjeszteni, hogy a protestáns egyházak 
szükségleteire évi 3 millió korona állami hozzájárulás 
adassék. A kereskedelmi miniszter pedig a munkásvé-
delmi törvények megalkotása előtt a munkásokkal s a 
vasúti szolgálati pragmatika tárgyában az országos vas-
úti szövetség megbízottjaival tárgyalt. Azért senkinek 
sem jutott eszébe az illető minisztert azzal vádolni, 
hogy csak a törvényhozót megillető jogokat gyakorolt. 
A szóban forgó miniszterelnöki leirat ugyanezen szem-
pont alá esik. Nem egyéb az, mint a királyi elhatározás 
előkészítése körében az illetékes tényezővel, a zsinattal 
kezdeményezett eszmecsere, a melynek czélja nem más, 
mint a zsinat és a parlamentális kormány között felme-
rült ellentétek előzetes kiegyenlítése. Ezért nincs is 
ebben a leiratban, mint a királyi elhatározás előkészí-
tésének módjában kezdeményezett újításban semmi lénye-
ges közjogi mozzanat; nem tartalmazhat az közjogi 
sérelmet, de közjogi előnyöket sem. 

Kétségtelen, hogy czélszerűség szempontjából ez 
az újítás figyelmet érdemel, mert sokkal könnyebb a 
zsinat és a kormány között felmerült ellentéteket elő-
zetesen, a királyi elhatározás előtt kiegyenlíteni, mint 
utólagosan, a királyi elhatározás után. De ezen czél-
szerűségi szemponton kivül az újításnak semmi közjogi 
jelentősége nincs. Ezért én sem értem, valamint Pokoly 
József nem érti és még sokan nem fogják érteni a zsi-
nati elnökségnek ama kijelentését, hogy a „régi gya-
korlat (t. i. a Trefort és gróf Csáky gyakorlata) beillett 
ugyan a dikaszteriális rendszerbe, de semmiképen sem 
egyeztethető össze az alkotmányos felelős kormányzati 
rendszerrel". 

A régi gyakorlat a felelős kormányzati rendszerrel 
teljesen összhangzásban volt s abban nemcsak az 1790 
—1791. évi XXVI. t.-czikk 4-dik szakaszának, de az 
ezt kiegészítő 1848. évi III. törvényczikknek összes 
vonatkozó közjogi határozmányai érvényesültek. A zsinat 
törvényeket hozott. A kormány ezeket a törvényeket 
felülvizsgálta, a királyhoz saját álláspontjának kifejtése 
mellett felterjesztette. A zsinati törvények helybenhagyása 
felett a király döntött. A királyi elhatározást a miniszter 
ellenjegyezte s azért vállalta a felelősséget az ország-
gyűlés előtt. Ez az eljárás teljesen ellentétes a dikaszte-
riális rendszerrel, midőn a zsinati törvények helyben-
hagyásának jogát a király korlátlanul gyakorolta; de 
minden vonatkozásában megfelel az alkotmányos felelős 
kormányzati rendszernek. Ebben a tekintetben, közjogi 
tekintetben nincs különbség a régi és a mostani gya-
korlat között, tehát csalódnak azok, a kik az új eljá-
rásban közjogi vívmányokat keresnek és találnak. A 
különbség a két eljárás között arra a czélszerűségi 
szempontra szorítkozik, a melyet már fentebb kifejtet-
tem. Nincs ebben az újításban közjogi sérelem; de niács 



közjogi előny sem- Azért még előttem is, a ki a vélt 
közjogi sérelem fenforgását tagadásba veszem, proble-
matikusnak látszik az a kérdés,, hogy érdemes volt-e a 
régi gyakorlatot megbolygatni s ez által alkalmat adni 
arra, hogy az erős protestáns érzésből, tehát méltó for-
rásból fakadó féltékenység egyházunk államjogi erejének 
esoíbítását s autonomiánk sérelmét hirdesse.* 

Benedek Sándor, 
közigazgatási biró, a pesti ev. ref. 

egyházmegye tanácsbirája. 

ISKOLAÜGY. 

T ö r v é n y j a v a s l a t 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 

községi és felekezeti néptanítók járandóságairól. 

1. §. A községi és hitfelekezeti népiskolák tanítói 
köztisztviselők; és törvényesen megállapított járandó-
ságaik közigazgatásilag biztosíttatnak. 

2. §. A községi és a hitfelekezeti rendes tanítóknak 
évi alapfizetése az első és második polgári lakbérosztályba 
sorozott községekben legalább 1200 koronában, a har-
madik lakbérosztályba sorozott községekben legalább 
1100 koronában, a többi községekben pedig legalább 
1000 koronában állapítandó meg. Az iparos- és kereskedŐ-
tanonczoktatásért, továbbá a gazdasági ismétlő-iskola 
vezetéséért nyert tiszteletdíj ezen alapfizetésbe be nem 
számítható. A segédtanítók önállóan külön osztályt csakis 
a közigazgatási bizottság engedélye folytán, még pedig 
csak ideiglenesen vezethetnek és legalább évi 800 ko-
rona tiszteletdíjban részesítendők. Minden rendes tanítót 
a fizetésen kivül még természetben tisztes lakás (legalább 
két szoba, konyha, kamra és a legszükségesebb mellékhelyi-
ségek), továbbá legalább egy negyed holdnyi kert, vagy 
ennek egyenértéke illet meg; ezek hiányában pedig 
minden tanítónak a fent megjelölt lakbérosztálynak meg-
felelő lakáspénz, a lakbérosztályokba nem sorozott közsé-
gekben évi 200 korona lakáspénz jár. Több tanítóval 
bíró iskoláknál a nőtlen tanítók és a tanítónők természet-
ben való lakását, illetőleg lakáspénzét a helyi iskolai 
hatóság a fennebbitől eltérőleg is rendezheti. Az 1868. 
XXXVIII. t-cz. 139. ós 140. §-ainak rendelkezése, mely 
szerint a megürült tanítói állomás legfeljebb félév alatt 
betöltendő és ezen idő alatt az iskolában segédtanító 
(tanítójelölt) alkalmazandó, továbbá a tanító halála ese-
tén özvegye és árvái a halálozásnak napjától számított 
fél évig az egész fizetést és lakást élvezik, végre az 

* Az audiatur et altéra pars elvénél fogva is szívesen adtunk 
helyet e czikknek. A sorompót még nem zárjak le e nagyfontos-
ságú kérdés tárgyalása előtt, s így még szívesen engedünk helyet 
mások komoly fejtegetéseinek s esetleg dr. Székely J . és Pokoly 
j . válaszának. Szerk. 

ugyanazon törvényczikk 138. §-ának első pontjában fog-
lalt rendelkezés, mely szerint a tanítók élethosszig válasz-
tatnak, a hitfelekezeti elemi népiskolákban működő taní-
tókra is kiterjesztik. 

3. §. A községi és hitfelekezeti elemi népiskoláknál 
alkalmazott rendes tanítók korpótlóka a következőképen 
állapíttatik meg: 

5 évi szolgálat után 200 K 
10 évi szolgálat után ismét 100 K 
15 évi szolgálat után újra 100 K 
20 évi szolgálat után ismét 200 K 
25 évi szolgálat után újra 200 K 
30 évi szolgálat után ismét 200 K 

Ezen korpótlék az alapfizetésbe be nem számitható. 
A korpótlékokra azon szolgálati idő ad igényt, a melyet 
a rendes tanító szabályszerű képesítéssel az állomás 
végleges elfoglalásától, legfeljebb azonban 1893. évi 
október hó 1-től megszakítás nélkül eltöltött; a jelen 
törvény hatálybalépte után alkalmazott rendes tanítóknál 
pedig az a szolgálati idő ad igényt, a melyet a tanító 
a 33. §-ban előírt eskütétele és állomásának véglegesen 
történt elfoglalása után megszakítás nélkül eltöltött. A 
szolgálat igazolt megszakításának tekintendő az a körül-
mény, ha a tanító betegség vagy egyéb tőle nem füg-
gött körülmény miatt volt kénytelen tanítói szolgálatát 
elhagyni és ezt a körülményt távozása alkalmával a kir. 
tanfelügyelő előtt igazolta. Egyes iskolafentartóknak a 
korpótlékra vonatkozólag már fennálló, vagy ezután 
alkotandó szabályzatai érvényben maradnak, ha azok a 
tanítókra nézve legalább is az ezen §-ban megállapított 
kedvezményt biztosítják. A jelen törvény életbeléptétől 
kezdve minden tanító, a ki a megkívánt törvényes képesítés-
sel bír és a törvény feltételeinek megfelel, az itt meg-
szabott korpótlék élvezetébe lép. Ennélfogva mindazok a 
tanítók, a kik a jelen törvény életbeléptekor az 1893. 
XXVI. t-cz. 2. §-a alapján már az első, vagy a második 
100—100 K-s évötödös korpótlék élvezetében vannak, 
a jelen törvény életbeléptétől kezdve még 100 K 
korpótlók-kiegészítésben részesítendők. 

4. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter fel-
jogosíttatik, hogy a községi és felekezeti elemi nép-
iskoláknál huzamos időn át kiváló érdemeket szerzett 
néptanítók részére az állami költségvetésben e czélra 
megállapított hitel keretében a közigazgatási bizottság 
és a kir. tanfelügyelő javaslatára évi 200 K, fizetés 
természetével bíró személyes pótlókot engedélyezhet, 

5. §. A tanító fizetése, mint eddig szokásban volt, 
állhat készpénzen kivül természetben szolgáltatott járan-
dóságokból is, vagy földbirtok jövedelméből, a jelen tör-
vény 7. és 8. §-aiban foglalt megszorítással. 

6. §. A tanító készpénzfizetését az iskolafentartó 
köteles havonként vagy évnegyedenként, mindig előle-
gesen kiszolgáltatni. . ?- í 

7. §. A tanítói fizetés egy részének terményekben 
való kiszolgáltatása csak oly feltétel alatt engedtetik 
meg, ha ezen terményeket az iskolafentartó a tanító közbe-
jötte nélkül szedeti be és előre megállapított mennyi-
ségben szolgáltatja a tanítónak, még pedig úgy, hogy 

A legjobb, legmegbízhatóbb 
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az évi utolsó részletet legkésőbb az év november hava 
végén átadja. 

Ha az iskolafentartó a tanító terménybeli járandó-
ságát nem szolgáltatná e megszabott módon ki, vagy ha 
az a termés átlagos minőségének meg nem felelne, 
akkor a termény helyett annak értékét készpénzben 
köteles fizetni. 

8. §. A tanítói javadalmazás kiegészítő részét alkotó 
iskolai ingatlan haszonélvezetének pénzbeli egyenértékét 
— nem értve ide a természetben nyújtott lakás és házi-
kert haszonélvezetét — minden egyes tanítói állomásra 
nézve külön-külön kell megállapítani. 

E megállapítás alapjául — az összes adók levo-
násával — az ugyanazon községben hasonló minőségű 
ingatlanért elérhető haszonbér szolgál és ehhez hozzá 
adandó még a községi (hitközségi) lakosok által az 
ingatlan megmívelése körül netalán teljesített szolgál-
rnányok pénzbeli értéke. 

Ugyancsak községenként, az utolsó három évi 
(1904—1906.) átlagárak alapján kell megállapítani a 
tanító által élvezett termónyjárandóságok (életneműek, 
fa, jószág, tartás stb.) pénzbeli egyenértékét. 

Az értékmegállapítások ellen az érdekelt fél 30 
napon belül felszólalással élhet a közigazgatási bizott-
sághoz, melynek határozata ellen, az 1896. XXVI. t.-cz. 
rendelkezéseinek szem előtt tartásával, még a m. kir. 
közigazgatási biróság előtt panasznak van helye. 

Az 1893. XXVI. t.-cz. alapján már megtörtént meg-
állapítások, a mennyiben azok alapján a tanító már 
állami fizetéskiegészítést nyert, érintetlenül maradnak. 

9. §. Ezentúl az elemi népiskolákban önálló tanítói 
teendők ellátására csak rendes tanítói állások rendsze-
resíthetők és a tanítói állások csak érvényes tanítói 
oklevéllel bíró egyénekkel tölthetők be. A rendes tanítói 
állásra a jelen törvény 29. §-ában ós az 1868. évi 
XXXV1I1. t.-cz. 139. §-ában említett eseteket és a 2. §. 
3. bekezdésében engedett ideiglenes intézkedést kivéve, 
segédtanító nem alkalmazható. 

10. §• Az iskolafentartók kötelesek a tanítói fize-
tésekről egyénenként nyilvántartást vezetni. Ennek alapján 
kitüntetett hátralékok a tanító panaszára vagy hivatalból 
történt feljelentés esetén az egyes adósoktól közigaz-
gatási úton hajtandók be. 

A végrehajtás módozatait a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, a belügyi és pénzügyi miniszterekkel 
egyetértőleg, rendeleti úton állapítja meg. 

11. §. Ha a hitfelekezeti iskola tanítója az 1868. 
évi XXXVIII. t.-cz. 141. §-ának harmadik bekezdése 
értelmében kántori teendőket is végez, a tanítói fizetés 
megállapításakor a jelen törvény 2. §-ában megállapított 
legkisebb fizetés erejéig a tanítói és kántori járandóságok 
együttesen tanítói fizetésnek veendők, viszont az így 
együtt számított tanítói és kántori járandóság az országos 
tanítói nyugdíj- és gyámalappal szemben a tanítók nyug-
díjjogosultságába is beszámítandó. 

12. §. Úgy a községi, mint a felekezeti elemi nép-
iskolák fentartói kötelesek az iskoláikban alkalmazott 
rendes tanítóknak járandóságait a jelen törvény életbe-
léptétől számított 3 éven belül, vagyis 1910. június hó 
30-ig, az e törvény 2—3. §-ában megállapított legcse-
kélyebb összegekig biztosítani. A mennyiben erre a 
15. §. rendelkezései szerint megállapított szegénységük 
miatt nem képesek, tartoznak legkésőbb 1910. szept. 
30-ig az alább meghatározott módon a hiányt pótló állami 
segélyért a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez fordulni. 
Olyan község folyamodványa, mely az 1868. XXXVIII. 
t.-cz, 35. §-a által engedélyezett 5 százalékos iskolai 

adót ki nem vetette, vagy ki nem merítette, tárgyalás 
alá nem vehető. 

Ezt a segélyt az iskolafentartók jelen törvény életbe-
lépte után mindjárt, bármikor igénybe vehetik minden 
oly iskola tanítóira nézve, mely e törvényben megálla-
pított feltételeknek megfelel. Már létező iskolák, ha fen-
tartóik, a fentemlített határidőn belül segélyért nem folya-
modtak, ilyent később csak akkor nyerhetnek, ha anyagi 
helyzetüknek időközben beállott rosszabbodását a 15. §-ban 
körülírt eljárás útján kimutatják. 

Az előbb említett 3 évi átmeneti idő alatt az iskola-
fentartók az iskoláikban alkalmazott tanítóknak csupán 
az 1893. évi XXVI. t.-czikkben meghatározott járandó-
ságokat tartoznak biztosítani, a melyek kiegészítése czél-
jából ezen idő alatt az 1907. június hó 30-ig engedélye-
zett állami segélyek élvezetében 1910. szept. hó 30-ig 
meghagyatnak. Áz államsegély kiutalása ez esetben is 
a jelen törvény 32. §-ában körülírt módon történik. A 
jelen törvény határozatai azonban, a 2., 3. és 20. §-ok 
kivételével, ezekre az iskolákra is kiterjednek. Új állami 
segély az átmeneti idő alatt is csak a jelen törvények-
ben meghatározott járandóságok kiegészítésére és olyan 
iskoláknál alkalmazott tanítóknak adható, melyek e tör-
vény összes feltételeinek eleget tesznek. 

13. §. Ha a hitfelekezeti iskolafentartók az előző 
szakaszban megállapított határidők alatt nem biztosítanák 
tanítóik legkisebb fizetését, de iskolájukat mind a mellett 
fentartani kívánják, az ezen törvényben megállapított 
legkisebb tanítói fizetés az iskolafentartó hitfelekezet 
terhére biztosítottnak tekintetik. Ha pedig a tanítói fizetés 
behajthatatlan és az iskolafentartó e körülmény megálla-
pítása után mégsem veszi igénybe az államsegélyt, az 
az iskolafentartó abban a községben elveszti iskolafen-
tartási jogát. 

14. §. A tanítói fizetéseknek, illetőleg a kántor-
tanítói egész javadalomnak eddig megállapított és az iskola-
fentartók által saját anyagi forrásaikból okmányszerü 
díjlevél alapján szolgáltatott mennyisége továbbra is cson-
kítatlanul kiszolgáltatandó, illetőleg államsegély igénybe-
vétele czéljából le nem szállítható. 

Ellenben jogában áll az iskolafentartó községnek, 
illetőleg hitközségnek az államsegéllyel kiegészített tanítói 
javadalmazást az állami tanítók fizetése arányában saját 
erejéből felemelni, anélkül, hogy ennek következtében a 
már megállapított államsegély megvonható, vagy leszál-
lítható lenne. 

Ha valamely államsegéllyel kiegészített tanítói állás-
nak jövedelme az iskolafentartó által el nem hárítható 
valamely állandó természetű körülmény következtében 
csökken, az illetékes iskolai hatóság a közigazgatási 
bizottság útján a vallás- és közoktatásügyi minisztertől 
az államsegély felemelését kérheti. 

15. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a tör-
vényhozás által ezen czélra engedélyezett összegből az 
arra utalt községek és hitközségek népiskolai tanítóinak 
fizetését, az illetékes iskolai főhatóság értesítése mellett, 
a törvényhatósági közigazgatási bizottság útján, az ezen 
törvényben megállapított legkisebb fizetésig, a jelen tör-
vény 16., 17., 18., 19. és 20. §-aiban foglalt feltételek 
mellett, a következő módozatok szerint egészíti k i : 

a) a közigazgatási bizottság a községek vagy a 
hitközségeknek, továbbá az iskolának szabályszerű költ-
ségvetése, a tanítói díjlevél és a hitközség anyagi hely-
zetét igazoló, a járási főszolgabíró (polgármester) által 
láttamozott helyhatósági bizonyítvány alapján megállapítja 
a népiskolai hatóságok által bejelentett tanítói fizetés-
nek, illetőleg kántor-tanítói égész javadalomnak és az 



ennek fedezetéül szolgáló jövedelmeknek mennyiségét. 
Megállapítja továbbá a tanító törvényes képesítettségét, 
magyar állampolgárságát, valamint azt, hogy magyar 
nyelven helyesen beszólni és írni, valamint tanítani is tud, 
és hogy a jelen törvény 38- §-ában előírt esküt letette. 
Végül azt is megállapítja a közigazgatási bizottság, vájjon 
az illető iskola megfelel-e az 1868. XXXVIII. t.-cz. 27. és 
28. §-aiban követelt feltételeknek; 

b) a közigazgatási bizottság megvizsgálja azt is, 
hogy az illető iskola tanítási terve és tanulmányi rendje, 
valamint felszerelése megfelel-e a törvényes kellékeknek, 
különösen a jelen törvény 16., 17., 18., 19. és 20. §-ai 
rendelkezéseinek, továbbá azt, hogy az illető tanítónak osz-
tályába, a kiknek járandóságaihoz az iskolafentartó állami 
kiegészítést kér, hány mindennapi (6—12 éves) tanköteles 
lesz utalva. A mennyiben a tankötelesek száma 30-on alul 
maradna, a vallás- ós közoktatásügyi miniszter csak 
kivételes esetekben engedélyezhet államsegélyt. 

16. §. Állami fizetés-, vagy korpótlék-kiegészítést 
csak olyan községi vagy hitfelekezeti iskolák tanítói 
nyerhetnek, melyekben az 1868. XXXVIII. t.-cz. 11. és 
55. §-aiban, valamint a jelen törvény 19. és 20. §-aiban 
felsorolt köteles tantárgyak a mindennapi iskolában, az 
illető egyházi főhatóság, illetőleg a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter által kiadott tanterv szerint 6 évre 
felosztva, faluhelyen legalább 8 havi, városokban legalább 
9 havi szorgalmi idő alatt taníttatnak. 

17. §. Minden iskola és minden tanító, tekintet 
nélkül az iskola jellegére és arra, hogy állami segélyt 
élvez-e vagy sem, a gyermekek lelkében a magyar 
hazához való ragaszkodás szellemét tartozik kifejleszteni 
és megerősíteni. Ennek a szempontnak az egész tanítás-
ban érvényesülni kell ; külső kifejezéseül minden iskolá-
ban, jellegkülönbség nélkül, úgy a főbejárat fölött, mint 
megfelelő helyen a tantermekben Magyarország czímere 
helyezendő el, a tantermekben a magyar történelem-
ből vett falitáblák alkalmazandók, nemzeti ünnepeken 
pedig az épületen a magyar nemzeti czímeres zászló 
tűzendő ki. E jelvényeken kívül csak a törvényhatóság 
és a község czímere és az iskola községi, illetőleg 
felekezeti jellegét a törvényesen megállapított kitételek-
kel megjelölő külső felirat és a tantermekben vallási 
jelvények és az oktatáshoz szükséges tanszerek alkal-
mazása van megengedve, melyek azonban idegen törté-
neti vagy földrajzi vonatkozásokat nem tartalmazhatnak 
és csakis hazai készítmények lehetnek. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a tárczája terhére gondoskodik 
arról, hogy az összes iskolák a magyar czímerrel ós 
zászlóval, valamint az iskolafentartó hatósággal egyet-
értőleg megállapítandó magyar történeti képekkel ellát-
tassanak. E történeti képek a tantermekben kellő módon 
elhelyezendők és a tanító tartozik jelentőségüket a nyelv 
és értelemgyakorlatok, továbbá a földrajz és történelem 
tanítása során a gyermekeknek megmagyarázni. 

Ezen szakasz azon rendelkezéseinek végrehajtása, 
a melyek nem a tanító működési körébe esnek, az 
iskolaszéknek feladata és érette első sorban az iskola-
szék elnöke felelős. Ezen rendelkezéseknek szándékos 
elmulasztása kihágást képez, mely felett azok a közigaz-

gatási hatóságok illetékesek bíráskodni, melyeket az 
1891. évi XX. t-cz. kijelölt. Az ilykép megállapított 
kihágás büntetése 500 koronáig terjedhető pénzbüntetés, 
mellyel a mulasztást elkövetője sújtandó. A befolyó 
pénzbüntetés az országos néptanítói nyugdíj czéljaira 
fordítandó. 

18. §. Az 1868. XLIV. t.-cz. 14. §-ának az a rendel-
kezése, mely szerint az egyházközségek iskoláikban az 
oktatásnak nyelvét tetszés szerint határozhatják meg, 
akkép értelmezendő, hogy szabadságukban áll oktatási 
nyelvül vagy az állam nyelvét, vagy a gyermekek anya-
nyelvét megállapítani, fenmaradván természetesen ez utóbbi 
esetben a magyar nyelvnek tanítására vonatkozó törvényes 
intézkedések feltétlen érvénye és hatálya. Mindazon nép-
oktatási tanintézetekben azonban, a melyekben az állam 
nyelve van tanítási nyelvül bevezetve, ezen állapot többé 
meg nem változtatható. 

(Folytatása következik.) 

BELFÖLD. 

Válasz a Kéretlen jó tanács ezlmű ezikkre. 
Iglói kálvinista, ki azonban minden valószínűség 

szerint nem iglói, hanem innen hozzánk közelebb való, 
e lap 7. számában perhorreszkálja és kritika tárgyává 
teszi azon, különben általa is jó tanácsnak minősített 
egyéni véleményemet, melyet az ország 1905. évi egy-
házi és valláserkölcsi közállapotai felett tartott szemlé-
ben, e lap 5. számában, a reverzálisok kérdésével kap-
csolatban kifejeztem. 

Hát legyen teljesen nyugodt az iránt a tisztelt 
iglói kálvinista, hogy a reformátusok önállósítási, újabb 
missziói központok létesítése érdekében kifejtett törek-
véseiket sem én, sem az evangélikus egyház, nem hogy 
akadályoznék, nehezítenénk, vagy a miatt csak a leg-
kisebb neheztelést is éreznénk; sőt csak örülünk annak 
és testvéries jóakarattal, a mennyire tehetjük, elő is 
mozdítjuk, ha a református egyház ily helyeken a saját 
híveit saját lelkészei által gondozni és az úri szent 
vacsora kegyelmi áldásaiban saját szertartásai szerint 
részesíteni akarja. Viszont azonban engedje meg azt 
nekem a tisztelt iglói kálvinista úr, hogy a mikor én a 
hazai protestantizmus egyes ténykedéseit és dolgait, nem 
kizárólag egyik vagy másik felekezet szűk határairól, 
hanem a hazai protestantizmus egyetemes érdekei és 
czéljai szempontjából vizsgálom és azok felett elmél-
kedem, legyen szabad nekem is, egyéni véleményemet, 
a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap ötven éves tisztes 
múltjához híven, szabadon nyilvánítani és kifejeznem, 
annál inkább, mert kifogásolt és kritika tárgyává tett 

Jobb és megbízhatóbb M A G V A K A T olcsóbban senki sem ad, mint 
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szavaimnak tulajdonképeni értelme nem más, mint az, 
a mit a Prot. Egyházi és Isk. Lap immár ötven év óta 
híven, lelkiismeretesen és tiszteletreméltóan képvisel, 
hogy t. i. mi evangélikusok és reformátusok terjeszke-
dési, hódítási fegyvereinket ne fordítsuk egymás, hanem 
inkább a közös ellenfél ellen. Mert gondolkozzék e kér-
désben bárki, a hogy tetszik és jól esik neki; kövessen 
e tekintetben bármily egyházpolitikát: a négyszázados 
történelmi tanúság szerint való marad az az igazság, 
hogy az evangélikus és református egyházak egymás 
közötti czéltalan versengése, áldatlan meghasonlása és 
erőpazarlása legfőbb gyengesége volt a hazai protestan-
tizmusnak a múltban, az lesz, a jelentéktelen és muló 
sikerek mellett, legfőbb baja, ha nem megölője, a jö-
vőben isr 

Mert határozottan felesleges erőpazarlásnak tartom 
és tekintem £izt) cl hazai protestantizmus egyetemes 
érdeke szempontjából — úgy a református, mint az evan-
gélikus egyházban, hogy mintegy egymással versenyre 
kelve, újabb missziói pontjaikat nagy áldozatokkal leg-
inkább oly helyeken szervezik, a hol úgy az egyik, mint 
a másik, felekezetileg és nemzetiségileg is kevésbbé van 
veszélyeztetve, s e miatt kevesebbet áldozhatnak a már 
megleyő, néhol régi, százados, ősi, exponált őrhelyek 
égető szükségeinek enyhítésére, kiépítésére és fejleszté-
sére s még kevesebbet az eddig egyáltalában parlagon 
heverő s a közös ellenfél martalékául kitett óriási terü-
letek gondozáásra. 

És talán, a mint az a fehér asztalnál oly gyakran, 
oly szépen és tetszetősen hangzik az ajkakon, talán az 
egyugyanazon gyökérből sarjadt terebélyes fának kétfelé 
hajló, de egymásra utalt ágai volnánk ; talán volna ne-
künk az úgynevezett nagygeresdi szerződésünk is, talán 
volna valamelyes vegyes bizottságunk is, talán . . . . 
igen, igen az ajkakon, a papíron, de a valóságban, az 
élet harczában, az „enyém-tied" rideg, önző elve bizony-
bizony nagyon elválaszt. El lehet mondani a költő igaz 
szavaival : 

Egyenként igen, szerettek, 
Ah, de együtt inegoszoltok. 
Gyermekek, míg így szerettek, 
Nem lehet az anya boldog. 

jín-iieís- 5 : ' v : 

Azért, habár kéretlen is, mégis igaz, helyes, jó az 
a tanács, melyet én idézett helyen, más dolgok között, 
de azokkal összefüggően, csak úgy mellékesen említet-
tem, s legkevésbbé sem érdemelte azt a méltatlan sor-
sot, melyben azt iglói kálvinista részesítette. Az elv igaz, 
a tanács jó, időszerű ; nem az én hibám, ha azt iglói 
kálvinista be nem fogadhatja és követni nem akarja. 

A mi pedig azt az indokolását illeti, hogy e tekin-
tetben a református egyház csak ugyanazt teszi, a mit 
az evangelikus egyház tesz, szervezvén az Debreczenben, 
Ujhelyben s legújabban Ungváron missziói állást, — hát 
ezzel még nem igazolja azt, hogy egyúttal a hazai pro-

testantizmus egyetemes érdeke szempontjából helyesen 
és czélszerűen is teszi-e, s nem dönti meg azt az igaz-
ságot, hogy határozott erőpazarlás az, úgy az'egyiknél, 
mint a másiknál, ha egymással szemben féltékenykedik s 
nem"a közös ellenféltől, hanem egymástól hódítani törek-
szik. S a kezdeményezést e téren én megfordítva ismerem. 
Az evangélikus egyház akkor határozta el magát arra, 
hogy Debreczenben, Ujhelyben és Ungváron missziói 
állásokat szervezzen, mikor e tekintetben a református 
egyház már régen megindult s következetesen és terv-
szerűen haladt ezen az úton. És hogy melyik részen van 
e tekintetben a nagyobb erőpazarlás, azt érdekesen vilá-
gítják meg a következő 1900. évi adatok is : Debreczen-
ben van református 52,282, evangelikus 1009, Újhelyben 
ref. 2309, evang. 302, Dobsinán ref. 120, evang. 2846, 
Ungváron ref. 1201, evang. 199, Eperjesen ref. 241, 
evang. 1315, Iglón ref. 139, evang. 1548. 

Az odautalt vidékkel mindenesetre valamivel több ; 
azonban mégis a helyi adatok képezik a főalapot. íme, 
csak egy-két példa mennyire igazolja, hogy a két egy-
házban a közös protestáns czél érdekében mennyire 
hiányzik a valódi testvéri együttműködés, haladás és tá-
mogatás, miképen pazarolja erőit s hanyagolja el e miatt 
egyéb égető szükségeit. A Sárospataki Lapok ez évi 
január havi egyik számában olvastam, mennyit fordít a 
református egyház ezen missziói pontokra s mennyi hiány-
zik és nem telik, hogy p. o. Kassán, Rimaszombatban^ 
Miskolczon s más ilyen régi helyeken csak a hitoktatás 
égető szükségeit fedezhesse. De hasonlóképen vaunak 
az állapotok az evangélikus egyháznál is. A missziói 
pontokra, utakra jut, míg ellenben a meglevő pontok, 
őrhelyek fentartására, fejlesztésére és erősítésére nem 
telik. Csak minél többfelé az erőket szétforgácsolni, 
minél több kongruás nyomorúságot szervezni, hogy ha 
majd beáll a nagyobb szükség, a francziaországi szét-
választáshoz hasonló állapot, legyen annál több elejteni 
és feladni való! 

Peccatur extra et intra muros! Hogy ezt iglói kál-
vinista be nem látja s az evangélikus egyházzal szem-
ben attól fél, hogy Iglón németté, Eperjesen pedig tóttá 
kell lennie a kálvinistának s édes anyanyelvén nem 
hallhatja ott (a mi nem áll, Eperjesen minden vasárnap 
s Iglón is gyakrabban van magyar nyelvű istentisztelet) 
vallásának vigasztalását: arról én valóban nem tehetek; 
hanem állításom fentartása mellett, az erőpazarlás kérdésé-
nek jobb megvilágítása és megértése érdekében ajánlom, 
olvassa el a Prot. Egyh. és Isk. Lap 1906. évi 7- és 
9-dik számában Hamar István szerkesztő és Raffay Sándor 
urak czikkeit, mely czikkek egyikének végső passzusá-
val bezárom én is ezen válaszsoraimat. 

„Nem is az volt a czélom, hogy kölcsönös szemre-
hányásokkal keserítsük a viszonyunkat, szaporítsuk bajain-
kat, hanem csak az, hogy több bizalommal, szeretettel, 
ha kell, elnézéssel viseltessünk egymás iránt, hogy az 
az egymás iránt való testvéri szeretet erősítsen befelé, 



kifelé meg igazoljon bennünket ellenfeleink előtt, mint 
a Krisztus evangéliomának igaz gyermekeid." 

Kassa. Homola István, 
evang. lelkész 

* 

Ebben a kérdésben a vitát befejezettnek tekintvén, 
magam is fűzök egynehány megjegyzést a vita tárgyá-
hoz. Első megjegyzésem az, hogy egyetlen egy, hívei 
gondozását lelkén viselő egyház elől sem lehet elzárni 
az utat arra nézve, hogy a diasporákban híveit tömörítse 
s azoknak lelki, vallásos szükségeiről maga gondoskodjék. 
Nem, még abban az esetben sem, ha hívei valamely 
testvéregyháznak nagyobb zömű hivei között élnek is. 
S ebben a tekintetben igazat adok iglói kálvinistának. 
Második megjegyzésem az, hogy erőpazarlásnak tekintem, 
ha két testvérfelekezet, a közöttük fennálló egyességet 
figyelmen kivül hagyva, 40—50 hívéért megzavarja a 
régi békés együttélést, s az ilyen helyeken való önálló 
missziói pontok vagy épen anyaegyházak szervezésére 
költi el azt a pénzt, a mit más, exponáltabb helyeken, 
vagy már meglevő anyagyülekezeteiben jövedelmezőbben 
felhasználhatna. Ebben a tekintetben tehát Homola Ist-
ván úrnak adok igazat. Harmadik megjegyzésem pedig 
az, hogy jó volna, ha nem a féltékenykedés, hanem az 
egymás érdekeit kellőleg mérlegelő és támogató szeretet 
indulata vezérelné a két testvéregyház embereit minden 
tekintetben, de különösen az olyan kényes és érzékeny 
ügyekben,- mrát a milyen a vita tárgya is. 

Szerk. 

N E K R O L O G . 

B O R S O S BENŐ 
(1860—1906) 

Egy nagy név — most gyászkeretben; kevéssel 
előbb viselője egyházi és iskolai életünk vezéralakjai 
között a tisztelet és közbecsülés tekintélyes képviselője 
volt . . . 

„ Tördelik az Urnák szavai a Libánonnak czédru-
saitu, — az ó-testamentomi írónak ezek a mélyen meg-
rázó szavai jönnek önkéntelenül ajkimra, ha szatmári 
ref. főgimnáziumunk e tanévi eseményeire gondolok. 
Rövid egymásutánban veszítette el Hegediis Sándorban 
fentartó testületének áldásos tevékenységű elnökét, Bor-
sos Benőben hosszú időn át munkás tanárát s áldott 
emlékű igazgatóját. Hegedűs Sándorhoz nem méltó áldo-
zat ez az egyszerű megemlékezés. Élete a maga gazdag 
gazdálkodásával egész egyházáé, egész nemzetéé volt; 
a történelem feladata tehát emlékének méltó megörökítése. 
Borsos Benő egész szívével, teljes lelkével, életének 
majdnem minden fonfcosabb ténykedésével a miénk, is-
kolánké, s abban a magyar protestáns tanügyé volt, a 

róla való hálás megemlékezés első sorban a mi köte-
lességünk. 

Azt szokták mondani, hogy a nagy szívek, erős 
jellemek azáltal válnak példányképekké már földi éle-
tükben, hogy szívjóságukkal, jellemszilárdságukkal észre-
vétlenül beleveszik magukat környezetükbe s ott benső-
leg éreztetik elkötelező varázsukat. Borsos Benő ilyen 
értelemben egy igazi nagy szív, egy erős jellemű, valódi 
férfi volt. Szívjóságával magához csatolta s valósággal 
fogva tartotta barátait, munkatársait, erős, tiszta jelle-
mével megnyerte a távolabb állókat is, mindenkivel meg 
tudta osztani szívének melegét, lelkének fényét, ebben 
a melegben, ebben a tiszta fényben, — minden külső 
keresettség nélkül — tisztán énjének páratlan varázsa, 
kedélyének ritka kedvessége által el tudta kötelezni a 
hozzá közel- és távolállókat egyaránt annak a nemes 
iránynak, melyen felemelkedett iskolánk a fejlődésnek 
arra a fokára, hol joggal várhatja tőle egyházunk s 
magyar tanügyünk vallási és nemzetfentartó érdekeinek 
lelkiismeretes szolgálatát és munkálását. Még élénken áll 
előttünk Borsos Benő egyénisége, még tisztán látjuk 
azokat a szép vonásokat, melyek kiváló egyéniségét 
alkották. 

Gondolok tudására, mely nála nem az egyéni hiú-
ság bábjátókiban, az önzés különczködéseiben, a zárkó-
zottság ridegségében érvényesült, hanem abban az utól-
érhetlen szerénységben, melyben észrevétlenül tudta 
éreztetni a szellemi fölényt, s abban az áldott természet-
ben, kedélyben és modorban, mellyel — külső kérkedés 
nélkül is — tudott imponálni tanártársnak és tanítvány-
nak, barátnak és idegennek egyaránt. Gondolok vas-
szorgalmára, kitartó munkásságára. Ebben a szenvedések-
től meggyötört, megroncsolt testben bámulatos akarat és 
munkaerő lakott. Mi, kik naponként láttuk óriási mun-
kásságát, sokszor aggódva gondoltunk arra, hogy külön-
ben is gyenge fizikuma előbb-utóbb összeroskad — össze 
kell roskadnia — a sok és nehéz teher alatt; és ő még 
akkor is, a mikor ott feküdt a halálos ágyon, a mikor 
a gyötrő szenvedések egész özöne kínozta, akkor sem 
tudott a kényszerítő tétlenségbe belenyugodni, odahagyta 
kóros ágyát, elment messzi, terhes útra, hogy onnan 
visszatérve, soha többé fel ne keljen. Most is fülemben 
cseng búcsúszava, melyet örökségül hagyott nekünk, 
mint egykor a hű tanítvány, ki a Mester ölében pihent: 
becsüljétek, szeressétek egymást, ebben a kölcsönös 
szeretetben, összetartásban lesz a ti erőtök, a ti jutal-
matok, s a gimnáziumnak jövendője. 

Gondolok igazságosságára, gondolok nemes szíve 
legértékesebb, s legmaradandóbb kincsére: szeretetére. 
Mondják talán némelyek, hogy ezek tanítással foglal-
kozó férfinál nem jöhetnek órdemszámba, mert hiszen 
hivatásával járó kötelességek. Ám legyen ; de e külsőleg 
is előírt kötelességek teljesítése mérlegelésénél van egy 
magasabb szempont is, mely nem külső paragrafusok 
szerint ítél. Nem az előírt, holt betű szigorú értei- ' 
mezése és betartása, hanem a hivatott léleknek belső 
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szüksége képesíti itt a tanárt igazán" tanárrá, a ^raikor 
nemcsak tudja, de érzi, hogy az ő igazságérzete egész 
nemzedékeknek hat ki jellemkialakulására, mikor érzi, 
hogy szeretete arra van hivatva, hogy szerető sziveket 
formáljon. Ebben van Borsos Benőnek örök érdeme. 
Tanári, igazgatói működésének minden egyes ténye annak 
a felséges elvnek hirdetése és megvalósítása: úgy fényi-
jók a te igazságod, hogy azon a jövendő nemzedék 
természetes igazságérzete soha meg ne botránkozzék, 
mert különben nincs, nem is lehet előtte semmi szent, 
semmi tiszteletreméltó ; úgy szeresd azokat, kiket kezeidre 
bízott a szülői féltő gond, mint saját gyermekeidet, 
mintha Őket készítenéd elő a jövendőre, nemcsak a 
kötelességteljesítés rideg tudatával, hanem érző szívvel, 
ép lélekkel, hogy ezekkel fölvértezve, a hivatallal járó 
munka elvégzését ne tisztán kötelességnek, hanem erény-
nek tudják és érezzék. A szívnek két kamrája van. 
Nála az egyik az igazságosságnak, a nyíltságnak, a 
természetes őszinteségnek volt szentelve ; igazságos, nyilt, 
őszinte volt tanítványaival s tanártársaival szemben, 
valósággal természetéhez forrott életszükség volt ez neki, 
melyet megtagadnia annyi lett volna, mint megtagadni 
vonzó egyéniségének egyik legszebb ékességét. A másik 
kamrában a barátság és a szeretet érzelmét ápolta. 
Valóságos szentek-szentje volt ez, melytől távol állott 
minden önzés és érdek, a hova csak annak volt szabad 
belépnie, a ki hasonló érzelmekkel közeledett hozzá, s 
ha valaki oda belépett, a legfelségesebb ihlettel, igazi 
akaratelhatározással tért vissza onnan. 

Gondolok egész egyéniségére. Tudás, munkásság, 
igazságosság, szeretet: négy szó ; egyenként is hatalmas 
erő egy ember életében, együttvéve: egy egész világ. 
Ebből a négy szóból — mint szemből — áll az az 
erős láncz, mely a földet az éggel, az emberit az isteni-
vel összeköti. Borsos Benő elveszítésével e tudattal vi-
gasztaljuk magunkat. Csak teste halt meg, mert sokat 
szenvedett, de lelke él, mert igaz volt és szeretett. Most 
a miénk az egészen, itt maradt nekünk szent örökségül, 
hogy lelkesítsen, buzdítson megszakadt nemes munká-
jának tovább folytatására. A mi halottunk ő, de a mi 
halhatatlanunk is. 

Életrajzát röviden a következőkben foglalhatjuk 
össze. Ősrégi kálvinista papi családból származott. Ma 
is élő édesatyja néhány évvel ezelőtt ünnepelte meg — 
mint kolozsi pap — szolgálatának 50 éves jubileumát. 
Borsos Benő született 1860 márczius 31-én Kolozson 
(Kolozsmegye). Középiskolai tanulmányait a kolozsvári 
ev. ref. főgimnáziumban végezte s ugyanott az egyetemen 
a klasszika-filológiából középiskolai tanári oklevelet szer-
zett. Helyettes tanár volt előbb a hódmezővásárhelyi, 
később a székelyudvarhelyi főgimnáziumban; 1887 no-
vemberben Szatmárra választották meg rendes tanárnak 
s 1889-től kezdve állandó igazgató is volt. A szatmári 
főgimnázium történetében maradandó emléket állított 
magának buzgó tevékenységével. Nagy része volt az addig 
hat osztályú gimnáziumnak nyolcz osztályúvá való ki-

egészítésében. A kiegészítés nagy munkájának befejezése 
után, — a mint azon idők értesítői is mutatják — da-
czára a protestáns áldozatkészségnek s az akkori tanári 
kar önzetlen ügybuzgóságának, a főgimnázium nagy 
anyagi zavarokkal küzdött. Hosszú s nehéz munka árán 
— végre az állam segítségével is — sikerült oda fej-
leszteni, hol hasznos szolgálatot teljesít a protestantiz-
musnak, olyan vidéken, melyen a r. katholikus egyház 
jóval ezelőtt erősen szervezett középiskolákkal rendel-
kezett. Az átalakítás nagy munkája Borsos Benő igaz-
gatóságához fűződik. Ennek a munkának elismeréséül 
a közbizalom konventi tagsággal s legújabban zsinati 
képviselőséggel is megtisztelte. 

Tegyük le hát emlékére e helyen is koszorúnkat, 
a tisztelet, a hála és kegyelet nevében. Emléke egye-
sítsen munkálni azokat, a melyekben ő példát hagyott, 
s akkor a legszebb áldozatot hozzuk neki, ez lesz az ő 
legigazibb emlékezete. * 

Osváth Elemér. 

IRODALOM. 

Az Olcsó Könyvtár új füzetei. A Gyulai Pál 
szerkesztésében s a Franklin-Társulat kiadásában meg-
jelenő Olcsó Könyvtárból most jelentek meg az 1451— 
1456. számú füzetek. Az egyik Emlékezés Deák Ferenczre 
czimen azt az úgy alaki, mint tartalmi szempontból ki-
váló kegyeletes visszaemlékezést közli, a melyet Gyulai 
Pál az akadémiának Deák születése százéves fordulója 
alkalmából tartott ünnepén mondott. Ára 20 fill. A má-
sodik füzet Istvánfi Pálnak a XVI. század első felében 
írt Voltér és Grizeldis czímű költői elbeszélését adja, a 
mely sokáig igen népszerű volt, s a Vende Ernő ma-
gyarázataiból megvilágított kiadásban is érdekesés élve-
zetes olvasmány. Ára 40 fillér. Végül a harmadik 
füzet tartalma Ihering Rudolf, a világhírű jogbölcselő 
Küzdelem a jogért cz. klasszikus műve, dr. Szilassy 
Czézár fordításában. Ára 60 fill. 

Új tanügyi folyóirat. „Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Tanszermúzeum Hivatalos Értesítője" czím alatt 
új hivatalos tanügyi folyóirat indult meg, melynek czélja 
a hazai tanügyet és a magyar tanszeripart szolgálni. 
Megjelenik minden hó utolsó napján, nagy 8°-rét alak-
ban, nem számítván a hirdetéseket, egy ívnyi tartalom-
mal. Ára egy évre 3 korona. Szerkesztőség: az Országos 
Pedagógiai Könyvtár és Tanszermúzeum (VIII., Szent-
királyi-utcza 47 ); míg akiadóhivatal: Franklin-Társulat 
(IV., Egyetem-utcza 4.). Mutatványszámot bárkinek in-
gyen küldenek. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A vámosproszi ref. gyülekezet 
Inczédy Márton szatmárnémeti segédlelkészt, — a beret-
kei ref. gyülekezet Sélley László szinpetri-i helyettes 
lelkészt, - - a felsö-öri evang. gyülekezet Torda Lajos 
szárazdi lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

* Ez a necrolog már hetek óta várt a megjelenhetésre. A 
sürgős aktualitások miatt azonban csak most adhatom. A kése-
delemért az iró szives elnézését kérem. Szerk. 



Lelkészbeiktatás. A zemplén-csanálosi evang. gyü-
lekezet február hó 3-án fogadta kebelébe új lelkipász-
torát : Csaba Gyulát, a kit Dómján Elek iktatott be 
hivatalába. — A veperdi evang. gyülekezet, a mely leg-
közelebb lett anyaegyházzá, f. hó 3-án iktatja be hiva-
talába első rendes lelkészét: Szojvák Gézát. A beikta-
tást Brunner János esperes fogja végezni. 

Papszentelés. Huszágh Károly segédlelkészt, a 
kit a tótpelsŐczi evang. gyülekezet hívott meg hitoktató 
lelkészévé, febr. 24-én szentelte fel lelkipásztori hivata-
lára Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök a budai evang. 
templomban, a gyülekezeti rendes istentisztelet kereté-
ben. Az istentiszteleten a felszentelt tartotta az egyházi 
beszédet. 

Esperes- és gondnokválasztás. A komáromi ref. 
egyházmegye, a mely dr. Darányi .Ignácznak a gond-
nokságról lemondása és Veress Ede esperes elhunyta 
folytán elnökség nélkül maradt, febr. 28-án rendkivüli 
közgyűlést tartott Komáromban, a melyen megtették az 
intézkedéseket a gondnoki és az esperesi hivatalok be-
töltése iránt. 

Magyar ref. templomszentelés Amerikában. Az 
amerikai Ref. Church fenhatósága alatt álló bridgeporti 
magyar ref. gyülekezet, Harsányi István lelkipásztorral 
az élén, f. hó 3-án szenteli fel Isten dicsőségére a Pine 
Streeten épült új templomát. 

Hírek a budapesti ref egyház köréből. A buda-
pesti ref. egyház új főgondnoka: dr. Kovácsy Sándor, a 
febr. hó 26-án tartott presbiteriális ülésen tette le hiva-
tali esküjét, s ebből az alkalomból 5000 korona alapít-
ványt tett az egyház javára. Ugyanekkor tették le eskü-
jöket dr. Puky Gyula kúriai bíró és Bakonyi Kálmán 
táblai biró is, mint újonnan választott presbiterek. Örömmel 
vették tudomásul azt az elnöki bejelentést, hogy néhai 
Hegedűs Sándor hagyatékából a boldogultnak hátra ma-
radt családja 6000 koronát juttatott az egyháznak. Nagy-
fontosságú intézkedése volt az egyháztanácsnak az, hogy 
az egyháznak paróchiális körönként való deczentralizá-
cziója kérdésének tanulmányozása és a megoldás elő-
készítése végett bizottságot küldött ki, melynek még eb-
ben az évben meg kell tennie javaslatát. Hasonlóképen 
nagyon fontos lépés az is, hogy. az egyháztanács bizott-
ságot küldött ki a Baár- és Madas-alapítványok fel-
használásával felállítandó felsőbb leányiskola tárgyában. 
Végül a dr. Kovácsy Sándor főgondnokká választatása 
folytán megüresedett gondnoki szék betöltése felett tanács-
koztak, s e tisztre dr. Vámossy Károly ügyvédet jelölték. 
A választás f. hó 17-én fog megejtetni. 

Kérelem a ref. lelkészi karhoz. Az „Országos 
Ref. Lelkészegyesület" előkészítő bizottsága nevében tisz-
telettel felkérem mindazon lelkésztársaimat, a kik a f. 
évi május hó végén, Budapesten tartandó első ref. lel-
készi kongresszuson, az alapszabály-tervezetben jelzett 
kérdések köréből felolvasást-vagy előadást kívánnak tar-
tani, hogy e szándékukat, a téma megjelölésével, f. hó 
25-ig szíveskedjenek velem tudatni. Az előkészítő bizott-
ság a bejelentéseket április elején fogja tárgyalás alá 
venni, s azok alapján megállapítván a kongresszus tárgy-
sorozatát, idejében értesíteni fogja azokat a jelentkező-
ket, a kiket témáik kidolgozására felkér. Egyben tiszte-
lettel kérem lelkésztársaimat az alapszabály-tervezethez 
való hozzászólásra és lelkésztársaiknak a lekészegyesü-
letbe belépésre buzdítására Lelkészegyesületünk nagy, 
nemes czéíokat tűzött ki maga elé. Bizton számít tehát 
a lelkipásztorok buzgó támogatására! Hittestvéri üdvöz-
lettel, Nagyváty, Baranyam. (u. p. Baranya-Szentlőrincz) 

Morvay Ferencz, egyházkerületi tanácsbiró, az előkészítő 
bizottság elnöke. * 

A római katholikus autonomia. A mióta gróf 
Apponyi kultuszminiszter újra szőnyegre hozta nyilatkoza-
taival a r. kath. autonomia fennakadt kérdését, azóta 
több fontos nyilatkozat hangzott el r. kath. tekintélyes 
körök részéről az autonomia természetét és mibenlétét 
illetőleg. Ezek a nyilatkozatok nagyon figyelemre mél-
tók. Tájékozódhatunk belőlük s tájékozódhatnak r. kath. 
atyánkfiai és legelső sorban a kultuszminiszter, hogy a 
papi körök miként képzelik az autonomiát. Legközelebb 
dr. Dudek János, a Religio szerkesztője nyilatkozott az 
autonomia kérdésében. Szerinte az autonomia tervezetei 
eddigelé mind helytelen s a r. kath. egyház természeté-
vel és szervezetével ellenkező elvekből indultak ki, t. i. 
be akarták vinni az egyház ügyeinek intézésébe, bizo-
nyos arány szerint, a világi elemet is, mint az egyházi 
életnek integráns elemét. Ez helytelen elv, mert az 
egyházi életnek a laikusok integráns elemét nem képez-
hetik. Ez protestáns elv, mely a r. kath. egyház hierar-
chikus szervezetébe semmiképen sem csempészhető be. 
Nem, mert mint Prohászka püspök legutóbb kijelentette a 
főrendiházban, a r. kath. egyház „nem azt a demokrácziát 
szolgálja, a mely alulról épít fölfelé és minden jogot a 
népből származtat; hanem azt a demokrácziát, a mely 
a jogokat helyesen megosztva, a köznek legjobb szolgála-
tát nyújtja". A mit ha megmagyarázunk, annyit teszen, 
hogy a r. kath. autonómiában a világi elemnek csak 
annyi szerepe lehet, a mennyit a püspöki kar jónak lát 
részére átengedni. Mi az autonomia? — kérdi Dudek 
János. „Az egyház ügyeinek függetlenítése az államtól 
s az 1848-ban a főkegyúri jog révén a felekezetlen 
parlamentáris kormány kezeibe került ügyeink és jogaink 
(főpapkinevezés, alapjaink, középiskoláink) visszaszerzése." 
S az autonomia módja ? „Egyszerű kánonjogi kérdés, mely 
egyházunk hierarchikus szervezete mellett egyáltalán 
nem lehet kétséges." Hogy a világiak mennyiben nyerhet-
nek szerepet, annak megállapítása nem az autonomiai 
kongresszusok feladata, hanem egyedül a főkegyúré és 
a hierarchiáé. „A kezelésben részesedő világiak száma 
csak olyan lehet, a hányra a főkegyúr a püspöki kar e 
nemű jogainak gyakorlását átruházni kívánja." „Tévedés 
ugyanis azt hinni, mintha a híveknek e tekintetben valami 
követelni való joguk volna." Az autonomiai tervezetek-
nek tehát, a melyek a világi elemet, mint bizonyos 
jogokkal rendelkező faktort vették tekintetbe, el kell 
esniök, mert ilyen felfogásnak a r. kath. egyházban 
nincs helye. „Uj alapon kell szerveződni egy új és 
pedig szűkebb körű testületnek, a melyre, a szentszék 
jóváhagyásával, a főkegyúr és a püspöki kar e nemű 
jogainak kezelését átruházza, oly mértékben, a mint azt 
az ügy érdekében állónak gondolja." „Jó lesz tehát kiáb-
rándulni a nagyszabású álmokból és holmi országos 
autonomia után való óhajtásból!" — Ezekre a fejtegeté-
sekre első sorban azt jegyezzük meg, hogy dr. Dudek 
Jánosnak és a vele egyformán gondolkozóknak teljesen iga-
zuk van. A r. kath. egyház hierarchikus szervezete és 
az alulról felfelé építő és minden jogot a népből, azaz 
az egyes hívőkből és a hivők gyülekezeteiből származtató 
demokráczia elvi ellentétek, tűz és víz, a melyeket 
egyesíteni lehetetlen. A r. kath. egyházban a világi elem 
csak annyi jogot gyakorolhat, a mennyit a püspöki kar 
jónak lát a maga jogaiból reá átruházni. Ezek mind 
szinigazságok a r. kath. egyház hierarchikus szervezete 

Laptársainkat bizalommal kérjük e sorok átvételére. 
Szerk. 



szempontjából. Nem is kárhoztatjuk értök sem Dudek 
Jánost, sem elvtársait. Hanem azt már joggal kérdezhet-
jük, hogy gróf Apponyi Albert, Ugrón Gábor stb. stb., 
a kik oly lelkes előharczosai a r. kath. autonómiának, 
nem ismerik egyházuknak ezt a természetét és szerveze-
tét ? Hogyan beszélhetnek olyan autonómiáról, a melyben 
valami eredeti jog alapján szerepet játszhatnának a vilá-
giak ? Ha ilyenről beszélnek, csak azt árulják el, hogy 
nem ismerik egyházuk természetét. Ha pedig ezt isme-
rik és annak megfelelőleg törekesznek az autonomia 
megvalósítására, akkor meg tudva hazafiatlan dolgot 
segítenek elő és tudatosan törekszenek azoknak a feje-
delmi és állami jogoknak az eltörlésére, a melyek eddig 
lehetetlenné tették, hogy a r. kath. egyház státus legyen 
a státusban. Tertium non datur! 

A ref. lelkészegyesület ügye. Az alsó - szabolcs-
hajdúvidéki ref. egyházmegye lelkészegyesülete február 
20-án tartott gyűlésén, a melyen dr. Balthazár Dezső 
esperes lekes beázédben fejtegette az orsz. réf. lelkész-
egyesület jogosultságát és feladatait, a következő hatá-
rozatot hozta: „Szívvel-lélekkel csatlakozik a mozgalom-
hoz, melynek czélja a magyar ref. lelkészeket egy orszá-
gos egyesületben egyesíteni. A további szervezkedés 
alapjául elfogadja azokat a pontozatokat, melyeket a 
Budapesten 1906. nov. 22-én tartott lelkészértekezlet 
megállapított. Szükségesnek látja a készítendő alap-
szabályban kimondani, a) hogy az országos egyesületnek 
erkölcsi kötelezettség erejénél fogva kötelezett tagja 
minden református lelkészjellegű egyén; b) a lelkész-
egyesületek egyházmegyénként is szervezendők; az egyház-
megyei lelkész-egyesületek képviselet útján kötelesek 
résztvenni az országos egyesületek gyűlésein ; ezen kivül 
azonban minden megjelent tag szólási és szavazati jogot 
gyakorolhat; c) az orsz. egyesület sajtó-orgánumot teremt-
sen, lehetőleg az egyházkerületek egyházi lapjainak sé-
relme nélkül. Legczélszerűbb lenne a tagsági díjat akként 
állapítani meg, hogy annak ellenében kaphatnák a ta-
gok az egyesület kiadványát. Az egyházmegye kebelében 
fennálló lelkészegyletet akkor alakítja át, ha majd erre 
a központban megalkotandó alapszabály alapot nyújt. 
Helyesli, hogy az alakuló nagygyűlés helyéül Budapest 
tüzetett ki; azon két kiküldött, dr. Balthazár Dezső és 
Kis Ferenez lelkészek által képviselteti magát. Meg-
keresi a magyar ref. egyház összes egyházmegyéinek 
espereseit, hogy a kebelbeli lelkészeket értekezletre 
összehíván a mozgalomhoz úgy egyénileg, mint testületi-
leg csatlakozzanak." — Foglalkozik a ref. lelkészegyesület 
alapszabály-tervezetével a Magyar Szó f. hó 1-i számá-
ban dr. Pályi Ede szerkesztő is;^ s eltekintve attól, hogy 
lapja megelőző napi számában lapunk szerkesztőjét és 
az előkészítő bizottságot is különféle, alaptalan vádak-
kal illeti, harczot indít az egyesület, mint olyan ellen, 
a mely más működési programmot írt maga elé, mint a 
mit ő akart „előírni". Az egyesület alapszabály-terve-
zete csak tervezet, a melyhez mindenkinek joga van 
hozzászólani s a melyet a kongresszus akképen módo-
síthat, a mint azt jónak látja. Egyet azonban már 
most is konstatálnunk kell, és ez az, hogy dr. Pályi 
Ede az alapszabály-tervezetről nyilvánított véleményében 
homlokegyenest ellenkező álláspontot foglal el azzal, 
a mit a „lelkészi kongresszus" „előkészítésnél ós szer-
vezésénél" elfoglalt. Az ügy megbeszélésére szívesen 
nyitjuk meg lapunk hasábjait s magunk is hozzáfogunk 
(nég szólni a dologhoz. 

I S K 0 L A. 
Királyi kitüntetés. Sass Béla debreczeni reform, 

theol. tanárt, az egyetemes konvent és a zsinat jegyző-
jét, az egyházi élet és az egyház törvényhozó munkája 
körében szerzett érdemei elismeréséül a király a har-
madosztályú vaskorona-renddel tüntette ki. A megér-
demelt kitüntetés felett annyival is inkább örvendünk, 
mert azt látjuk belőle, hogy elvégre a saját világi elöl-
járóink és a magyar kormány is meglátják azt, hogy a 
mikor más, különösen róm. katholikus, egyházi és tan-
ügyi férfiak naponként részesülnek felsőbb kitüntetésben, 
ugyanakkor vannak a prot. egyház körében is olyanok, 
a kik méltók arra, hogy elismerésben részesüljenek! 

Igazgató-jelölés. A pápai ref. főiskola igazgató-
tanácsa, február 20-án megtartott ülésén, a főgimnáziumi 
tanári kar javaslata alapján az igazgatóságra első sor-
ban Faragó Jánost, másodsorban Borsos Istvánt terjesz-
tette fel a kerületi közgyűlés elé megválasztás végett. 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a hajdúnánási és a karczagi ref. gimnáziumok 
Y—VII. osztályainak az 1906/7. iskolai évre a nyilvá-
nossági jogot megadta. 

Zsidó gimnázium a fővárosban. A budapesti 
izr. hitközség elöljárósága kérést intézett a fővároshoz, 
hogy a dohány-utezai izraelita templom melletti üres vá-
rosi telket engedje át méltányos áron a hitközségnek, 
hogy ott zsidó gimnáziumot építhessen a körülbelül há-
rom millió koronát kitevő alapítványokból. 

A tanári fizetések rendezése. Az állami közép-
iskolák vidéki tanárai febr. 24-én Szegeden országos 
kongresszusra gyűltek össze. A kongresszus egyértelém-
mel a rangsor eltörlését, a fizetésnek a szolgálati évek 
szerint való emelését, mértékül az első folyamodású 
bírák fizetését óhajtotta. Ez országos tanárkongresszuson 
a nem állami, közelebbről a ref. középiskolák tanárait 
is közelről érdeklő dolog történt. A Szegeddel szom-
szédos Hódmezővásárhely ref. főgimnáziumának tanári 
kara, kiküldött képviselői útján indítványt terjesztett elő, 
melyet a kongresszus határozattá emelt. Ennek értel-
mében az állami tanárok szegedi országos kongresszusa a 
maga memorandumában, a melyet küldöttség nyújt át 
a vallás- és közoktatásügyi miniszternek, hangsúlyozza, 
hogy a tanári munka, akár állami, akár felekezeti isko-
lában, egyforma s így egyformán becsülendő és érté-
kelendő ; a nem állami középiskolák s így a református 
főgimnáziumi tanárok fizetésrendezése is tehát az állami 
tanárokéval egy időben, egyenlő mértékben s egy tör-
vényben kell hogy elintézést nyerjen. (D—y —r.) 

EGYESÜLET. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság f. évi 

márczius 12-én d. u. 5 órakor Budapesten a református 
főgimnázium könyvtártermében (Lónyai-u. 4/c, II. em.) 
igazgató-választmányi ülést tart, Tárgysorozat: 1. Jelen-
tés Hegedűs Sándor elnök haláláról, intézkedés a helyet-
tesítésről. — 2. Jelentés az 1906. évi számadás megvizsgá-
lásáról. — 3. Az 1907. évi költségvetés. — 4. Az 1907. 
évi kiadványok tervezete: I. Egyháztörténeti Adattár 
VII. kötet; II. Tudományos sorozat XX. kötet; IH. Házi 
Kincstár VHL kötet; IV. Koszorú 131—140. füzet. — 
5. Folyó évi közgyűlés és nagy-gyűlés. — 6. Orsz. Ref. 
Tanáregyesület az Iskolai Adattár segítése tárgyában. — 
7. Kisebb jelentések, folyó ügyek, esetleges indítványok. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
Az orvostudománynak világszerte sokatig^rő re-

naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, ezélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód . van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógy eredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Egy perez is elég az ember életében ahhoz, hogy 
jövőjét, boldogságát megalapíthassa. Mégis hányan van-
nak, a kik mind csak egy percczel késtek el onnan, a 
hol ezt osztogatják. Ne mulassza hát el senki se magát 
egy pontosan járó órával ellátni. Ilyent 5 évi írásbeli 
jótállás mellett előnyös részletfizetésre is szállít és kivá-
natra képes árjegyzéket küld Polgár Kálmán órásmester 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. 

Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Pályázati hirdetmény. 
A sárospataki ref. főiskola igazgatósága pályázatot 

hirdet egy jogakadémiai tanszékre, melynek tárgyai: 
1. az egyházjog, 2. a magyar alkotmány- ós jogtörténet, 
kapcsolatban az egyetemes európai jogtörténettel. Heti 
óraszám 10. 

Rendes tanári javadalom: 3400 K évi törzsfizetés, 
600 K lakáspénz; korpótlék és pedig az első öt év után 
200, a második, harmadik és negyedik után 400—400, 
az ötödik után 600, összesen 2000 korona. A más tan-
intézetnél rendes tanári minőségben eltöltött évek a szol-
gálati időbe beszámíttatnak. Végül az évenként befolyó 
vizsgadíjak 1/8-a. Rendkívüli tanári javadalom: törzs-
fizetés évi 2600 K, lakáspénz 600 K. és az évenkénti 
vizsgadíj V8-a. A rendkívüli tanárnak akadémiánkon el-
töltött évei a szolgálati időbe beszámíttatnak. 

Rendes tanárrá választható az, a kinek e tanszék 
valamely tárgyából egyetemi magántanári minősítése van; 
rendkívüli tanárrá az, a kinek legalább is jogtudományi 
doktori oklevele van, de azzal a kötelezettséggel, hogy 
az egyetemi magántanári képesítést három év alatt meg-
szerzi, mely esetben a következő hó első napján rendes 
tanárrá lép elő. 

A megválasztott tanár az országos nyugdíjintézet-
nek jogosított és kötelezett tagja ; tanári állását 1907. 
szept. 1-én kell elfoglalnia, s ha rendes tanár: ugyanez 
évi szept, 10-én székfoglaló értekezést köteles tartani; 
ha rendkívüli tanár: székfoglálót a rendes tanárrá történt 
előlépését követő szeptember 10-én tart. 

A pályázónak ref. vallásának kell lennie. A tiszán-
inneni ref. egyházkerülethez intézett pályázati kérvények 
keresztlevéllel, életrajzi vázlattal, a védkötelezettség le-
rovását, a képesítést, az eddigi alkalmazást igazoló ok' 
mányokkal s esetleg az irodalmi működést feltüntető 
kimutatással felszerelve, 1907. évi április hó 15-ig nyúj-
tandók be a főiskola akad. igazgatóságánál. 

A tanszéket az 1907. évi tavaszi egyházkerületi 
gyűlés fogja választás útján betölteni. 

A főiskola igazgatósága: 

P á l y á z a t . 

A debreczeni ref. főiskolában megüresedett orvosi 
állásra pályázat hirdettetik. 

Teendők: I. Általában a főiskolai egészségügy 
szakszerű ellátása, különösen pedig a főiskolai kórház-
ban a felügyelet és orvosi teendők végzése; a tanulók 
díjtalan gyógykezelése a megállapított szabályok sze-
rint; a főiskola épületében lévő és általa bérelt tanulói 
lakások, továbbá a tápintézet egészségügyi ellenőrzése. 

II. A törvényszéki orvostan és közegészségtan elő-
adása az akadémián, heti 2—2 órán át, a gimnáziumban 
és tanítóképzőben pedig heti 2 órán át az egészségtan 
tanítása. (Összesen heti 8 órán.) 

Javadalmazás: Évenként 2000 korona fizetés, 800 
korona lakbér, mely összegek a főiskolai pénztárból 
évnegyedes előleges részletekben fizettetnek. 

A főiskolai orvos a tanárkari gyűlések tagja és 
egészségügyi kérdésekben szavazati joga is van, 

Pályázhatik minden ev. ref. vallású orvostudor; 
ha a megválasztottnak az egészségtan-tanári képesítése 
hiányzanék, az a megválasztástól számított egy év alatt 
megszerzendő. 

A pályázók okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
(keresztlevél, életrajzi vázlat, közhatósági orvosi bizo-
nyítvány a folyamodó egészségi állapotáról, egyetemes 
orvostudori oklevél, esetleg eddigi orvosi működéséről 
szóló bizonyítványok) folyó óv április hó l-ig adják be 
hivatalomhoz. 

Az állás 1907. július hó 1-én foglalandó el. 
Debreczen, 1907 február hó 26. 

Kiss Áron, 
püspök. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

, NYILTTÉR * 
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M K R I S T Á L Y B 3 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-

fa zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
3 legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
i i víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
JI fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
J szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo- < 
jf mórra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 
j-iiV'*"'-

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



A Bór- é s Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szili//<'- l.ipóczi Salvni ryrj'owús-vállalat 

liudopest, V., ltudnljrakpart 8. 

S Z T . L U K A C S - F Ü R D O 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é l i f ü r d ö k ú r a 
a SZENT- LUK ÁCS-FÜRDŐBEN. 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermáÜs-fiirdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

= merítő prospektust küld ingyen a -

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 

A legelső magyar protestáns 
** egyháztörténet I * * 

Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai rész-

vénytársulat kiadásában (Budapest, VII. ker., 

Rákóczi-út 54. szám) most jelent meg: 

A Magyar Evangéliomi 
Protestáns Egyház 

Tör ténelme 
K é p e s d í s z -

m u n k a 

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly 
József közreműködésével szerkesztette: 
* Z S I L I N S Z K Y M I H Á L Y * 

A munka 1 4 k o r o n a 
ára fűzve 
díszes vászonkötésben 17 
korona, könyvtári félbőr-
kötésben 19 korona. • • • • 

Közel háromszáz szöveg-
képpel, tizenkét mellék-
lettel és számos kézirat-
hasonmással. a 

Megrendelhető minden hazai könyvkereskedésben, 
valamint a kiadó 

"ATHENAEUM :: 
IRODALMI ÉS NYOMDAI R É S Z V É M Y T Á R S U L A T N Á L 

B U D A P E S T , VI I . , R Á K Ó C Z I - Ú T 5 4 . SZ. 

h a 9 * m ó n i u m o k a t 
mindketrendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-ttcza II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
P i a n i n ó k . P ianók . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállüás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Mechanika. Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára . 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
t a n s z e r K é s z í t ő i n t é z e t e , 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és köl tségvetések ingyen és bérmentve . 

Aján lások : A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251.sz. rendeletével afővárosi iskoláknak. 

/IV 
• 5 / j v 
ty /IV 
Mi /IV 

/tv V]/ 
V!/ 

flv 
4 vi/ 
/H VI/ 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékteritöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely • nagyság- és alakban. 

Á r j e g y z é k k ö l t s é g v e t é s e k , r a j z u k és m i n t á k a t b é r m e n t v e k ü l d ü n k , 



Ezen czégtáblán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SIHGER varró-

it mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: I V . , Üjvi lág-utcza 16. Budapest: V I I . , Kerepeíl-ut 82. 

„ I V . , Muzeum-körut 27. „ VI I . , Király-utcza 62. 
V I . , Teréz-körut 21. „ I I . , Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Véoz: Széchényi-u. 14 

A uilféhírű fleol-harmoniumok 
a k i sebb o r g o n á k a t helyettes í t ik . 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest , VI., Király u. 58. — Te le fon 87-84. 
Legújabb árjegyzélt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5% kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. ^ 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendf. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. G5 írttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J • hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

B u d a p e s t , II., L á n c z h í d - u t c z a 5 . 
T o v á b b á a j á n l j a s a j á t g y á r á b a n k é s z ü l t , e l i s m e r t l e g k i v á l ó b b r n i n ő s é g ű ö s s z e s 
húros-, vonós- (S fúvó-hangszerait, s z a k é r t ő i é s fe l t é t l en szo l id á r á k mel le t t . 

H a n g f o k o z ó i e r e n d a l ^ a ; 1 

h e g e d ű , g o r d o n k a , b e i l l e s z t é s e u t á n 
s o k k a l j o b b , e r ő s e b b és l á g y a b b 
h a n g o t n y e r . ( l i i z tos s i k e r . ) H e g e -
d ű b e l i i i i i ^ l o k o x t t - i r i ' r v i i i l i i j a -

v í t á s s a l 4 írt.-
K e z e s s é g m i n d e n e g y e s h a n g s z e r n é l . 

Legnagyobb gyár és raktár 

Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
tatok. Iskolával 30 forinttól 

feljebb. 
Az ö s s z e s h a n g s z e r e k j a v í t á s a k ü -
l ö n l e g e s , s z a k s z e r ű p o n t o s s á g g a l , 
j u t á n y o s á r b a n ; k e z e s s é g m i n d e n 

e g y e s h a n g s z e r n é l . 
Á r j e g y z é k m i n d e n e g y e s h a n g s z e r -
r ő l k ü l ö n , k i v á n a t r a b é r m e n t v e kül-

de t ik . 

Kivitel nagyban cs kicsinyben. 

Ország h Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y ó r o s 
cs. és k i r . udvari szállító 

R.-Palota (Budapest mellett) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 6 1 - b e n . 

Az 1885. évi kiállításon "Nagy díszoklevél* és 
oFerencz-József lovagrenddel", az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen Mlldetik. 

Első magyar óragyór gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
p a l o t a - , v á r o s h á z i , g y á r i , l a k -
t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é 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 

M Ü L L E R J Á N O S 

M A J E R K Á R O L Y utúda 

Budapest, VII,, Csömöri-út 50. 
( S a j á t h á z . ) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Orgonaépítési műintézet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonakat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 
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ORAK é v i 
jótállás mellett! 

Pontos és 
l e g i o b b 

Egyházi 
úrvacsora-kélyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak ^ r részletfizetésre is! 

javításokra s vidéki megrendelésebre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 Rajzzal ingyen és bérmentve. 

I P O L G Á R K A L M A N 
Pontos 

kiszolgálás! 
Jutányos 

árak! 

mi 
mi 
mi 
mi 
w , 

műórás és ékszerész 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

% fim 
fim fim fim 
7* 
7* fim fim 
7* 
7* fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim 

ám 

ODEON 
Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
E g y e t e m - u t c z a 5. s z á m . 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-
mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

V i l á g h í r ű 

FONOTIPIA 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonéi, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghírneve-
= sebb művészektől. = müvészhanglemezekl 

Margitfolasz királynő udvari szállítói. 

P 

Halász H u b e r t 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: VII ker , Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különfele színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkőlapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

KALLAI MOTORTELEPE 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A v a l ó d i Kál la i - fé le „ G L Ó R I A " m o -
= t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 

Budapest, VI. Nagymező u. 43. 
s z á n a la t t l é t e z n e k . 

T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" ben-
zinmotorait és benzin-
motoros cséplőkészle-
teit 3-5 évi részletfizetésre. 

A ki t e h á t v a l ó d i Kál lai „ G l ó -
r i a " m o t o r t a k a r v e n n i , a z 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . s z a k é r t ő c z é g h e z . 

ü a s z a a . á l t g ő z c s é p l ő - k i é s z l e t e l s : c s e r é t e i s - v ó t e t -
— — T e s s é k á l l a p o t l e é r n i . — 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 7 , 7 8 8 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor . 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 kor . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a hová a kéziratok, elóiizetcsi cs hirdetési JíjaH stb. 

intézendól;. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor,, félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A Reform. Lelkészegyesület ügye. Hamar István. — Jogtalanul megvont államsegélyek. Morvay Ferenez. 
— I s k o l a ü g y : Törvényjavaslat a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi és felekezeti néptanítók 
járandóságairól. — T á r c z a : Álom és való. — B e l f ö l d : Az újabb idők harezmodora és annak stílus-virágai. H. I. — 
Iroda lom — E g y h á z . — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat . — K ü l ö n f é l é k . — Pá lyázat . — H i r d e t é s e k . 

A Reform. Lelkészegyesület ügye. 
Néhány komoly szó a reform, egyház 

lelkészi karához. 

A mult esztendő közepetáján hangok emel-
kedtek a Magyar Szó politikai napilap „Protestáns 
rovat"-ában, sürgetve a ref. lelkészek országos 
szervezkedését s e végből a M. P. I. Társaságnak 
Hajdúböszörménybe tervezett közgyűlése alkalmá-
val egy lelkészi kongresszus tartását. Miután az 
e tárgyban felhangzott vélemények egyfelől csak 
a lelkészi jövedelmeknek a 48. XX. alapján való 
rendezését, másfelől a papságnak a hivatalos egy-
házhatóságokkal és a világi elemmel szemben 
frontba állítását hangsúlyozták, szükségét láttam 
annak, hogy a kérdéssel foglalkozzam s ha csak 
lehet, a mozgalmat olyan irányba tereljem, a mely-
ben haladva nem romlására, hanem javára szol-
gálhat egyházamnak. E lap 1906. évi 33-dik 
számában kifejeztem, hogy a prot. papi kongresz-
szusnak elvben barátja vagyok; de azt nem efe-
mernek, hanem rendszeresnek szeretném látni, a 
melyen nemcsak az anyagi kérdések, hanem a 
belső egyházi élet nagy kérdései is tárgyaltatná-
nak, miután előttem nemcsak a pásztorok, hanem 
a nyáj valláserkölcsi és anyagi érdekei is lebeg-
nek. A lap mult évi 4'2-dik számában már vezető 
helyen foglalkoztam a kongresszus eszméjével, s 
reá mutatva a jó eszmébe belekevert káros ele-
mekre (a hivatalos egyházi hatóságokkal való 

szembehelyezkedés, a világi elem kizárása, csupán 
a lelkészi kar anyagi ügyeinek tárgyalása), kifej-
tettem, hogy a prot. kongresszusban előttem egy 
oly kongresszus képe lebeg, a mely képes egye-
síteni az egész magyar protestantizmust, felekeze-
teivel, lelkészi és világi elemével együtt, s a mely 
impozáns megjelenésével és lefolyásával a protes-
tantizmus erejét, méltóságát, megvitatott kérdéseivel 
és nyilatkozataival a protestantizmus evangéliomi 
hivatását, fejlődésre képes voltát dokumentálhatná. 
Miután azonban nincs reményem arra, hogy a 
prot. kongresszusokon a magyar protestantizmus 
minden árnyalatát egyesíteni tudnánk, ám való-
sítsák meg a kongresszusokat a prot. egyházak 
külön-külön, csak valósítsák meg. A mi a kálvi-
nista kongresszust illeti, azt a véleményemet fejez-
tem ki, hogy az ne a „papok", hanem „a kálvi-
nisták" kongresszusa legyen, s foglalkozzék az a 
hívek és az egyház és tisztviselők anyagi kérdé-
seivel, továbbá mindazon kérdésekkel, a melyek 
a lelkészi és világi elem vallásos szellemi életére, 
a valláserkölcsi és egyháztársadalmi élet élénkí-
tésére, a társadalmi életnek az evangéliom erejé-
vel áthatására vonatkoznak, -— de maradjon, min-
den adminisztratív, vagy törvényhozó jelleg nélkül, 
tisztán egyháztársadalmi szerv. A lap 46-dik szá-
mában, közvetlenül az egybehívott kongresszus 
összegyűlése előtt, ismét kijelentettem, hogy már 
előzőleg kifejezett véleményem fentartásával, jelen 
leszek a ref. lelkészek kongresszusán; azonban 
annak hangjától és határozataitól függ, hogy tovább 



is -együtt haladhatunk-e vagy pedig- utaink elvál-
nak egy mástól. 

A ref. papok kongresszusa 1906. nov. 22-én 
megtartatott. Hogy mik történtek az előző estén 
megtartott értekezleten, majd magán a kongresz-
szuson, leírtam a lap mult évi 49-dik számában, 
örömömet fejezvén ki a felett, hogy az értekez-
leten a higgadtabb s nem a turbulens elem véle-
ménye válván általánossá, a ref. lelkészegyesület 
eszméje helyes útra terelődött. 

Az értekezletnek, pusztán mint laptudósító, csak 
hallgató résztvevője voltam. Eszmecseréiben részt 
nem vettem, annak irányítására sem nyiltan, sem 
titokban be nem folytam. Szerepet, tisztséget rajta 
nem kerestem, annyival kevésbbé, mivel vélemé-
nyem és a „kongresszus" összehívását sürgetettek 
véleménye lényeges pontokban tért el egymástól. 
A mikor azonban „az előkészítő értekezlet" az 
általam helyesnek ítélt útra tért s a 12-es elő-
készítő bizottságba engem is jónak láttak, minden 
ellenmondás nélkül, felvenni, majd a 12-es bizott-
ságban dr. Székely Józseffel együtt engem küldeni 
ki az alapszabálytervezet elkészítésére: nem kíván-
tam tiltakozni sem egyik, sem másik ellen, abban 
a meggyőződésben élvén, hogy szolgálatommal 
hasznára válhatok, mind a lelkészi karnak, mind 
egyházamnak. 

Fel tehát nem toltam magam, sem pedig 
elveimet fel nem adtam. S most mégis mi törté-
nik? Az, hogy az alapszabály tervezet elkészítése 
és publikálása ntán a Magyar Szó és abban, 
részint saját nevük, részint álnevek alatt, részint 
a 12-es bizottság tagjai, részint más lelkészek 
részéről a legszenvedelmesebb hajsza indul meg 
ellenem, telve a legmegbélyegzőbb gyanúsítások-
kal, belegázolva nemcsak lapszerkesztői, hanem 
tanári és egyéni becsületembe is. Ezekből a gyanú-
sításokból és becsülettipró nyilatkozatokból a lap 
más helyén kötök bokrétát. Erre a helyre, a me-
lyen eszméket szoktunk hirdetni, nagy elveket 
tárgyalni, — erre a helyre hurczolni azokat, a 
hely lealacsonyítása volna. 

Egyet azonban következtetésképen le kell 
vonnom belőlük, mind szerkesztői, mind tanári, 
mind egyéni tisztességem szempontjából. És ez 
az, hogy a ref. lelkészegyesület előkészítő munká-
jában többé részt nem vehetek és törölnöm kell 
az alapszabálytervezetről is nevemet. Azt hittem, 
használhatok vele az ügynek, ha nem tiltakozom 
az előkészítő bizottságba felvétetésem és az alap-
szabálytervezet kidolgozásával való megbízatásom 
ellen. Most úgy látom, hogy csalódtam, mert nyil-
tan azzal vádolnak, hogy elárultam az ügyet, s 
az a gyanú fog körül, mintha magam toltam volna 
fel magamat, azért, hogy ne csak kiforgassam a 
ref. lelkészegyesületet eredeti mivoltából, hanem 

ezt a lapot is annak hivatalos közlönyévé tenni 
törekedjem. S felhangzik a vészkiáltás, a legocs-
mányabb vád kapcsolatában, hogy szégyen a lel-
készi karra, ha a lelkészegyesület előkészítésében 
egy „tanár" szerephez juthat. Ki vele tehát, mert 
a lelkészegyesület tagja csak parókhus lelkész 
lehet. 

Hát én mindezekből levonom magamra nézve 
a következtetést. Kijelentem, hogy a tervezetről 
nevemet törlöm, azt a magam részéről visszavont-
nak tekintem, s az előkészítés munkájában többé 
részt nem veszek. Ha az én személyein és egy-
házpolitikám útjában áll a lelkészegyesületnek, — 
szívesen visszavonulok, annyival könnyebben, mivel 
sem tisztségemet, sem megbízatásomat, sem nyil-
ván, sem titokban nem kerestem. 

De ezzel be van-e végezve a dolog? Szemé-
lyemre nézve igen. De nem lehet bevégezve a 
lelkészegyesületre nézve. Abban a formájában, a 
mint ennek eszméje az előkészítő értekezleten — 
ismétlem: az én minden nyilt vagy titkos befo-
lyásolásom nélkül — kialakult, csak rokonszenvét 
kelthette fel mindazoknak, a kik egyházukat nem-
csak szóval szeretik, de érette dolgozni is készek. 
Túlnyomóvá vált a higgadtabb vélemény, s a 
többség előtt meghajolni látszottak azok is, a kik 
korábban más véleményen voltak. 

S íme most, dr. Pályi Ede vezérlete alatt, 
felemelték fejüket azok, a kik a „papi" kongresz-
szuson ellene kívántak törni államnak, egyházi 
hivatalos hatóságoknak, világiaknak, és sárba, 
piszokba mártott tollaikkal a leginegbélyegzőbb gya-
núsításokkal támadnak mindazok ellen, a kik pedig 
az ő megegyezésükkel és belenyugvásukkal állít-
tattak a mozgalom élére. Az a veszedelem fenye-
geti tehát a ref. lelkészegyesület helyes mederbe 
tért eszméjét, hogy újból zavaros, mindent, leg-
főképen pedig a kálvinista papság becsületét, józan-
ságát kompromittáló áradattá váljon. 

S itt van már komoly szavam a magyar ref. 
egyház lelkészeihez. S ez a komoly szó abban a 
kérésben határozódik, hogy ne legyenek közöm-
bösek a lelkészegyesület eszméje iránt. Ne enged-
jék, hogy ez a meggondolatlan és minden hig-
gadtság nélküli elemeknek domináns szerepre jutása 
folytán elbukjék. Ne engedjék azt, mert nemcsak 
a jó eszme bukik el vele, hanem elbukik a lel-
készi karnak erkölcsi tekintélye is! Jöjjenek el 
azért minél tömegesebben a Budapesten tartandó 
alakuló kongresszusra és mutassák meg, hogy a 
magyar kálvinista papságban olyan érett higgadt-
ság, olyan bölcseség rejlik, a melynek birtokában 
méltán tekinthető, nemcsak az egyház, de a nem-
zet és az állam szilárd fundamentumának! Az 
egyesület alakuló közgyűlésétől s az azon meg-
alkotandó alapszabályoktól egyházunk legfőben-



járóbb érdekei és az egész papság erkölcsi tekin-
télye függ! Ne legyen azért iránta közömbös 
egyetlen lelkész sem, hanem jelenlétével, szava-
zatával mutassa meg, hogy mindeneknél előbb 
való egyháza java és a maga lelkipásztori erkölcsi 
tekintélye. 

Hamar István. 

J o g t a l a n u l megvon t á l l amsegé lyek . 
(A népiskolai tanügy visszafejlesztése.) 

Újabban több-kevesebb alapossággal s nem min-
den politikai vonatkozás nélkül tárgyalták e kérdést. 
Volt lap, a melyik ezt az irányt egyenesen Apponyinak 
s a koalicziós kormánynak bűnéül rótta föl. A nélkül, 
hogy e kérdésbe politikai vonatkozásokat akarnánk bele-
keverni, mely felesleges s a helyzet megváltoztatását 
előbbre nem viheti, mi e kérdést tisztán a népiskolai 
oktatásügy szempontjából s a törvény vonatkozó §-aira 
támaszkodva kívánjuk tárgyalni. De hogy a kérdés 
tisztán álljon előttünk, ennek genezisét akarjuk előre-
bocsátani ; a kisszentmártoni iskola államsegélyének meg-
vonásának — mint e nemben elsőnek — történetét 
adván elő a hivatalos jegyzőkönyvek alapján, mivel az 
újabb esetek ennek a — rossz és helytelen —- precze-
densnek a megdöbbentő s végeredményében a tanügyet 
visszafejlesztő, romboló kifolyásai. 

Az eset a következő: Kisszentmárton f.-baranyai 
község, összesen 388 s ezek közt 279 reform, lelket 
számláló község, a mult század közepe után anyásítta 
tott, olyformán, hogy a lelkész az iskolás gyermekeket 
is oktassa. A 90-es évek vége felé az egyház iskolát 
építtetett, s az 1893. évi XXVI. t.-czikk alapján, elég 
jelentékeny államsegéllyel, tanítói állást szervezett, melyre 
Salamon Gyula oki. tanító alkalmaztatott. Ez a nyug-
hatatlan vérű ember, a tanítványok száma valamivel 
csökkenvén, az ebből eredő tandíjveszteség kárpótlása 
végett a kormányhoz folyamodott. A véleményezésre 
felhívott vármegyei közigazgatási bizottság e kárpótlás 
megadását nemcsak hogy javaslatba nem hozta, hanem 
a növendékeknek 30-on alólra apadt számát tekintve, 
a folyósított államsegélynek az új cziklusra végleges 
beszüntetését s az iskolaköteleseknek Hirics vagy Hidvég 
községhez beiskolázását ajánlotta. E javaslatot a mi-
nisztérium 16,971/99. sz. rendeletével elfogadván, a 
tanítót kérelmével elutasította. A tanfelügyelő pedig az 
államsegély-nyugták további láttamozását egyenesen meg-
tagadta, hivatkozván a miniszteri rendeletre, melynél-
fogva az államsegély 1899. év végével beszüntetietett. 
Megengedték azonban addig, míg az iskola csatolva nem 

lesz, hogy az államsegélyt az iskolaszék vagy a tanító 
kérelmezhesse. 

Ez ügyben az egyházmegye határozatát érdekesnek 
tartjuk teljes szövegében közölni, mert ez későbbi mon-
dandónkat rövidíti meg. A határozat így szól: 

„Egyházmegyei közgyűlésünk megütközéssel értesül 
az iratokból arról, hogy a kérdéses tanító fizetésének 
nagyobb részét tevő államsegély ily okból lőn beszün-
tetve, annak a tanítónak idejében, ki e díjlevélre volt 
megválasztva, s ki e fizetés elvonásával, mely 1900 
jan. 1. óta tart, a megélhetés feltételeitől lőn, fegyelmi 
eljárás nélkül, megfosztva, — és azon aggodalmának ad 
kifejezést, hogy ily módon államsegélyes tanítói állá-
sainkra, a bizonytalanság miatt, majd tanítót sem kap-
hatunk ; mert hiszen 2—800 lelket számláló községeink-
ben időnként, a születések változó arányszáma szerint, 
a tanítványok száma is természetszerűleg alább szállhat 
a harminczon s apró egyházaink nagy részénél, a tanügy 
kimondhatatlan kárára, ismétlődhetik a tanító fizetésének 
s a mi ezzel egyre megy, az iskolának beszüntetése. 
Azért kénytelen kimondani, hogy a kir. tanfelügyelő 
informáczióját helyesnek el nem ismerheti s ha szinte 
a tanító kérelme (hogy t. i. a tanítványok apadásával 
csökkent tandíjt az állam pótolja) megtagadását a további 
kiegészítés tárgyában, az évről-évre változó számra való 
tekintettel, elfogadhatónak tartja is: az államsegély tel-
jes megvonásának orvoslását kívánja." Kéri hát a ker. 
közgyűlést: „miszerint a magas kormányhoz felterjesz-
tést intézni méltóztassék, nemcsak a fenforgó esetben 
támogatva az önfentartása alapjában megtámadott tanító 
ügyét, hanem egyszersmind kérve azt, hogy a már egy-
szer kiutalt államsegélyt időközben és ily indok alapján 
sehol, a tanügy jól felfogott érdekében, beszüntetni ne 
méltóztassék". 

A dunamelléki egyházkerület 1900. évi jegyző-
könyve 19. sz. 8. pontjában az elnökséget kéri fel, 
hogy a magas kormányt ilyen értelemben megkeresni 
méltóztassék. 

1901-ben az esperes jelenti, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a tanítónak az 1899—1900! 
tanévre fizetéskiegészítés és korpótlék czíméii 552 kor. 
államsegélyt engedélyezett (1900 aug. 29-én), kijelent-
vén, hogy ez államsegélyt a következő évre már nem 
engedélyezheti. 

Megjegyzem, hogy a minisztérium a csávából (hogy 
egy tanítót fegyelmi eljárás nélkül jövedelmétől meg-
fosztott), elfoglalt helytelen álláspontját elhagyni vona-
kodván, úgy igyekezett kimenekülni, hogy a tanítót 
állami iskolához helyezvén át, a maga részére „tabula. 
rasat" csinált. 
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A megrettent presbyterium, az esperes javaslatára, 
iskolájának megszüntetése és a szomszéd községgel tár-
sulás czéljából tárgyalást indított. 

Ezt a határozatot az egyházmegye megsemmisítette 
s a tanításra a lelkészt — ki lelkésztanítóul hivatott meg 
•— kötelezte. Az indokolásból idézzük a következőket: 

„tekintve, hogy az 1868. évi XXXVIII. t.-czikk 
46. §-a az egymáshoz fél geográfiái mértföldnél távolabb 
nem eső községek iskolai czélra egyesülését nem impe-
rative, hanem csak facultative mondja ki;" 

„tekintve, hogy Baranya vármegye közigazgatási 
bizottságának az az odavetett állítása, melyre a hivat-
kozott miniszteri rendelet támaszkodik (hogy t. i. Hirics-
hez vagy Hidvéghez minden nehézség nélkül beiskoláz-
hatok) : nem valamely előleges vizsgálat megállapított 
eredménye, hanem egyes-egyedül a királyi tanfelügyelő 
odavetett, még sehol keresztül nem vitt, sőt meg sem 
kísérlett egyéni véleménye;" 

„tekintve, hogy az az alap, melyre a miniszteri 
rendelet egész eljárását fekteti, hogy t. i. a tankötelesek 
száma a 30-at el nem éri, az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. 
44. és 45. §-aiban egészen más czélból hozatott fel s 
más viszonyokra vonatkozik, s hogy „a 30 tanköteles" 
kifejezés alá csakis a mindennapi iskolásokat vonni be, 
úgyis a törvény erőltetett magyarázása lenne, s hogy 
az államsegély nyújtásáról vagy megvonásáról rendel-
kező 1893. évi XXVI. t.-cz., mint az ez érdemben ki-
adott „Utasítás" is a megvonásnak ily okát épen nem 
tartalmazzák;" 

„tekintve végre, hogy ha az államsegélynek a 
tankötelesek ingadozó s a népmozgalom előre meg nem 
határozható esélyei szerint váltakozó bizonyos szániától 
feltételezett megadása, vagy a már megadottnak vissza-
vonása ekképen folytattatik, vagy ha a jelen esetben 
erre preczedens alkotását szó nélkül eltűrjük: úgy a mi 
apró egyházainkban nagy nehezen megalkotott erős véd-
bástyát alkotó magyar nemzeti iskoláink sorra ledőlése 
venné szomorú kezdetét." 

Mindezeknél fogva határozatilag kimondja, mi-
szerint : 

„az egyházkerület ez érdemben hozott mult évi 
(fentebb közölt) határozatát elegendőnek nem tarthatván, 
a jegyzőkönyv kapcsán újra felkéri a főt. egyházkerületi 
közgyűlést, miszerint — ha szükségesnek tartja, a kon-
vent útján — felirattal keresse meg a magas vallás-
és közoktatásügyi m. királyi minisztériumot az iránt, 
hogy az egyszer, az 1893. évi XXVI. t.-czikk alapján 
megadott fizetés vagy korpótlék kiegészítését ilyen, a 
jelen esetben felhozott és a most idézett törvényben 
épen nem gyökerező okok alapján megvonni ne méltóz-
tassék" stb. 

Az egyházkerület azonban 111. sz. végzésében — 
úgy látszik — nem tartotta szükségesnek ez elhatározó 
fontosságú elvi kérdésben a konvent igénybe vételét, 
hanem elhatározta: „hogy e tárgyban indokolt felter-
jesztést tesz a minisztériumhoz" (1901. okt. kgy.). 

1892-ben esperes jelenti, hogy ez a felterjesztés 
mai napig (1902. júl. 4.) sem nyert elintézést. A köz-
gyűlés kéri a kerületet, hogy sürgesse meg. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1903. febr. 
27-én 5394. sz. alatt a kisszentmártoni tanító fizetés-
kiegészítési államsegélyére nézve értesiti a püspöki hiva-
talt, hogy e czélra államsegélyt nem nyújthat. „Tudo-
másul vétetik. Azonban felhivatik esperes úr, hogy az 
általa e leirat tárgyalása alkalmával említett (de előttünk 
ismeretlen M. F.) körülményeket és adatokat felhasz-
nálva, annak idején a kerületi elnökséggel egyetértve 
tegyen lépést e fizetéskiegészítés kieszközlését illetőleg." 

Finis! Történtek-e további lépések, nem tudom. 
Azt azonban tudom, hogy Kisszentmárton lelkészi állo-
mását is beszüntette s társult Hirics-csel. Nagy áldozat 
árán szerzett iskolaépületét eladta s gyermekei mellett 
alkalmaz a csekély szolgáltatásra olyan tanítót — ha 
képesítetlen is — a milyen akad, a milyent talál. 

Itt a preczedens ! S az igazságnak tartozunk azzal, 
hogy ez nem Apponyi, hanem Wlassics és Berzeviczy 
idejében, a szabadelvű kormány virágkorában történt. 
Megjegyzem, hogy a Baranyában először létesített állami 
iskola Góriczán ugyanez oknál fogva szintén beszüntet-
tetek. Ez a történeti előzmény. 

Most a dolog érdeméhez kívánunk hozzászólani. 
Az a kérdés, hogy a minisztériumnak ez az állás-

pontja, melyet azóta ijesztő méretekben több más iskolá-
nál is elfoglalt, előnyére vagy hátrányára van-e a nem-
zeti művelődésnek, a magyar népiskolai oktatásnak, s 
van-e alapja, biztos támasztó pontja a törvényben ? 

Az első kérdésre, azt hiszem, csak egy felelet 
adható : nem hogy előnyére, hanem kimondhatatlan hátrá-
nyára van a közművelődésnek s szépen fejlődésnek in-
dult népiskolai oktatásunk ügye valóságos visszafejlő-
désének mondható. 

Baranya vármegyének 357 községe közül 148-ban 
500-nál kevesebb a lélekszám s ezek közt 42 olyan, 
a melyben református egyház van. De, ha nem az 
1900. évi népszámlálás adatait tekintjük, arra az ered-
ményre jutunk, hogy 71 községben van a református 
lakosság 500-on alul, tehát oly kis számmal, hogy a 
tagadhatatlan depopulizáczió folytán a mindennapi tan-
köteleseinek a numerus clausus alá sülyedésétől retteghet 
(mert van község, hol 492 lélekszám után 28 minden-
napi s 7 ismétlő, s olyan is, a hol 468 lélek után 19 
mindennapi s 14 ismétlő, tehát az összes tankötelesek 
száma is alig haladja meg a 30-at); 50 községben 
111-től (Babarcz) 320-ig mozog a lélekszám. Ha a min-
dennapi iskolásokat a lakosság 10%-ának vesszük, a 
legnormálisabb viszonyok közt is csak véletlen esélytől 
függ, hogy ez a szám aláessék; a 300-on alól levőknél 
pedig (s ez a legtöbb), a sajnosan harapódzó egyke-
rendszer nélkül is érthető, ha az iskolások száma a 
30-at meg nem üti. E felsorolt 50 község mindenikében 
van református iskola és iskolázás olyan, a milyenről 
Baranyán kivül kevés helyt emlékezhetünk, t. i. teljes 



tíz hónapi pontos iskolába járás, a minek következménye 
az az Örvendetes tény, hogy itt analfabéták ismeretlenek, 
a tankötelesek 98—99%-a iskolába jár s népünk értelmi 
felsőbbségét a rendesen róm. katholikus közigazgatási 
vagy más tisztviselők, hivatalnokok szívesen elismerik, 
sőt érthető irigységgel emlegetik. 

Már most tegyük fel, hogy e községek 6—12 éves 
tanköteleseinek száma 30-on alól esik (jó része rég 
alatta áll), a minisztérium álláspontjánál fogva mi vár 
rá ? Az, a mi Kisszentmártonra : megvonják tőle az állam-
segélyt. Már most, tekintve, á) hogy minden iskolába 
okleveles tanító alkalmazandó, b) hogy a tanító fizetése 
most 800, később 1000 koronán alól nem maradhat s 
megfelelő korpótlék adandó, tehát: a) e kis egyházak 
a felemelt fizetést önmaguk megadni képtelenek, b) ok-
leveles tanítót a megapadt fizetésre nem alkalmazhatnak, 
de nem is találnak s így vagy társulnak a szomszéd 
községgel (a mit nem tesznek, sőt a szorosan összeépí-
tett két község is elválik s külön tanítót alkalmaz, mint 
példa van rá), vagy eladja az iskoláját, mint Kisszent-
márton s fogad egy-egy szükségtanítót, a kit aztán a 
tanfelügyelő elzavar. Végeredményben pedig az értelmes, 
fogalmazó atyák és anyák gyermekei őskori elvaduit-
ságba siilyednek vissza, az állambölcseség nagyobb 
dicsőségére. 

A baranyai református népoktatás nívója társulás 
útján soha el nem érhető. Ki gondol arra, hogy Ősszel 
és tavasszal térdig érő sárban, télen hófúvásokban 6—9 
éves gyermekek a szomszéd községbe naponként kétszer 
oda és vissza gyalogoljanak ; hogy a féltett egykét annyi 
fáradságnak, veszélynek kitegyék. Ilyen társulásra nálunk 
példa nincs, s talán másutt is kevés. 

Igaz, a r. katholikusoknál így van, nagyobb köz-
ségekben is; de eltekintve attól, hogy ott a népművelés 
nem is oly kiváló czél (a mi észre is vehető), s rende-
sen csak nagyobb gyermekeiket iskoláztatják s azt se 
valami buzgón; másrészről újabban azok is sorra emelik 
iskoláikat ott is, hol azelőtt híre se volt. 

Hát ezt a szép haladást, ezt az örvendetes ered-
ményt nem bűn-e megakasztani, nem bűn-e visszafej-
leszteni ? 

Én csak Baranyáról vettem a példát s ha itt csak 
50-et veszek fel, kérdem, az egész országban mennyire, 
nem százakra, nem ezeren felül emelkedik-e az ? így 
kell-e a XX. században a felvilágosodást szolgálni ? Nem 
jó dolog ez ! 

Nagyváty. Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 

(Folytatása következik.) 

ISKOLAÜGY. 

T ö r v é n y j a v a s l a t 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 

községi és felekezeti néptanítók járandóságairól. 
(Folyt, és vége.) 

19. §. Á nem magyar tanítási nyelvű elemi iskolák-
ban, akár részesülnek állami segélyben, akár nem, a 
magyar nyelv a mindennapi tanfolyam valamennyi osz-
tályában, a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
megállapított tanítási terv szerint és kijelölt óraszámban, 
oly mérvben tanítandó, hogy a nem magyar anyanyelvű 
gyermek az ő életczéljainak megfelelően gondolatait 
magyarul érthetően ki tudja fejezni. 

20. §. Nem magyar tanítási nyelvű iskoláknál alkal-
mazott tanítók állami fizetés- vagy korpótlék-kiegészítés-
ben, a 16. §-ban megszabott feltételeken kivül, csak a 
következő további feltételek teljesítése mellett részesül-
hetnek : 

1. ha az illető iskolákban a magyar nyelv, a szá-
molás, a hazai földrajz és történelem, továbbá a polgári 
jogok és kötelességek tanítása a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter által megállapított tanterv szerint ós 
óraszámban, kizárólag az általa engedélyezett tankönyvek 
és tanítási segédeszközök használatával történik; 

2. ha az illető iskolákban kizárólag a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által helybenhagyott hazafias 
tartalmú olvasókönyvek és tanszerek használtatnak. 

21. §. Ha az állam valamely községi vagy fele-
kezeti iskola tanítójának fizetéskiegészítéséhez 200 koro-
nát meghaladó államsegéllyel járul, a tanító alkalma-
Z9iS9í íl vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyá-
sától függ. 

Ha ezen tanítói állomásokra oly egyén választatnék, 
illetőleg oly egyénnek megválasztása terjesztetnék fel 
jóváhagyás végett, a ki ellen a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter törvény alapján, vagy állami szempontból kifo-
gást emelhet, a miniszter 30 napra terjedhető záros 
határidő kitűzése mellett más egyén választására és 
újabb felterjesztés tételére szólítja fel a tanító alkalmazá-
sára jogosultakat; ha pedig a felszólítás eredménytelen 
maradna, vagy ha az új felterjesztés a fentebbi szempon-
tokból másodízben is kifogásra szolgáltatna okot: az 
esetben a tanítót, az iskolafentartó további meghallga-
tása nélkül, a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi 
ki, a felekezetek által fentartott népiskolákat illetőleg 
azonban oly korlátozással, hogy a kinevezendő tanító 
ugyanahhoz a vallásfelekezethez tartozzék, mint az illető 
iskola, ós hogy e tanító személyére nézve az illetékes 
egyházi főhatóság előlegesen, záros határidő alatt, nyilat-
kozattételre hivassék fel. 

Az államsegélyben részesülő községi elemi nép-
iskoláknál az 1876/XXVIII. t.-cz. 13. §-ának 1. pontjá-
ban körülírt tanító-választási eljárás a jelen § rendelkezé-
seinek megfelelően módosíttatik. 

Ha pedig az állam valamely községi vagy feleke-
zeti népiskolánál a tanítói állás alapfizetéséhez a fizetés 

Jobb és megbízhatóbb M A G V A K A T olcsóbban senki sem ad, mint 
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felénél nagyobb űzetéskiegészítŐ államsegéllyel járul, 
ezen tanítói állásra a tanítót a vallás- ós közoktatásügyi 
miniszter nevezi ki, a felekezeti iskolához azonban szintén 
oly korlátozással, hogy a kinevezendő tanító ugyanahhoz 
a vallásfelekezethez tartozzék, mint az illető iskola, és 
hogy a tanító személyére nézve az illetékes egyházi 
főhatóság élőlegesen, záros határidő alatt, nyilatkozat-
tételre hivassék fel. 

A 200 koronát meghaladó államsegélyt élvező köz-
ségi elemi iskolák tanítóinak választása körül felmerült 
vitás ügyek végérvényes elintézése a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter hatáskörébe tartozik. 

22. §. Ha az állam valamely községben állami elemi 
népiskolát tart fenn, a helyben levő községi és hitfele-
kezeti elemi népiskola tanítói fizetésének kiegészítésére 
és korpótlékaira csak abban az esetben engedélyezendő 
államsegély, ha az állami elemi népiskola a községben 
lévő" 6—12 éves összes tanköteleseknek törvényszerű 
oktatását helyszűke miatt el nem láthatja s így más 
jellegű népiskolára tényleg szükség van. 

Ellenkező esetben a miniszter a segély megadása 
iránt, az állami érdekek mérlegelésével és a közigazgatási 
bizottság véleményének meghallgatása után, saját belátása 
szerint határoz. 

23. §. A hitfelekezeti hatóság a fegyelmi eljárást 
saját szabályai szerint foganatosítja. 

Minden hitfelekezeti hatóság köteles fegyelmi szabá-
lyait a vallás- és közoktatásügyi miniszternek tudomás 
végett előzetesen bemutatni. 

A hitfelekezeti iskolai hatóság olyan felekezeti 
tanító ellen, a kinek fizetéskiegészítés, vagy korpótlék 
czíinén bármilyen összegű államsegély van engedélyezve, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter felhívására a fegyelmi 
eljárást megindítani köteles minden oly esetben, a mely-
ben az 1876. XXVIII. t.-cz. 7. §-a értelmében fegyelmi 
eljárásnak van helye. A vallás- ós közoktatásügyi minisz-
ter kívánságára a tanító állásától mindenesetre felfüg-
gesztendő. 

Ha a hitfelekezeti hatóság a fegyelmi eljárást a 
rendelet vételétől számított 15 nap alatt meg nem indítaná, 
vagy ha azt kellő igazolás nélkül három hó alatt be nem 
fejezné, vagy pedig, ha az ítéletet aunak meghozatalától 
számított 15 nap alatt a miniszterhez fel nem terjesz-
tené, mindez esetben a fegyelmi ügyet az 1876. XXVIII. 
t.-cz. szabályai szerint a közigazgatási bizottság látja el. 

Ha az egyházi főhatóság valamely hitfelekezeti 
iskolai tanítót, a ki akár fizetéskiegészítés, akár korpótlék 
czímén államsegélyt élvez, fegyelmi úton hivatalvesztésre 
ítél: határozatát a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
15 nap alatt felterjeszteni köteles. 

A miniszter a határozat vételétől számított egy 
hónapon belül, a közigazgatási bizottság kiküldött tagjá-
nak közreműködésével, új eljárást s ennek alapján újabb 
határozathozatalt rendelhet el. 

Ha a miniszter az említett időn belül nem nyilat-
kozik, a határozat végrehajtható. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter a fegyelmi 
eljárás megindítása iránt a hitfelekezeti hatósághoz intézett 
felhívással egyidejűleg, vagy az eljárás folyamán bármikor 
az államsegély kiszolgáltatását felfüggesztheti. 

24. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolánál alkalma-
zott tanító ellen, tekintet nélkül arra, vájjon van-e fizeté-
sének kiegészítésére vagy korpótlékára államsegély enge-
délyezve vagy sem, a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter, a közigazgatási bizottság által az 1876. évi 
XXVIH. t.-cz. 7- §-ában megszabott módon és az ott 

megállapított felebbezési jog mellett foganatosítandó fe-
gyelmi eljárást rendelhet el a következő esetekben: 

a) ha a tanító a magyar nyelv tanítását elhanya-
golja, vagy azt nem a jelen törvény 16., 19. és 20. 
§-aiban kitűzött czélnak megfelelő sikerrel, illetőleg nem 
az ott felsorolt rendelkezések szerint tanítja, vagy ha a 
16. és 17., illetve 20.§-ok meghagyásainak nem tesz eleget; 

b) ha az iskolában a kormány által eltiltott vagy 
a 20. §. esetében a miniszter által nem engedélyezett 
tankönyveket vagy ilyen taneszközöket használ; 

c) ha államellenes irányt követ. Államellenes irány-
nak tekintendő különösen minden cselekedet, a mely az 
állam alkotmánya, nemzeti jellege, egysége, különállása 
vagy területi épsége, továbbá az állam nyelvének törvény-
ben meghatározott alkalmazása ós az állam czímere, 
jelvényei és zászlója ellen irányul, történt legyen az 
akár tanhelyisógben, akár azon kivül, vagy más állam 
területén, élőszóban, írásban vagy nyomtatvány, képes 
ábrázolat, tankönyv vagy egyéb taneszközök által; 

d) ha hitfelekezetek vagy egyes társadalmi osztályok 
ellen, úgyszintén, ha a tulajdon vagy a házasság jogintéz-
ménye ellen izgat, vagy ha törvény ellenére magán- vagy 
köztulajdon felosztásával ámít; 

e) ha az 1903. IV. t.-cz. 18. §-ának tilalma ellenére 
kivándorlási ügyekkel foglalkozik. 

E szakasz intézkedései nem szüntetik meg az iskola-
fentartók azon kötelességét, hogy az abban érintett 
nemzeti szempontok fölött saját hatáskörükben is őrköd-
jenek. Fegyelmi jogukat tehát ezekre nézve is érvénye-
síthetik, de ily esetekben ítélethozatal után tartoznak az 
ítéletet az összes fegyelmi iratokkal a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterhez felterjeszteni. A miniszter, ha szüksé-
gesnek látja, e szakasz első bekezdésének értelmében, 
a felterjesztés vételétől számítandó 15 napon belül, e 
§ rendelkezései szerint foganatosítandó ú j fegyelmi eljá-
rást rendelhet el és ez esetben a más hatóság által 
hozott fegyelmi ítélet az új eljárás befejezéséig függőben 
marad. Ha a miniszter e határidő leteltéig új eljárást 
el nem rendel, a fentartó hatóság ítélete végérvényes. 

A miniszternek jogában áll minden más hatóság 
által a jelen szakaszban felsorolt fegyelmi vétségek 
czímén megindított fegyelmi eljárás bármely szakában 
az ügyet a közigazgatási bizottsághoz utalni és ez eset-
ben ama fegyelmi eljárás megszűntnek tekintendő. 

A fegyelmi eljárásból eredő költségek viselése 
tekintetében a vallás- és közoktatásügyi miniszter rende-
letileg intézkedik. 

25. §. A fegyelmi vizsgálatnak a 24. §. alapján 
felekezeti tanító ellen történt elrendeléséről az illetékes 
felekezeti hatóság értesítendő ; ugyanazzal közlendők a 
fegyelmi eljárás iratai és a fegyelmi ítélet is. 

Ha büntetendő cselékmény (bűntett, vétség, kihágás) 
jelenségei mutatkoznak, a közigazgatási bizottság az 
ügyet az illetékes büntetőbírósághoz teszi át. Ázon-
ban oly esetben, hol a fenforgó vétség már tisztán 
fegyelmi szempontból is a hivatalból való elbocsájtás 
kimondását teszi szükségessé, a fegyelmi eljárásra való 
tekintet nélkül folytatandó és befejezendő; míg ha a 
fenforgó vétségek a hivatalból elbocsájtást tisztán fe-
gyelmi szempontból nem indokolják, az iratok azonnal 
átteendők a büntetőbírósághoz, és ez esetben a további 
fegyelmi eljárás a bűnügynek jogerős ítélettel befejezó-
seig függőben tartandó. 

26. §- Az olyan iskolát, a melynek tanítója állásától 
a 24. §. a), b) és c) pontjában felsorolt okok valamelyi-
kéből mozdíttatott el, a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter megszüntetheti és helyébe állami iskolát állíthat. 



27. §. Ha a 24. §. alapján történt és a tanító 
elmozdítását eredményezett fegyelmi eljárás során kide-
rül, hogy az előfordult hibában olyan nem állami isko-
lai hatóság, melynek rendelkezési joga több népiskolára 
kiterjed, cselekvőleg, azaz utasítás, rendelet vagy tila-
lom útján részes: a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
az illető hatóság alatt álló összes iskolák megvizsgálása 
iránt haladéktalanul intézkedik; a vizsgálat eszközlésére 
külön miniszteri biztost is küldhet ki. A vizsgálat ered-
ményéhez és az eset súlyos voltához képest a miniszter 
első ízben vagy kellő biztosítékot szerez hasonló hibák 
ismétlése ellen, vagy az illető iskoláktól az állami segélyt 
megvonja, súlyosabb esetekben azokat be is zárja. Ismét-
lés esetén ezek az iskolák feltétlenül bezárandók és 
megszűnik az illető iskolafentartónak az a joga, hogy 
ugyanazokban a községekben iskolát állíthasson. 

28. §. Ha a fegyelmi eljárás, vagy az előző sza-
kasz értelmében megejtett vizsgálat során kiderül, hogy 
a 24. §-ban felsorolt hibák valamelyikében a lelkész is 
részes, a vallás- és közoktatásügyi miniszter erről az 
illetékes egyházi főhatóságot értesíti s az illető lelkész-
től az állami kongruakiegészítést, az eset súlyos voltához 
képest, meghatározott időre vagy mindenkorra elvon-
hatja. Ha az illetékes egyházi főhatóság a helyzet orvos-
lása iránt egy félév alatt kellő biztosítékot nem nyújt, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az illető iskolát 
bezárhatja és helyébe állami iskolát állíthat. 

Súlyosabb esetekben a miniszter kimondhatja, hogy 
az illető lelkész állami iskolában hitoktatással meg nem 
bízható. A más hitoktató kirendelésével esetleg össze-
kötött többköltségnek megtérítéséhez a miniszter az illető 
hitfelekezet kongruakiegészítési javadalmának terhére 
méltányosan megállapítandó összeggel járulhat. 

29. §. Ha a fegyelmi vizsgálat sőrán megállapít-
tatik, hogy a magyar nyelv tanításában tapasztalt ered-
ménytelenségnek nem a tanító szándékos mulasztása, 
hanem képességének fogyatékos volta az oka, ezen eset-
ben az illető tanító, a mennyiben az orsz. tanítói nyugdíj-
intézetnek tagja, nyugdíjazandó, illetőleg végkielégítéssel 
látandó el. Ha pedig nem volna tagja az orsz. tanítói 
nyugdíjintézetnek, az iskolafentartó köteles a tanító mellé 
törvényes képesítéssel bíró segédtanítót alkalmazni. 

30. §. Ha az iskolafentartó az így üresedésbe jött 
tanítói állásra a jelen törvény 15. §-ának a) pontjában 
megkívánt kifogástalan képesítéssel bíró tanítót az állás 
üresedésbe jöttétől számítandó 30 nap alatt nem alkal-
maz, ezt a közigazgatási bizottság előtt nem igazolja és 
a közigazgatási bizottságtól, — vagy 15 napon belül be-
adandó fölebbezés folytán a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől halasztást nem nyer: ez esetben az illető 
iskolához a vallás- és közoktatásügyi miniszter, az iskola-
fentartó további meghallgatása nélkül, a közoktatási tárcza 
terhére nevez ki tanítót, a hitfelekezetek által föntartott 
népiskolákat illetőleg azonban oly megszorítással, hogy a 
kinevezendő tanító ugyanahhoz a vallásfelekezethez tartoz-
zék, mint az illető iskola. 

Az iskolafentartó tanító választási joga ezen tanítói 
állásra nézve csak akkor éled fel, mikor a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az általa alkalmazott tanítót 

elhelyezi. A 29. és 30. §-ok rendelkezései csak 1912. év 
végéig maradnak érvényben. 

31. §. Az iskolafentartók, illetőleg az iskolaszékek 
elnökei kötelesek a tanítói állomásokon történt bármiféle 
személyi változást, vagy a tanítói állások beszüntetését,-
újak rendszeresítését 15 nap alatt a kir. tanfelügyelőnek 
bejelenteni. E rendelkezésnek elmulasztása kihágást ké-
pez és 20—100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő, a jelen törvény 17. §. végpontjában meg-
szabott módon. 

32. §. A jelen törvény alapján a községi és hit-
felekezeti népiskolai tanítók részére, akár fizetéskiegé-
szítés, akár pedig korpótlék czímén engedélyezett állam-
segély a kir. adóhivatalnál az illető tanító nevére havi 
előleges részletekben utalványozandó, olykép, hogy min-
den évben a január és július havi részletről szóló nyugta 
az illetékes kir. tanfelügyelőnek láttamozás végett bemuta-
tandó. Az összes nyugták az illető iskolaszék elnöke 
által is láttamozandók. 

33. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolánál első 
ízben alkalmazott rendes tanító köteles magyar állam-
polgárságát a kir. tanfelügyelő előtt igazolni. Továbbá 
köteles a kir. tanfelügyelő vagy ennek megbízottja és az 
illetékes iskolai hatóság előtt a következő hivatalos es-
küt letenni: 

„Én N. N., az i népiskolához alkalmazott 
rendes tanító, esküszöm az élő Istenre, hogy O Felsége 
apostoli királyom, magyar hazám ós annak alkotmányos 
és szentesített törvényei iránt tántoríthatatlan és rendü-
letlen hűséggel viseltetem, a hazai legfelsőbb és felsőbb 
hatóságok törvényes rendeleteit és a tanítói tisztemmel 
járó kötelességeket mindenkor lekiismeretesen, híven és 
pontosan teljesíteni, a gondjaimra bízott gyermekeket a 
magyar haza szeretetében nevelni fogom. Isten engem 
úgy segéljen!" 

A tanító csak ezen eskü letétele után foglalhatja el 
állását, az országos tanítói nyugdíjintézetbe csak ezen eskü 
letételének igazolása mellett vehető fel. A jelen törvény 
életbeléptekor már alkalmazásban lévő mindazon taní-
tók pedig, a kik akár fizetéskiegészités, akár korpótlék czí-
mén már államsegélyt élveznek, kötelesek a jelen tör-
vény életbeléptétől számított három hónap alatt a fennebbi 
esküt az itt meghatározott módon letenni. A tanfelügyelő 
a tanító fizetésének kiegészítésére engedélyezett állam-
segélyről szóló első nyugtát csak úgy láttamozhatja, ha a 
tanító az eskü letételét előtte okmánnyal igazolja. 

34. §. Bármilyen jellegű elemi népiskolánál csak 
olyan nyomtatványminták (iskolai felvételi, előmeneteli 
és mulasztási naplók, mulasztási kimutatások stb.) alkal-
mazhatók, a melyek a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által megállapított összes rovatokat tartalmazzák. A köz-
ségi iskolák és az állam segélyes hitfelekezeti népiskolák 
az állami iskolák számára megállapított nyomtatvány-
mintákat kötelesek használni. 

35. §. A jelen törvénynek 9., 17. első pontja, 18., 
19., 24., 25. (második bekezdés), 26., 27., 34. és 36. 
§-ainak rendelkezései az 1868. évi XXXVIII. t.-cz. IV. 
fejezete értelmében a magánosok és társulatok által 
fentartott népiskolákra is alkalmazandók. Ha ilyen isko-

A legjobb, legmegbízhatóbb gazdasági, konyhakerti és virágmagvak 

G01BÁS JENŐ utóda magkereskedésében kaphatók. 
B U D A P E S T , 1X+, K á l v i n - t é r 9 . s z á m (a ref. templom mellett). 

Alapí t tatot t 1880-ban . Ár jegyzék ingyen és bérmentve. 



Iáknál alkalmazott tanítók községi vagy felekezeti iskolá-
hoz átvétetnek, a jelen törvény 2. §-ában megállapított 
alapfizetésen felül az egész szolgálati idejük után, de 
legfeljebb 1893. év október 1-től kezdve a 3. §. értelmében 
megállapítandó korpótlék élvezetébe lépnek. 

36. §. A jelen törvényben foglalt rendelkezések a 
tanítónőkre épen úgy alkalmazandók, mint a tanítókra. 

37. §. Azon esetben, ha akármilyen jellegű népisko-
lánál alkalmazott tanítónő más helyre férjhez megy, 
állásáról lemondottnak tekintendő. 

38. §. Jelen törvény 1907. évi július hó 1-én lép 
életbe, az abból eredő költségtöbblet 1907. évre az ál-
lami költségvetés XXL fejezete, 20. czímének terhére 
számolandó el. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
felhatalmaztatik, hogy a pénzügyminiszterrel egyetértŐ-
leg azoknak a nem állami tanítóknak, a kik fizetésük 
kiegészítésére eddig is államsegélyt nyertek, már az 
1907. év első felében is az e törvény alapján ugyanez 
óv második felében nyerhető segély terhére és abba 
beszámítandó előlegeket adhasson. 

39. §. E törvény életbeléptével az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. egész terjedelmében, valamint az 1897. évi XVIII. 
t.-cz. 4- §-ának utolsó pontja hatályát veszti. 

40. §. E törvény végrehajtásával a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és a pénzügyminiszter bízat-
nak meg. 

TÁRCZA. 

Álom és való. 
— Szózat az énekügyi bizottsághoz.* — 

Én, ki néktek atyátokfia is vagyok és társ a 
szenvedésben, lélekben elragadtattam vala és hallék 
hátam megett nagy szót, mintegy trombita szavát, mely 
ezt mondja vala: írd meg, a melyeket láttál, melyek 
most vágynák és ezután következnek. 

Ezek után látám és ímé egy megnyilatkozott ajtó 
vala a Gyomabéliek temetőhelyén és nagy sokaság közel-
get vala annak koporsójához, ki a magyar éneklés 
mesterségének újra találója volt. És tekintém, mikor 
megérkeznek vala a kőhöz, mely a koporsóra hely-
heztetett. Állaták azután a kőhöz Dánielt, kit a Komor-
nyikok fejedelme Baltazárnak neveze. És kótákból csinált 
koronát tőnek az ő fejébe. 

Es hallék énekszót, mint sok vizeknek szavokat és 
haliám hegedősöknek szavokat, kik az ő hegedűjökkel, 
mintegy orgonán hegedülnek vala. 

Melyeket midőn meghallott volna az aluvó mester, 
megmozdula koporsójában. És látám, hogy a kő elvétetett 
volna és előjőve a koporsóból, ós lőn nagy csendesség. 

Ezután szólott és mondá: „Én a magasságban 
Sztárai, Batizi, Farkas András, Dézsi és más magyar 
papok és iskolamesterek társaságában, az atyafiakkal, a 
kicsinyekkel és csecsszopókkal magyarul énekelek, szolgál-

* Ezt a humorosan komoly czikket egyik kiváló egyházi 
zenészünk kezéből kaptuk. Humoros elemén mosolyogjunk; komoly 
eleme miatt pedig ne haragudjék meg senki, azok közül, a kikre 
vonatkozik. Szcrk. 

ván éjjel és nappal annak, a ki ül a székben. A ti ének-
léstekben pedig még most sincs magyar érzés és lélek. 
Nemde, nem hiába éltem a földön? Miért jövétek?" 

Szólott és száját bézárolta vala. 
Tekinték a sokaságra ós hallám a sok nyelveket, 

melyek magyar ritmust, chorálmértéket beszéltek vala, 
de meg nem érthetém. Dániel pedig megnémula és lőn 
mint egy holt. 

Nagy, sok idő eltelék, míglen megcsendesednek 
vala és egy szó hangzék, mely ezt mondja vala: „Mi is 
magyarul akarnánk énekelni e gyarló testben, mindazáltal 
chorális singgel mérten. Annak sem mondunk ellent, 
hogy úgy énekeljünk, mint most a nép énekel, de abba 
magyar érzést kívánunk béplántálni, hogy a só meg ne 
ízetlenüljön. Dániel azonban nem engedi vala és azt állítja 
vala, hogy Gergely éneklése volna nekünk való. Tégy 
ítéletet közöttünk, hogy ne légyen háborúság." 

„Fiaim! — mondá az Énekmester — hallgassuk 
meg Gergelyt." 

És látám, mikor mintegy köd ereszkedik vala a 
föld színére és a homályosság mindegyre egybeszorula, 
mindaddiglan, hogy egy főpappá lőn, kinek fejében hár-
mas korona vala ós mondá: „Hallottam, miért háborog-
tok a ti szívetekben. Eretnek tudományt hirdet, hiszen 
és vall Dániel. Az én éneklésem mind e mai napiglan 
fenmaradt vala. Azonmódon énekelnek az én papjaim az 
oltárnál az én énekeskönyvemből, mely nevemről nevez-
tetik saecula saeculorum. Ti pedig nem azt, nem is úgy 
énekeltek. Apage Satanas!" 

Szólott és mint füst és pára eloszlott a levegő-égben, 
és nem ösmeré többé őt az ő helye. 

Megbúsula azért az Énekmester és monda Dániel-
nek: „Te Izráelben mester vagy, és ezeket nem tudod-e ? 
Hol van a másik tanúbizonyság?" 

És látám, mikor lőn az égből, mintegy ív, mely 
helyheztetett a felhőkben és annak egyik lába a Kár-
pátok fehér fejére lépett vala, másik lába az Adria vizei-
ben fürdik vala. És annak az ívnek közbülső helyén, 
a csodálkozó sokaság előtt, jelenésben láttaték vala egy 
püspök, kinek kezében pásztorbot vala és a nap színeibe 
öltözött vala, és mondá: „Tudom a ti dolgaitokat, de ti 
keveset tudtok rólam, arról pedig semmit, hogy mi módon 
énekeltem én Milánóban. Halljátok meg földi lakosok 
nagy sokasága, melyet senki meg nem számlálhatna, 
minden nemzetségből, ágazatból, népek és nyelvek közül. 
Ott voltam a görögök, latinok szöveg- és dalköltészeté-
ben, és még sem voltam az! Ott vagyok minden nemzet 
dalaiban, és még sem vagyok az! Ott vagyok a nemzet-
közi zenében, mint a világegyetem hangzatában, és még 
sem vagyok az! Ott vagyok a rómaiak és görögök sok 
szertartási és minden nép énekében. Ott vagyok min-
denütt, hol a teremtő és alkotó ész és ihlet rendet, sza-
bályosságot létesít, mint ott vagyok a szivárvány szín-
rezgésének törvényeiben, és ott vagyok szívetek verésében. 
Színt és életet a dalköltészet tőlem vesz s általam a dal 
a nemzeti színek kiválasztása által nemzetivé lesz. Ott 



vagyok minden protestáns egyház choráljában, valamint 
az évszakok szabályosságában és az égitestek keringé-
sének szférikus zenéjében, és még sem vagyok az ! Ott 
vagyok a kálvinista magyar egyszerű, egyenméretű ének-
lésében, mint ott vagyok az egyenlő időben, egyenlő 
súllyal lehulló vízcseppek hangjaiban, szívetek szabályos 
lüktetésében. Csak Gergely énekeiben nem vagyok ott, 
ki engemet üldözött és a chaosban, melyből kivergődtem." 

Szólott ós szivárványívét a nap behúzta vala, 
Ambrus pedig elmála közülök és nem ösmeré többé őt 
az ő helye. 

Látám, hogy az Énekmester arcza elsötétüle, mint-
egy éjszaka, melyben nehéz fellegeket hajt a szél; fel-
háborodék azért lelkében és mondá: „Tudd meg Dániel, 
hogy én nem csináltam pápista énekeket, hanemha ma-
gyar kálomista énekeket. Ne szidalmazd az ón nevemet. . ." 
És tekinték Dánielre, mikor megelevenedik vala lelkében, 
és elméje megnyilatkozik vala és mondá: „Tévedtem, 
Mester! Tudom immár, hogy a chorálmérték is lehet rit-
musos ; ha minden szótagot egyenlő időre énekelünk is, 
magyar ritmusban énekelhetünk. Meg lehet tehát világo-
sítanunk Ambrus színeiből nemzeti színekkel színtelen 
éneklésünket! Békességre vágyott az én lelkem, és íme, 
Mester ! megtaláltam !" 

És tekinték az Éneklőmesterre, és látám, mikor 
Dániel beszélvén, arcza mindegyre világosodók, és lőn 
mint a fényes nap és mondá: „Békesség tivéletek!" És 
ismét megnyílt a koporsó és nyugvóhelyére költözék nagy 
örömmel és a kő helyére mozdula. 

Ezekután tekinték a sokaságra és liallám, hogy nagy 
vígassággal örvendez vala és nagy fenszóval kiáltá: 
„Alleluja! Hozsánna! Békesség e földön ós az emberek-
hez jóakarat!" Azután levevé Dániel fejéről a szenvedés 
koronáját, hangos énekszóval a békesség házába kisérik 
vala, hol lábait megmosák és tisztességet tőnek neki. 
Megkülönböztetett helyre ülteték és vígan lakozának vala, 
míglen eloszlának, kiki a maga városába. 

BELFÖLD. 

Az újabb idők harezmodora és annak 
stílus-virágai. 

A ki ma kénytelen politikai lapokat olvasni s ren-
delkezik nemcsak a mások becsülete iránt való tisztelet-
tel, hanem némi stílus-érzékkel is, az minden nap fel-
háborodva dobhatja le a kezébe vett lapok legnagyobb 
részét, látván, hogy azoknak hasábjait egyéb sem tölti 
be, mint a mások köz- vagy egyéni tisztességébe való 
durva belegázolás, s a legalantabb járó, útszéli stílus 
szemen-szedett és szándékosan kikeresett kifejezéseinek 
szennyes áradata hömpölyög végig a türelmes papiroson. 
Némi vigasztalásunk eddig csak az volt, hogy ez a mások 
becsületében való gázolás és ez a durvaságában minősít-
hetetlen stílus csak a napilapok hasábjain tűnt fel. 

Megdöbbenve látjuk azonban, hogy a politikai napi-
lapok és hírlapírók rossz példája átragad immár az egy-
házi térre és papságunk egy részére is. Vigasztaló csupán 
az, hogy ez csak annak az egy politikai napilápnak a 
„Protestáns" rovatában történt meg, a mely lap politikai 
hasábjain vezető napról-napra mind a gyalázkodásban, 
mind a legdurvább stílusban. 

A „Magyar Szó" ez, a mely, hogy mi alapon, nem 
tudjuk, de a magyar prot. egyházak s a magyar prot. 
lelkészek lapjaként gerálja magát, bizony nem dicsősé-
gére sem a magyar protestantizmusnak, sem a magyar 
prot. papságnak. Hogy miként harczol ez a lap és harczol-
nak az azt imádó lelkészek, s milyen stílussal igyekeznek 
megmutatni, hogy valaha stilisztikát is tanultak, de abból 
csak a kiküszöbölendőnek jelzett durvaságokat sajátítot-
ták el, annak megmutatása végett egy bokrétát kötünk 
a „Magyar Szó" „Protestáns rovat"-ában, a ref. lelkész-
egyesület alapszabály-tervezetével kapcsolatban napvilágot 
látott gyanúsításokból és stílus-virágokból. Nem azért 
kötjük ezt a bokrétát, hogy benne gyönyörködjünk, hanem 
hogy annak a jó ízléssel és illattal ellenkező szagától 
megundorodjanak még azok is, a kik e csokornak egyes 
virágait plántálták. 

A nevezett lap február 28-diki száma, eltekintve, 
hogy azzal vádol meg bennünket, hogy lapunknak azt a 
számát, a melyben a lelkészegyesület alapszabály-terve-
zete mngjelent, szándékosan nem küldettük meg, így ír: 
„Mi Hamar urat értjük. 0 lapját a többi prot. lap el-
nyomásával, az egész lelkészi kar hivatalos lapjává akarja 
megtenni." A f. hó 3-diki számban: „Hamar és Székely 
urak önhatalmúlag, a 12-es bizottság megkerülésével 
csinálták az alapszabály-tervezetet, nenr törődvén abban 
semmivel, csak épen egy szerkesztői és egy titkári állás 
megszervezésével." 

Nem elég azonban, hogy csak az alapszabály-készítők 
gyanúsíttassanak meg. Meg kell gyanúsítani mindenkit, 
a ki — talán épen akarata ellenére — a mozgalom élére 
állíttatott vagy önként élére állott, de nem egy vélemé-
nyen van dr. Pályi Edével és bámulóival. íme ezeket is 
olvassuk: „Észrevesszük, hogy egyeseknek terve a lelkész-
egyesületet elterelni eredeti czéljától, a lelkészek össz-
érdekeinek védelmétől. Miután látják, hogy a lelkészek 
mozgalmát elfojtani nem lehet, azért új taktikához nyúl-
nak : élére állanak a mozgalomnak és így akarják a 
papság sajkáját a maguk vizeire vezetni." 

Minderre azonban még azt lehetne mondani, hogy 
ez csak a Magyar Szó ismert harezmodora. Ámde azt 
írja Birtha József lévai lelkész úr, az előkészítő bizott-
ság jegyzője is, hogy: „Sajnos, de most már másodszor 
kell konstatálnom, hogy a vett utasításokat egyesek egy-
szerűen sutba dobták . . . az alapszabálykészítők egye-
nesen a vett utasítások ellenére készítették el alapszabály-
tervezetük jó részét." Kerekes János f.-barczikai lelkész 
úr meg így ír : „. . . a hajlongó stréberek, árulók elő-
állanak ismét s arra törekednek, hogy ha már nem fojt-
hatják el kongresszusi mozgalmunkat, legalább késlel-

20 



tessék azt. Egyfelől félnek, rettegnek a sebtől, a melyet 
mi még visszaüthetünk; másfelől féltik pozicziójukat, ezzel 
járó gázsijukat." S felhívja lelkésztársait, hogy írjanak 
a lelkészegyesület ügyében, „nehogy önző érdeket haj-
hászó vakmerőség turkálgathasson csak abban". A „Falusi" 
név alá bujt lovag pedig, azt konstatálván, hogy a ref. 
papság megérdemelte sorsát, a mikor az alapszabály-
tervezet elkészítésével egy „pár napos" papot és egy 
tanárt tudott csak megbízni, így folytatja: „És minő ta-
nárt ? Kinek gyászlapja (talán jobb lett volna: szenny-
lapja I Szerk.) sohasem merte a nagyok hibáit felszínre 
hozni; kiről köztudomású, hogy igenis alkalmazkodó a 
nagyok akaratához. Kétezer pap ügyében egy tanár! ? 
Ertitek-e ennek szégyenét lelkészek'?!" . . . S értitek-e 
különösen akkor, a mikor ezt a tanárt, „a ki az iskola 
porát le se rázta (Pedig talán eléggé lerázhatta hat esz -
tendei káplánkodás, katechetáskodás és püspöki titkár-
ság alatt! Szerk.), protekcziós kezek azonnal beültették 
a papképző-intézet székébe!" 

S még egynehány virágot, a melyek Benedek Pál 
kükiillő-széplaki lelkész kertjében nyílottak ki. A Ma-
gyar Szó f. hó 8-diki számában írva kijelenti, hogy 
reménységében már akkor csalódott, a mikor a tervezet 
készítésével Hamar István és dr. Székely József bízattak 
meg. Mert „ismerve e két úrnak sötét gondolkozásmód-
ját", a 12-es bizottság ezzel azt az óriási hibát követte 
el, mintha a muszka nép a maga alkotmánylevele meg-
szerkesztését császárja kezébe tenné le. A „torz, a 
korcsszülött" napvilágot látott, de B. P. úr meg van 
győződve, hogy annak „bábája gróf Apponyi Albert, 
keresztapja Zichy Aladár, Wekerle Sándor és a többi 
náczió" volt. A tervezet a prot. papság „szégyene, gya-
lázata" s a körül nemcsak a készítők, hanem Morvay 
Ferencz elnök is visszaéltek jogukkal. Levonja tehát a 
következtetést, lemond 12-es bizottsági tagságáról; mert 
ő sohasem lesz tagja annak az orsz. ref. lelkészegye-
siiletnek, a melyik „e „Hamar"-féle bolondokházába való 
alapszabályokat magáévá teszi". 

Ugyebár remek színű és illatú csokor ez, csak pár 
lapszám hímes mezejéről összeszedve! Vájjon méltó-e a 
jó ügyhöz, méltó-e a magyar kálvinista papság tisztult 
ízléséhez. ítéljék meg ezt maguk a papok, már t. i. a 
parókhus papok, mert hiszen én, mint tlieol. tanár, úgy 
látszik, illetéktelen vagyok reá, olvasván „Falusi" lelkész 
úr ama kijelentését, hogy „ne mondja senki, hogy a 
tanároknak is van lelkészi minősítésük!" 

ítéljék meg hát csak a parókhus lelkészek maguk. 
Nagyon sajnos dolog volna azonban, ha ez a harczmodor 
és annak stílusa ízlésükkel találkoznék! H. I. 

IRODALOM. 
Újabban megjelent s hozzánk beküldött munkák. 
A hit temploma. Új folyam, III-dik kötet. Egyházi 

beszédek. írta Könyves Tóth Kálmán, debreczeni ref. 
lelkész. Szerző tulajdona. Ára 3 korona. 

Az apostoli hitvallás. Louis és Harms után irta 
Rédei Károly evang. lelkész. Szerző tulajdona. Ára 1 K 
40 fillér. 

Az „Allatok Világa" 198—200. füzetei, a melyek 
a mű X. köteteképen az alsórendű gerincztelen állatok 
közül a szivacsokat, a soksejtű állatokat, a véglényeket 
és ezeknek különböző rendjeit s csoportjait ismertetik. 
A 200-dik füzethez van csatolva a X. kötet tartalom-
jegyzéke is. A kötet, valamint annak egyes füzetei a 
ldadó Légrády Testvérek könyvkiadóhivatalában kaphatók. 

A „Magyar Könyvtár" 474—478. füzetei, Lam-
pel R (Budapest, Andrássy-út 21.) kiadásában. Á 474— 
475. füzet, Csengery János fordításában, Goethe Iphigenia 
Taurisban cz. művét adja. A 476. füzet az orosz elbeszé-
lők tárának, Ambrozovics Dezső által fordított 3-dik fü-
zete. A 477. füzetben dr. Salgó Jakab idegorvos korunk 
általános betegségéről, az idegességről értekezik. A 478. 
füzet Sass Edének „Az én mandátumom" czímű humoros 
és kedves elbeszélését közli. A füzetek a kiadónál 30 
fillérjével kaphatók. 

Protestáns Yilág. Febr. 25-én ez alatt a czíni alatt 
egy, a magyar protestantizmus érdekeit képviselő egy-
házi, politikai és társadalmi lap indult meg Budapesten 
ifj. Lukáts Gyula felelős szerkesztésében. A havonként 
egyszer, két ívnyi terjedelemben megjelenendő lap fő-
munkatársai : Algöver Andor, dr. Benda Jenő, Bándy 
Endre, Blatniczky Pál és dr. Kovács D. Boldizsár. Elő-
fizetési ára egy évre 3 korona. — A nélkül, hogy talán 
kenyér-irigység bántana bennünket, teljesen elfogulatlanul 
azt kérdezzük, hogy vájjon havonként való megjelenéssel 
lehet-e lépést tartani az egyházi és politikai téren fel-
merülő kérdésekkel? Még a hetilapokat is végzetesen 
nyomja az, hogy a napilapok napokkal előbb megelőzik 
őket híradásaikkal és közleményeikkel. Hát még ha hó-
napokkal sántikálunk a régen elintézett ügyek s feledésbe 
ment események után ! Ha már jónak látták a „Protestáns 
Yilág" vezetői a lap megindítását, a saját érdekükből 
kifolyólag is jobb lett volna, ha csupán az egyháztársa-
dalmi tér művelését tűzték volna ki czéljukul. És pedig 
olyan formában, hogy a művelt protestáns közönség csa-
ládi — s lehetőleg képes — lapjává akartak volna válni. 
Művelt protestáns családi köreink még mindig nélkülöz-
nek egy ilyen szépirodalmi, képes, de határozott pro-
testáns szellemű folyóiratot. Szerintünk tehát itt kellett 
volna megfogni a dolog végét a „Protestáns Világ" meg-
indítóinak ; de akkor sem havi, hanem heti folyóirat 
alakjában. Ez különben csak a mi egyéni véleményünk. 
A „Protestáns Yilág" pedig valeat quantum valere possit! 

EGYHÁZ. 

Lelkószbeiktatás. Tóth András, a gelsei ref. gyüle-
kezet új lelkipásztora, f. hó 19-én foglalja el hivatalát. 
A hivatalos beiktatást Szabó Lajos nyírbátori lelkész 
fogja végezni. 

Egyházmegyei választások. A kecskeméti ref. egy-
házmegye lelkészi tanácsbirájává Csekey Dezső szolnoki 
lelkészt, világi tanácsbirájává dr. Babó Mihály orsz. 
gyűlési képviselőt, aljegyzővé dr. Küry Albert jász-nagy-
kun-szolnokmegyei főjegyzőt választotta meg. — Áz 
alsószabolcs-hajclúvidéki ref. egyházmegye üresen állott 
két világi tanácsbirói székét Kovács Gyula hajdúmegyei 
alispánnal és dr. Benedek János orsz. gyűlési képviselővel 
töltötte be. 



Nyilatkozat. Alulírottak, miután úgy látjuk, hogy 
a ref. lelkészegyesületnek általunk kidolgozott alapsza-
bálytervezete, az eddig megnyilatkozott vélemények sze-
rint, nemcsak nem nyerte meg lelkésztársaink tetszését, 
hanem épen személyünkben és intenczióinkban is a leg-
súlyosabb vádakkal és gyanúsításokkal illettetünk miatta, 
ezennel kijelentjük, hogy az alapszabálytervezetet vissza-
vonjuk s mandátumunkat a 12-es bizottság kezébe vissza-
bocsátjuk. Budapest, 1907. márcz. 6. Hamar István, 
dr. Székely József. 

A budapesti ref. egyház deczentralizálása kérdé-
sében f. hó 5-én tanácskozott az egyháztanács által e 
végre kiküldött bizottság dr. Kovácsy Sándor főgondnok 
elnöklete alatt. A bizottság ama tagjai, a kik a tökéletes 
deczentralizáczió hívei voltak, a tárgyalások során kény-
telenek voltak belátni, hogy ennek keresztülvitele nagy 
nehézségekkel jár, mert útjában állanak az egyházi va-
gyon nagyobb részének fel nem osztható természete, az 
egyház közintézményei, a főváros lakosságának folytonos 
hullámzása és az egyes egyházrészek fejlettségében és 
anyagi erejében feltűnő nagy különbség. A bizottság 
véleménye túlnyomó részben Szilassy Aladár algondnok 
ama nézete felé hajlott a megoldás dolgában, hogy a 
deczentralizácziót akként kell keresztülvinni, hogy lelkiek-
ben a kerületeknek teljes önállóságot kell biztosítani, 
anyagiakban ellenben, a középpontosítás föntartása mel-
lett, a kerületeknek csak nagyobb befolyást kell engedni. 
Az ülés végül Ballagi Aladár dr. elnöklésével öttagú 
bizottságot küldött ki az előzetes tárgyalásra s konkrét 
javaslat kidolgozására. A bizottság tagjai Kacziány Géza 
dr. tanár, Kádár Gusztáv műszaki tanácsos, Ligárt János 
százados, Somogyi Lajos dr. ügyvéd és Haypál Benő 
lelkész. 

Tanulmányút. Tótfalussy József marosvásárhelyi 
ref. lelkész több hétre tervezett tanulmányútra indult 
Németországba. Utjának czélja a szocziális egyháztársa-
dalini intézetek tanulmányozása. 

Predikáczió-sorozat. Szabó Aladár dr. budapesti 
ref. lelkész, a VIII. ker. gimnázium tornatermében (Tavasz-
mező-u. 17- sz. földszint) márczius 10-én, 17-én, 24-én 
és 31-én d. e. 10 órakor az örök életről fog prédikálni. 
A predikáczió tárgya: márczius 10-én: A lélek halhatatlan-
sága; márczius 17-én: Krisztus feltámadása a hitetlenek 
és a hivők felfogása szerint; márczius 24-én: Az örök 
élet legnagyobb akadálya; márczius 31-én (húsvét vasár-
napján) : Az Űr Jézus Krisztus feltámadásának igazi 
értelme. 

Lelkészértekezlet. A kaposvárvidéki ref. lelkészi 
kör f. hó 8-án értekezletet tartott Kaposváron. Legelső 
sorban a főgondnoki állás betöltését beszélték meg és 
gróf Tisza István mellett foglaltak állást. Tárgyalás alá 
került a ref. lelkészegyesület kérdése is s az értekezlet, 
míg egyfelől szükségesnek ítélte az egyesület megterem-
tését, másfelől felhívta a kör tagjait, hogy az alapszabály-
tervezet felől minél többen mondják el véleményüket s 
általában igyekezzenek az ügy iránt felkelteni a közérdek-
lődést. Elégedetlenségét fejezte ki az értekezlet a felett, 
hogy a felemelt államsegély első sorban nem az adóteher 
könnyítésére, hanem közigazgatási czélokra használtatik 
fel. Elhatározták, hogy e tárgyban felvilágosításért az 
esperesi hivatalokhoz fordulnak; az egyházmegyét pedig 
felkérik az új adózás kivetésmódjának a megállapítására. 
Csertán Márton kaposvári lelkész a lelkészek társadalmi 
szereplésére vonatkozólag két indítványt terjesztett be, 
a miket az értekezlet el is fogadott. 

A kecskeméti ref. egyházmegye f. hó 5-én rend-
kivüli közgyűlést tartott Nagykőrösön. A közgyűlés, a 

hivatalos ügyek elintézésén kivül, egyszersmind néhai 
Antos János gondnok emlékezetének kegyeletes felújí-
tására is szolgált. A boldog emlékezetű férfiúról H. Kiss 
Kálmán nagykőrösi ref. tanítóképzőintézeti igazgató tar-
tott emlékbeszédet. Ezen a közgyűlésen jelentették be 
a legközelebb megejtett választások eredményeit is, s a 
megválasztottak : Csekey István, Szekér Sándor, dr. Babó 
Mihály és Küry Albert letették hivatali esküjöket. 

A nagykárolyi ref. egyházmegye folyó hó 6-án 
rendkivüli közgyűlést tartott Mátészalkán. A gyűlés tár-
gyát Segesváry József esperes lemondása képezte. Se-
gesváry József 22 év óta állott az egyházmegye élén; 
73 év súlya azonban arra kényszerítette, hogy az espe-
resi hivatal terhét fiatalabb vállakra bocsássa át. A 
gyűlés felkérte ugyan Segesváry Józsefet esperesi hiva-
tala tovább viselésére, ő azonban tovább is megmaradt 
lemondó nyilatkozata mellett. A gyűlés tehát kénytelen 
volt a lemondást elfogadni s megtenni az intézkedéseket 
a hivatal ideiglenes ellátása, valamint végleges betöl-
tése iránt. Segesváry József iránt való tiszteletét pedig 
azzal fejezte ki, hogy érdemeit, jegyzőkönyvbe foglalta 
s őt magát az egyházmegye tiszteletbeli esperesévé 
választotta. 

Vallásos estélyek. A budapest-köbányai ref. egy-
liázrész helyi bizottsága, f. hó 12-én ós 26-án este val-
lásos estélyeket rendez a templomban. A 12-diki estélyen 
Haypál Benő budai lelkész: „Az evangéliom, mint a 
társadalmi ellentétek aranyhídja", a 26-diki estélyen 
pedig Böszörményi Jenő hely. lelkész: „Az egyházi élet 
hanyatlása és működése" cz. alatt tart előadást. 

A horvát diákok és a glagolit liturgiális nyelv. 
A horvát diákság között erős visszatetszést okozott a 
pápának ama döntése, a mely a glagolit liturgiális nyelv 
használatát erősen megszorította. A mult hó 25-én a 
zágrábi egyetemen mintegy 300 diák gyűlést tartott ebben 
a kérdésben, s három határozati javaslatot fogadtak el, 
a melyek közül egyenesen az „El Rómától!" jelszót adta 
ki arra az esetre, ha a pápa továbbra is korlátozni kí-
vánja a glagolit nyelv liturgiális használatát. A másik 
határozatban tiltakoztak a pápai döntés ellen; a harma-
dikban pedig kimondták, hogy követelni fogják a horvát 
országgyűléstől a r. kath. egyházra vonatkozó költség-
vetési tételek törlését. 

A felekezeti jóbékesség példája. Gróf Apponyi 
Albert kultuszminiszter a kultusztárcza költségvetésének 
tárgyalása alkalmával mondott beszédében szinte himnuszt 
zengett a felekezeti jóbékesség felől. Hogy ez minő reális 
alapokon nyugodott, mutatja az az eset, a melyet az 
„Evang. Őrálló" febr. 22-diki száma tesz szóvá. Azt közli 
a nevezett lap, hiteles tudósítás alapján, hogy a zay-
ugróczi róm. kath. plébános, febr. 10-én megtörtént be-
iktattatása alkalmából meghívta magához ebédre Riesz 
Károly evang. lelkészt is. Kutwasser István nyitrai kanonok 
azonban, a ki szintén meg volt híva, levelet írt a plébá-
nosnak, a melyben kijelentette, hogy ő az evangélikus 
lelkésszel egy asztalhoz nem ül, s ha az mégis jelen 
lesz, ő távol marad. — íme, ilyen a felekezeti jóbékes-
ség a valóságban, s még hozzá olyan helyen, a hol a 
róm. kath. plébánia kegyura is evangélikus ember: gróf 
Zay Miklós! 

I S K O L A . 

Pályázati eredmény. A felállítandó debreczeni böl-
csészeti fakultásra meghirdetett tanári pályázatok, a Debr. 
Protest. Lap híradása szerint, a következő eredménnyel 
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végződtek: A magyar irodalmi s irodalopitörténetii&nszékre 
négyen pályáztak: dr. Erdélyi Lajos budapesti ref. fő-
gimn. tanár, dr. Gulyás István debreczeni ref. főgimn. 
tanár, dr. Kristóf György szászvárosi ref. főgimn. tanár 
és dr. Gyöngyössy László beregszászi főgimnáziumi ta-
nár. A Masszika-filológiai tanszékre 5 pályázat érkezett 
be. Pályáztak: dr. Fiók Károly budapesti ref. főgimn. 
és egyetemi magántanár, dr. Borsoss Gábor erzsébet-
városi tanár, dr. Incze Béni kolozsvári ref. főgimn. ta-
nár, dr. Papp Gábor, a budapesti leánygimnázium tanára 
és dr. Mészáros Ferencz szatmári ref. főgimnáziumi ta-
nár. A pályázatokat a püspöki hivatal kiadja az akadémiai 
tanácsnak, a mely megteszi a maga jelöléseit. A pályá-
zatok felett a tiszántúli egyházkerület tavaszi közgyű-
lése dönt. 

Csiky Lajos irodalmi sikere. A Luther-Társaság, 
dr. Kéler Zoltán adományából, 2000 korona jutalom 
kitűzésével, pályázatot hirdetett egy, a kor tudományos 
színvonalán álló s a lelkipásztori gondviselésről szóló 
munkára. A beérkezett pályamunkák megbirálására fel-
kért, evangélikusokból és reformátusokból álló bizottság 
a mult hónap 21-én értékelte a dolgozatokat, s a pálya-
nyertes munka jeligés leveléből Csiky Lajos debreczeni 
ref. theol. tanár neve tűnt elő. -— A szép sikerhez 
őszintén gratulálunk! 

A ref. tanítók ós a flzetésrendezés. Az Orsz. Ref. 
Tanítóegyesület választmánya f. hó 3-án ülést tartott a 
budapesti ref. főgimnáziumban a fizetésrendezésre vonat-
kozó törvényjavaslat ügyében. A választmány elhatározta, 
hogy sérelmeit memorandumba foglalva terjeszti a kultusz-
miniszter elé. A gyűlés, tekintve, hogy Meczner Béla 
országgyűlési képviselő már eleve jelezte, hogy a memo-
randumnak nem lehet eredménye a pénzügyi helyzet 
miatt, elég izgatott hangulatban folyt le. Az ülés után 
a választmány és a vidékről felküldött képviselők, Meczner 
Béla vezetése alatt mentek el a miniszterhez, hogy memo-
randumukat átnyújtsák. A memorandum főként a kor-
pótlékoknak 200—200 koronában megállapítását és a 
kántori fizetések figyelmen kivül hagyását hangsúlyozza. 
A memorandumot Simon Károly egyesületi elnök nyúj-
totta át a miniszternek, a ki válaszában most is csak 
úgy nyilatkozott, hogy a törvényjavaslat pénzügyi kal-
kuláczióitól el nem térhet; a memorandumnak ama részeit 
azonban, a melyek nem pénzügyi kérdéseket érintenek, 
komoly figyelmére fogja méltatni és lehetőleg teljesíteni 
is fogja. 

A tanítói fizetések rendezésére vonatkozó törvény-
javaslatokat febr. 27. — márcz. 2-dik napján tárgyalta 
le a képviselőház közoktatásügyi bizottsága. Általános-
ságban, Molnár János néppárti képviselő kivételével, 
elfogadták a javaslatokat, a részletekben azonban néhány 
módosítást tettek. így az. állami tanítókra vonatkozó 
javaslat 4-dik pontjában, Veress József indítványára 
kimondták, hogy az állami kezelésbe vett községi vagy 
felekezeti iskoláknál működött tanítók fizetése az 1893. 
XXVI. t.-cz. életbeléptetése után megszakítás nélkül eltöl-
tött szolgálati évek beszámításával állapíttassék meg, 
ha pedig fizetésük magasabb volt, ez összeg élvezetével 
neveztessenek ki állami tanítókká. Kimondták továbbá, 
hogy a fegyelmi vizsgálat alá vont tanító nemcsak ügy-
védet vallhat védőjének. — A nem állami tanítókra 
vonatkozó javaslatnál főként a kántori fizetések beszámí-
tása és a korpótlékok eltérő aránya képezte komolyabb 
vita tárgyát. Á miniszter azonban megmaradt a javaslat 
álláspontján mindakét kérdésben s ebbe a bizottság is 
kénytelen volt pénzügyi okoknál fogva belenyugodni, annak 
kijelentésével, hogy ha a korpótlékoknál financziális módo-

sításról lehet szó, a változtatás megtételét a pénzügyi 
bizottságra bízza. A kántori fizetések beszámításánál, 
Csernoch János indítványára, mégis az a javítás történt, 
hogy a bizottság kimondta, hogy a kántori javadalom 
némely részei, pl. a stóla, a felszámításba ne vétessenek 
be. A 18. szakasznál kimondták, hogy ha a felekezeti 
népiskolába beírt tanulóknak legalább fele magyar anya-
nyelvű, vagy magyarul beszélni tudó, az ilyen iskolában 
a tanítási nyelv a magyar; de az iskola fentartói a lehető-
séghez képest gondoskodnak arról, hogy a magyarul 
nem beszélő növendékek anyanyelvükön is részesüljenek 
oktatásban. Az olyan felekezeti népiskolákban, a melyek-
ben a beiratkozott növendékek összes létszámának legalább 
20 százaléka magyar anyanyelvű vagy magyarul beszélni 
tud, a magyar nyelv is mint tannyelv használandó. 
Ugyanez a rendelkezés érvényes a községi népiskolákra 
nézve. Mindazon népoktatási tanintézetekben, a melyek-
ben az állani nyelve van tanítási nyelvül bevezetve, ezen 
állapot többé meg nem változtatható. Az összes elemi 
népiskolák ismétlő-tanfolyamában a tanítás nyelve kizá-
rólag magyar. A 21. szakasz 4-dik bekezdését kihagyták. 
A 22. szakasz a következőképen módosíttatott: „Ha az 
állam valamely községben oly állami iskolát tart fenn 
vagy állít fel a jövőben, a mely az összes ott lévő 6—12 
éves tanköteleseket befogadni képes, más jellegű iskolá-
nak államsegély csak fontos államérdekből adható, illetve 
ily érdekből már adott segély is elvonható. Hogy forog-
nak-e fenn valahol fontos állami érdekek, ennek mérle-
gelése a miniszterre tartozik." Kimondották, hogy a 
nem állami iskolákban használandó tankönyvek alkalmazá-
sához miniszteri approbáczió szükséges. Áz előadónak az 
új állásokra vonatkozó módosítását elfogadták. Fegyelmi 
ügyekben külön választották a községi és felekezeti 
iskolákat és kimondották, hogy fegyelminél a tanító védőt 
vallhat s a mennyiben államellenes iránnyal mozdítot-
ták el állásából, öt éven belül sehol sem alkalmazható. 
A 33. szakasznál Vertán Endre indítványára kimondot-
ták, hogy az államilag nem segélyezett iskoláknál már 
alkalmazásban lévő tanítók is egy éven belül kötelesek 
az esküt letenni, ennek megtagadása pedig fegyelmit képez. 
A 34. szakasznál ugyancsak az előadó indítványára kimon-
dották, hogy a nyomtatványok, valamint a bizonyít-
ványok magyar nyelven is kiállitandók. A 37. szakaszt 
törölték. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület f. hó 6-án, a 
reform, főgimnázium dísztermében teaestélyt rendezett, a 
következő tárgysorozattal: 1. Ima és bibliamagyarázat. 
Tartotta Böszörményi Jenő, a L. Zs. E. misszionáriusa. 
2. Schubert: Dicséret. Előadta a L. Zs. E. énekkara; 
kisérte László Elemérné. 3. Mascagni: Románcz ; Székács : 
Dal. Énekelte Ozanic Antónia. 4. Schubert: ímpromptu 
(es-dur). Zongorán előadta Lieb Marianne. 5. Mozart: 
Sonata (c-dur). Hegedűn játszotta Magyar Endre, zongo-
rán kisérte Mikus Csák István. 6. Dr. Várady Antal : 
Az Úr ítél. Melodráma. Szavalta Csíkszentkirályi Csiszér 
Kálmán, zongorán kisérte Krausz Gusztáv, harmóniumon 
kisérte Krausz Ervin. 7. Mendelssohn: Lemondás. Elő-
adta az énekkar. 



GYÁSZROVAT. 

Török István, a láczai ref. gyülekezet lelkipász-
tora, életének 80-dik évében, rövid szenvedés után, febr. 
28-án elhunyt. 

Legyen áldott emlékezete! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia, vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

K lakáspénz; c) 100 K ötödéves korpótlék három ízben. 
Kötelessége: heti 20 tornaóra tartása s a játékdélutá-
nok vezetése külön díjazás nélkül. 

A tornatanárt, ki jogos és.,kötelezett tagja az 1894. 
XXVII. t.-cz. alapján létesített országos tanári nyugdíj-
intézetnek, a dunántúli ev. ref. egyházkerület közgyűlése 
választja, egy évi sikeres szolgálat után ugyanaz erősíti 
meg állásában is. 

Felhivatnak azon okleveles tornatanárok, kik az 
állást el akarják nyerni, hogy kellően felszerelt folya-
modásukat (érettségi bizonyítvány, oklevél, szolgálati 
bizonyítvány, orvosi bizonyítvány, katonai igazolvány) a 
dunántúli ev. ref. egyházkerületi közgyűléshez czímezve 
1907 márczius 15-ig küldjék be Czike Lajos kir. tan., 
főiskolai gondnokhoz (O-Szőny, Komárommegye). 

Az állást 1907. évi augusztus 31-én kell elfoglalni. 
Kelt Pápán, 1907. február 20-án. 
Czike Lajos, Molnár Béla, 

föisk. egyházi gondnok. föisk. világi gondnok. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR* 

A Bór- és bithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szin ff e- TApóczi Salvntorfovrán-vállalat 

Budapest, V., Rudnlfrahpart S. 

Egy perez is elég az ember életében ahhoz, hogy 
jövőjét, boldogságát megalapíthassa. Mégis hányan van-
nak, a kik mind csak egy percczel késtek el onnan, a 
hol ezt osztogatják. Ne mulassza hát el senki se magát 
egy pontosan járó órával ellátni. Ilyent 5 évi írásbeli 
jótállás mellett előnyös részletfizetésre is szállít és kívá-
natra képes árjegyzéket küld Polgár Kálmán órásmester 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. 

Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedŐ hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 
A dunántúli ev. ref. egyházkerület pápai főgim-

náziumánál az 1907—1908. tanévre betöltendő lesz egy 
rendes tornatanári állás. 

A tornatanár javadalmazása, míg a fizetés rendezve 
nem lesz, a következő : a) 1800 K törzsfizetés ; b) 300 

A E 3 3 H 2 3 3 3 f o r r á s 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-

l | | | | | | á zavaroknál ós emésztési nehézségeknél. A 
áEpiil l legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-

víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 

tsÜJ szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-
W1ÉÍM mórra. 

Kivánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é l i f ü r d ö k ú r a 
a S Z E N T - L Ü I Í Á C S - F Ü R D Ö B E N . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű therniális-fiirdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — Csúx-, köszvény-, 
ideg-, bőrbajok gyógykezelése és a téli fürdőkúra felöl ki-

•- merítő prospektust küld ingyen a - = = 

Szt,-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



H I R D E T É S E K . 

O r g o n a -
h a r m ó n i u m o k a t 

niindkétrendszer szerint alegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-ttcía II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

P i a n i n ó k . 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedinény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

£ 
m 
mi 

^ M M M M M M M M M ^ 

Pe I a ^ L ^ X I . u i „ „ t. „ i . . . : ' i. Tanítók, jegyzők, hivatalnokok vidéken szép 
mellékkeresetre (nem részlet, sem biztosítás) 

ÍíM* tehetnek szert, j* ^t ^ jz 
Levelet „A 24" alatt GOLDBERGER hirdetési 
iroda, BUDAPEST, Váczi-utcza 20. továbbít. 

^mMMMMMMMMM1^ 

tv 
TV 
TV 
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A legelső magyar protestáns 
egyháztörténet! * * 

Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai rész-

vénytársulat kiadásában (Budapest, Vli. ker., 

Rákóczi-út 54. szám) most jelent meg: 

A Magyar Evangélioml 
Protestáns Egyház 

T ö r t é n e l m e 
Képes dísz-

munka 

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly 
József közreműködésével szerkesztette: 
* Z S I L I N S Z K Y M I H Á L Y * 

A munka J 4 k O T O Í i a 
ára fűzve 
díszes vászonkötésben 17 
korona, könyviári félbőr-
kötésben 19 korona. • • • • 

Köze! háromszáz szöveg-
képpel, tizenkét mellék-
lettel és számos kézirat-
hasonmással. • • • • • • • • • • • • 

Megrendelhető minden hazai könyvkereskedésben, 
valamint a kiadó 

" A T H E N A E U M :: 
I R O D A L M I ÉS N Y O M D A I R É S Z V É N Y T Á R S U L A T N Á L 

B U D A P E S T , VI I . , R Á K Ó C Z I - Ú T 5 4 . SZ. 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetitő készülékek 
Vetíts íépek 

a, l e g n a g y o b b választékban és 
legKitűnőbb Kivitelben Kaphatók 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 
| i — i | 

GANZ-féle 
Villamossági Részvénytársaság ^ 

_ V 
o n n A D C O T • " * " " * " " " " * 

LEOBERSDQRF D U U M l t ó l E « n = | 
: * 

Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elektromos világítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, Városi-, bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. KéregÖntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és 
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst-
emésztő készülékek Vízszűrők. 



Ezen czégláblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINSER varró-

A mi gépeink nerr 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Űjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeál-ut 82. 

,, IV., Muzeum-körut 27. ,, VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

fl világhírű ABol-hflrmonlumok 
a kisebb orgonákat helyettesít ik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Tele fon 87-84. 
Legújabb árjegyzési ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 50/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megielent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendf. 

Mechanika. Üveg techn ika . 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi é s geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

E R D É L Y É S S Z A B Ó 
tanszerkész í tő intézete , 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
fővárostanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros 

a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , hadsereg , művészek stb. szá l l í tó ja 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a Z mely által bár-
mely hegedd, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedük vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r * Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott. Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 

Eontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
angszemél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 

külön, kivánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-
ban és kicsinyben. 

J 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

ha r m o n i u m g j á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A - i a . p i t t a . t o t t l S O l - b e n . 

Az i88$. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* és 
nFerencz-József lovagrenddel", az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntstés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Arjegyték és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 

Orgonaépítési műintézet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, TŰ., Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pnenmatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 é v i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedények, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
p l 
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ODEON Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek, 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-utcza 5. szám. 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-
mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Világhírű 

FONOTIPIA AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghirneve-
= ' sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói. 

A legjobb 
k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
'•• szállít m^jjSaL cgáazájci 6a k i x á . l y l 
H T J A I M Í J . w M P u d v a r i s z á l l í t á 

1 5 c < c l a p e s t , T l i o n e t - u d v o r , 
Külön legességek: t e m p l o m o k , családi h á -
zak, i sko lák , i rodák stb. részére. T ö b b 
m i n t 100 ,000 

V a l ó d i 
osak ezze 

a v é d ő -
j e g y g y el-

van be lő l e haszná la tban 

MEIDINCER-OFEN 
& H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d w a r b a n . 
J V t á r l a V a l é r i a u t o s a Í O . 

KALLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., NagymezŐ-utcza 43. 

A v a l ó d i Kál la i - f é l e „ G L Ó R I A " m o -
— t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 
Budapest, VI. Nagymező u.43. 

s z á n a la t t l é t e z n e k . 

T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" ben-
zinmotorait és benzin-
motoros cséplőkészle-
teit 3-5 évi részletfizetésre. 

A ki t e h á t v a l ó d i Kál la i „ G l ó -
r ia" m o t o r t a k a r v e n n i , a z 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 

T e l j e s j ó t á l l á s kitűnő' c s é p l é s é r t . >» s z a k é r t ő c z é g h e z . * ^ " ^ * * * -

ü a s z n á l - f c g ő z c s é p l ő - k é s z l e t e k c s e r é " b e i s v é t e t -
= = = = = n e k . — T e s s é k á x l a p o t k é r n i . ~ 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 8 7 , 7 8 9 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 k o r . 
Negyed oldal 10 kor . 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R ISTVÁN. 

Szerkesz tőség és kiadóhivatal: IX., Kálv in- té r 7. sz. . 
a h o v á a kéziratok, előti7.c(csi cs hirdetési díjai* stb. intózendöl;. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 ko r . 50 f i l lér . 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A ref. zsinat ós a törvényeket megerősítő királyi záradék. Hamar István. — Jogtalanul megvont állam-
segélyek. Morvay Ferencz. — I s k o l a ü g y : Törvényjavaslat a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a községi 
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A ref. zsinat és a törvényeket megerősítő 
királyi záradék. 

A ref. zsinat által alkotott törvényczikkeket 
megerősítő királyi záradék appendixe méltó meg-
ütközést keltett a protestáns egyházi sajtóban és 
az egész közvéleményben. Erezte mindenki, hogy 
ez a homályos szövegezésű, minden előző gyakor-
lattól eltérő s alapjában véve teljesen felesleges 
appendix felelet nélkül nem maradhat a zsinat 
részéről, mert ellenkező esetben teljesen illuzó-
riussá válik a magyar protestáns egyháznak, nem-
csak az 1848. XX. t.-cz. 3. §-án, hanem a tör-
ténelmi múlton és a jelen időkben is megbizonyított 
nemzeti és kulturális szolgálatokon alapuló ama 
joga, hogy czéljai elérésére, közintézményei fen-
tartására fokozottabb mérvben kérhesse és sür-
gethesse az állam támogatását, mint a meddig 
azt a már megalkotott törvények, az állami évi 
költségvetésekbe beillesztett segélyösszegek és az 
Apponyi kultuszminiszter által kilátásba helyezett 
3 milliós segély biztosítják. 

Megvalljuk, a legkomolyabb lelki szorongás-
sal vártuk: mit fog cselekedni a zsinat? Vájjon 
megnyugszik-e valamiféle szépítgető magyarázat-
ban, vagy pedig ünnepélyesen felemeli tiltakozó 
szavát az appendix minden olyan értelmezése 
ellen, a mely az egyház állami támogatása további 
kérhetésének útját vághatná. De bíztunk zsinati 
atyáink bölcseségében! S örömmel jelenthetjük, 
hogy reménységünkben nem is csalódtunk. 

A zsinati képviselők legelső összesereglése 
alkalmával már konstatálható volt, hogy az a 
„nóvum", a melyet a megerősítő királyi záradék 
appendixében a kormány produkált, nemcsak mint 
ilyen, hanem mint tartalmában veszedelmet rejtő 
valami is, általános visszatetszést keltett. Akadtak 
ugyan most is egyesek, főként világiak, a kik 
hajlandók voltak az appendixnek semmi fontos-
ságot sem tulajdonítani; a zsinati atyák óriási 
többsége azonban érezte, tudta, hogy a zsinatnak 
azt felelet nélkül hagynia nem lehet és nem sza-
bad, bármiképen jött is létre az a záradék, akár 
a zsinati vezetők előzetes tudtával, akár a nélkül. 

S a zsinat e közvéleménye oly súllyal nehe-
zedett az elnökségre, hogy a záradék ügyét jónak 
látta az érdemleges tárgyalás előtt bizalmas érte-
kezletben megvitatni s megkeresni és megtalálni 
a módját annak, hogy a felháborodott közvéle-
mény megnyugtattassék és az ominózus záradék 
kétértelmű szövege minden, egyházunk jogait sért-
hető magyarázattól megovassék. 

A megállapodás egy ünnepélyes óvástétel 
szövegében történt meg, s a királyi megerősítő 
záradék ennek és az egyházalkotmányi bizottság 
egy másik, szintén nagyfontosságú indítványának 
a kapcsán került érdemleges tárgyalás alá a f. hó 
14-diki délutáni ülésben. 

A tárgyalásról más helyen fogunk majd be-
számolni; itt csak azt jelentjük, hogy a zsinat 
egyhangúlag hozzájárult az egyházalkotmányi bi-
zottság által előterjesztett határozati javaslathoz, 
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valamint az ezzel érdemileg kapcsolatban álló 
másik deklaráczióhoz is. 

A törvényczikkeket megerősítő királyi zára-
dékra vonatkozólag- a zsinat a következő határo-
zatot hozta: 

„A zsinat hódoló tisztelettel veszi tudomásul 
a királyi jóváhagyást és megerősítést. Egyben 
óvást emel a jóváhagyási és megerősítési zára-
déknak minden esetleges olyan értelmezése ellen, 
mintha egyházunknak akár javára, akár terhére 
az állami tövényhozáson kivül bármely más 
tényező kötelezettségeket állapíthatna meg, vagy 
megakadályozhatná az 1848. évi XX. törvény-
czikk teljes végrehajtására irányuló további 
akcziót, illetőleg korlátokat szabhatna egyházunk 
elé abban a tekintetben, hogy az eddig meg-
állapított államsegély keretén túlmenő jogos igé-
nyeinek kielégítését kérhesse és sürgethesse.11 

Az ezzel érdemileg kapcsolatban álló dekla-
rácziója pedig a zsinatnak a következő: 

„A zsinat kifejezést ad annak, hogy egye-
temes egyházunknak egyházi és iskolai szük-
ségei fedezése körül a magyar állammal szem-
ben támasztható, történelmi alapokon nyugvó 
igényeit nem egyedül az 1848. XX. törvény-
czikk 3. szakaszából származtatja, mert a reformá-
czió után a protestánsok soha nem részesedtek 
ama vagyonban, melyet addig a katholikusokkal 
közösen bírtak és használtak s így az e vagyon-
hoz fűződő államalkotó és államfentartó hivatást 
s a magyar állam és magyar nemzet érdekében 
tett szolgálatokat századokon át önerejükből tel-
jesítették, miért is a protestánsok jelzett igényei 
a többi beveti vallásfelekezetek hasonló igényeivel 
ugyanarra a jogczímre és jogalapra nem helyez-
hetők. Fölhívja tehát a zsinat a konventet, 
hogy a két protestáns egyházat közösen érdeklő 
ügyekben az ágostai evangélikus egyház küldöt-
teivel együttesen tanácskozó bizottság figyelmét 
a most megjelölt történelmi kiindulási alapra 
is fölhívja." 

Sem az idő rövidsége, sem a határozatok 
életbevágó nagy fontossága nem engedi azt, hogy 
velők most érdemileg foglalkozzunk. Oly fonto-
saknak tekintjük azokat, hogy szinte minden mon-
datukkal külön foglalkozni látjuk szükségesnek. 
Most ez alkalommal, a lapzárás végső perczeiben, 
inkább csak a híradásra szorítkozunk. 

Hogy megtette-e a zsinat eme deklaráczióival 
mindazt, a mit meg kellett tennie, arról még majd 
szót ejtünk, ha deklaráczióit bonczoló kés alá 
vesszük. Egyet azonban már is megelégedéssel 
konstatálhatunk, azt, hogy a zsinat atyáinak s 
hisszük, hogy az övékével együtt egész egyhá-
zunknak a szemei felnyíltak, s látják immár, hogy 

csak a kormányok jóindulatára támaszkodó, remény-
kedő bizalom nem elég biztos fundamentuma egy-
házunk anyagi exisztencziájának és hogy az egy-
ház jogos igényei kielégíttetése kérdését újabb s 
olyan útra kell átterelni, a melyen nem ad graecas 
calendas húzódható és bizonytalan kormányi vagy 
miniszteri Ígérgetés, hanem tételes törvény bizto-
sítsa a megfelelő megoldást. 

Hisszük, hogy ezek tekintetében egy új kor-
szak kiindulási pontját képezi a zsinat két dekla-
rácziója. Megnyitotta az utat egy egészségesebb 
állapot elérése felé s már ezzel is nagy dolgot 
cselekedett. Kezdünk immár hinni egyházunk jobb 
jövőjében! 

Hamar István. 

Jogtalanul megvont államsegélyek. 
(A népiskolai tanügy visszafejlesztése.) 

(Folyt, és vége.) 

De hát helyes-e egyátalán ez az eljárás, s van-e 
reá alap a törvényben ? Bocsássuk előre, hogy az 1868. 
XXXVIII. t.-cz. azzal a világos czéllal és intenczióval 
készült, hogy a község legyen az alap, melyen a nép-
oktatás feladatának súlyos terhe feküdjék. Eötvös és 
Molnár Aladár ideálja volt a községi iskola, mely a 
különböző nemzetiségeket, felekezeteket a fennálló kor-
látok egyenként ledöntögetésével közelebb hozza egy-
máshoz, azonban a felekezeti érzékenységre való kellő 
tekintet mellett. Azt czélozta, hogy egyes községekben 
tengődő 2—3 vagy több különböző jellegű, de egyként 
gyenge iskola helyett közös erővel, kevesebb megterhel-
tetéssel, esetleg az állam segítő kezének igénybevételével 
állítsanak egy kellő színvonalon álló iskolát s szolgálják 
a felvilágosodás szent ügyét. Mert akkor egészen más, 
liberálisabb szellő fújdogált, mint a jelenben. Mi, a kik 
benne éltünk, tudjuk, minő lelkes propagandát csináltak 
ennek lelkes apostolai, s minő örömmel üdvözölte a 
közvélemény. Hanem Trefort már egészen más húrokat 
pengetett s az agitácziót lefújta. Különben ezzel csak 
rá akartunk mutatni a törvény intencziójára, mert csak 
így érthetjük meg a sérelmes miniszteri intézvényben 
hivatkozott törvényszakaszokat. 

A 44. §. így szól: „Oly községben, a hol a törvény 
kellékeinek megfelelő tanintézettel bíró egyház vagy 
egyházak hívein kivül más hitfelekezethez tartozó leg-
alább 30 tanköteles gyermek is van, a kiknek szülői a 
fennálló felekezeti iskolákat használni nem akarják r köte-
les a község közös népiskolát állítani." 

Világosan érthető, hogy ez a szakasz szigorúan körvo-
nalozott, meghatározott esetre szól. — Czélja az, hogy ott, 
a hol 30 olyan felekezetű tanköteles van, a kiket a már 
meglevő más felekezetű iskolába járatni nem akarnak, 
ezek számára állítson a község iskolát, mely csak 
hitfelekezetnélküli lehet (24. §.). 



De hát mi történjék ott, a hol egyik felekezet 
tankötelesei sem számlálnak 30-at s talán együtt sem 
(mint pl. Kisszentmártonban) s akkor, ha egyiknek sincs 
iskolája ? 

A feleletet megadja a 23. §.: „Oly községekben, 
hol a hitfelekezetek nem tartanak fenn a törvény rende-
leteinek megfelelő népiskolát, valamint az ezen törvényben 
kijelölt egyéb esetekben is (pl. a 44. §.), a község köteles 
a szükséges népoktatási tanintézeteket felállítani." — 
Vagy itt is csak az esetben tartoznék ezt tenni a köz-
ség, ha 30 tanköteles van? s ha csak 28, akkor már nem? 
Ez képtelenség. Hogy 2—4 gyermek kedvéért iskolát állí-
tani nem lehet: szivesen elismerem. De hogy ha a 
30 gyermek részére állított iskola létszáma 26-ra apad, 
már be kellene zárni: bátorkodom kétségbe vonni. A 
törvény az általános tankötelezettség alapelvére épült, 
kitűzött czélja volt, hogy minden gyermek a lehetőség 
legszélsőbb mértékéig oktatásban részesüljön. Meglevő 
iskolák sorra bezárásával, mint Kisszentmárton esete óta 
gyorsan ismétlődő divatba jött, ezt a czélt becsületesen 
szolgálni nem lehet. 

Azt mondja a miniszteri intézvény: társuljanak, 
utalva a 46. §-ra. Ámde ez a szakasz mit mond? „Egymástól 
legfölebb fél geográfiái mérföld távolságra levő oly 
községek, melyek saját erejökből nem képesek törvény-
szabta elemi népiskolát fentartani, e czélra egyesülhetnek 
s közös elemi iskolát állíthatnak, vagy közös népiskolai 
tanítót tarthatnak.11 — Tehát tehetik, ha akarják, de 
tenni nem kötelesek, minélfogva arra nem is utasíthatók. 
Hát akkor mi lesz velők, s mi lesz azokkal, a kik fél 
geogr. mérföldnél távolabb laknak ? Iskola s népoktatás 
nélkül maradnak-e ? Ez a tankötelezettség elvével össze 
nem egyeztethető s az említett nagy idealistáknak elmé-
jében meg sem fordulhatott. — Hanem igenis ily helye-
ken iskolát a községeknek kellett volna állítani, ha 
erejöket felülhaladta, államsegéllyel (43. §.). 

Nézzük meg már azt a paripát is, a melyen a 
minisztérium felfogása lovagol, a 30 tankötelest. 

Előre bocsátom, hogy a kérdés eldöntésére ezt 
irányadónak el nem ismerem, kivéve a 44. §. esetét, hol 
iskola vagy iskolák vannak; azonban itt sem ismerem 
el helyesnek azt, ha 30 tanköteles alatt csakis a 6—12 
éves gyermekek értetnek. 

A törvény 1. §-a állapítja meg a tankötelezettséget, 
mondván: „kötelesek gyermekeiket vagy gyámoltjaikat 
nyilvános iskolába járatni, életidejük 6-ik évének betölté-
sétől egész a 12-ik, illetőleg 15-ik év betöltéséig". — A 
népiskolai tankötelezettség tehát a 6-ik évtől a 15-ik év betöl-
téséig tart. 

Ezt megerősíti a 48. §. ezt mondván : „Az elemi 
népiskolai oktatás két tanfolyamot foglal magában, úgy 
mint: 1.) a 6 évig tartó mindennapi és 2) a 3 évre ter-
jedő ismétlő-iskolai tanítást." Tehát a tankötelezettség 
9 évig tart. 

Az 50. §. szavai is ezt bizonyítják: „A 12-ik évet 
betöltött s általában azon gyermekek, kik a mindennapi 
iskola egész tanfolyamát bevégezték, az ismétlő-iskolába 
kötelesek járni." 

Előttem kétségtelennek látszik, hogy a népiskolai 
tankötelezettség 6—15 évig tart, s hogy valamely község 
tankötelesei alatt a 6—15 éves gyermekek összessége 
értendő. — Ezzel ellenkező kijelentést vagy megkülöm-
böztetést sem e törvényben, sem az azóta hozottakban 
nekem senki fel nem mutathat. Ezért ezt tartom a helyes 
és törvényes felfogásnak. 

Akié fejtegetéseket figyelmére méltatni szíveskedett, 
igazat ad nekem, ha azt mondom, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium elfoglat álláspontja sem a 
törvényre nem alapozható, sem a közművelődés valódi 
czélját nem szolgálja, s végre az államsegély czéljával 
is ellenkezik. Ellenkezik, mert hiszen az államsegélyre 
kifejezetten ott van szükség, a hol a község kicsinysége 
miatt a kötelezett népoktatás az egyesekre aránytalan 
és elviselhetetlen terhet róna, mely esetben az államnak 
kell segedelemre sietnie. Megadni ott, a hol a lako-
sok száma s a közadók nagysága mellett ezek 5%" a 

fordíttatott e czélra, s megvonni ott, a hol az egyesek 
30—50 s több százalék mellett sem bírnak az emelkedett 
igényekkel lépést tartani, hol itt az igazság ? hol a 
kormány atyai gondoskodása? 

Iskolát alapítani ott, hol sohase volt, hol a tel-
ken kezdve az alapkőtől a kémény csúcsáig mindent 
újból kell építeni: iszonyú terhes, de azért nem meg-
oldhatatlan feladat; de bezárni oly iskolákat, melyekből 
évtizedeken, talán századon át áramlott ki a felvilágoso-
dás bár halvány sugára, csak azért, hogy filléreskedve 
évi pár 100 koronát megtakarítsunk: ha nem bűnnek, 
nagy hibának, félreértésnek, tévedésnek nevezhetem a 
legenyhébben szólva is. 

A felvilágosodás fáklyáját nem azért lobogtatjuk 
kezünkben, hogy az útfélen pislogó mécseket rendre 
elfujjuk, hanem hogy vele a kialudtakat is újra lángra 
lobbantsuk. Ha nem így tennénk, nem a felvilágosodást, 
hanem a sötétséget szolgálnék. Azt pedig tenni senki sem 
akarhatja. 

Én ezt nem is hiszem. Azért a rideg tényekbe 
belenyugodni nem tudok. Azt olvasom, hogy ev. test-
véreink is mind sűrűbben panaszolnak a minisztérium 
eljárása ellen. A mi egyházkerületünk félúton állott meg. 

^ ^ ^ Mjf m m ^ ^mM Egyházfelszerelő és oltárépítő mü-Gavorn es Hmisner 



Tudomásul vette a miniszteri megtagadó intézvényt, mert 
csak Kisszentmárton ügyét nézte, nem pedig magát az 
elvet, mely ha következetes alkalmazásra talál — a mint 
mutatkozik — végzetes lehet egyházi, nemzeti és köz-
művelődési szempontból egyaránt. 

Nézetem szerint legczélszerűbb volna, ha az esetek 
összegyűjtésével a „Prot. Közös Bizottság" kérvényt 
intézne az országgyűléshez a törvény helyes értelmezése 
végett, a melyben kimondandó lenne az, hogy meglevő 
iskolák a tankötelesek számának apadása miatt az állam-
segélytől meg nem foszthatok, sőt a hol a lakosok száma 
a korkövetelte iskolák felállítására önrejökön képte-
lenek, erre államsegéllyel képesítendők. 

A hivatkozott 44. §. pedig módosítandó lenne, mi-
vel a községi iskolák ideje lejárt s helyökbe az állami 
iskolák léptek, olyformán, hogy a hol 30 tanköteles (az 
ismétlőket is odaértve) van, a kik a meglevő felekezeti 
iskolákba járni nem akarnak, a község segélyével állami 
iskola állítandó. 

Rossz politikának tartom két kézzel adni a segélyt 
olyanoknak, a kik a nélkül könnyen ellehetnének, s 
megtagadni azoktól, a kik a nélkül nem élhetnek; 
villamlámpákat gyújtani a tehetősöknek s elfújni a sze-
génynek olajmécsesét. Pedig ez történik. És ezen segí-
teni kell, de mielőbb ! 

Nagyváty. Morvay Ferencz, 
ref. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 

T ö r v é n y j a v a s l a t 
a nem állami elemi népiskolák jogviszonyairól és a 

községi és felekezeti néptanítók járandóságairól. 
(Folyt, és vége.) 

M e g o k o l á s . 
Ennek a törvényjavaslatnak kettős czélja van : egy-

felől rendezni kívánja a községi és hitfelekezeti néptaní-
tók fizetését akkép, hogy képzettségük és állásuk igényei-
nek megfelelő, tisztességes megélhetésük biztosítva le-
gyen, másfelől biztosítani törekszik a ktilömböző jellegű 
iskoláknál az állami és nemzeti érdekek megóvását. 

Az első czél tekintetében a pénzügyminiszterrel 
egyetértőleg elmentem odáig, a meddig az állam pénz-
ügyi erőforrásainak megtámadása nélkül elmenni lehetett. 
Az alapfizetés minimumát ez a javaslat 600, illetőleg 800 
koronáról helyi tekintetek szerint 1000,1100 és 1200 koro-
nára emeli; az eddigi törvényben megállapított 5, egyen-
kint 100 koronás korpótlék helyett 4, egyenkint 200 és 
2, egyenkint 100 koronás korpótlékot vesz föl; végre a 
kántori fizetést a felekezeti tanító fizetésébe betudandónak 
meghagyja ugyan, de a tanítói nyugdíj megállapításánál 
is számításba veszi. Kimondja végül a javaslat azt az 
elvet, hogy a megállapított állami fizetéskiegészítés le 
nem szállíttatik, ha az iskolaföntartó az abban részesülő 
tanító fizetését annyival emeli, a mennyi szükséges, hogy a 
kiegészített fizetés a hasonló fokozatban levő állami tanítóé-
val egyenlő legyen. Ez az intézkedés hidalja át a különb-
séget, a mely az állami és a községi és hitfelekezeti 

tanítók javadalmazása közt a tanítói működés első öt 
esztendején túli időben a mostani rendezés után is fön-
inarad és a mely mindössze 200, illetőleg 400 koronát 
tesz ki. Ezenkívül csak azok az állami tanítók élveznek 
a többiekkel szemben némi előnyt, a kik kántori teendő-
ket is teljesítenek és ezért külön díjazást kapnak; ez 
azonban nyugdíjukba be nem s/ámíttatik. Az állam bizo-
nyára nem vádolható méltányosság hiányával, midőn 
azoknak a tanítóknak illetményeit, a kikkel ő egészben 
nem rendelkezik, állami segítséggel ennyire közelhozza 
saját alkalmazottainak javadalmazásához és egyszersmind 
az iskolaföntartóknak utat nyit arra, hogy a fönmaradó, 
nem igen nagy külömbözetet kiegyenlíthessék. Ha pedig 
a nyugati kulturállaniokban létező tanítói fizetésekkel 
hasonlítjuk össze ezt a rendezést, úgy azt fogjuk találni, 
hogy a magyar néptanító fizetése, állami és nem állami 
tanítóé, nem igen marad el a legelőrehaladottabb orszá-
gok tanítóságának fizetésétől, sőt hogy e tekintetben 
egynémely, a közműveltség magas fokán álló és nálunk-
nál vagyonosabb nemzet marad majd el mögöttünk. 

A mi már most az állami és nemzeti érdekek 
biztosítását illeti, a javaslat, bár nagyban és egészben 
az 1893. évi XXVI. törvényczikk kerékvágásában halad 
és népoktatási szervezetünknek az 1868. évi XXXVIII. 
és 1876. évi XXVIII. törvényczikk által megállapított 
alapvető elveit nem érinti, mégis több fontos új intézke-
dést tartalmaz. Ezeknek megalkotásánál igen egyszerű 
szempont vezetett. Az állam nemcsak tiszteletben tartja 
a hivatott társadalmi tényezőknek, nevezetesen a hitfele-
kezeteknek iskolafentartási jogát és hivatását, hanem 
kész őket e jog gyakorlásában, e hivatás teljesítésében 
anyagilag is támogatni, mert a józan és mellék tekinte-
tek által nem befolyásolt magyar kultúrpolitikának nem 
áll érdekében bármely oly tényező megbénítása, mely 
nemzeti irányú kulturmunkát akar végezni ós erre a 
czélra az egyéni áldozatkészséget fölébreszteni képes. 
De ennek a támogatásnak, sőt e jog és hivatás elisme-
résének egy föltétele van: az, hogy minden iskola kifogás-
talanul hazafias állampolgári nevelést adjon, a mit minden 
józan fölfogás amúgy is az erkölcsi nevelés egyik kiegé-
szítő részének tekint. A mely iskola e követelménynek 
meg nem felel, „annak állami segélyezése visszaélés 
volna a hazafias adózók filléreivel, annak megtűrése 
kötelességmulasztás a nemzet létérdekeivel és az ily 
ily iskolának kiszolgáltatott gyermekek jövőjével szem-
ben. Az államhatalom első föladatai közé tartozik tehát 
ezeknek a követelményeknek föltétlen biztosítása, mert 
teljesítésüket senki jóindulatától függővé tenni nem lehet, 
hanem úgy a törvényhozás, mint a végrehajtás terén 
intézményes biztosítékokkal kell ellátnia." 

Ezekből kiindulva, a javaslat állami szempontból 
a nem állami iskolákkal szemben kétféle követelményeket 
állít föl: először olyanokat, a melyek teljesítése az állami 
és nemzeti érdek megóvásának minimuma gyanánt jelent-
kezik, melyek tehát minden iskolára nézve kötelezők, 
tekintet nélkül arra, élvez-e állami segítséget, vagy nem, 
és ezeken felül még olyanokat, melyek az állami segítség 
igénybevételének föltételeit képezik. Minden iskolától az 
államellenes irányzatok kerülésén felül még azt köve-
teli a javaslat, hogy a magyar czímernek és zászlónak, 
a magyar történeti emlékeknek és ezek révén a hazafias 
szellem pozitív ápolásának tért nyisson, hogy az állami 
nyelv tanításában elérje azt a minimális eredményt, mely 
az 1879. évi XVIII. törvényczikk szándékának megfelel 
és ezzel a nemzeti összeforradás ügyét szolgálja, és hogy 
a tanító a magyar király, magyar haza és magyar alkot-
mány iránti hűségét esküvel megerősítse. Az állmi segít-



ség föltételéül pedig ezeken felül azt is kívánja, hogy a 
magyar nyelv, számtan és a nemzeti vonatkozású tantárgyak 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter által kiadott tanterv 
szerint, általa jóváhagyott tankönyvek segítségével tanít-
tassanak. Ezeknek az állami követelményeknek foganato-
sítására, de csakis ezek körében, a törvényjavaslat az 
1893. évi XXVI. törvényczikk nyomán, annak intézke-
déseit a nem segített iskolákra is kiterjesztve, az állam 
fegyelmi joghatóságát állapítja meg minden iskola taní-
tóival szemben, és a hol a baj máskép orvosolhatónak 
nem mutatkozik, az illető iskola bezárására is fölhatal-
mazza a minisztert. Arra az esetre is intézkedik a javaslat, 
ha az állami szempontok ellenében előforduló hibák az 
egyes iskola körén kivül álló, magasabb tényezőktől 
erednek, a mikor föltehető, hogy azok az iskolák nagyobb 
számánál találhatók és így csupán egyes iskolával szemben 
foganatosított eljárás útján nem orvosolhatók. 

Ez intézkedések egész komplexumában semmi sincs, 
a mi hazafias iskolafentartókat kultnrfeladatuk teljesítésé-
ben gátolná, a mi különösen a hitfelekezetek számára 
megnehezítené amaz érdekük megóvását, hogy híveik 
gyermekeinek a szülők vallási megyőződésével egyező 
nevelést biztosítsanak. Nem magyar ajkú polgártársaink 
sem érintetnek abban a jogukban, hogy gyermekeik 
alapnevelését anyanyelvükön eszközöltethessék. Az okta-
tás szabadsága és minden ahhoz fűzött tiszteletreméltó 
érdek teljesen megóvatik, sőt nevezetes új támogatás-
ban is részesül; de megóvatik az állami és nemzeti 
érdek is, mert kellő végrehajtás mellett és összekötve 
az óvodaügy fejlesztésével, a tanfelügyelet újjászerve-
zésével, az ismétlő-iskolák és tanítóképzők rendezésével, 
mely munkában van és melyekre nézve lehetőleg rövid 
idő alatt be fogom mutatni javaslataimat, e törvényjavas-
lat rendelkezései alkalmasak annak a czélnak biztosítá-
sára, hogy ebben az országban ne lehessen iskola, mely 
az állami és nemzeti érdeket nem szolgálja. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

A H i t T e m p l o m a . (Új folyam.) III. kötet, egyházi beszé-
dek. Irta Könyves Tóth Kálmán. Szerző tulajdona. Ára 3 korona. 
Debreczeni Újság nyomdája 1906—692. Lapsz. 204. 

Búcsúszóval zárja le szerző a kézalatti kötetet s 
elérzékenyülve veti fel a kérdést: „Ki tudja, találkoz-
hatom-e kedves lelkésztársaimmal ilynemű munkásságom 
mezején ? Hetven évvel nehéz a vándorút! Homályo-
sodnak az ablakon kinézők; de azért útnak bocsátom 
a „Hit Temploma" új folyamának harmadik kötetét." 
Kit nem hatnának meg e szavak, a mi nagyérdemű 
öreg társunk és barátunk ajkairól ? Nem tudom, csak a 
jó Isten tudja; de úgy érzem, hogy Gibeonban és az 
Ajalon völgyében még nincs bevégezve az a küzdelem, 
melynek sikerei felett még ezután is örvendezni vágya-
kozunk. Saját versét idézem rá tehát a mi csak évek-

ben öreg barátunkra s felocsúdva meghatottságomból, 
azt mondom nekie: „Ne mond azt, hogy nem látsz! 
sok ezernél jobban, Ha lelked ihlete égi lángra lobban". 

Mindnyájan tudjuk, hogy magyar egyházi beszéd-
irodalmunkban ő az, a ki oly irányt honosított meg, 
melynek mindezideig ő az egyedüli képviselője. 

A midőn az új folyam második kötetének meg-
jelenése alkalmából, a „Debreczeni Protestáns Lap" 
23-dik számában, behatóbban foglalkoztam szerző írói 
egyéniségével, megpróbáltam rávilágítani arra a néző-
pontra, a honnan szemlélve, biztos pillantást vethetünk 
kedélyének ama fellángolására, melynél a költői ihlet-
nek oly nagy szerepe van. Erősen hangsúlyoztam, hogy 
Könyves Tóth Kálmán szívét, a szövegből lelkére íródott 
első gondolat ragadja meg s mikor munkához fog, 
csakis erre néz. „így esik azután, hogy, mint a lírai 
költőnél az első pillanatban megtestesült eszme az 
alakiságra nézve is döntő hatalommá válik: úgy a szer-
zőnél is készen van a keret, a nélkül, hogy most más 
egyébre gondolna, mint csupán csak arra, hogy kövesse 
saját géniuszát. S tette meg legyen bár az első lépést, 
szorosabb vagy lazább viszonyban a homiletikával, a 
dolog ott végződik mindig, hogy — Csiky Lajos szavai 
szerint — : „egyházi beszédeinek testébe szervileg van 
beszőve a választott szöveg." E szavaimat azért idéztem, 
mert ma sem mondhatok mást. Azt azonban meg kell 
jegyeznem, hogy a thema és propoziczió viszonyára s 
a particzió és diszpoziczió követelményeire a hetven éves 
öreg ma már erősebben figyel. A vér gyengébb lükte-
tése már nem ragadja oly ellenállhatatlan erővel, mint 
ragadta régebben. Az alkony gondolkozásának ünnepé-
lyes csendje nyugszik a lapokon s ez az oka, hogy a 
búcsúzó nap biborlángjában ragyogó sorok, mintha na-
gyobb rokonszenvet keltenének s erősebben ragadnák 
meg az olvasó szívét. Nem kételkedem, hogy maga a 
szerző is észrevette ezt s oly bucsúajándéknak nézi e 
kötetet, melynek az emlékezetben is kedves és hosszú 
élete lesz 

Részletesen szólni az egyes beszédekről nem aka-
rok ; az ily régi író könyve ezt már nem kívánja. Nem 
pedig annyival is inkább, mert a fentebbi idézetben s 
a hozzá csatolt újabb észrevételekben jellemezve van 
valamennyi. Csak azt jegyzem meg, hogy az e kötetben 
adott 29 beszéd között 17 darab eredeti, 12 pedig kül-
földi szerzők után dolgozott. Van a kötetben adventi 2, 
karácsonyi 1, újévi 1, farsangi 3, böjti 3, virágvasárnapi 
1, nagypénteki 1, húsvéti 1, husvétűtáni 1, áldozócsü-
törtöki 1, pünköst előtti 1, pünkösti 1, pünköst utáni 1, 
szűk termés után 1, tavaszi 1, nyár végén 1, szüret 

^ ^ Jobb és megbízhatóbb M A G V A K A T olcsóbban senki sem ad, mint ^ ^ 
r r r FABIAN BELA magkereskedése Budapest, Ullői-út 11. szám. 

Kálvin-tér mellett. Tessék próbát tenni. 



előtt 1, új kenyérre 1, új borra 1, közönséges 5. A 
propozicziók: 1. Ama Jézus. 2. Jézus zörget. 3. Az igaz-
ság bizonysága. 4. Keressük az Urat! 5. Leánynézőben. 
6. Még egyszer leánynézőben. 7. Izsák házassága. 8. 
Jézus és Júdás. 9. Júdás és Jézus. 10. Az áruló sorsa. 
11. Jézus siralmai. 12. Golgotha felé. 13. Az üres sir 
előtt. 14. A bezárt ajtó. 15. Az eltávozó Jézus. 16. 
Izráel lelki országa. 17. A véres hajnal. 18. A második 
véres hajnal. 19. Szántás idején. 20. Az Úr házának 
plántái. 21. Egy kosár nyári gyümölcs. 22. Nábót sző-
leje. 23. Három kölcsönkenyér. 24. Az élet ama vize. 
25. Amaz igaz szőlőtő. 26. A keresztyén varrónő. 27. 
A vallás és a só. 28. Hit és látás. 29. Látás és hit. 

Szerző búcsúszavából a következő részletet még 
ide kell soroznom. Azt mondja ugyanis, hogy „van e 
gyűjteményben három beszéd (én úgy látom, kettő) Jú-
dásról, melyekről nem tudom biztosan : teljesen erede-
tiek-e vagy a vázlatot idegen szerzőtől vettem át? Ezt 
elfeledtem följegyezni kéziratomra. E vallomással tar-
tozom. Máshonnan kölcsönzött eszmék mindegyikben lehet-
nek. De azt jó lélekkel állíthatom s állítom is, hogy 
azok úgy átszűrődtek egyéniségem rostáján s annyira 
átidomultak, miként bátran tekinthetem sajátomul. Tíz 
kötetre terveztem a „Hit Temploma" beszédgyűjteményt. 
A kézirat meg is van; de nagyon kétséges, hogy ter-
vemet siker koronázza, mert az előfizetők csekély száma 
miatt ez a kötet is áldozattal jár." 

Hát ez nem új dolog, hogy a prot. egyházi írónak 
Magyarországon szomorú sorsa van.- A mit körülbelül 
egy évtizeddel ezelőtt mondott egyik szerkesztő keserű-
ségében, úgy van még ma is, hogy csaknem egy és 
ugyanazon kicsiny sereg tart fenn minden vállalatot; a 
nagy többség pedig alig méltatja figyelemre azokat, a 
kik küzdelemmel és nagy áldozatokkal igyekeznek a 
közjónak szolgálni. 

Vájjon mi ennek az oka? 
Garzó Gyula. 

BELFÖLD. 

A ref. zsinat VH-dik ülésszaka. 
A ref. egyház országos zsinata f. hó 12-én ült 

össze újból, megnyittatása óta immáron hetedszer, hogy 
bevégezze törvényalkotó munkálkodását és elintézze a 
legfelsőbb intézkedése körébe tartozó, még függőben 
maradt ügyeket. 

A zsinat atyái, különösen a lelkészi elem, meg-
lehetősen forrongó hangulattal seregeltek össze. A tör-
vényeket megerősítő királyi leirat appendixe, a mely a 
protestáns sajtóban méltó felháborodást keltett, a leg-
mélyebb elégedetlenséggel és aggodalommal töltötte el 
a lelkeket. A levegőben robbanásra kész elemek szál-
longtak, s már a megnyitás előtti beszélgetésekből és 
vitatkozásokból világosan látszott, hogy ha ezeknek az 

elemeknek alkalmas szelepet nem biztosít a vezetőség, 
baj lehet a zsinaton. 

Ezt a puskaporos hangulatot egyik világi zsinati 
képviselő a bizalmas értekezleten az egyházi sajtónak 
tulajdonította s erősen meg is vádolta miatta. Ezt a 
vádat azonban nemcsak könnyen, de lelki gyönyörűség-
gel hordozza el az egyházi sajtó s hordozzuk el mi is, 
a kik elsők voltunk a zaj-támasztásban s figyelmeztettük 
a zsinat atyáit a megerősítő záradékban fenyegető ve-
szedelemre. Nem vindikáljuk a prot. sajtónak azt az 
érdemet, hogy csak ő nyitotta fel a szemeket. Hála 
Istennek, vannak nekünk világosan látó embereink a 
prot. sajtó szemnyitogatása nélkül is! Az azonban jól 
eső érzéssel tölt el bennünket, hogy nemcsak köteles-
ségünket teljesítettük, a mikor zajt csaptunk, hanem 
kifejezett aggodalmaink az igazi közvéleményt is tolmá-
csolták, s hogy ennek a közvéleménynek a nyomása 
megülte még azoknak a lelkét is, a kik az ominózus 
záradék létrejövetelében vagy részesek voltak, vagy 
abban veszedelmet nem láttak, s kénytelenek voltak 
kompromittálni a közvéleménnyel. Annak a tisztelt zsi-
nati tagnak, a ki a prot. sajtót a bizalmas értekezleten 
megtámadta, meglehet a maga egyéni véleménye a zára-
dék felől; azt azonban kénytelenek vagyunk kijelenteni, 
hogy az ebben a kérdésben elfoglalt álláspontunkra és 
munkánkra vonatkozó megrovását tisztelettel visszauta-
sítjuk, azzal a tudattal, hogy csak kötelességünket telje-
sítettük, és azzal a biztosítással, hogy ezen kötelessé-
günket teljesíteni fogjuk ezentúl is és nem engedjük, 
hogy egyházunk szabadsága, jogai, érdekei akár a kor-
mány által sértessenek, akár pedig a saját embereink 
által a politikai és egyéb érdekek mocsarába fulasz-
tassanak. 

A zsinat első napja, a mi a hivatalos ülést illeti, 
elég szürkén, érdektelenül indult meg. Két mozzanata 
azonban az ülésnek mégis kiemelkedőbb volt. Az egyik 
az a sajnálattal tudomásul vett elnöki bejelentés, hogy 
az Ősz pátriárka: Kun Bertalan, a ki 90 év terheivel 
vállain bámulatos lelki és testi kitartással elnökölt a 
zsinat hat előző ülésszakán, most az utolsón, lehet mon-
dani a legfontosabbon, gyengélkedése miatt meg nem 
jelenhetett. Ősz pátriárkáink: Kiss Áron és Kun Berta-
lan, egyik a másik után kénytelenek távol maradni fon-
tos tanácskozásainktól. Vajha a helyökbe lépők méltón 
pótolhatnák őket! A másik kiemelkedőbb mozzanat az 
a legfelsőbb kitüntetés, a melyben Sass Béla debreczeni 
theol. tanár, az egyet, konvent és a zsinat jegyzője 
részesült, megkapván érdemei elismeréséül a harmad-
osztályú vaskoronarendet. A kormány a rendjel feltű-
zésével a zsinat világi elnökét: br. Bánffy Dezsőt bízta 
meg, a ki e megbízatásának szép beszéd kíséretében, 
a zsinat lelkes éljenzése között felelt meg, 

Ezeken kivül fontosabb s érdekesebb mozzanata 
nem igen volt az első ülésnek. Antal Gábor elnöklő 
püspök emelkedett megnyitó imádsága után a megala-
kulás történt meg; ezután pedig a különböző elnöki 



bejelentések következtek a le- és beérkezett iratokról, 
jelentésekről. 

Legfontosabb volt ezek között a zsinati törvények 
jóváhagyásáról és megerősítéséről szóló királyi leirat. 
A mikor erről szólott br. Bánffy, azt hittük, hogy azt 
nyomban fel is olvastatja. Nem tette; csak felemlítvén, 
azt indítványozta, hogy adassék ki jelentéstétel végett 
az egyházalkotmányi bizottságnak. Már ebből sejtettük, 
hogy taktikával van dolgunk, a mely arra irányul, hogy 
a királyi leirat tárgyalása ne kerülhessen érdemlegesen 
szőnyegre addig, míg a forrongó közhangulat valami 
formában megnyugtatást nem talál. 

És sejtelmünk nem is volt alaptalan. Az ülés végén 
br. Bánffy bizalmas értekezletre kérte a zsinat tagjait. 
Nem mondta meg, hogy mely kérdésben, de tudta min-
denki, t. i. a jóváhagyó záradék kérdésében. Mielőtt 
azonban a zsinat bizalmas értekezletre ült volna össze, 
a püspöki és főgondnoki kar s néhány kiválasztott szű-
kebbkörű bizalmas értekezletre vonultak félre. Hogy 
ezen mi történt, a felől egyáltalán nem tudunk; de hogy 
nem könnyű dióval volt dolguk a vezetőknek, mutatja 
az, .hogy egy óránál tovább tanácskoztak annak a nyi-
latkozat-formulának a megállapítása felett, a melyet a 
zsinat bizalmas értekezletén elfogadhatónak találhatnak. 

A zsinat bizalmas értekezletének lefolyásáról, a 
dolog természete szerint, pontosan nem referálhatunk; 
értesüléseink szerint azonban sem az elnökségnek, sem 
néhány tekintélyes világi tagnak a szépítgető magya-
rázata nem tudta megnyugtatni a túlnyomó többséget a 
királyi megerősítő záradék appendixének ártatlansága 
felől, s bátor, Önérzetes hangok tiltakoztak, mind az 
ellen, hogy egyházunk, mint recepta religio, „felekezet-
nek"' minősíttessék és tituláltassék egy legfelsőbb királyi 
leiratban, — mind pedig az ellen, hogy egyházunknak 
további és fokozódó állami támogattatásának útja a 
„záradék" appendixe és annak kijelentése által elzá-
rás sék. 

Ez utóbbira nézve két határozati javaslat is került 
az értekezlet elé. Az egyiket Vadászy Pál felsőborsodi 
esperes, a másikat dr. Baltazár Dezső alsószabolcs-
hajduvidéki esperes terjesztette be. 

Vadászy Pál határozati javaslata így hangzott: 
„Mondja ki a zsinat, hogy az egyházi törvényeinket 

királyilag megerősítő záradékban alkotmányjogi sérelmet 
lát, a mennyiben a parlament mellőzésével mondatik ki, 
abban, hogy a 8 millió koronán „továbbmenő anyagi 
kötelezettségekért a felekezettel és a felekezet intézmé-
nyeivel szemben az állam nem vállal felelősséget". Ugyan-
azért egy, a törvényhozáshoz intézendő felterjesztésben 
kérje a zsinat az alkotmányjogi sérelem megszüntetését. 

Továbbá felkéri a parlamentet megfelelő kormányutasítás 
mellett a záradékban említett törvény megalkotására, 
melyben mondassék ki, hogy a 3 millió korona folyósí-
tásától számítva esetleg 7, de legfelebb 10 év alatt 
fokozatosan növekedő részletekben, legalább 10 millió 
korona évi segély biztosíttassék a közös prot. bizottság 
munkálatában kifejezett czélokra, fentartván természetesen 
a jelzett munkálatban a vallásfelekezetek egyenlőségére 
és viszonosságára vonatkozólag hangsúlyozott követelési 
jogczímünk." 

Dr. Baltazár Dezső határozati javaslata pedig a 
következő volt: 

„Zsinatunk a legfelsőbb jóváhagyást hódoló tiszte-
lettel tudomásul veszi; egyben ünnepélyes óvást emel a 
jóváhagyó záradék minden esetleges olyan értelmezése 
ellen, mintha egyházunknak akár javára, akár terhére 
az állami törvényhozáson kivül bármely más tényező 
kötelezetségeket állapíthatna meg." 

Az értekezlet Baltazár javaslatához járult hozzá, 
azt azonban, gr. Tisza István indítványára, megpótolta 
a következőkkel: „ vagy megakaszthatná az 1848. 
XX. törvényczikk teljes végrehajtására irányuló további 
akcziót, illetőleg korlátokat szabhatna egyházunk elé 
abban a tekintetben, hogy az eddig megállapított állam-
segély keretén túlmenő jogos igényeinek kielégítését 
kérhesse és sürgethesse." 

íme tehát nem volt indokolatlan és felesleges az 
egyházi sajtó lármája. A zsinat tagjai, még a záradék 
felől előleges tudomással bírt és abba belenyugodott 
vezetők is, belátták, hogy a megerősítő királyi záradék 
appendixe, úgy, a mint szövegezve van, sérelmet foglal 
magában, mind egyházunk, mind az állami törvényhozás 
jogaival szemben és megköveteli az ünnepélyes óvás-
tételt és a helyes értelmezést. 

A kérdés megoldása felől lapunk vezető helyén 
számolunk be; a tárgyalásokról pedig jövő heti szá-
munkban adunk részletes tudósítást. 

Referens. 

Nyilatkozat a ref. lelkészegyesület alap-
szabálytervezete ügyében. 

A készített és közzétett alapszabálytervezetet vissza-
vontam én is. A felhangzott gyanúsítások és vádak elle-
nében azonban még némi felvilágosítással tartozom. — 
Teszem ezt teljes tárgyilagossággal a következőkben: 

1. A 12-es bizottság még a novemberi értekezlet 
napján délután gyűlést tartott, s a Birtha József által 
szerkesztett jegyzőkönyv szerint 3. sz. alatt így hatá-
rozott (szórói-szóra idézek): 



„3. sz. A bizottság, megkezdve tárgyalásait, a kö-
vetkező határozatokat hozta írányelvekiil: 

a) alapszabályokat készíttet az értekezlet számára, 
ezeknek megszerkesztésével megbízza a bizottság Hamar 
Istvánt és dr. Székely Józsefet; 

b) az alapszabálytervezetet a bizottság elnöke közzé-
teszi a prot. jellegű lapokba, hozzászólás végett; 

c) a bizottság tagjai megjegyzéseiket a tervezett 
alapszabályt illetőleg a leendő kongresszus előtt juttas-
sák az elnökséghez írásban; 

cl) elnök a bizottság tagjait, a kongresszus előtti 
napra, bizottsági gyűlésre hívja egybe, az alapszabály 
szövegének végleges megállapítása végett, mely másnap 
a kongresszus elé lenne terjesztendő; 

e) kimondja a bizottság, hogy az értekezlet tagja 
lehet minden papi jellegű egyén ; 

/') de tagsági joggal csak a fizető tag bírhat; 
g) a tagsági díj 2—4 koronában állapítható meg; 
h) a legközelebbi gyűlés, kongresszus, Budapesten, 

májusban tartandó meg." 
E határozat a) pontjának megfelelően az alapsza-

bálytervezetet elkészítettem. A tervezetet személyesen 
közöltem Hamar Istvánnal és a bizottság elnökével. A 
bizottság elnökének megbízása folytán, a határozat b) 
pontja értelmében, a tervezet a Prot. Egyh. és Iskolai 
Lapban közzététetett, s a prot. jellegű lapok az átvé-
telre felkérettek. A c) pont értelmében a bizottság tag-
jai felhivattak, megjegyzéseiknek a bizottság elnökéhez 
eljuttatására. (Minden bizottsági tagnak a tervezetet 
közlő lap példánya megküldetett.) Az egyesületi tagság 
kérdése az e) pont szerint oldatott meg a tervezetben; 
t. i. tagja lehet az egyesületnek minden papi jellegű 
egyén. Az f ) és g) pontok hasonlóképen fellelhetők a 
tervezetben. 

A ki ezek után is a bizottság megkerüléséről s a 
bizottsági tagok mellőzéséről beszél, az — hogy enyhén 
fejezzem ki magamat — nem tudja, mit beszél. 

Lássuk most már a 48 XX. dolgát, az árulást. 
Először is teljes határozottsággal hangsúlyoznom 

kell, hogy a novemberi értekezlet az orsz. ref. lelkész-
egyesület czéljául nem egyedül a 48 XX. megvalósítását 
tűzte ki. Valamint az orsz. tanári vagy tanítóegyesület 
nem csupán fizetésemelések kierőszakolásáért alakult, 
akképen a novemberi értekezleten megjelent lelkészek 
túlnyomó többsége is más magasabb szempontokból tar-
totta szükségesnek az egyesület megalakítását. Világos 
ez abból is, hogy a lelkészek anyagi érdekeinek emlí-
tése, mondjuk, 48 XX. (mert megint azzal gyanúsítanak, 
hogy nem merem kimondani) az irányelvek között csak 
mint második szerepel. Hogy már most a 48 XX. ez a 
négy számjegy) az alapszabálytervezetbe nincs betéve, 
erre nézve a következő felvilágosítással szolgálok. 

Privát meggyőződésem, hogy az alapszabály minél 
sablonosabb, annál jobb. mert annál hamarább nyer 
megerősíttetése Azonfelül, lia a czélt szolgáló eszközök 
minél általánosabban vannak megjelölve, ánnál kevesebb 

ok lesz később az alapszabályváltoztatásra. A taxativ 
felsorolásnak mindenkor hibája, hogy sohasem lehet 
kimerítő. Az általános kifejezésnek előnye, hogy a jelen-
ben ismeretlen, de a jövőben alkalmasnak felismert esz-
közök használatát sem zárja ki, sőt megengedi. Ezen 
szempont vezetett akkor is, mikor elégnek tartottam az 
alapszabályokba a „lelkészek anyagi érdekének előmoz-
dítása" kifejezést bevenni, mivel ez többet fejez ki, 
mint a 48 XX. Támogatott e felfogásomban a novem-
beri értekezleten ily értelemben felszólaló Kiss József 
is, ki nyíltan rámutatott, hogy a 48 XX. nem lehet egy 
egyesület megalakulásának alapja s örökös czélja. Hiszen 
akkor az egyesület a maga mielőbbi megszüntetését 
tűzné ki czéljául. Azonfelül arra is gondoltam, hogy, 
mivel a törvények végrehajtása vagy annak ellenőrzése 
nem egyesületi ügy, e pont miatt veszélyeztetjük az 
alapszabályok miniszteri jóváhagyását is. 

Egyébként, hogy mennyire voltam áruló Hamar 
társammal együtt, arra nézve még csak annyit, hogy az 
értekezlet utasításának megfelelően, mely nem arra uta-
sít a 48 XX-at illetőleg, hogy azt az alapszabályokba 
vegyük be, hanem arra, hogy a legközelebbi kongresz-
szusra az ügy tárgyalását készítsük elő, figyelembe véve 
az értekezleten ismertetett állásfoglalásokat, mondom, ez 
utasításnak megfelelően tettünk lépéseket az iránt is, 
hogy a májusi kongresszuson alkalmas előadások (kettő 
is) foglalkozzanak a 48 XX. kérdésével. 

A Balthazár barátom által az egyesület czéljául oly 
szépen hangoztatott testvériség és atyafiságos szeretet 
azonban némely lelkészatyáukfia által — úgy látom — 
nagyon furcsán értelmeztetik. Hacsak a közelgő virág-
vasárnapra ezek is meg nem értik a Krisztus szavát: 
„Vajha (pap létedre) csak e mai napon is eszedbe ve-
hetnéd, a melyek a te békességedre valók!" 

Dr. Székely József. 
* * 

* 

Ehhez a nyilatkozathoz, a mely a dolgokat a magok 
igaz valóságában mutatja be, s a melyhez a magam 
részéről mindenben hozzájárulok, csak még egy meg-
jegyzést fűzök és pedig nem annyira a magam igazo-
lása, hanem csak a valóság megállapítása végett. A 
Magyar Szó újból és újból azzal vádolt meg s ezt a 
vádját a 12-es bizottság némely tagjai is elhitték, hogy 
a Prot. Egyházi és Iskolai Lapnak a tervezetet közlő 
számát szándékosan nem küldettem meg neki, s ez volt 
az egyik főbenjáró oka annak, hogy ellenem ós a ter-
vezet ellen harczot indított. Ezzel a váddal szemben 
kijelentem, hogy teljesen alaptalan, s hogy az illető lap-
példány meg nem küldését illetőleg semmiféle intéz-
kedést nem tettem. Ha az illető lappéldány nem érke-
zett meg a Magyar Szó szerkesztőségéhez, az teljesen 
rajtam kivül álló okok miatt történhetett, miután a lap 
és a M. Szó a legutóbbi napokig, a mikor a M; Szó 
jónak látta azt megszüntetni, rendes csereviszonyban 
állott, s a Prot. Egyh. és Isk. Lap expediálását nem 
magam intézem, hanem a Hornyánszky-nyomda. S hogy 



tettem-e intézkedést az illető lappéldány meg nem kül-
dése iránt, arra nézve a nyomdai expeditura adhat fel-
világosítást, a mely csak sajátkezű aláírásommal ellátott 
rendelkezések alapján intézkedik. Ám ha tetszik, tessék 
tőle megkérdezni! 

Hamar István, 
szerkesztő. 

KÜLFÖLD. 

K ü l f ö l d i szemle. 
Angliában már régóta rokonszenveznek az angli-

kánus egyház némely lordjai és főpapjai a pápás egy-
házzal s annak abszolutista tan- és fegyelem-tekintélyé-
vel. A pusseyismus története és Manning bíboros áttérése 
ismeretes. Ujabban is azt olvassuk, hogy a Francziaor-
szágból menekülő r. katli. szerzet-rendek elözönlik Angliát. 
Bizonjátja ezt a következő statisztika: Az 1836. évben 
Angliának mindössze csak 16 kolostora volt, ma van 
1052 s Island szigetén 592. Hogy mily rohamosan gya-
rapodott a számuk, a következő adatok igazolják : 1851-
ben volt 52 kolostor, 11 férfi- és 41 női kolostor, 1860-
ban már 160 (37 férfi- és 123 női), 1870-ben 299 (67 
férfi- és 232 női) s végül 1903-ban 918, és pedig 283 
férfi- és 635 női kolostor. íme így hálózza be a pápás 
propaganda a prot. Angliát és klerikalizálja annak gya-
korlati keresztyénségét. Ha ez így megy tovább, egy 
újabb reformáczióra lesz szükség az anglikán egyház 
körében. 

* 
* * 

Braziliában hódít a methodista gyülekezet protest. 
reformmozgalma a r. katholiczizmus körében. Azt olva-
som, hogy újabban igen sokan térnek át a róm. kath. 
egyházból a methodizmusra. így egy hiteles folyóirat 
szerint az 1904. évben 1504 felnőtt r. kath. ember és 
977 gyermek vétetett fel a methodista egyházközségbe 
s az 1906. évben 214 felnőtt és 133 gyermek, kik mind-
megannyian itt keresztelkedtek meg. Sőt San Paolo 
városában az egész gyülekezet jelénlétében tért át Ca-
valli Henrik páter, a korábbi parmai r. kath. lelkész, a 
methodista hitre. A methodizmus ereje tudvalevőleg annak 
missziói gyakorlatában, a bűnbánó megtérésre s az isteni 
kegyelem élvezetére való egyéni vallásos nevelésben 
van. A bünbánatról szóló tanban theol. felfogásunkat is 
megtisztította és gazdagította. A methodisták született 
misszionáriusok, a kik komoly bűnbánati gyakorlatokkal 
rendkívül sokat tettek az egyéni személyes vallásosság-
nak bizonyos meghatározott methodus szerinti bensőbbé 
és mélyebbé tételére. Hisz Wesley maga mondotta, hogy 
„az egész világ az én papságom". Közelebbről a 20— 
25 milliót számláló amerikai methodistáknak igen nagy 
érdemük van a rabszolgaság eltörlése körül. De rette-
gést és félelmet prédikáló keresztyénségük egyenes 
ellentéte az örömöt hirdető herrnhutianizmusnak. 

* 
* * 

A német missziói társulatok áldásos munkásságáról 
a következő lélekemelő adatokat olvassuk. Az 1906. 
évben 24 pogány missziói társulat működött, 613 fő- és 
2487 mellékállomáson, 485,553 keresztyén között. Szol-
gálatukban állott 1114 misszionárius, és pedig 874 fel-
avatott, 15 tanító, 16 missziói orvos és 209 segéd, ezeken 
felül 142 európai missziói nővér, a nős misszionáriusok 
nejei, 6785 bennszülött segéd (köztük 182 felavatott és 
2179 fizetett) és 3834 bennszülött tanító. A tanítók taní-
tottak 2733 iskolában, a melyek között 57 a középisko-
lának, 27 a tanítói szemináriumnak (794 növendékkel) 
s 8 a papi szemináriumnak (81 hallgatóval) a rangjában 
állott. Sőt 3 főiskolát is tartottak fenn. A tanulók száma 
volt 131,800, köztük 51 ezer leány. A misszió bevétele 
volt Németországban 6,935,805 márka, a keresztségre 
jelentkezők száma volt 52,256. Az 1906. év elején 81 
misszionárius állott útra készen. A 24 német pogány-
missziói társulat közül felemlítjük még a mohammedánok 
között működő ú. n. német keleti missziót is, a melynek 
12 misszionáriusa, 2 orvosa, 6 nővére, 7 bennszülött 
segéde, 6 bennszülött tanítója s 2 iskolája volt 102 
tanulóval (77 leánnyal). Évi bevétele volt 131,173 márka. 
E missziótársulatok működési köre az egész földkerek-
ségre s a legkülönbözőbb műveltségű emberfajokra ter-
jedt ki. A német koloniákon 11 társulat működött. S 
mégis a német missziói munkásság csak egy kicsi része 
az általános ker. missziónak, jegyzi meg szerényen a 
mi forrásunk. S mi magyarok ezzel szemben még a 
belmisszió feladataival sem vagyunk tisztában. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

NEKROLOG. 

BIERBRUNNER GUSZTÁV 
(1835—1907) 

Halála hírét sem gyászjelentés, sem privát érte-
sítés nem hozta meg lapunkhoz. Nem emlékezem, hogy 
elhunyta felől híradást olvastam volna a napilapokban 
is. Annál megdöbbentőbb volt, hogy a mult héten egy 
régi barátja: Kármán József újverbászi agg ref. lelki-
pásztor kezéből egyszerre csak nekrologját kaptam. Hát 
ilyen hirtelenül, ilyen észrevétlenül kell elmúlnia közü-
lünk még egy olyan embernek is, mint Bierbrunner 
Gusztáv ?! 

De nem ! Ha elhunyta felől azonnal nem értesül-
tünk is, lehetetlen, hogy az ő neve, emlékezete és érde-
mei feljegyzetlenül maradjanak, épen a Prot. Egyházi 
és Iskolai Lapok hasábjain, a melyeknek hosszú eszten-
dőkön át szorgalmas munkatársa vala! 

Emlékezzünk meg tehát róla s tegyük le sírjára 
utólag is hálás emlékezetünk babérágát! 

Bierbrunner Gusztáv a torontálmegyei Nagyszent-
miklóson született, 1835 aug. 3-án. Atyja, János, az 
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ottani újonnan keletkezett evang. gyülekezet lelkipász-
tora, anyja Polonyi Éva volt, Atyja lelkészi állásainak 
változásaival előbb Bnttyinba, azután Istvánfalvára (Hajdu-
sitz) került, s elemi iskoláit itt elvégezve, középiskolai 
éveit a nagybecskereki és temesvári piaristák intézetei-
ben, végül pedig Sopronban töltötte el. Atyja óhajtásá-
nak megfelelőleg a papi pályára lépvén, a pesti, még 
akkor közös protestáns papnevelő-intézet növendéke 
lett s egyike volt dr. Ballagi legkedvesebb tanítványai-
nak. Itt, a közös prot. intézetben szívta lelkébe azt a 
testvéries szellemet, a mely a magyarországi két evan-
géliomi egyház egyesítését, vagy legalább is a közös 
ezélok munkálására irányuló együttes munkálkodás meg-
valósítását igyekezett elérni, s a mely szellem élt benne 
utolsó leheletéig. Theologiai tanfolyama végeztével a 
berlini egyetem hallgatója lett; majd pedig hazatérve 
ós lelkészi vizsgálatának „praeclare" letétele után, 1863-
ban a pesti német evang. egyház segédlelkészévé és 
gimnáziumi segédtanárává választatott. 1867-ben a bács-
megyei ó-kéri gyülekezet hívta meg lelkipásztorává s 
élete Jtovábbi éveit ebben a gyülekezetben töltötte el, 
mint igazi lelkipásztor, fejlesztve, erősítve gyülekezetét 
úgy a lelkiekben, mint az anyagiakban. Házaséletét, 
a melyben odaadó, hűséges és munkálkodásra lelkesítő 
társa Hoffmann Alojzia vala, hat gyermekkel áldotta 
meg az Isten. De épen ebben a legboldogabb körben 
nagy megpróbáltatások alá is vetette az Úr az ő hűséges 
szolgáját. Gyermekei majdnem mind nagykorukban mul-
tak el oldala mellől s csak pár hónappal ezelőtt temette 
el egyik nagy leányát, úgy hogy hat gyermeke közül 
mindössze egy férjes leánya borulhatott koporsójára. 

Bierbrunner Gusztáv nemcsak az általa virágzásra 
emelt ó-kéri gyülekezetben tette azonban örökre áldotta 
nevét, hanem mély nyomokat hagyott maga után egyház-
megyéje, egyetemes egyháza és a magyar protestáns iro-
dalom terén is. Mint igazi lelkipásztor s mint tudásában 
kimagasló férfiú egyházmegyéjében s az egyetemes evang. 
egyházban igen jelentékeny pozicziókat foglalt el s nagy 
tekintélyben állott. Volt alesperes, főjegyző, számvevő; 
megírta a bácsszerémi esperesség monográfiáját, s ha 
alapos, rendszeres munkára volt szükség, annak elvége-
zéséből ő mindenkor legelső sorban kivette a maga 
részét, mint egyházmegyéje megbízottja. Ott szerepelt, 
míg ereje engedte, a bányakerület ós az egyetemes 
egyház gyűlésein és azoknak, komoly munkáiban is, és 
súlya, tekintélye mindenkor megvolt azok előtt, a kik 
az emberben az igazi értéket keresik. 

Munkabíróbb korában sűrűn ós számottevő súly-
lyal forgatta a tollat is. A Prot, Egyházi és Iskolai 
Lapban, a Protestáns Hetilapban, az Erdélyi Prot, Köz-
lönyben, az Evang. Egyli. és Iskolában gyakran jelentek 
meg figyelemreméltó czikkei. Irt s ki is nyomatott pár 
röpiratot, egy családi imakönyvet, több Vallásos füzetet; 
dolgozott az Új Magyar Athenasba, sőt még a politikai 
lapok hasábjain is becsületet. szerzett több czikkével a 
magyar prot. papságnak. 

Nem zárkózott el a közélettől sem. Bács-Bodrog-
megye bizottsági tagsággal tisztelte meg, s ő ott is a 
legderekabbak között állotta meg helyét. Szerette a 
társaságot is, a melynek szellemességével, anekdotázó 
és élczelő tehetségével mindenkor kedvelt tagja volt. 
Társaságát s barátait azonban szerette megválogatni. A 
hírhedt bácskai dinomdánomoknak, ivásnak, kártyázásnak 
sohasem volt barátja, s az ilyen módon mulatozó társa-
ságokat, mint művelt, nemes lelkű és papi ember, min-
denkor kerülte. Az ilyen társaság helyett inkább fel-
kereste néha, ízlése szerint kiválasztott, nem nagykörű 
barátait, vagy kedves kertjét, szőlejét, a melyeknek 
kezelésében szintén olyan odaadó, szeretetteljes mun-
kásnak bizonyította magát, mint az Úr kertjében és 
szőlejében. 

Mint ember s mint lelkipásztor, a legkellemesebb 
érintkezésű ember volt; de, érezve a saját súlyát s 
gondosan óva papi tekintélyét, a léha pajtáskodásra 
sohasem volt kapható. Épen ezzel nyerte meg a meg-
érdemelt tekintélyt, úgy gyülekezetében, mint egyháza 
magasabb köreiben és a közéletben. 

Élete szépen, harmonikusan, hűséges munkálko-
dásban, a megérdemelt megbecsültetés mellett folyt le, 
úgy, a miképen egy igazi lelkipásztoré lefolyhat. S az 
Úr, a kit szolgált, még halálában is megadta neki azt, 
a mit óhajtott. Mint régi barátja, Kármán József, a 
kinek adatait - e megemlékezés megírásánál felhasznál-
tuk, írja, a boldogult élete utolsó éveiben többször kife-
jezte, hogy ha már el kell hagynia e földet, bárcsak 
könnyű, hosszas, nehéz betegség nélküli lehetne innen 
való elválása. És a mit kivánt, teljesedett. Február 
14-én, a reggeli órákban, a mikor épen egy kis temetés 
elvégzésére készülődött, rosszullét fogta el. Szerető neje 
szavára ágyba feküdt s kissé megkönnyebbülve, három 
éves kis unokájával játszadozott, a mikor hirtelen vissza-
hanyatlott párnáira s szívszélhűdés által sújtatva, egy 
sóhajtásban visszaadta nemes lelkét teremtő Istenének. 

Váratlan elhunytának híre megdöbbentő hatással 
terjedt szét gyülekezetében s az egész megyében. De 
össze is hozta febr. 16-án végbement temetésére, részint 
személyökben, részint leveleikben és távirataikban mind-
azokat, a kik a boldogultat szeretni s becsülni meg-
tanulták. Koporsója felett a háznál, a tanítói kar gyász-
éneke után, Wagner Gusztáv Adolf újverbászi lelkész 
imádkozott; a boldogult által építtetett szép templomban 
pedig Petri Károly alesperes mondotta a gyászbeszédet, 
míg Ott Fülöp titeli lelkész az életrajzi adatokat olvasta 
fel, Az oltár elől a fiatalabb papság által kivitt koporsót 
az egyház elöljárósága vette át s vitte ki a temető 
csendes kertjébe. Itt, a sírnál Róth Béla óverbászi és 
Waclc Péter járeki lelkészek búcsúbeszédei után adták 
át a kihűlt porokat az anyaföldnek. 

A békén nyugvó porok felett, a feltámadás ama 
nagy napjáig, őrködjék az Úrnak gondviselése! Az el-
költözött nemes lélek emlékezete, pedig, legyen áldott 
kö :"<tüí;ik l 



IRODALOM. 

Újabban megjelent és hozzánk beküldött müvek: 
A Magyarhoni Prot. Egyház Története. A művelt 

közönség számára. Farkas József, Kovács Sándor és 
Pokoly József közreműködésével szerkesztette Zsilinszky 
Mihály. Az Athenaeum kiadása. Ára fűzve 14, vászonkö-
tésben 17, könyvtári kötésben 19 korona. Ismertetését 
legközelebb megkezdjük. 

Gazdák könyve, mezőgazdaság, állat-, baromfi ós 
selyemtenyésztés, méhes, gyümölcs- és konyhakertészet, 
szőlőmívelés, borkészítés, erdő, gazdasági építkezés, a 
gazdálkodás rendje, számvitel, földmérés, adó, egyletek, 
szövetkezetek, hasznos. tudnivalók. ír ta: István gazda 
(Rombay Dezső). Harmadik bővített kiadás. Kiadja a 
Franklin-Társulat. Ára kemény kötésben 4 K, Az or-
szágszerte ismert népies gazdasági írónak művét haszon-
nal olvashatja úgy a kezdő, mint a haladottabb gazda 
és hogy a jeles mű czéljának teljesen megfelelő, bizo-
nyítja az, hogy rövid idő alatt immár három kiadást 
ért. A 335 oldalra terjedő, számos rajzzal illusztrált 
könyv az egész mezőgazdaságnak világos, könnyen ért-
hető előadása, elmondja mindazt, a mi a gazdának szük-
séges és hasznos tudnivaló, ezért jó lélekkel ajánlhat-
juk minden gazdának. 

EGYHÁZ. 

Lelkész választások. A nagykeszi-i ref. gyülekezet 
Tóth Kálmán komáromi segédlelkészt, — a madi ref. 
gyülekezet Végh János esetónyi segédlelkószt, — a maros-
hévizi ref. gyülekezet Pálffy Endre, dési segédlelkószt, 
— a gyüdi ref. gyülekezet Széles Sándor nagypali lelkészt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Lelkészbeiktatás. Varga Béla, a köbölkúti ref. 
gyülekezet új lelkipásztora, a kit a hívek bizalma külföldi 
tanulmányútja alatt állított az Űr székébe, f. hó 3-án 
foglalta el lelkipásztori hivatalát, A hivatalos beiktatást 
Demjén Ferencz ér-olaszii lelkész végezte. 

A református egyház zsinata, mely f. hó 12-én 
nyitotta meg 7-dik ülésszakát, f. hó 14-én, a késő esti 
órákban végezte be tanácskozásait és napolta el iilóseit 
bizonytalan időre. Legfontosabb tárgyai a zsinat ez ülés-
szakának a törvényczikkeket megerősítő királyi záradék 
tudomásul vétele, a törvények kihirdetése s az azok 
életbe léptetése iránti intézkedések megtétele, továbbá 
az énekeskönyv megújításának a kérdése voltak. Az első 
napról más helyen számolunk be. A második és harmadik 
napról jövő heti számukban hozunk részletes tudósítást. 

Rabbinus a főrendiházban. Tolna vármegye kér-
vénye kapcsán pikáns ügy került szőnyegre a képviselő-
ház f. hó 7-diki ülésében: a zsidóságnak a főrendiház-
ban való képviseltetése. Tolna vármegye közönsége, hivat-
kozván arra, hogy a zsidó vallás recepta religió s a 
főrendiházi törvény szerint minden törvényesen bevett 
felekezet képviselve van a főrendiházban, kérvényt inté-
zett a képviselőházhoz, hogy a zsidó vallásnak eme 
képviseltetése ügyében tegye meg a szükséges lépése-
ket. A kérvényi bizottság, tekintettel arra, hogy a ma-
gyarországi zsidóság egyházi tekintetben országos szerve-
zettel nem rendelkezik, sem pedig olyan főpapjai és 
világi móltóságai nincsenek, a kik a törvény alapján a 
főrendiházban helyet foglalhatnának, azzal a vélemény-
nyel terjesztette Tolna vármegye kérvényét a ház elé, 

hogy a kérés ez idő szerint nem teljesíthető. A független-
ségi párt azonban állást foglalt a kérelem mellett, s 
ennek folytán a ház, a kérvényi bizottság véleményét 
mellőzve, Tolna megye kérvényét tanulmányozás végett 
kiadta a kormánynak. — Miután törvény szerint minden 
recepta religio képviseltetési joggal bír a főrendiházban, 
nincs semmi kifogásunk az ellen, hogy a magyarországi 
zsidóság ehhez a képviselethez hozzá is jusson. Egyet 
azonban hangsúlyoznunk kell, és ez az, hogy mindaddig, 
a míg a magyarországi zsidóság csak abban a gyülekezeti 
szervezetlenségben és abban a benső szétszakadozottság-
ban él, a melyben jelenleg van, a főrendiházi képvise-
letet meg nem nyerheti. Annak első és elengedhetetlen 
feltétele szerintünk az, hogy a magyar zsidóság megal-
kossa egyházi, egységes konstituczióját. Második feltótele 
pedig az, hogy gondoskodjék gyülekezeteinek megfelelő 
képzettségű, magyarul tudó s magyar állampolgár papok-
kal való ellátásáról. A míg ezek, de legfőkópen az elől 
említett dolog, meg nem történnek, addig a főrendiházi-
törvények a bevett egyházak képviseltetésére vonatkozó 
rendelkezése a magyarországi zsidóságra nézve semmi-
képen sem léphet érvénybe' mert hiányoznak az ahhoz 
szükséges előfeltételek. 

Gerhardt-emlékünnep. Gerhardt Pálnak, a nagy prot. 
egyházi költő születésének 300-ik évfordulója alkalmá-
ból, e hó 18-án este fél 8 órakor, a német ref. templom-
ban (Hold-u. 20.) jótékonyczólú hangverseny lesz, mely-
nek jövedelme a betegápoló és szegényeket gyámolító 
új diakonissza-állomásnak jut. A hangversenyen több 
Gerhardt-féle éneket s más nagyobb szabású művet fog-
nak előadni, a következő művészek közreműködésével : 
Palotai Békéi Józsa úrnő (hegedű), Fröhlich Feodora 
k. a. (ének), Ozanic Antónia k. a. (ének), Mosshammer 
Román tanár (hárfa), Pasoldt K. (hegedű) Clement K. és 
Victor János (orgona) és Neuhauser tanár (férfikarával). 
Jegyek 4 és 2 koronáért, családjegyek 3 személyre 4 
koronáért kaphatók az egyházi hivatalban (Alkotmány-
utcza 15. sz. földsz.) 

Régi nagyjaink emléke. A Debreczeni Prot. Lap 
írja, hogy a debreczeni Csokonai-kör mozgalmat indított 
az iránt, hogy Diószegi Sámuel debreczeni ref. lelkész-
nek, az első Magyar füvészkönyv írójának s Fazekas 
Mihálynak, a ki a könyv megírásában társa volt, szobrot 
állítson. E czélból gyűjtést indított s kérelmet intézett 
már a tiszántúli egyházkerülethez, a kollégiumhoz, a 
debreczeni, hajdúböszörményi, hajdúnánási és kecskeméti 
ev. ref. egyházhoz és Debreczen szabad királyi városához 
is. Reméli a Csokonai-kör, hogy az emlékmű létesítésére 
szükséges 3000 kor. minél előbb együtt lesz. Diószegi 
utódai már 1000 koronát adtak erre a czélra. 

Kitért zsidók. A pesti zsidó hitközség rabbija évi 
jelentésében arról is beszámol, hogy hány zsidó tért át 
a keresztyén vallásra, viszont hány keresztyén lett zsidóvá. 
Adatai szerint 1906-ban 238 zsidó keresztelkedett ki, a 
kik közül azonban 152 vidéki volt, a kik, hogy áttéré-
süket feltűnés nélkül hajthassák végre, a fővárosba jöttek 
fel. A kikeresztelkedettekkel szemben 72 keresztyén 
ember lett zsidóvá. 

A dunántúli ref. egyházkerület új főgondnoka. 
A Hegedűs Sándor elhunyta folytán megüresedett dunán-
túli egyházkerületi főgondnoki szék immár be van töltve. 
A beérkezett gyülekezeti szavazatokat f. hó 10-én bon-
totta fel Komáromban az e czélból kiküldött bizottság. 
Beadatott összesen 289 érvényes szavazat. Ebből gróf 
Tisza Istvánra esett 265, báró Wesselényi Miklósra 17, 
Thaly Kálmánra 3, Sárközy Aurélra 1, Eötvös Károlyra 1, 
Kalocsay M.-ra 1, dr. Darányi Ignáczra 1 szavazat. E 



szerint gróf Tisza István 241 szótöbbséggel főgondnokká 
választatott. — A választást, eltekintve minden politikai 
szemponttól, pusztán egyházi szempontból csak megnyug-
vással és helyesléssel vehetjük tudomásul. Gróf Tisza 
István, a maga nagy tudásával, egyházias buzgóságával 
valóban vezérségre hivatott férfiú a magyar ref. egyház-
ban. Teljesen méltó tehát arra, hogy egy egyházkerület 
főgondnoki székén üljön. — A dunántúli ref. egyházkerület 
zsinati képviselői f. hó 12-én, a zsinat alkalmával, üdvö-
zölték testületileg az új főgondnokot. 

Egyházi aranykönyv. A rákosszentmihályi ref. 
missziói egyház javára közelebbről a következő kegyes 
adományok folytak be: a vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztérium a múzeumok és könyvtárak országos tanácsa 
által az egyház népkönyvtára gyarapítására 600 kor. ; 
Budapest székesfőváros tanácsa templomalapra 300 kor.; 
ugyanezen czélra: Bognár János rákosszentmihályi ház-
tulajdonos és egyháztanácsos 800 kor.; Krajcsovits 
Ignácz rákosszentmihályi (róm. kath.) birtokos 478 kor.; 
Szandovits Jakab rákosszentmihályi (róni. kath.) ügynök 
140 kor. ; Hamar István budapesti ref. theol. akad. 
tanár 10 kor.; Bethania-egylet egyházi sorsjegy-nyere-
mény visszaadása által 16 kor.; Bognár János (fentebbi) 
hasonlóképen 8 kor.; egy névtelen hasonlóképen 4 kor.; 
végül Karácsony Lajos helybeli egyháztanácsos közszük-
ségek fedezésére 30 kor. összesen 2386 kor. Fogadják 
a nevezettek ifjú gyülekezetünk részéről ezen az úton 
is az egyháztanács hálás köszönetét! Rákosszentmihály, 
1907- márcz. 5-én. Benke István, ref. missziói lelkész, 
Kecskeméthy Yincze, gondnok. 

I S K O L A . 

A kolozsvári ref. theol. tanári kar kiegészítése. 
Az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsa, legkö-
zelebb tartott ülésében kimondotta, hogy a kolozsvári 
ref. theol. fakultáson, Molnár Albert elhunyta óta üresen 
álló ötödik tanszék betöltése iránt megteszi az előkészítő 
lépéseket. 

Tanári kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Pap János és Hemzö Lajos tanárokat a kar-
czagi ref. főgimnáziumhoz rendes tanárokká kinevezte, 
illetve az államilag kinevezett tanárok létszámába átvette. 

A nemzetiségi egyházak és a népiskolai törvény-
javaslatok. A görög keleti román egyház püspöki kara 
f. hó 7-én memorandumot nyújtott át a kultuszminiszter-
nek, a melyben az új népiskolai törvényjavaslatnak egy-
házukra nézve sérelmes pontjai ellen panaszolnak. Meg-
ütközéssel konstatálják, hogy e javaslatokra nézve nem 
adtak alkalmat az egyházaknak arra, hogy véleményüket 
nyilvántíhassák, s ebben az egyben teljesen igazuk is 
van. Továbbmenőleg kifogásolják a tervbe vett tanítói 
fizetés és korpótlék magasságát, mert az elviselhetetlen 
terheket róna a fentartókra. Kifogásolják a javaslat 
8., 15., 20., 21. és 26. pontjait, a melyek sértik az egyházi 
autonomiát s kérik a minisztert a javaslat visszavonására. 
A kultuszminiszter átvette a memorandumot, kijelentette 
azonban, hogy aligha lesz abban a helyzetben, hogy a 
javaslatnak az állami érdekeket biztosító pontjain lényeges 
változtatásokat tehessen. Végül pedig felhívta a püspö-
köket, hogy befolyásukat érvényesítsék abban az irány-
ban, hogy a megokolatlan és egyházukra és híveikre 
ártalmas agitáczió megszűnjék. Hír szerint a görög kath. 
püspöki kar is csatlakozik tiltakozásával a román püs-
pökökhöz. A nemzetiségi képviselők pedig határozott 

obstrukcziót indítottak meg a törvényjavaslat ellen a 
képviselőházban, azonban minden eredmény nélkül. 

Városok adományai a ref. nöképzés czóljaira. 
Szatmár-Németi város törvényhatósága a ref. felsőbb 
leányiskola intenátusára 12,000 korona, — Miskolcz város 
képviselőtestülete a ref. felsőbb-leányiskola felszerelési 
költségeire 10,000 korona segélyt szavazott meg. 

Az iskolai törvényjavaslatok a képviselőházban 
A képviselőház f. hó 9-én kezdte meg az állami tanítók 
fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalását s 
14-én végezte be. A vitában, egy demokrata kivételével, 
csupán nemzetiségi képviselők vettek részt, hangoztatván 
ismeretes sérelmi szólamaikat s kívánva a javaslatok 
visszavonását. Az általános tárgyalás végén gr. Apponyi 
kultuszminiszter hosszabb beszédben válaszolt a felszóla-
lásokra s védte a javaslat rendelkezéseit. Beszédének 
bennünket, iskolafentartó egyházakat közelről érdeklő 
kijelentése az volt, hogy az iskolák teljes államosításá-
nak egyáltalán nem híve, s ha a törvényhozás ezt mégis 
keresztül akarná vinni, ahhoz más minisztert kellene 
keresnie. 

Pályázat. A Magyar Pedagógiai Társaság pályá-
zatot hirdet a következő tárgyra: Készíttessék el az 
eddigi irodalom s esetleges levéltári kutatások fölhasználá-
sával gróf Brunswick Terézia életrajza, különös tekintet-
tel a magyar gyermekkertek alapítása körüli érdemeire. 
A pályadíj néhai György Aladár hagyományából 200 ko-
rona. A jutalomtételre bárki versenyezhet magyar nyelvű 
dolgozattal, mely azonban három nyomtatott ívnél többre 
ne terjedjen. A pályaművek a Magyar Pedagógia Társa-
ság titkári hivatalánál (titkár: dr. Gyulai Ágost, Buda-
pest, I., Lógody-utcza 33.) legkésőbb 1908. évi szeptem-
ber hó l-ig nyújtandók be. A pályairatok negyedrétben, 
tisztán írva, lapszámozva és kötve legyenek. A szerző 
nevét, állását és lakását tartalmazó zárt pecsétes levé-
len ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű homlokán 
olvasható. A jutalom a viszonylag legjobb munkának 
csak az esetben adatik ki, ha az magában véve is mél-
tónak találtatik a díjazásra. A pályadíj a művek bírálata 
után a Társaság 1909. évi január havi elnökségi ülésén 
fog odaítéltetni s a pályázat eredménye az 1909. évi 
nagygyűlésen fog kihirdettetni. A nyertes pályamű a Tár-
saság folyóiratában fog közzététetni! a szokásos tisztelet-
díj engedélyezése mellett. Föntartatik a szerzőnek azon 
joga, hogy a Magyar Pedagógiában megjelent dolgozat-
ból tetszés szerinti példányban különnyomatot készít-
tethessen. 

EGYESÜLET. 

A pápai ref. nőegylet, a legközelebb megtartott 
közgyűlésen felolvasott titkári jelentés szerint, a mult 
esztendőben 406 koronát fordított segélyezésekre és val-
lásos iratok terjesztésére. Tíz éves fennállása alatt a ne-
vezett czélokra 3000 koronánál többet adott ki, s alap-
tőkéje 4000 korona. Sajnálattal vette tudomásul az 
egyesület Baranyay Zsigmondnénak az elnöknői tisztről 
való lemondását, s érdemei jegyzőkönyvbe iktatása után 
helyébe Kiss Ernőnét, az eddigi alelnöknőt, ennek helyébe 
pedig Tikár Kálmánnét választotta meg. 

A szentgáli ref. nöegyesület febr. 24 én tartotta 
meg közgyűlését. Az egyesület, három évi fennállása alatt, 
azonkívül, hogy kivette részét a gyülekezeti jótékony 
munkálkodás terén, a tagok filléreiből 900 korona tőkét 
gyűjtött. A mult esztendőben felruházott 12 szegény 



gyermeket, tankönyvsegélyben részesítette a szegény 
iskolásokat s a gyülekezet szegényei közül többeket 
ruhával és tüzelőfával látott el. 

A Magy. Prot. Irodalmi Társaság választmánya 
f. hó 12-én ülést tartott Budapesten, Zsilinszky Mihály 
és Antal Gábor püspök elnöklete alatt. Zsilinszky Mihály 
kegyeletes szavakkal emlékezett meg az elhunyt elnöknek, 
Hegediis Sándornak, a Társaság ügyei körül szerzett 
elévülhetetlen érdemeiről. Ezeket a választmány jegyző-
könyvében örökítette meg, s kimondta, hogy Hegediis 
Sándor emlékét egy külön ünnepélyen fogja feleleve-
níteni. Az elnöki teendők ellátásával ideiglenesen Zsi-
linszky Mihály alelnök bízatott meg. Ezután a mult évi 
számadásokról szóló jelentést hallgatta meg a választ-
mány s intézkedéseket tett a szégyenletesen nagy tagdíj-
hátralékok behajtása, illetve a nem fizetőknek a tagok 
sorából leendő törlése iránt. Megállapíttatott a folyó 
évi költségvetés, a mely bizony csak 89 K 99 fillér 
felesleget mutat. A folyó évi kiadványok lesznek: a Szemle, 
az Egyháztört. Adattár VH-dik kötetete, monografiaképen 
dr. Masznyik E. Jézus életének második része, a Házi 
Kincstárban Raffai Sándor: Jézus példázatai és a Koszorú 
újabb 10 füzete. Ez utóbbinak a mecaenása Hegediis 
Sándorban kidőlvén, a választmány elhatározta, hogy 
a költségek összehozására egyfelől gyűjtést indít, más-
felől pedig az egyházkerületeket kéri fel bizonyos számú 
példányoknak, főként a missziói egyházakban és a 
szórványokban leendő kiosztás czéljából, megrendelésére. 
A kálvinizmus jelentőségét és hatását illető irodalmi 
pályázat meddő maradván, a választmány azt határozta, 
hogy 1909-re egy oly munkát készíttet, különböző szer-
zők által, a melyben Kálvin sokoldalú személyiségének 
különböző vonásai mutattassanak fel. A Társaság köz-
és diszgyűlése, a hajdúböszörményi Bocskay-szobor lelep-
lezésével kapcsolatban, jún. 1—3. napjaira tűzetett ki. 
Az orsz. ref. tanáregyesület kérését, az Iskolatörténeti 
Adattár támogatását illetőleg, a pénztár szorult helyzetét 
tekintve, nem teljesíthette a választmány. Jelentést tett 
végül a titkár a Hegyi Józsefnó-féle hagyaték ügyéről 
is, s a választmány véleménye az volt, hogy ebben az 
ügyben lehetőleg egyezség hozassék létre a végrendeletet 
megtámadó rokonok és a Társaság között. 

Az evang. ker. ifjúsági egyesületek magyarországi 
nemzeti bizottsága legutóbb tartott ülésén elhatározta, 
hogy a genfi központi bizottság anyagi támogatásával, 
az ifjúsági egyesületek ügyeinek előmozdítása végett, 
utazó-titkári állást tervez. Erre az állásra a bizottság 
Kónya Gábor szeghalmi ref. segédlelkészt óhajtja meg-
nyerni. 

Protestáns világgyülés liómában. Május 22—23-án 
a protestáns vasárnapi iskolák világszövetsége gyűlést 
tart Romában. A magyar vasárnapi iskolás tanítók köziil 
is többen el mennek a gyűlésre. A kik e gyűlésen részt-
venni szándékoznak, jelentkezzenek Viktor János elnök-
nél Budapesten (Hold-u. 17. sz.), hogy kedvezményes 
vasúti jegyek iránt idejében intézkedhessek. Az útikölt-
ség oda és vissza mintegy 105 korona. Bizony szép 
dolog volna, ha erre a gyűlésre a magyar protestánsok 
imponáló számban felvonulnának. 

GYÁSZROVAT. 

Makláry Károly, sajókereszturi lelkész, volt egy-
házmegyei tanácsbíró, 69-dik évében, rövid szenvedés 
után, f. hó 3-áu elhunyt. Temetésén imát Nagy Ignácz 

esperes, egyházi beszédet dr. Tüdős István miskolczi 
lelkész mondott. 

Kiss Péter , galgagyörki evang. lelkész, 72 éves 
korában elhunyt. 

Legyen áldott emlékezetük ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia, vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Az Első Leánykiházasító Egylet mint szövetke-
zethez (Gyermek- és életbiztosító intézet, Budapest, VI., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban) f. év február 
havában 1.879,400 K értékű biztosítási ajánlat nyújta-
tott be és 1.618,200 K értékű biztosítási kötvény állít-
tatott ki. Biztosítási összegek fejében 101,414 K 58 íill. 
fizettetett ki. 1907 január 1-től február 28-áig bezárólag 
3.720,600 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be ós 
3.282,000 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosított összegek fejében a folyó évben 202,040 K 
58 fill. és az intézet fennállása óta 11.405,286 K 49 fill. 
fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás 
minden nemével foglalkozik, a legolcsóbb díjtételek és 
legelőnyösebb feltételek mellett. 

Egy perez is elég az ember életében ahhoz, hogy 
jövőjét, boldogságát megalapíthassa. Mégis hányan van-
nak, a kik mind csak egy percczel késtek el onnan, a 
hol ezt osztogatják. Ne mulassza hát el senki se magát 
egy pontosan járó órával ellátni. Ilyent 5 évi írásbeli 
jótállás mellett előnyös részletfizetésre is szállít és kivá-
natra képes árjegyzéket küld Polgár Kálmán órásmester 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 29. 

Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-



nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

A Bór - é s Lilhion-tartalmú, t e r m é s z e t e s és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szinte-IApóczi Sdlvutorfori'ás-vállalat 

JBudapent, V., Itudolfrakpart 8. 

l f t Í I E ¥ 7 l T C T forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkttll töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán, 

S Z T , L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Tél i f ü r d ö k ú r a 
a S Z E N T - L Ü K Á C S - F Ü R D Ö B E N . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-
= = = = = merítő prospektust küld ingyen a . 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 
^ t t t t t MMMMMMM^ 

Tanítók, jegyzők, hivatalnokok vidéken szép ^ ^ 
mellékkeresetre (nem részlet, sem biztosítás) jtty 

tehetnek szert. jx & jt jt 
Levelet „A 24" alatt GOLDBERGER hirdetési 
iroda, BUDAPEST, Váczi-utcza 20. továbbít. 

m T® 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-uteza II. sz. (Tisztviselő-

telep), 
P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

P i a n i n ó k . 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

it mi 
szorulnak 

Csak arra 
ügyelni, hogy 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Újvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepetsl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ Ví., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz : Széchényi-u. 14 

| Ha lász H uber t 
p BUDAPEST 
8 1 Gyár é s iroda: VII ker , Angol-utcza 23 
p f ) 0 0 0 

Előállít egyszerű és különfde színezésű czementlapokat, 
^ ^ csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 

mííkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
^ t j elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-

kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 
továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

S ü l ü L L E R J Á N O S 

M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII., Csömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 



ODEON Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyeb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
IOOO opera.- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
ígyetem-utcza 5. szám. 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Világhírű 

FONOTIPIA AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedű-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Fuss, 
Oresto Luppi stb. leghírneve-
=== sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói. 

fl miűshírű fleol-hnrmoniumoh 
a kisebb orgonákat helyettesitik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. - Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélí Ingyen és bérmentve. 

Templomok,, iskolák,dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/o kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
witő-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.—korona.. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék k é r e n f . 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. ós kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t l ö ö l - b e n . 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél)) és 
«Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és plismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Ár jegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Orgonaópítési műintézet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YII., Garay-utcza 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiáilít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, n.emes-
bangú orgonakat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

M A G Y A R J E L Z Á L O G - H I T E L B A N K . 
H I K D E T M É N Y. 

A MAGYAR JELZÁLOG-HITELBANK t. cz. részvényesei az 
1907. márczius hó 27-ik napján déli 12 órakor a bank helyiségei-
ben (V., Nádor-utcza 7.) tartandó 

XXXVIII-dik rendes közgyűlésére 
ezennel tisztelettel meghívatnak. 

N A P I R E N D . 
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság jelentése az 1906. 

üzletévről. 
2. Az 1906. évi mérleg megállapítása, a felmentvény megadása. 
3. Határozathozatal a tiszta nyereség hovafordítása iránt. 

A részvények letehetök: 
BUDAPESTEN: a bank főpénztáránál (V., Nádor-utcza 7.) 

és a Magyar Leszámítoló és Pénzváltóbanknál; 
BECSBEN: az „Union-Banknál"; 
PÁRISBAN : a „Société Générale pour favoriser le dévelop-

pement du Commerce pt de TIndustrie en Francé" ez. banknál. 
Az igazgatóság'. 

Alapszabályok kivonata. 
23. §. Húsz részvény tulajdona egy szavazatra jogosít. -
24. §. Részvényesek, kik szavazójogukkal élni akarnak, 

kötelesek a közgyűlés összeillése előtt legalább 8 nappal részvé-
nyeiket térítvény mellett letéteményezni; a letéteményezés a bank 
pénztáránál, vagy más, a hírlapokban kijelölt helyeken eszközlendő. 

25. §, A szavazójog személyesen, vagy meghatalmazott által 
gyakorolható. Meghatalmazás csak részvényesnek adható. Testüle-
tek, intézetek és kereskedelmi czégek, továbbá nők és kiskorúak 
a közgyűlésen törvényes képviselőjük által vehetnek részt, ha azok 
különben részvényesek nem volnának is. 

Azoknak, kik szavazójogukat igazolták, a részvények és az 
utánok járó szavazatok számának megjelölésével ellátott igazoló-
jegyek adatnak ki. A részvények a részvényes által sajátkezűleg 
aláírandó jegyzékbe, számszerű sorrendben és pedig a Magyar 
Jelzálog-Hitelbanknál egy, minden egyéb letethelyen két példány-
ban bejegyzendők. A letevő a letett részvényekről téritvényt nyer 
és á részvények annakidején a közgyűlés megtartása után, csakis 
ezen térítvények visszaadása mellett fognak neki kiszolgáltatni. 

Az 1906. évi mérleg 1907. márczius hó 17-től kezdve a t. 
cz. részvényesek rendelkezésére áll. 



M e c h a n i k a . Ü v e g t e c h n i k a . 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára . 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
t a n s z e r K é s z í t ő i n t é z e t e , 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és köl tségvetések ingyen és bérmentve . 

Ajánlások : A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 20025l.sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

Orgona-harmóniumok. K Á L L A I M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A v a l ó d i Kál la i - fé le „ G L Ó R I A " m o 
= t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n =s 

Budapest,VI. Nagymező-u.43. 
s z á T! a l a t t l é t e z n e k . 

T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . >* 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" ben-
zinmotorait és benzin-
motoros cséplőkészle-
teit 3-5 évi részletfizetésre 

A ki t e h á t v a l ó d i Kál lai „Gló-
r ia" m o t o ' t a k a r v e n n i , a z 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 
s z a <értő 

H a s z n á l t g ő z c s é p l ő - - k é s z . l e t e l s : c s e r é b e i s - v é t e t -
.= ixels:- — T e s s é l c á.i\La.pot k é r n i . = = = = = 

A gyönyörű hang, melyet a világhírű ós elismert legjobb gvárt-
luáüyá amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszsrgyár. 

STOWASSER J • hangszergyáros; 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, müvéizek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá a ján l ja sa j á t gyárában készült , el ismert legkiválóbb minőségű összes 
hJ.ros-. vonós- < ® fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett 

§ — — 1 Hangfokozó-gerenda !mbl?mefy 
hegedű, gordonka , beil lesztése után 
sokkal jobb , erősebb és lágyabb 
hangot nyer, (Biztos siker.) Hege-
dűbe l i i i i i ^ r<>k»7 .4 Í - s '< i r en< la ja-

v í tássa l 4 f r t . 
Kezesség minden egyes hangszerné l . 

Legnagyobb gyár és raktár 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 
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mi 

tó 

P o n t o s és 
l e g j o b b ORAR = 5 e v i = 

jótállás mellett! 

szentedények, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak g t f - rész le t f ize tésre i s ! 

Jutányos 
árak! 

javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

5 * 
7>m 
7* 
7* 
tm 
7* 
7m 
7m 
rm 
zm 
7* 
tm 
tm 

z* 
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7W 
7m 
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7m 
7* 
7m 
7* 

SP & 

Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, inely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
tatok. Iskolával 30 forinttól 

feljebb. 
Az ös szes hangszerek j av í t ása kü-
lönleges, szakszerű pon tosságga l , 
ju tányos á r b a n ; j tezesség minden 

egyes hangszernél . 
Ár jegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, k ívánat ra bérmentve kül-

detik. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BÜDAPESTKN. 3 7 , 7 9 0 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS- ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 k o r . 
Negyed oldal 10 kor , 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX. , Ká lv in - té r 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e lól izelcs i és h i rde t é s i díjai? s tb . 

in tózendök . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 ko r . 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c s i k k : Virágvasárnapon. H. I. — Én vagyok az út, élet és igazság. Andrássy Kálmán. — T á r c z a : Krisztus. 
Baja Mihály. — B e l f ö l d : A ref. zsinat VH-dik ülésszaka. H. 1. — Az orsz. ref. lelkészegyesület alapszabálytervezete. 
Szuhay Benedek és Hamar István. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko l a . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — Hir-
d e t é s e k . 

Virágvasárnap on. 
Nehezen bontakozik ki a természet a der-

mesztő téi által reá vetett bilincsekből! Félve leb-
benti meg szárnyát a tavaszi szellő ! Fecske, gólya 
nem merte még felkeresni tájainkat! Lassú, nehéz 
az ébredés körülöttünk! 

De nemcsak körülöttünk, — közöttünk, ben-
nünk is lassú és Dehéz. 

A tél dermesztő hidegének lassú engedése, 
a tavasz félénk közelgetése, a zefirnek es a boreász-
nak sűrű összecsapása, mintha . . . mintha muta-
tója volna lelki világunk, egyházi életünk lassú, 
nehéz ébredezésének s annak a szeretetlen harcz-
nak, a mely mindenkor megindul közöttünk, vala-
hányszor csak a haladás tavaszi szellője bontogatni 
kezdi szárnyait egy-egy jó, nemes, az egyház és 
a valláserkölcsi élet javát czélzó eszmében, terve-
zetben ! A keltegető szó a legtöbb helyen meg-
hallgattatás nélkül marad; — óh! mert nehéz 
felkelni a kényelemnek, a nemtörődömségnek puha 
párnájáról! A hol meg visszhangra talál, ott a 
visszhang zavarosan, az előítéletnek, a kicsinylés-
nek, a gyanúsításnak hangjaival keveredve térül 
vissza! 

Láttára mindezeknek, félelem, aggódás fog-
hatná el lelkünket egyházunk sorsa iránt. De nem ! 
ha szorongattatunk is, de kétségbe nem esünk! 

Bármily hosszú, zordon legyen is a tél, bár-
mennyire kiölni látszik is az életet, — napjai 
megszámláltattak az Örökkévaló előtt. Hatalmának 
meg kell törnie! El kell jönnie a tavasznak s fel 
keli támadnia az életnek és a virulásnak! 

Egyházi, valláserkölcsi életünk terén is vastag 
rétegben fekszik még sok helyen, sok hajlatban 
a közönynek, nemtörődömségnek, élettelenségnek 
hótakarója; még sok lelket tart nehéz bilincsben 
a hitetlenség és az egyháziatlanság; sok rekeszből 
még a szeretetlenségnek zordon szele tör elő a 
jobb lelkek által tiltetgetni próbált gyenge plán-
tákra; — de ennek a télnek is végének kell sza-
kadnia, mihelyt reánk ragyogtatja az Örökkévaló 
az ő kegyelme napjának életet fakasztó sugarait! 

Isten kegyelmének életet fakasztó napja : meg-
váltó Krisztusunk! Könyörgünk hozzád a mai 
napon : hintsd reánk sugaraidat, hogy vége lehes-
sen hosszú, keserves telünknek s eljöhessen hoz-
zánk az új élet tavasza! H. I. 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustiess'-szel portaianítandók 
a t i i d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétkiildi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a k o d j u n k u t ó n z a t o l i t ó l . U t a s í t á s o k i n g y e n . 



Én vagyok az út, élet és igazság. 
— Nagypénteken. — 

Munkácsy „Golgotája" itt van íróasztalom fölött. 
El-elnézem és elgondolkodom. Mozgó érzelmeket, gondo-
latokat keresek a mozdulatlan alakoknál s — mintha 
dobbannának a szívek s óletfény gyúlna az arczokon. 
Ezeknek az érzelmeknek mind át kellett hullámzani 
Munkácsy szívén s még mennyi érzelemnek átviharzanl 
mennyi gondolatnak átczikázni! . . . Nem csoda, ha oly 
korán felemésztette a lélek bérházát s lett a vége, a 
mi lett! 

Csak a Golgotán is hányféle indulat viaskodik! 
Hanem azért egy örvényből tört fel mindannyia: valami 
kiváló jó dolgot képzeltek cselekedni ezzel ós ebben. 
A földi javaiban dúskáló papi szentség Jahvéra apellált: 
„jobb, hogy ő vesszen, mint mi!" A politikai hatalom 
— a népnek kereste kedvét halála által. A nép, az 
istenadta nép, nem törődött a szájába adott jelszóval, 
csak annál inkább ordítozá: „feszítsd meg őt!" 

Az áldozat pedig, mint jó előre meg vala írva, 
száját sem nyitá, se zokszóra, se kárhoztatásra; — 
„engedelmes volt mindhalálig." 

A Golgota emlékünnepe eszmélkedésre kényszerít 
s keresem a dolgok értelmét. 

A dolgok értelme: — az élet egyedüli java. 
Ma is, szinte örvényszerűen kavarog körültünk 

az élet javai után való törekvés. Bizony, nem jó volna 
a Krisztusnak közénk jőni! 

Ertjük-e már mi az élet javát?! Sokszor elünyö-
lődöm e téma fölött. Most még inkább. Alkalomszerűnek 
tartom az élet könyvének egy részletére irányítani a 
figyelmet, mely meg van írva Máténál a 16-dik részben, 
21—26. versekben. Csodálatos mély és igaz értelme van 
ez írásnak, melyben az emberi törekvések és csalódá-
sokra veti fényét az isteni lélek. 

Krisztus már látja a Golgota keresztjét s erre 
figyelmezteti tanítványait. Ezek szívében épen ellenkező 
vágy színezi ki a remélt dicsőséget s ez a vágy szólal 
meg Péterben: „távol legyen Uram a szenvedés! . . . 
kedvezz inkább magadnak!" Ez az egyik kiemelkedő 
mozzanat. A másik a Krisztus bosszús fenyegetése: 
„távozz tőlem Sátán! . . . bosszantásomra vagy nekem; 
mert nem vagy bölcs az isteni, — hanem csak az em-
beri dolgokban !" 

Képzelem, hogy meg volt lepődve Péter! . . . 
Vájjon utódai bölcsebbek voltak-e az isteni dolgokban? 

Világosan látható, hogy Mester és tanítvány nem 
egy pontban nézték az élet javát. 

Krisztus szenvedéshez készült s ment neki egye-
nesen, az Atya akarata szerint, annak lelke által erő-
sítve. Ebben látta az isteni dolgokban való bölcseséget. 
Péter a szenvedéseket kerülné, a kedvező viszonyokat 
keresné. Ebben látta az emberi dolgokban való bölcse-
séget. Krisztus pedig a Péter látásában a Sátán lelkére 
mutatott. Sőt a 25-dik vers szerint világosan utal az 

élet törvényére, mely szerint „valaki akarja az ő életét 
megtartani, — elveszíti azt; és valaki elveszíti az ő 
életét, énérettem, — megtalálja azt!" 

A Golgota ünnepe — a szenvedés dicsősége; a 
feltalált és soha el nem muló élet dicsősége. A könnyű 
élet útja — pusztulás. 

Bizony megérdemli, hogy nemcsak egyházi, hanem 
általános társadalmi életünk zavaros vizei felett, hullám-
csillapítónak, költögessük a Krisztust is; — hiszen, 
elvégre, Öt is jó néha megkérdezni nekünk, a kik köve-
tőinek mondjuk, — már t. i. a kik mondjuk! — magun-
kat. Mert bizony-bizony, elemi erővel dolgozik bennünk 
az élet kedvező oldalának keresése, a nehézségektől 
való irtózás s világért sem hinnénk el, ha élő szavával 
mondaná is Krisztusunk: a Sátán tanácsa az! Pedig 
hát így mutatja az élet útját a magunk látó lelke is, 
ha egy kissé kinyitjuk a szemünket. 

Hagyjuk el a Krisztust, hadd vezessen a legújabb 
természettudomány, a kétszerkettő. Mindenütt azt talál-
juk, hogy az élet-erély tartalma és fejlődése a megfelelő 
mozgástól függ. Emberi életünk erői, akár testiek, akár 
szellemiek, akár erkölcsiek, szintén az egyetemes élet 
törvényei alatt élhetnek, fejlődhetnek és pedig csakis 
összhangzatos egymásra hatásban. Az ép test, ép lélek, 
tiszta erkölcs: oly szentháromság volt régi időtől, mely-
nek igazságát a kétszerkettő ma is megerősíti. Kellő 
munkában, — vagy mondjuk: mozgásban edzeni a tes-
tet ; az élet igazságainak, rejtélyeinek kutatásában edzeni 
a szellemet; a felebaráti szeretet gyakorlásában, — álta-
lában segítő hatásban edzeni az erkölcsi erőt: mind e 
munkák, mint erőgyűjtő gyakorlatok, általános jóérzést, 
nemes erélyt, kitartó ellenállást, győző diadalt szereznek. 
Vagy köznapi nyelven: megteremtik és fölhalmozzák az 
anyagi, szellemi és erkölcsi javakat. Az erő — gyakor-
lásban nő és uralkodik. Az emberre vonatkozólag, külö-
nösen az erkölcsi erő, mint a küzdelemben edzett ellen-
álló erély és munkás türelem, jő számításba. Csodásan 
képesíti a lelket, szembeszállani és legyűrni a nehéz-
ségeket. Szinte keresi a Sátánt is, hogy birokra keljen 
vele s nyakára hágjon. 

Ezek mind, élettani sarkigazságok, melyek akár 
az egyes ember életében, akár családok, tömegek, népek 
életében, lépten-nyomon igazolást nyernek. 

„Kedvezz Uram magadnak!" kérleli Péter Meste-
rét. Feltehetjük, hogy tiszta jóakaratból; — de ilyen 
jóakarattal van kikövezve a pokolba vezető út! A ked-
vezés, a kényelem keresése, — itt is tisztán természet-
tudományi, — élettani alapon szólunk — elernyedésre, 
a szervezet pusztulásához vezet. Anyagilag is, szelle-
mileg is, erkölcsileg is. Elettörvény ez, az élet urától, 
megállapítva örök érvénnyel. A naprendszerben, midőn 
egy bolygó körfutása lassodik, e lassodás életerejének 
fogytát jelenti s visszahull az eredő helyre. Ha vérfor-
gásom lassodik, ez is azt jelenti, hogy közeledem az 
eredő helyhez. Ha idegduczainiban, melyek érzésem és 
tudatom áramtelepei, a vezető parányok hullámzása las-



sodik, — erőtlenségem jele. Még egy dudvában is a 
nedvkeringés gyorsasága az élet; ellenkezője: enyészet. 
A kedvezés, a kényelem, élettani kifejezéssel: az élő 
szervezet parányainak elgyengülése, kora-veszte. 

Krisztus az élettörvények csúcspontján áll, a hon-
nan nemcsak a kezdet, hanem a folytatás és vég is 
betekinthető. Látja az élet hullámzását, ennek okait, — 
vagy akadályait, lassúbb, vagy gyorsabb enyészetét. 

Igen tanulságos élettani értekezést lehetne erről 
írni; nemcsak értekezést, hanem egész könyvet, közbe-
szőve, igazoló példákul, családok, nemzetek, népek tör-
ténetét, — miként hatott e nagy élettani törvény, egész 
jelen korunkig, nyomról-nyomra vezethető óletalakokon 
át. A kényén nevelt gyermek, kényelemben élő család, 
osztály, kaszt, miként vesztette el életerejét, ellenálló 
képességét s lett szolga s hontalan. Más részről a meg-
felelő küzdelemben edzett család, ennek utódai, munkás 
osztályok, törekvő népek, miként erősödtek, terjeszked-
tek, mintegy észrevétlenül is mélyítették, szélesítették 
az életfolyam ágyát. A természettudományok legfrissebb 
hajtása: a biológia, odaáll a Krisztus mellé s ezer és 
ezer példát tart tükörként Péter elé ós a Péterek elé, 
rá és rájok mennydörögve az isteni igazságot: a Sátán 
adja neked ezt a tanácsot: kedvezz magadnak! 

Az élet törvényét így zengte már a régi latin költő : 

„Multa túlit fecitque puer, — sudavit et alsit!" 

S a magyar költő így: 

„Munkára fe l ! csak küzdve szép a lét, 
Az él, ki küzd s kit nem győz fáradat!" 

Poéta-képzelgés ! . . . zúgja a Golgota, . . . Azaz, 
hogy a forrongó szocziális elégedetlenség. Bizony, nem 
jó volna a Krisztusnak közénk jőni! Pedig hát, Nagy-
péntek ünnepén, ezer és ezer ker. templomban dicsőítő 
ének zendül szenvedéséről, türelméről, mindeneket elbíró 
lelki erejéről, önfeláldozó haláláról! 

Mit szólna válaszul mindezekre, a ki a szíveket 
vizsgálja,?! Minden többiektől eltekintve, — a Péter 
utódairól, kik öltözködnek vala bíborba és bársonyba és 
minden nap vígan lakoznak. Vagy a magunk „belső" 
embereire, kik szintén csak távolról néznék a Mester 
szenvedését! 

De nem ez a nagyobb baj ! Gyökérben a vesze-
delem : a testi és lelki elernyedés! 

Én figyelem, a mennyire látó erőm van hozzá, az 
életet, a mint mozdul és hat az egyes alakokban. Itt 
körültem és távolabb, a gyermekkortól felfelé, a meddig 
lehet, — és pedig a különböző vagyonú, műveltségű, 

foglalkozású egyénekben. Mit csinálnak? és mi czélból? 
Mindenütt a Krisztus igazságát látom. 

„Az erőtlen csügged, — az erös megállja!" 

Elkábulni! . . . már ki hogy ? erre kevés mindig 
a pénz, a vagyon, a fizetésjavítás, a rangosztály. Ha 
mindnyájan naplót vezetnénk kiadásainkról, bevételeink-
ről s élettani alapon bírálnánk el, mi a szükséges és 
mi a mutatós, — hogy vigyorogna szemünk közé a 
Sátán! . . . 

Hány ezer koronát vitt el Budapestről, meztelen-
sége mutogatásaért, egyik-másik tánczosnő és hány család 
lesz mezítelenné ilyen úton ? . . . Előttem áll Zichy Mihály 
zseniális illusztrácziója az „Ünneprontók"-hoz. Hány sze-
gény napszámos dőzsöli el heti keresetét ilyen tánczo-
lások közt! A házaló koldustól fel a királyokig, hány 
ember tart számvetést napi mozgása felett? Erőit, me-
lyek testében, szellemében, erkölcsében, teremtő mun-
kára várnak, ilyen munkában fejleszti-e vagy gyáva 
szolgaként ajándékra les ! ? 

Egyházamat féltem e lealázó bérharczban. Vala-
mikor, nem is olyan régen, az a bizonyos arannyal ter-
helt szamár ott ácsorgott lelki szabadságunk erős várá-
nak bástyái köriil. De nem talált rést. A nekiszegezett 
ágyúktól sem rendültek meg a debreczeni templomban 
tanácskozó atyák. Berendezték házuk táját, a maguk 
emberségéből, szükségletűk szerint. Volt bennök élni 
hit, jog és erő. 

Ma ? ! Hagyjuk el! Egyházamat féltem —- vezetői 
miatt! 

A nagy szenvedőre nézek — itt a Munkácsy Gol-
gotáján. Mintha átrezdülne szívemen az elhaló sóhajtás: 
Atyám! bocsáss meg nekiek! nem tudják, mit csele-
kesznek. . . . 

Andrássy Kálmán. 

TÁRCZA. 

Krisztus. 
Mióta minket árván idehagytál 
S előlünk eltakart az Úr palástja: 
Az emberész fürkészve jár nyomodban, 
Mi vagy ? mi voltál ? hogy megfejtve lássa. 

A hittudósok sokképpen neveznek: 
— A sok bolond bölcs mind másként beszél 
„Az Isten jött emberformába közzénk." 
— „Ember valál, de Istenné levél!" 

ra és llausner Egyházfelszerelö és oltárépítő mű-
intézet. Úrasztalterítők, kelyhek, 

bopkancsók gyártása. 
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S hadat izen Athanáz Áriusnak . . . 
Igazukat sok századok vitatják — 
S Renánok útján jaj, mi lett belőled ? : 
Bírák kezében elveszett Igazság. 

És napról-napra megfeszítnek újra, 
Pogány mezőkön, — oltárkép alatt . . . 
S ki ajkain hord másokat tanítván : 
Szívében egy nap százszor megtagad. 

De nincs-e, a ki vallást tenne rólad, 
Hol a kipróbált hű pásztorsereg? . . . 
Félvén az ártól ott a „felső házban" 
Vigasztaló Szentlelkedért eped . . . 

Oh Krisztusunk, jelenj meg újra köztünk! 
Sötétedik már: légy napunk az égen, 
Aczélozója tompúlt fegyverinknek, — 
Bizonyságunk a hitlenek szemében! 

Oh Krisztusunk, jelenj meg újra köztünk! 
— Vár a felszegzett új latrok sora, — 
Két ezredév bűnének garmadáját 
Elmossa-e egy újabb Golgota?! 

S ha — véred által — végkép győz az Eszme ! 
Ha minden szívben diadalt aratsz !! . . . 
Oh Krisztusunk! ki voltál tegnap és ma: 
Te mindörökre ugyanaz maradsz! 
(Bábony.) Baja Mihály. 

BELFÖLD. 

A ref. zsinat Vll-dik ülésszaka. 
A zsinat, mint már jeleztük, csak ülésezése máso-

dik napján fogott a szőnyegen volt ügyek érdemleges 
tárgyalásához. 

A napirend szerint az énekeskönyv reformjának a 
kérdése került szőnyegre, a kiküldött bizottság javaslata 
kapcsán. A bizottsági javaslatot, a melynek alapelveit 
lapunk f. évi 7-dik számában már közöltük, dr. Baltazár 
Dezső terjesztette elő. Előadó beszédében hangsúlyozta, 
hogy a próba-énekeskönyv négy kerület tetszését egyáltalá-
ban nem nyerte meg s az ötödik kerületnek is voltak 
kifogásai ellene. Azt tehát, úgy, a mint összeállíttatott, 
életbe iéptetni nem lehetett. A kerületek aggodalmai 
főként abban csúcsosodtak ki, hogy a próba-énekeskönyv 
olyan változtatást jelent, a mellyel a gyülekezeteket meg-
barátkoztatni egyáltalában nem lehet. A bizottság ennek 
következtében konzervativebb álláspontra helyezkedett, 
a mikor felveendőnek tartja mind a 150 zsoltárt, mind 
az 52 katekhizmusi éneket, a szövegigazítást csak a 
legszükségesebb esetekben javalja s a régi dallamok-
nál a chorál-méret megtartását ajánlja. 

A tiszteletreméltó konzervativizmust becsülöm én 
is, becsülöm főként a bibliánál és az énekeskönyvnél; 
mindennek daczára is azonban úgy látom, hogy a zsinati 
kiküldött bizottság, a mikor azt javasolta, hogy „a 
magyarországi és erdélyi énekeskönyv felveendő darabjai 
lehetőleg változatlanul hagyandók ; csak a legérzékenyebb 

szükség esetén, az értelmet zavaró, avult vagy ízlést 
sértő helyek és szavak változtatandók", túlságosan konzer-
vatív volt s útját vágta annak a lehetőségnek, hogy a 
határozottan zsidós s istenfogalmukban, a pogányok iránt 
való érzelmeikben a keresztyénségtől messze távol járó 
zsoltárok a keresztyén istentisztelet felséges himnuszává 
alakíttassanak át és a száraz dogmatikát tanító katekhiz-
musi énekekbe egy kis lélek öntethessék. Volt a bizottság 
eredeti javaslatának a dallamokra vonatkozólag is egy 
pontja, a mely énekeskönyvünk nemzeties irányban 
fejlődésének kerékkötője lett volna, a mennyiben mereven 
ragaszkodott a chorál mérethez és a ritmusos mérték 
alkalmazását kerülendőnek ítélte. Ez a pont azonban, 
Szügyi József előterjesztésére, kedvezőleg módosult a 
zsinat elé terjesztett javaslatban, a mennyiben, legalább 
az új dallamokra nézve, megengedhetőnek jelezte a bizott-
ság, az egyházias komolyság mellett, a magyar nemzeti 
jelleget is. 

A bizottsági javaslat ilyetén konzervativizmusa felszó-
lalásra is bírta azokat, a kik a radikálisabb reformnak 
voltak a hívei. Legelső sorban Kérészi Barna tört lánd-
zsát a próba-énekeskönyv mellett s kifogásolta a bizott-
ság javaslatát. P^nekeskönyvünk, zsidós zsoltáraival, a 
jó ízlést sértő kifejezéseivel, elavult nyelvezetével és 
verselésével teljesen megérett szerinte a mélyreható 
reformálásra. Attól, hogy a mélyebbreható reformmal meg-
alkotandó új énekeskönyv nem találna népünk között 
elfogadtatásra, vagy hogy épen zavart támasztana, nem 
fél, mert próba után, tapasztalatból mondhatja, hogy a 
nép ott, a hol megismertették vele a próba-énekesköny-
vet, nagyon szívesen fogadta azt. Határozati javaslatot 
terjesztett tehát be, a mely szerint mondja ki a zsinat, 
hogy a bizottság munkálatát mellőzve, a próba-énekesköny-
vet elfogadja és a konventet utasítja, hogy az egyes 
darabokon a még szükséges változtatásokat megtéve, 
intézkedjék az új énekeskönyv mielőbbi közrebocsájtása 
iránt. 

Czinke István a bizottság javaslatával az énekeskönyv 
körül eddig végzett összes munkát semmivé téve látja. 
A reformra feltétlenül szükség van, mind istentiszteletünk 
szépsége, mind vallástanításunk sikeresebbé tétele, mind 
a fejlettebb ízlésű közönség visszahódítása szempontjá-
ból. A reformot azonban ő sem kívánja akként keresztül-
vinni, hogy a régi énekeskönyvből tabula rasát csinál-
junk. Barátja a tiszteletreméltó konzervativizmusnak; de 
a bizottság javaslatát már túlságos konzervatívnak tartja. 
Az új énekeskönyv megalkotásánál alapul a próba-énekes-
könyvet kellene venni s nem ragaszkodni az összes 
zsoltárok és katekhizmusi énekek felvételéhez, mert hiszen 
épen az ezekkel való elégedetlenség volt a reform indító 
oka. Határozati javaslatot terjesztett be ő is, a melyben 
középutat igyekezett tartani a próba-énekeskönyv radi-
kálizmusa és a bizottsági javaslat konzervativizmusa 
között és a konventet az új énekeskönyvnek 1908. decz. 
31-ig elkészíttetésére kérte utasítani. 

Gróf Degenfeld Lajos a bizottság javaslatát pártolta 
és nem épen szerencsésen argumentált az ó-testamentum-
nak általunk is elismert tekintélyére hivatkozással, a 
zsoltárok zsidós szelleme meghagyása mellett. Nem sze-
rencsésen, mert egészen más dolog az, hogy az 
ó-testamentumot, mint az isteni kijelentés hordozóját 
szent könyvünknek tekintjük, s más az, hogy a zsoltáro-
kat sokszor keresztyéntelen szellemükben meghagyjuk. 
Az ó-testamentumból igenis veszünk textusokat; de nem 
azokat, a melyekben tökéletlen istenfogalom, vagy 
keresztyéntelen érzés nyilatkozik, vájjon mi szükség 
tehát, hogy éneklésünkben meg Istent henotheoszként 



magasztaljuk, vagy a gyűlölködés és szeretetlenség érzel-
meit ömledeztessük ?! 

A konzervativizmus hívének vallotta magát Baksay 
Sándor püspök is, bár kijelentette, hogy mind a 150 zsol-
tár felvételéhez ő sem ragaszkodik; mert bár azzal 
biztatják, hogy a kifogásolt zsoltárok megfelelőleg át 
fognak dolgoztatni, de az a véleménye, hogy a ki ezt 
sikerrel meg fogja cselekedni, az nem magnus, hanem 
maximus Apolló leend. A katekhizmusi énekekhez feltét-
lenül ragaszkodik, mert azok nélkülözhetetlenek a biblia 
és a káténiagyarázatoknál. Határidőt nem szeretne kitűzni 
az új énekeskönyv elkészítésére nézve; mert nem az a 
czélunk, hogy egy megközelítőleg jó, hanem a legjobb 
énekeskönyvet adjuk híveink kezébe. 

Báró Bánffy Dezsőt képviselői dolgai az ország-
gyűlésbe szólítván, a világi elnöki széket gr. Degenfeld 
Lajos foglalta el. De mivel Degenfeldnek az énekeskönyv 
elkészítésére nézve bejelentett indítványa volt s mint 
indítványozó nem vezethette volna a tanácskozásokat, a 
zsinat félbeszakította az énekeskönyv ügyének tárgya-
lását és az adóügyi bizottság jelentését vette tárgyalás alá. 

Két konkrét kérdésben kellett a zsinatnak törvény-
magyarázatot adni. Nevezetesen, hogy a rendkívüli egy-
házi adókat a gyülekezetnek beköltözés, birtokvásárlás, 
örökösödés vagy az egyházi adóköteles kor elérése folytán 
nyert újabb tagjai mely időponttól kötelesek fizetni; 
továbbá, hogy az évi adóhátralékoknak világi közigazgatási 
hatóságok útján behajtása körül miféle egyöntetű eljárás 
követendő ? A bizottság javaslatait Kenessey Béla előadó 
terjesztette elő. A vitában gr. Tisza István, Segesdy 
Ferencz és György Endre vettek részt. A zsinat a bizott-
ság javaslatait gr. Tisza István módosításaival fogadta 
el, kimondván, hogy minden új egyháztagra nézve akkor 
válik kötelezővé a teherviselés, a mikor számára az egy-
házközségi jog és kötelesség megnyílt; továbbá, hogy 
az egyházi adóhátralékok, együttes kimutatásban, az 
esperes igazolási záradékával ellátva terjesztendők be 
az alispáni, illetve a szabad királyi városokban a polgár-
mesteri hivatalhoz, végrehajtás végett; a decz. 31-én 
fenmaradt hátralék behajtására nézve pedig az új zsi-
nati törvény III. t.-cz. 24. §-ának rendelkezései az 
irányadók. 

Az ülés végén a kérvényi bizottság jelentései kerül-
tek tárgyalásra Ezeknek során elhatározta a zsinat, hogy 
Ruyter Mihály hollandi admirális születésének három-
százados évfordulója alkalmából átiratilag tolmácsolja a 
magyar ref. egyház háláját a hollandiai ref. egyház előtt; 
ezüst koszorút helyez a tengernagy síremlékére s a 
koszorú leveleire a megszabadított gályarabok neveit 
véseti. Az Orsz. Ref. Tanítóegyesület felterjesztése, a 
melyben a tanítóságnak az egyházkormányzat különböző 
fokozatain való képviseltetés törvénybe iktatásáért mon-
dott köszönetet, örvendetes tudomásul vétetett. A tiszán-
inneni kerületnek az a kérelme, hogy a zsinat naplója 
minden parókhiális könyvtárnak megküldessék, a kon-
venthez tétetett át ellátás végett. A Bethlen Gábor főiskolai 
ifjúsági kört biztosította a zsinat erkölcsi támogatása 
felől és a kör támogatását a hívek és az egyházi tes-
tületek figyelmébe ajánlotta. 

Mindezek átmentek simán. Hosszabb vita indult 
azonban meg az Orsz. Ref. Tanítóegyesület ama kérelme 
felett, hogy a zsinat vesse latba tekintélyét, hogy a 
kultuszminiszter által tervbe vett tanítói fizetésrendezés 
során a felekezeti tanítók egyenlő elbánásban részesül-
jenek az állami tanítókkal. A kérvényi bizottság azt 
javasolta, hogy a zsinat intézzen e tárgyban feliratot a 
kormányhoz, illetve az országgyűléshez. 

Mezey Albert a feliratot nem látván czélravezetőnek, 
csak annak kimondását látta szükségesnek, hogy a zsinat 
az egyenlő elbánást tartja szükségesnek. Dr. Baltazár 
Dezső hosszabb és szép beszédben kelt tanítóink kíván-
ságának és a bizottsági javaslatnak a védelmére, erősen 
és jogosan hangoztatván nemcsak az egyenlő elbánás 
szükséges voltát, hanem azt is, hogy minden kormány 
mulasztást követ el, a mikor az olyan természetű javas-
latoknál, mint a minő a tanítói fizetések rendezésére 
vonatkozó, nem kérdezi meg előre az illetékes egyházi 
faktorokat, hanem azokat valósággal a falnak állítja. A 
miniszter által benyújtott törvényjavaslatok, az által, 
hogy különbséget tesznek javadalmazás tekintetében az 
állami és nem állami tanítók között, veszéllyel fenyegetik 
egyházunkat, mert tanítóinkat az állami szolgálatba átlé-
pésre vagy iskoláink államosítására csábítgatják. Dr. Bartók 
György püspök a feliratot a tanítóegyesület kérésétől füg-
getlenül kívánta intézni a kormányhoz, illetve a törvény-
hozáshoz. Gr. Degenfeld Lajos a felirat beterjesztésével 
a konventet kívánta volna megbízni. Radácsi György 
helyeselte a felirat intézését, de a feliratba nemcsak a 
tanítók, hanem a lelkészek fizetésének a rendezését is 
bele kívánta foglalni. Dr. Baksa Lajos Mezey Albert 
véleményét pártolta. Kiss Ferencz feltétlenül a zsinat 
állásfoglalását követelte. A zsinat végül a bizottság javas-
latához járult hozzá. 

Helyes, hogy ezt cselekedte. Csak . . . csak . . . a 
post festa való kántálás értéke vajmi csekély ! Lám, lám ! 
r. kath., oláh, szerb, szász mind érdemesnek tartotta a 
miniszter javaslatait arra, hogy egyházi hivatalos testü-
leteiben eleve tárgyalja. Mi nem láttuk érdemesnek! Mi 
csak utólag jajgatunk, . . . hiába! Erre s az ezzel kap-
csolatos kérdésekre különben még visszatérünk nemsokára! 

A harmadik napi ülésen újból az énekeskönyv 
ügye került szőnyegre, s kitöltötte az egész délelőttöt 
s lefoglalta még a délutáni ülés legnagyobb részét is. 

A délelőtti ülésen az általános tárgyalás folytatódott. 
Ennek során Radácsi György Kérészi Barna javaslata 
szellemében mondott hosszabb szép beszédet, míg dr .Bartók 
György püspök, Sulyok István és Jancsó Lajos a bizott-
sági javaslat mellett foglalt állást. 

A záró beszédek megtartása után szavazni kellett 
volna a bizottsági javaslatnak általánosságban el vagy el 
nem fogadása felett; azonban a kérdés feltételénél br. Bánffy 
Dezső és gr. Degenfeld és gr. Tisza István között olyan 
elmérgesedett ellentét, jobban mondva, félreértés támadt, 
hogy br. Bánffy felfüggesztette az ülést és az elnökségről 
való lemondással fenyegetőzött. Jó félórai pour parlee-zés 
után azonban a félreértés tisztázódott és az újból megnyi-
tott ülés a bizottsági javaslatot fogadta el a további tár-
gyalás alapjául. 

A délutáni ülésen az énekeskönyvre vonatkozó 
bizottsági javaslat részletes tárgyalása következett. Vitát 
csupán a zsoltárok hiánytalan felvételének a kérdése 
keltett. Garzó Gyula és Antal Géza a 150 zsoltár felvé-
tele mellett foglalt állást; míg dr. Bartók György püspök 
és Sass Béla belenyugodtak volna némely zsoltárok 
kihagyásába. A zsinat a 150 zsoltár felvétele mellett 
döntött. A javaslat többi pontjai a Szügyi József véleménye 
alapján átalakított formában fogadtattak el. 

S mikor már eltelt drága három nap, elfogyott 
a türelem s felére olvadt le a zsinat, akkor, legesleg-
utoljára szőnyegre került az az ügy is, a miért tulaj don-
képen összeült a zsinat VH-dik ülésszaka: a törvényczik-
keket megerősítő királyi záradéknak, a zsinati törvények 
kihirdetésének és életbe léptetésének a kérdése is! 



Véletlenséget vagy szándékosságot lássunk-e ezek-
nek a legfontosabb ügyeknek a tárgyalások legvégére 
kitolásában ?! 

Nézetünket senkire sem akarjuk oktrojálni, de úgy 
ítéljük, hogy itt nemcsak a véletlenség, nem az énekes-
könyv ügyének hosszadalmas tárgyalása játszott szerepet, 
hanem a szándékosság, a vezetők részéről való taktikázás 
is. Ehhez hasonló eseteket bőven sorolhatnék fel úgy 
általában a protestáns, mint különösen a magyar protes-
táns egyház történetéből, a mikor a császári, királyi, 
vagy a kormány taktika a kiéheztetés politikájához folya-
modott, hogy terveit zavartalanabbul keresztülvihesse. 
Czélját talán ideig-óráig el is érte. De tudom azt is, 
hogy az ilyen taktikázásnak mindenkor megtermett a 
keserű gyümölcse is, nem egyszer az elnyomni törekvő 
hatalom ellen való fegyverfogásban ! 

Tudjuk, hogy voltak sokan, a kik nemcsak azon 
a bizalmas értekezleten fejezték ki aggodalmaikat, til-
takozásukat a királyi megerősítő záradék kijelentései és 
közjogellenes kifejezései ellen, de kifejezést kívántak 
azoknak adni a plénumban is. Az a sürgetés, hajszolás 
azonban, a mely a zsinati üléseknek a harmadik napon 
okvetlen befejezését kívánta, lehetetlenné tette a kérdé-
sek behatóbb tárgyalását, a vélemények őszinte nyilvání-
tását. így a legfontosabb kérdés tárgyalása „simán", vita 
nélkül folyt le. A zsinat meghozta a lapunk mult heti 
számában már említett határozatokat, s a „méltóság" meg 
volt mentve! Ám, hogy a lelkekbe visszafojtott s kitö-
rést nem nyert vélemények és érzelmek nem támaszta-
nak-e olyan kelevényeket egyházi közéletünkben, a mely-
nek mérgét csak hosszú idő lesz képes paralizálni ?! — 
erre a kérdésre nem mernénk tagadólag felelni. A magunk 
részéről azonban őszintén kijelentjük, hogy a zsinat 
tárgyalásainak e végső akkordja nem elégített ki bennün-
ket, s bármint hangoztassák is, hogy a zsinat „méltósága" 
megóvatott, nem látjuk vele teljesen megóva egyházunk-
nak a zsinat méltósága felett álló érdekeit! 

Végül intézkedett a zsinat az új törvénykönyv 
kinyomatása iránt s üléseit bizonytalan időre elnapolta. 

Báró Bánffy Dezsőnek a zsinat üléseire és törvény-
alkotására visszatekintő beszéde után, az ülésszakot 
Antal Gábor püspök imádsága rekesztette be. 

H. I. 

Az orsz. ref. lelkészegyesület alapszabály-
tervezetéhez. 

Igazán csodálatos időket élünk. Elégületlenség, 
panasz foglalja el a szíveket is, az ajkakat is. Egyéni 
hiúság, sértett becsvágy ma képes elsorvasztani minden 
vérmes gondolatot; képes megölni minden üdvös eszmét, 
még egyházi életünk mezején is. Mintha hiányoznék 
keblünkből az a magasabb erkölcsi erő, a mely nélkül 
semmi nagy dolgot alkotni nem lehet. Mintha a lelkipász-
torok egy részének a szívét nem a szeretet és az egy-
más kölcsönös megbecsülése lelkesítené, .— de valami 
más, a mely már is a széthúzásnak, a bomlásnak csiráit 
rejtegeti magában. 

Országos ref. lelkészegyesületet akarunk szervezni, 
a mely czélul tűzi ki, krisztusi elvek alapján, a beteg 
egyháztársadalom meggyógyítását, a szegénységgel küzdő 
egyházak és lelkipásztorok szellemi és anyagi ügyeinek 
előbbrevitelét, felvirágoztatását. S mindezt szervezni akar-

juk a kölcsönös szeretet alapján. És mi történik? Bizony-
talan trombitaszóra ugyan, de mégis a jelzett időben, 
50—60 lelkipásztor összejön. Bizonyos elvekben megálla-
podnak. S alig jelenik meg e nagyfontosságú egyesület 
alapszabálytervezete: már olvassuk ,nyilatkozat" alakjá-
ban annak visszavonását. Olvasunk leczkéztetést, meghur-
czoltatást, kipellengérezést, gyanúsítást. S ebben az a 
megdöbbentő, hogy szóval és tollal egymás ellen épen azok a 
lelkipásztorok támadnak, a kiknek feladatuk volna az eszme 
megvalósítása. Igazán elkeseredik az embernek a szíve, 
ha ilyeneket lát. Vagy egészen elfeledtük már, hogy 
nekünk a szeretetnek, türelemnek lelkét nemcsak prédi-
kálni kellene, de ennek útmutatása szerint kellene 
cselekednünk is ?! 

Én azonban, mindennek daczára tisztelettel kijelen-
tem a következőket, azon hiszemben hogy a nagy több-
ség véleményét s meggyőződését tolmácsolom: 

1. A tervezetet alapmunkálat gyanánt elfogadom. 
2. A visszavonó „ Nyilatkozat "-ot tudomásul nem 

veszem. 
3. A lelkészegyesület megalakítását föltétlenül ki-

vánom. 
Nem habozom kimondani, hogy évekkel azelőtt 

(1904. ápril. 8), mikor a felsőborsodi egyetemes lelkész-
értekezleti gyűlésen én és elvbarátaim ezt a nagyfontos-
ságú kérdést legelőször fölvetettük, mi is némi bizonytalan-
ságban voltunk afelől, hogy mit is akarunk hát?! Nem 
habozom kimondani, hogy a köriratunkra beérkezett hiva-
talos feleletek kezeinket megkötötték, s mivel a többség 
kibontott lobogónk alá nem állott, egyelőre felhagytunk 
az eszme megvalósításával s — — vártuk csendesség-
ben a boldogabb időket, a mikor a közvélemény maga 
fogja követelni hangosan az egyesület megalakítását. 
Azt éreztük, hogy erre szükség van. Azt tudtuk, hogy 
ennek a kedvező időnek elébb vagy utóbb, de okvetlen 
meg kell érkeznie. Hogy ki ós mikor veti fel újból ez 
életbevágó, üdvös gondolatot: avval nem törődtünk. Mi 
boldogok voltunk abban a tudatban, hogy az elhintett 
mag életrevaló volt, s ha a szívek termőföldje csirába 
bocsátja : az nevekedni, virágozni, gyümölcsözni is fog, 
anyaszentegyházunk és mindnyájunk hasznára! 

S mert ez volt s ez ma is tántoríthatatlan megyőző-
désem: én az alapszabálytervezetet lelkem melegével 
üdvözlöm s teljesen alkalmasnak találom arra, hogy 
azt a nagygyűlés, kellő módosításokkal, elfogadja. 

Elfogadom pedig az alapszabály tervezetet a tár-
gyalás alapjául azért, mert ez a tervezet mindama czé-
lokat, feladatokat, jogokat és kötelességeket megjelöli, 
körülírja, a melyeknek keretében kell mozogni szerintem 
is egy országos lelkószegyesületnek. Tagjai közé felvesz 
minden lekészjellegű egyént, tehát kizárólagossággal 
nem vádolható. Szerves összefüggésben kiván lenni a 
kerületi és megyei lelkészértekezletekkel. Ez lenne a 
a tető, míg a többi szervezett és szervezendő kerületi 
és megyei értekezletek lennének e hatalmas építmény-
nek többi lényeges ós alkotó részei. Mindenik szerv 



lelki fegyverekkel harczolna az egyetemes czélok előmoz-
dításáért, a kálvinista hittudat és önérzet fölkeltéseért 
s mindezt tenné a krisztusi szeretet alapján. Hogy a jobb 
sorsra érdemes, szegény lelkipásztorok anyagi érdekei 
is szem előtt tartandók, az magától értendő. De hang-
súlyoznom kell, hogy pusztán egyházaink és a lelkipász-
torok anyagi érdekeinek előmozdításáért egyesületet szer-
vezni nem lehet; sőt nem is volna tanácsos, mert sokkalta 
több kár és pusztulás járna nyomában, mint haszon s 
száz lelkész sem lenne tagja pusztán az ilyen czélt 
szolgáló egyesületnek, épen azon sarkalatos elvnél fogva, 
hogy a mi fegyvereink még mindig lelkiek! 

Elfogadom a tervezetet azért, mert §. tengert áradat-
ként nem bocsát reánk ; mindössze 30 rövid §-ba foglalja 
az alapszabályokat, a melynek holt betűibe ha életet 
tudunk lehelni: bizonyára gyakorlati siker lesz osztály-
részünk. 

Módosítani kívánom azonban a 2. §-t, mert így 
nem eléggé világosan jelöli meg a kitűzött czélt és sok 
ferde gondolat belemagyarázható. Lenne tehát így: 

„2. §. Az országos református lelkészegyesület 
czélja a magyarországi ref. lelkészeknek krisztusi szere-
tet alapján egy szerves testületté egyesítése, az egy-
háztársadalmi építő munka lelkes felkarolása által a 
református egyházi élet valláserkölcsi és anyagi felvirágoz-
tcltáScl, £1 lelkészek úgy erkölcsi, mint anyagi érdekeinek 
előmozdítása, önkormányzati jogaink legkisebb sérelme 
nélkül." 

Azért óhajtanám e §-t így szövegezni, mert hiszen 
bár jogtalanul, de eddig is az a súlyos vád ért ben-
nünket, hogy az anyagi jobb ellátásért mi lelkipásztorok 
még véren szerzett önkormányzati jogainkat is hajlandók 
volnánk talán feláldozni. Hogy tehát e jogtalan, de min-
denesetre erős vádnak nyakát szegjük: mondjuk ki 
ország-világ előtt világosan már alapszabályunkban, hogy 
anyagi érdekeink előmozdítását „önkormányzati jogaink 
legkisebb sérelme nélkül" kívánjuk. 

A 3. §. a kitűzött czél eszközeit sorolja fel elég 
részletesen. Minden pontja elfogadható. S örülök rajta, 
hogy eszközeink között kifejezetten ott áll : „a hivatalos 
egyházhatóságokhoz intézendő" felterjesztés is; mert 
tudnunk kell azt, hogy egyházalkotmányunk épületének 
sértetlen fenmaradására, sőt erősítésére kell inkább kezet 
fognunk, mint azoknak lerombolására, vagy megnyir-
bálására. Tudnunk kell azt, hogy nekünk kormány, ország-
gyűlés se nem gazdánk, se nem felettes hatóságunk, s 
ránk nézve mind a kettő csak annyiban létezik, s annyi-
ban érdemli meg föltétlen tiszteletünket, a mennyiben 
mi nemcsak lelkipásztorok, de honpolgárok is vagyunk. 

A 4. §. röviden, de minden kétséget kizárólag 
szabja meg azon viszonyt, a melyben az egyesület az 
egyházi hatóságokkal s más rokon egyesületekkel 
élni akar. 

Az 5. §-t azonban így módosítanám : 
„5. §. Az egyesület tagja erkölcsi kötelezettséggel 

minden ref. lelkészjellegű egyén stb." Ezt azért sze-

retném így módosítani, mert bizonyára erősebb az ere-
detinél s nálunk lelkészeknél az erkölcsi kötelezettség 
is nyom talán még valamit a mérlegben1 A kötelező 
tagságnak a kimondása volna ugyan az egyesületre nézve 
a leghelyesebb ; de ebbe ma még nem mehetünk bele ; 
talán akkor, ha jobban megerősödünk, ha tudunk ered-
ményekre hivatkozni, ha már a nagy többség kibontott 
lobogónk alatt lesz! 

A 6. §. harmadik pontját így módosítanám : 
„Rendes tag az, a ki tagsági díj fejében évenkint 

az egyházlátogatóság útján 6 koronát tizet s e díj fejé-
ben kapja az egyesület folyóiratát." 

E fontos módosítást azért látom szükségesnek, 
mert valljuk meg egész őszintén, mi a tagdíjak be nem 
küldésében kitűnően állunk. Erre példa az Irodalmi Tár-
saság. De ha az évenkinti egyházlátogatóság e tag-
díjakat esperesi utasításra beszedné s a dékán beszol-
gáltatná mindenünnen a központba: hátralékot nem 
ismerne egyesületünk, Szellemi és anyagi megélhetésének 
biztos tudatában szépen fejlődhetnék a maga rendel-
tetése útján s nem ölné meg se közöny, se a szegénység. 
A tagdíjat pedig azért elmelném fel 6 koronára, hogy 
megkönnyebbítsem a szakfolyóirat dologi kezelését, mert 
ha tömeges lesz a belépés, talán 3 korona fejében lehetne 
a tervbe vett folyóiratot küldeni. 

A 7—28. §-ok jelen alakjában elfogadhatók. E §-ok 
a nagygyűlés és tagok jogait, a tisztviselők kötelességeit 
szabályozzák, egy fejezetet szentelvén a 60 tagból álló 
választmány jogainak és kötelességeinek. 

A 29. § helyett talán jobb lenne ez: „29. §. Jelen 
alapszabály megerősítés végett úgy a felettes egyházi 
hatósághoz, mint a magyar királyi belügyminiszter úrhoz 
felterjesztendő. Nem különben felterjesztendő foganato-
sítás előtt minden lényegesebb módosítás." 

A 30- §-t, mint halva született záradékot, föltétlen 
törölném. Hát annyira bizalmatlanok volnánk már egy-
más irányában s annyira nem bíznánk egyesületünk életre-
valóságában, hogy még a kitűzött czéltól is el tudnánk 
már térni, államnak és egyeseknek anyagi kárt és rom-
lást okozva ? ! Én ezt nem akarom elhinni! Hiszen ilyen 
záradékot csak nem teszünk magunkévá. Ilyen szegény-
ségi bizonyítványt, a mely a születés perczében halotti 
bizonyítványnak is egész joggal nevezhető, csak nem 
írunk alá s a jóváhagyás pecsétjét csak nem ütjük rá'?! 
Én legalább olyan egyesületbe, a mely ilyen záradékot 
is képes volna elfogadni: semmi körülmények között 
be nem lépnék ! 

A föllebb felsorolt s indokolt módosításokkal az 
alapszabálytervezetet különben elfogadom s működésünk 
elé jóreménységgel nézek. 

A 2. pont alá foglalt rövid kijelentés, melyben a 
tervezet visszavonását tudomásul nern veszem, alig szorul 
bővebb magyarázatra. 

Ezt a tervezetet, igaz, hogy megbízás folytán ketten 
készítették s e tervezetnek ők az alkotói. Becsületes 
szándékkal készítették szerintük a legjobbat. S a mint 



a rájuk ruházott tisztségnél fogva kötelességük volt azt 
elkészíteni: most a bírálat végett kiadott tervezetet — 
az én véleményem szerint — nincs joguk visszavonni, 
habár a kifogásoknak, gáncsoknak özöne zúdulna is ma-
gára a tervezetre. Hiba, szerintem is nagy hiba, hogy 
a bírálók nem a tervezetet vették bonczkés alá, de 
jónak látták meggyanúsítani a tervezőket s vesszőpari-
páikról mérgezett nyilakat is lövöldöztek a személyek 
könnyen sebezhető szívébe. 

Ezen eljárás hozzánk és az ügyhöz nem méltó. És 
Istenre hivatkozással állítom, hogy a gyanúsítok táborában 
vajmi kevesen lehetnek s a nagygyűlés bizonyára tudni 
fogja az Ő kötelességét. 

De ha elítélőleg szólok azokról, a kik már is hajba 
kapnak egy jobb sorsra érdemes tervezet szándéka felett: 
épen úgy nem tudom helyeselni a tervezők nyilatkozatát. 
Hiszen az ügy mindennél föllebb való. Azt tudnunk kell, 
hogy a nagy dolgok létrejövetelét mindig bizonyos 
vihar szokta megelőzni, még a természeti világban is. 
Gáncs, félreértés, gyanúsítás gyarló emberi tulajdonságok. 
Erre ellehetünk készülve minden pillanatban. Sajnos, hogy e 
nagy horderejű kérdést is ez a tömérdek emberi gyarló-
ság még csirájában megsemmisítéssel fenyegeti. Mit is 
mond Arany János? 

„Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erös megállja !" 

Erőseknek kell lennünk, ha új és nagy dolgok létre-
jövetelén fáradozunk. Erőseknek kell lennünk, ha a 
közügyet szolgáljuk. Erőseknek kell lennünk, ha a 
jövőbe kiható reménységgel s körültekintéssel végeztük 
a tervezés és alapozás nagy munkáját. A tervezet felől 
már sok helyen véleményt is mondtak az illetékes érte-
kezlet! közgyűlések. Itt is, ott is bizottságok dolgoznak. 
Lázasan készülnek a lelkipásztorok is a nagygyűlésre. 
Kimondom tehát egészen bátran, hogy sem a támadók, 
sem a tervezők nem gondolták meg eléggé komolyan, 
hogy mit cselekesznek ! 

A 3. pont alatt azt mondottam, hogy az országos 
lelkószegyesillet felállítását feltétlenül kívánom. 

Bármilyen tisztelettel viseltessem is egyházhatósá-
gaink iránt: az a meggyőződésem, hogy azok a hatóságok 
jobbadán közigazgatási teendőkkel foglalkoznak s a 
hanyatlásnak indult valláserkölcsi élet föllendítésére, a 
követendő irányelvek megállapítására sem idejük, sem 
alkalmatosságuk nincs. S ha mi, lelkipásztorok, ideje 
korán észre nem vesszük a mind jobban közeledő vesze-
delmet ; ha nem akarunk, vagy nem tudunk gondoskodni 
hatásos orvosszerekről: bizonyára a sorvadás át fogja 
hatni egész egyháztársadalmunkat, a mikor aztán a bajt 
gyógyítani sem lehet többé a kivánt sikerrel. 

De meg a lelkészi fizetések rendezése is a levegő-
ben lóg. Üres ígéretek, papiroson tett fontos kijelentések 
azok, a miket eddig hivatalos hatóságaink tettek. Föl 
kell tehát venni az elejtett fonalat ez életbevágó kér-
désben is ; mert hiszen csak nem nyugodhat abba bele 
a lelkészi kar — képzettségét, állásának fontosságát 

tekintve —, hogy fizetése örökkön-örökké 1600 kor. 
legyen! Hatóságaink az alkalmazkodás kedvéért ezt a 
fontos kérdést mindig óvatosan, félelemmel kezelték. 
Azt már tudjuk, hogy a tanítói fizetések rendezése, 
a hivatalos egyházon kivül, bevégeztetett. A mienk e 
fizetésnek mélyen alatta marad. Lehet-e ezt sokáig tét-
lenül nézni? Lehet e kellő ügybuzgóságot, kellő apostoli 
lelkesedést várni attól a lelkészi kartól, a mely a minden-
napi megélhetés és neveltetés ezerféle gondjai között 
kínosan vergődik ? ! 

A tervbe vett országos lelkészi egyesület, ha a 
krisztusi szeretet és az egyenlőség elve alapján létesül: 
nagy dolgokat lesz képes megvalósítani. Csak egyesüljünk 
mindnyájan. Tömörüljünk nagyok és kicsinyek az alá a 
zászló alá, a melyet az előkészítő bizottság elnöke olyan 
lelkesedéssel és fáradhatatlan kitartással lobogtat. 

Szólaljon meg a tárgyilagos, a szükséges, a jogos 
kritika szava a kezünk alatt lévő tervezet felett. De 
némuljon el a felületes gáncs, a rosszakaratú, kíméletlen 
hajsza a személyek ellen. 

Én boldog vagyok azon tudatban, hogy az elnök, 
időt ós fáradságot nem kiméivé, ezt az egyesületet a mi 
jóakaratú támogatásunkkal biztos alapon szervezni fogja. 
Az alsó-szabolcsi egyházmegyében a szívek már meg-
dobbantak, lobogó lelkesedéssel tömörültek; kövesse a 
szép példát mind. A siker attól függ, hogy az ország 
több mint 2000 ref. lelkipásztora megérti-e az idők intő 
szózatát s akarja-e úgy az elsorvadt egyházi életnek, 
mint a lomha testületi szellemnek megújhodását? 

Én hiszem a jobbat s föltétlenül bízom a sikerben ! 
Sajókápolna. Szuhay Benedek, 

felső-borsodi főjegyző. 
* 

* * 

E czikkhez, úgy is, mint szerkesztő s úgy is, mint 
a visszavont alapszabálytervezet egyik készítője, szük-
ségesnek látom a következő megjegyzéseket fűzni: 

1. Az orsz. ref. lelkészegyesület megvalósulását, 
a tervezetben levetett alapokon, a legőszintébben óhaj-
tom, s az eszme megvitatását czélzó, bár ellentétes 
felfogású, de tárgyilagos és a személyeskedéstől és gyanú-
sítástól tartozkodó felszólalásoknak mindenkor készséggel 
adok helyet e lap hasábjain. 

2. Az alapszabálytervezetet, dr. Székely Józseffel 
együtt, nem azért vontam vissza, mivel azt a tárgyalás 
alapjául elfogadhatónak nem tartanám. Ellenkezőleg azt 
hiszem, hogy abban benne van mindaz, a minek benne 
kell lennie s legfeljebb arra van szükség, hogy egy s 
más pontja preczizebben szövegeztessók. De visszavontuk 
a tervezetet azért, mivel az első felszólalók nem azzal 
magával, hanem a tervezők személyével s azoknak meg-
gyanusításával és piszkolásával látták jónak foglalkozni, 
s nehogy személyünk miatt a jó ügy szenvedjen hajó-
törést, czélszerűbbnek láttuk a félreállást. Miután azon-
ban a tervezet publikálva volt, s miután az véleményem 
szerint alkalmas arra, hogy a tárgyalás alapját képezze, 
az ellen, hogy a lelkészi kar által ilyenül elfogadtassék, 



semmi kifogást sem telietek, sem én, sem a másik ter-
vező. Csupán azt kell hangsúlyoznom, hogy az ne mint 
bizottsági, hanem csak mint privát tervezet tekintessék, 
annyival is inkább, mivel az előkészítő-bizottság bizonyára 
gondoskodni fog egy másik tervezet kidolgoztatásáról. 

8. A 8. §-nak a czikkiró szerinti szövegezéséhez 
teljes megnyugvással hozzá tudnék járulni; úgyszintén 
az 5. §-éhoz is. 

4. A 6. §. hatkoronás tagdíját csak abban az eset-
ben tartom elégnek, ha az egyesületi folyóirat két heten-
ként egy-egy, vagy havonként két-két íven jelennék csak 
meg. A folyóirat dolga pénzdolog is, s a ki ismeri a 
lapkiadás mesterségét, az tudja, hogy 5—600 példány 
mellett — mert többre ne számítson senki! — mit lehet 
adni évi 3 koronáért. 

5. A 29. §. olyan módosítását, hogy az alapsza-
bályok a felettes egyházi hatósághoz is felterjesztendők, 
én, a ki az egyesületnek a hivatalos egyházi hatóságokkal 
való békés együttműködését óhajtanám, el tudnám 
fogadni; vigyázzon azonban Szuhay barátom a fejére, 
mert e javaslata miatt még bizonyosan be fogják azt 
törni némelyek! 

6. A 80. §. ellen nemcsak a czikkiró, de már mások 
is felszólaltak és tiltakoztak. Pedig ahhoz legfeljebb 
abból a szempontból lehet hozzászólni, hogy feloszlás 
esetén a vagyon hova legyen fordítandó; egyéb tekin-
tetben azonban nem. Nem pedig azért, mert annak a 
§-nak minden, a belügyminiszter jóváhagyását elnyerni 
akaró alapszabályban benne ^e^lennie. Ha nincs benne: 
megerősíttetést semmiképen sem nyerhet. Ne gondolja 
tehát a czikkiró, hogy azt a tervezők azért vették volna 
bele, mert feltételezték, hogy az egyesület az állam vagy 
tagjai megkárosítására törekedhetnék valamikor, vagy 
hogy már gondoskodni kívántak volna az egyesület 
halotti bizonyítványáról; hanem csak azért mert „muszáj" 
volt belevenni s bele „musszáj" azt venni a közgyűlés-
nek is, ha belügyminiszterileg megerősített alapszabályok 
szerint akarja szervezni az egyesületet. 

Hamar István. 

IRODALOM. 

Irodalmi pályázat. A M. Prot. Irodalmi Társaság 
pályázatot hirdet Koszorú czímű kiadványsorozatának 
1907. évi tíz füzetére. Kívántatnak evangéliomi vallásos 
és erkölcsi elbeszélések, rajzok, életrajzok, jellemképek 
prózában vagy versben. Tartalmilag az a fő feltétel, 
hogy az evangóliom lelke és ereje lüktessen berinök, 
hogy a hitre erősítőleg s az erkölcsre nemesítőleg has-
sanak. Alakilag az a fő, hogy népszerűen és tősgyöke-
res magyar nyelven szóljanak. A füzetek terjedelme egy 
kis nyomtatott ívnél rövidebb és másfélnél hosszabb 
nem lehet. A közlésre elfogadott dolgozatok a Társaság-
tulajdonába mennek át és ívenként 50 (ötven) koroná-
val díjaztatnak. A pályázat nyílt, bárki részt vehet benne; 
jeligés levélke nem szükséges. A kéziratok folyó évi 
június 15-ig a Társaság alulírott titkárához (Budapest, 
Kálvin-tér 7. sz.) küldendők be. A választmány határoza-

tából Budapest, 1907 márczius 15-én, Szőts Farkas, tár-
sulati titkár. 

„A madarak ós fák napja" czímen 64 oldalra terjedő 
füzet jelent meg Vaday Józseftől. Ez a mű az Orsz. 
Állatvédő Egyesület pályázatán kivül álló anyagot adja 
meg a madarak és fák napja megtartásához. Tartalma: 
1. Á tanító teendője a programmkészitésnél. 2. Program-
mok mindenféle iskola számára. 3. Eredeti alkalmi ver-
sek ós mondókák. 4. Kisebb és nagyobb (minden osztály-
beli) tanulók beszédkéi, előadnivalói a madarakról, fákról 
stb. Gyakorlati munka, mely az ünnepély előkészítésénél 
jó szolgálatot tesz. Ára 1 kor (és a postadíj). Megrendel-
hető Vaday József, ig. t. czímén, Nagyváradon. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A szabadszállási ref. gyüle-
kezet Baksay Árpád duna-szentbenedeki lelkészt, — a 
kecskeméti evang. gyülekezet Melczar Dezső segédlelkószt, 
az eperjesi evang. gyülekezet Korhely Géza sátoralja-
újhelyi lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Tanácsbiró-választás. A nagybányai ref. egyház-
megye Sinka Lajos nyugalomba vonult tanítót, az Orsz. 
Ref. Tanítóegyesület tiszteletbeli elnökét tanácsbirájává 
választotta. 

Tisza István főgondnoki beiktatása. A dunántúli 
ref. egyházkerület április hó 30-án fogja megkezdeni 
tavaszi közgyűlését Pápán. A megállapodások szerint ekkor 
fog megtörténni gróf Tisza Istvánnak a főgondnoki hiva-
talba való ünnepélyes beiktatása is. 

Hegedűs Sándor alapítványai. Néhai Hegedűs S. 
családja a boldogultnak a budapesti ref. egyház javára 
tett 10,000 koronás alapítványát 18,000 koronára pótolta 
ki, a Nagypénteki Református Társaságnak pedig 8000 
korona alapítványt juttatott. 

Egyházi algondnok-választás. A budapesti reform, 
egyház a dr. Kovácsy Sándor főgondnokká választása 
folytán megüresedett algondnoki székre folyó hó 17-én 
egyhangúlag dr. Vámossy Károly ügyvédet választotta meg. 

Esperes-helyettesítés. A soproni alsó ev. egyház-
megye esperese: Farkas Mihály nagygerezdi lelkész, 
betegsége folytán nem láthatván el esperesi teendőit, a 
szükségessé vált helyettesítéssel Gyurátz Ferencz püspök 
Hérints Lajos farádi lelkészt, egyházmegyei főjegyzőt 
bízta meg. 

A kispesti ref. egyház f. hó 24-én d. e. 10 órakor 
avatja fel új orgonáját s ugyanazon napon, d. u, 3 óra-
kor az orgona-alap javára orgona-hangversenyt rendez. 
Az orgona-felavató tünnepély sorrendje a következő: 
1. Jövel szentlélek Úr Isten ! (37. dics. 1. vers). 2. Örven-
dezzen már e világ! (8- dics. 1. 2. vers). 3. Ima ós 
felavató beszéd, mondja: Mády Lajos esperes. 4. Praelu-
dium. Orgonán előadja: Krausz Gusztáv zene- és ének-
tanár. 5. Ének. Előadja: a kispesti ref. énekkar. 6. í m 
bejöttünk nagy örömmel {74. dics. 1. 2, 6. vers). 7. Ün-
nepi beszéd. Tart ja: dr. Pruzsinszky Pál theol. tanár. 
8. E gyülekezeten . . . (1. dics. 7. vers). A délutáni 
orgona-hangversenyre 2 K, 1 K és 50 filléres jegyek 
kaphatók. 



I S K O L A . 

Tanári kinevezés. Csépbe Andort, a pápai ref. 
főgimnázium helyettes tanárát a vallás- és közokt. minisz-
ter a hódmező-vásárhelyi ref. főgimnáziumhoz rendes 
tanárrá nevezte ki. 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a felsö-lövöi evang. főgimnáziumnak az 1906/7., 
1907/8. és 1908/9. iskolai évekre a VII. és VIII. osztá-
lyokra szóló nyilvánosságot és az érettségi vizsgálatok 
tartásának jogát megadta. 

A felekezeti középiskolai tanárok lizetésrende-
zése, a mint a Dunántúli Prot. Lap írja, az állami inté-
zeti tanárok fizetésének a mintájára végrehajtatott. Á 
nevezett lap közlése szerint az egész ref. tanárság alkot 
egy státust 1—296-ig terjedő sorszámmal, aztán külön 
az igazgatók s végül a tornatanárok A rendes tanárok 
közül azok, kiknek sorszámuk 1—41-ig a VIII. fiz o. első, 
a 4 2 - 6 6 ig a VIII. fiz. o. második, 67—148-ig a VIII. 
fiz. o. harmadik fokozatának megfelelő fizetést kapnak; 
149—161-ig a IX. fiz. o. első, 162—286-ig a IX. fiz. o. 
második, 237—296 ig a IX. fiz. o. harmadik fokozatának 
megfelelő fizetést élveznek. A kezdő fizetes 2600, a 
végsó 4400 K; az igazgatók fele a VII fiz. o. harmadik 
fokozatának megfelelő fizetéskiegészitésben részesül, a 
ki azonban 4400 K tanári fizetést élvez, az mint igaz-
gató nem kap kiegészítést. Az utalványozás már folya-
matban van, még pedig 1906. II. felére utólagosan és 
1907. I. felére előlegesen. A konventtől függ, mikor 
kapják meg a tanárok a pénzt. 

A nemzetiségek küzdelme a népiskolai törvény-
javaslatok ellen. Az erdélyi evang. egyház főkonzisz-
tóriuma memorandumot terjesztett fel a kultuszminiszter-
hez a népiskolai törvényjavaslatok ellenében. A kifogá-
sok az egyházi autonomia köpenyegébe vannak burkolva, 
a főok azonban a javaslatoknak nemzeti iránya. Emlék-
iratot intézett e tárgyban a képviselőházhoz a görög 
katholikus püspöki kar is s az a hír, hogy a románok, ha 
a javaslat rendelkezéseit enyhíteni nem sikerül, a király-
hoz fognak feliratot intézni. A harcz még Romániában 
is megindult, A kulturliga demonstráló gyűléseken tilta-
kozik e javaslatok ellen. Jobban tenné azonban a kul-
turliga, ha a maga háza előtt seperne és az oláh anal-
fabéták tanítását szorgalmazná. 

Az orsz. evang. tanáregyesület megteremtése 
ügyében az eperjesi kollégium tanárai megindították az 
akcziót. Kibocsátották felhívásukat s felhívták az egyház 
vezetőit, a kerületeket, az iskolafentartó testületeket és 
a fő- és középiskolák tanárait az egyesületbe való belé-
pésre. Az egyesület czélja az evang. iskolák szellemének 
megmentése, ápolása ós fejlesztése, a tanárok közt a 
testületi szellem megteremtése, az egyház és az iskola 
közötti jó viszony ápolása, tanügyi kérdések felvetése és 
megbeszélése, a hazai tanügy többi munkásaival a test-
véries érintkezés fentartása, a tanárok anyagi ós erkölcsi 
érdekeinek védelmezése. Alapító tag lehet mindenki, 
egyén vagy testület, ha 100 kor. alapítványt befizet. 
Rendes tag lehet minden fő- és középiskolai, tanító-
képezde!, polg. iskolai, felső leányiskolái, prot. vallású 
tanár, minden hitoktató és hitoktatással foglalkozó lel-
kész. Pártoló tag lehet bárki, a ki az evang. tanügy 
iránt érdeklődik. A rendes tagok évi 4, a pártoló tagok 
évi 2 korona tagdíjat fizetnek. Ha a taggyűjtés ered-
ményre vezet, úgy az alakuló közgyűlést Eperjesen, az 
eperjesi vértanúk emlékünnepélye alkalmával, fogják meg-
tartani. Jobb szerettük yolna ugyan, ha a magyar pro-

testáns iskolák tanárai egy nagy, hatalmas egyesületbe 
tömörültek volna; de ha már ezt nem lehetett elérni, 
örülünk rajta, hogy az evang. iskolák tanárai is egye-
sületté szervezkednek. A czélok, a miket kitűztek, neme-
sek. Adja Isten, hogy azokat sikerrel is szolgálhassák. 

A néppárt sikerei. Az „Alkotmány" f. hó 19-diki 
száma megelégedéssel jelenti, hogy az állami iskolai 
tanítók fizetésrendezésére vonatkozó törvényjavaslat tár-
gyalásánál sikerült a néppártnak a javaslat olyan módo-
sítását kivívnia, a melyek mellett a törvény se most. se 
később nem veszélyeztetheti a római kath. iskolákat és 
tanítókat. Kívánságuknak megfelelőleg ugyanis a kultusz-
miniszter felvette a 24. §-ba azt a kijelentést, hogy a 
kincstári iskolák tanítóinak állami tanítókként tekintése 
az iskolák kath. jellegét nem érinti; továbbá az eskii-
formából törölte azt a passzust, a mely az ország szen-
tesített törvényei mellett való állásfoglalást követelte. E 
szerint szabad lesz tehát a r. kath. tanítóknak néppár-
tiskodni és az egyh. politikai törvények revízióját köve-
telni. A néppárt tényleg sikereket ért el s kívánságait 
készséggel honorálta a kultuszminiszter. Vájjon mi pro-
testánsok mikor számolhatunk be sikereinkről s elérjük-e 
valaha, hogy a kultuszminiszter úr a mi kívánságainkat 
is honorálni fogja ? ! Úgy vesszük észre a jelekből és a 
tényekből, hogy erre mostanában és mindaddig, a míg 
a magyar protestantizmus öntudatra nem ébred, semmi 
kilátásunk sincs. 

EGYESÜLET. 

A vasárnapi iskolák szövetsége, alakulásának má-
sodik évfordulója alkalmából, márcz. 13-án szeréi,etvendég-
séggel összekötött évi ünnepélyes közgyűlést tartott 
Budapesten a Hold-utczai skót iskola nagytermében. 
Victor János elnöki megnyitója, Csepják Attila titkári 
jelentése, Udvarnoki J. pénztári jelentése arról tettek 
bizonyságot, hogy az elmúlt év folyamán bár igen szűk 
körben, de igen hasznos munkát végzett e kis szövetség 
a vasárnapi iskolák érdekében. Volt azután három kar-
ének ; Kövy Árpád alkalmi költeményét olvasta fel; 
Csűrös István alelnök beszédet mondott. A legérdeke-
sebb dolog az volt, hogy felvonult az emelvényre 31 
gyermek, mindenik egy táblácskát tartván kezében, 
melyen rá volt írva azon budapesti vasárnapi iskolának a 
neve, melyet képviselt. Mindenik gyermek megmondta, 
hogy az ő vasárnapi iskolájában hány növendék és hány 
tanító van és mindenik elmondott egy szép bibliai 
verset. A szövetség legközelebb nagy énekünnepélyt 
fog rendezni a budapesti összes vasárnapi iskolák közre-
működésével. 

Felhívás előfizetésre. A Traktátus-Társulat a mult 
évben úgynevezett helyi traktátusokat adott ki, melyek 
igen alkalmasak tömeges kiosztásra. E hóban jelent meg 
az utolsó, tizedik szám. Felhívja a Társulat vezetősége 
a régi előfizetőket és mindazokat, kik a most meginduló 
második évfolyamra elő akarnak fizetni, hogy e szándé-
kukat, az alábbiak figyelembe vételével, szíveskedjenek 
mielőbb tudatni Webster Jakab lelkésszel: Budapest, 
V., Hold-u. 17. A traktátusból az előfizetés fejében tíz 
szám s minden számból 500 példány fog küldetni. A 
jövő évfolyamban 5 szám lesz 8 oldalas és 5 szám 
4 oldalas. Az előfizetés 40 korona, mely előre fizetendő. 
Az előfizetőnek joga van egy állandó, mind a tíz szám-
ban megjelenendő hirdetést közölni, mely azonban 40 
Siónál több nem lehet. A mennyiben e hirdetés időköz-



ben változást szenvedne — mint ezt néhányan a múlt 
évben kívánták, — minden változtatásért külön 2 korona 
nyomdaköltség fizetendő. Ha valaki kevesebb példányt 
óhajt rendelni, csak úgy teheti, ha 200 példányt rendel 
minden számból. Ez esetben az előfizetés díja 20 korona. 
Ez esetben hirdetés nem közölhető. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-

naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerüsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb ós legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia, vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely, 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

A Pesti Hirlap a legkedveltebb lap a magyar 
olvasó közönség köreiben. Mindig radikálisan szabad-
elvű volt ; függetlenségét mindig meg tudta őrizni válta-
kozó kormányokkal, pártokkal és politikai irányzatokkal 
szemben; mindig hű maradt a demokráczia eszméihez 
és erényeihez. Tartalomra nézve legbővebb s vannak 
rovatai, melyek népszerűségét rendkívüli módon fokoz-
ták ; ilyen a Szerkesztői üzenetek rovata (naponta több, 
mint más lapokban egész héten), a Színház, zene és 
képzőművészet rovata, mely egyenesen vezető szerepet 
visz a napi sajtóban ; az Esti levelek és Kis komédiák, 
melyekhez ugyancsak Tóth Béla, az Esti levelek szel-
lemes írója, áprilistól kezdve rendkívül érdekes s a 
sajtóban egyedül álló új rovatot nyit. Sport-rovata a 
legbővebb s még a különben legkimerítőbb tőzsdei tudó-
sításai sem nélkülözik a szívderítő humort. Hölgy-olvasói 
kedvezményes áron rendelhetik meg a ma legjobbnak 
elismert divatujságot: a Szabóné-Nogáll Janka szerkesz-
tésében megjelenő Divat-Salont. Mindezeken felül hirde-
tésekre is legalkalmasabb épen nagy elterjedtségénél 
fogva. A Pesti Hirlap előfizetési ára negyedévre 7 kor., 
a Divat-Salonnal együtt 9 korona; de megrendelhető 2 
hóra is 4 korona 80 fill-, egy hóra is 2 kor. 40 fillér 
előfizetési áron, mely legczélszerűbben postai utalványon 
küldhető a Pesti Hirlap kiadóhivatalába (Budapest, V., 
Váczi-körút 78.). 

Jól járó, pontos órák, divatos ékszerek, evő-
eszközök, maradó értékű húsvéti ajándékok ez idő 
szerint legelőnyösebben Polgár Kálmán budapesti mű' 
órásnál szerezhetők be, mert VII., Erzsébet-körút 29. sz, 

alatt nagy kiterjedelmű ékszer-raktárán minden czikkből 
dús raktár található. Az országos hírű órásmester óráit 
Ő évi írásbeli jótállással küldi és azok úgy művészi 
kivitel, mint a szerkezet jóságára nézve dicséretére vál-
nak a honi órásiparnak. A nevezett czég ékszereit is 
elismert ízlés jellemzi és valóságos műélvezet lapoz-
gatni abban a sok száz illusztráczióval ékített albumban, 
a mit Polgár Kálmán üzlete fennállásának 10 éves jubi-
leuma alkalmából üzletbarátainak és az érdeklődő közön-
ség kívánságára díjtalanul küld szét. 

Fáhián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tan szerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 
A Bór- és hithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szinye- T.ipóczi Siilv'tiorfoi'r/is-vdllálat 

JBudapc.it, V„ lludnlfruhpart 8. 

mmssi forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést lg szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kúfvállalat Budán. 

SZT. LUKÁGS-FÜRDÜ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 

T é l i f ü p d ö k ú r a 

a S Z E N T - L Ü K Á C S - F Ü R D Ő I * ÉN. 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fürdök, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — Csúa- , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fiirdőkúra felöl ki-

= • merítő prospektust küld ingyen a = = = = = 

Szi-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest Budán. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Sgerk, 



— H I R D E T É S E K , - a - — 

I X „ i p a r - u t c z a 4 s z & 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-itcza II. sz, (Tisztviselő-

telep), 
P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

P i a n i n ó k . 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

A legelső magyar protestáns 
egyháztörténet! * * * * 

A z A T H E N A E U M i r o d a l m i é s n y o m d a i r é s z -

v é n y t á r s u l a t k i a d á s á b a n ( B u d a p e s t , V I I . ker. , 

R á k ó c z i - ú t 5 4 . s z á m ) m o s t j e l e n t m e g : 

A Magyar Evangéliomi 
Protestáns Egyház 

Tör téne lme 
K é p e s d í s z -

m u n k a 

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly 
József közreműködésével szerkesztette: 
* Z S I L I N S Z K Y M I H Á L Y * 

A munka 1 4 k O T O Í i a 
ara fűzve 
díszes vászonkötésben 17 
korona, könyvtári félbőr-
kötésben 19 korona. • • • • 

Közel háromszáz szöveg-
képpel, tizenkét mellék-
lettel és számos kézirat-
hasonmással. n i i aDigaa i i 

Megrendelhető minden hazai könyvkereskedésben, 
valamint a kiadó 

I R O D A L M I ÉS N Y O M D A I R É S Z V É N Y T Á R S U L A T N Á L 

B U D A P E S T , VI I . , R Á K Ó C Z I - Ú T 5 4 . SZ. 

M p y i r w 
i m w természofMCjflfcnyes 

^ S ^ T A V A N Y U V f Z 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

árusíttatnak 

v a r r ó -

A m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e l l ő 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjv i lág-u tcza 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
Ví. , Teréz-körut 21. „ n . , Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u. , Erzséhetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoi: Széchényi-u. !• 

A l e g j o b b 

kályhákat é s k a n d a l l ó k a t 
c s á s z á r i é s i r i r á l y i szállít 

H E / I M H . cid-va.j?i s z á l l í t ó 
j i i í i d a p e s t , T l i o n e t « u d v a r . 

Különlegességek; t e m p l o m o k , csa ládi l iá-
zak^ i skolák, i rodák stb, részére. Több 
mint 100 ,000 van be lő l e h?83nálatban 

V a l ó d i 
c s a k ezze 

a v é d ő -
j e g y g y e i . 

MEIDINGER-OFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
^ S © Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h c B i e t - u d v a i - i i a n . 
Mária Valéria uto^a lO. 



ODEON Templomi karok orgona-kísérettel, kará-
csonyi felvételek. Handel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
IOOO opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-oiicza 5. szám. 

Összes 
lémezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

M S S á g h í f í á 

FONOHPI AVE MARIA orgonakiséret és 
hegeciű-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghirneve-
= = sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói. 

fl világhírű flcol-harmonmmoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb űrjegyzéií ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék k é r e n f , 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ^ 
A l a p í t t a t o t t 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra. 

díjmentesen Jcdldetik. 
afcSSgygr ..inMiiiiáiwii 

O r g o n a é p í t é s i m t l i n t é z e t . 

K i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Garay-utcza á8. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiáliíl íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikaí) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

[ 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetítő készülékek 
Vetíti {épek 

a l e g n a g y o b b választékban és 
legKitűnőbb Kivitelben KaphatóK 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-uícza 8. 
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A legjobb, legmegbízhatóbb gazdasági, konyhakerti ós virágmagvak 

= GOMBÁS JENŐ utóda magkereskedésében kaphatók. = 
B U D A P E S T , 1X+J K á l v i n - t é r 9 . s z á m (a ref. templom mellett). 

Alapí t ta to t t 1880-ban . Ár jegyzék ingyen é s bé rmen tve . 
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l e g j o b b 

5 é v i 
jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelőrkannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak rész le t f ize tésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

3 POLGÁR KALMAN 
Pontos 

kiszolgálás! 
Jutányos 

á rak ! 

m 
m 
m y 

műórás és ékszerész 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29« 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros 

a m . kir. zeneakadémia, s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szál l í tó ja 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit 
Speczialista : húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó ^ g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-geretida javítással 
4 frt. Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r * Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott. Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 

J 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-

ban és kicsinyben. 

KALLAI MOTORTELEPE 
Budapest, VI., Wagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" ttio-
— torok csakis motorte lepünkön = 
Budapest,VI. Nagymező -u .43 . 

szá-íi alatt léteznek. 
Tessék a pontos cz ímre ügye ln i ! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „ G L Ó R I A " ben-
zinmotorait és benzin-
motoros cséplőkészle-
teit 3-5 évi részletfizetésre. 

A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ria" motort akar venni , az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jó tá l lás k i tűnő cséplésért . szakértő c z é g h e z . x - ^ * - ^ * 

Használt gőzcséplő-készletek cserébe is -vétet-
===== nek. — Tessék áxlapot kérni. = 

Mechanika. Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő - gépek 
nép-, küzép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS S Z A B Ó 
tanszerKészító' intézete , 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 k o r . 
Negyed oldal . . 10 kor . 
Nyolczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Ká lv in- té r 7. sz. . 
a h o v á a kéz i r a tok , e ló l izc lcs i és h i rde té s i díjal i stb". 

in tűzcndók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 ko r . 50 f i l lér . 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Bizony feltámadott! P. — Egyházi törvényeink megerősítése. Dr. Székely József. — K ö n y v i s m e r -
t e t é s : A magyarhoni protestáns egyház története. Molnár János. — B e l f ö l d : Szepesi levél. Weber Samu. — Az 
ország 1905. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotai Homola István. — M i s s z i ó ü g y : A vasárnapi iskolák világ-
kongresszusa Rómában. V. J. — K ü l f ö l d : Principal Rayni temetése. Dr. Kováts J. István. — Külföldi szemle. Dr. 
Szlávik Mátyás. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á -
zat . — H i r d e t é s e k . 

Bizony feltámadott! 

. . . A ki a halált is eltörölte és az életet 
és a halhatatlanságot világosságra hozta, 0 felé 
száll ma dicsénekünk. Az 0 győzelmének ünnepe 
ez. Elet, örökélet után vágyódó lelkünk azt a 
nagy valóságot, tényt ragadja meg, a melynek a 
tanítványok lettek bizonyságai. Hogy a kő, me-
lyet az építők elvetettek, lett a szegletnek fejévé. 
Hogy az az igazsággal és kegyelemmel teljes 
élet, a mely a Krisztusban itt e földön megjelent, 
a mely isteni erejénél fogva világosságot, gyó-
gyulást, vigaszt, életet adott a vele érintkezőknek, 
a benne hívőknek — nem láthatott rothadást, 
hanem áttörve a halálnak kapuit, megjelent a 
tanítványoknak és eltöltötte őket világot meggyőző, 
idvezítő, a régiek romjain újat, el nem múlót 
alkotó hittel s reménységgel. 

Nincsen itt! Feltámadott! Felvitetett a dicső-
ségbe ! Jézus él, velünk van, velünk marad a nagy 
király, a ki megbizonyíttatott hatalmasan Isten 
fiának lenni, a szentelő Lélek szerint, a halálból 
való feltámadás által. 

Ezért van győzelmi öröm; ezért van ének-
lésnek és szabadulásnak szava az igazaknak sáto-
rában, és ezért mondjuk ma: Az Urnák jobb 
keze hatalmasan cselekedett, az Úrnak jobb k<̂ ze 
felmagasztaltatott^ Nem halok meg, hanem élek 
és hirdetem az Úrnak dolgait! Mily csudálatos 
mindez, a mely az Úrtól lett szemeink előtt! 

Mondták már sokan : miért most már e csoda? 
nekünk erre már szükségünk nincs, hiszen az 
evangéliomnak megváltó, újjászülő ereje ama nagy 
áldozatban összpontosul; Krisztus felemeltetvén a 
keresztre vonz magához mindeneket; a megváltó 
szeretet ott dicsőült meg, ezzel dicsőítette Krisz-
tus az Atyát. Pál nem akar mást tudni, csak a 
Krisztust, a ki megfeszíttetett, a ki adta magát 
érettünk. 

Valóban úgy van; de mégis ugyanaz a Pál 
mondja: hogyha Krisztus fel nem támadott, akkor 
hiábavaló minden; prédikál ásnak és a nyomán 
ébredő hitnek nincs ereje, tartalma, mert hiányzik 
belőle az, a mi a hitet, valódi, élő, győzelmes, 
idvezítő hitté teszi. Idvösségünk győzedelmes feje-
delmével egyesülünk hitben, szeretetben és tudjuk, 
hogyha vele együtt maradunk, ha felvesszük az 
ő keresztjét: vele együtt feltámadunk és éljük itt 
a földön azt az életet, a mely az eljövendőnek 
biztos záloga; mert hiszen Azzal halunk és Azzal 
élünk, a ki életben és halálban el nem muló nye-
reségünk ! 

Minden keresztyén örömnek, hitnek, remény-
ségnek alapj a az a csudálatos húsvéti tény, a 
keresztyén hitnek solia nem mellőzhető objektuma, 
a melyről ma inkább mondhatnánk azt, a mi 
ama másik nagy tényről elmondatott, hogy: néme-
lyeknek botránkozás, másoknak bolondság. Az 
Isten hatalmának, szentségének, bölcseségének, a 
megváltó szeretet győzelmének bizonyos mutatója 
az, hogy feltámadott! 
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Ebben a hitben „állunk" mi is, mint a hogy 
ebben állottak azok is, a kiknek az először hir-
dettetett és megíratott. Ezen a hiten épült fel és 
áll ma is Istennek egyháza, a hivők közössége; 
ez a hit kötözi egybe a „szenteket" az élő Krisz-
tussal, a küzdő egyházat a győzedelmessel. 

Ez a hit edzi meg sokszor már hanyatlani 
kész karjainkat, hogy felserkenjünk az igazságra, 
igyekezvén bővölködni az Úrnak dolgában, mert 
tudjuk, kebleinkben hordozzuk azt a hitet, remény-
séget: „hogy nem hiábavaló" . . azt a bizo-
nyosságot: hogy meg nem szégyenülünk, hogy a 
kik Istent szeretik, azoknak mindenek egyaránt 
javukra vannak. Magunk köré tekintve járunk 
bánattal, sokszor könyhullatással, a „vetőmagvat 
sírva hintvén megyünk tova" ; de nem csüggedünk: 
miénk az egész igéret, s így az is, hogy: „viga-
dozással jövünk elő, kévéket emelve". 

Ezért a hitért, reménységért, bizonyosságért 
adunk hálát a húsvét ünnepében az Örökkévaló-
nak, mondván: „az Istennek legyen hála, a ki 
adott nékünk diadalmat az Úr Jézus által". 

Ebben a hitben óhajtunk a feltámadott, örök-
kön élő Krisztusnak hű bizonyságai lenni, kérve 
az Istent, hogy töltsön el az 0 szent Lelke által 
bennünket a mi bizonyságtételünk ideje alatt hús-
véti örömmel, hittel, lelkesültséggel és a győzelem 
reménységével! P. 

Egyházi törvényeink megerősítése. 

Pokoly József e lap 5. és 6. számában tartalmas 
czikkben foglalkozott a zsinat és a kormány legutóbb 
egyházi törvényeink jóváhagyása körül követett eljárá-
sával. És ámbár végeredményében Ő is azt mutatja ki, 
a mi nekem is czélom volt, hogy a kormány eljárása 
nem volt törvényszerű s épen e miatt a zsinat maga-
tartása is a kormány tényével szemben nem kifogásta-
lan, mégis, mivel első czikke kezdetén e lap 2. számá-
ban közölt czikkemet súlyos váddal illeti, kénytelen 
vagyok e váddal szemben a dologra visszatérni. 

Az egyik vád, hogy gyanúsnak találja közjogi 
szempontból a „királyi jog" hangoztatását s kifejti, hogy 
nálunk fentartott királyi jogok nincsenek stb. Hát hi-
szen fenntartott királyi jogról — gondolom — nem is 
beszélt senki; világos, hogy a magyar közjog ilyent nem 
ismer. Sőt maga az is, hogy az 1790—91. XXVI. t.-cz. 
— tehát országos törvény — ruházza a királyra azokat 
a jogokat, melyeket azelőtt az országgyűlés gyakorolt, 
s e törvény szabja meg, hogy azok a nemzet által a 
királyra ruházott jogok — királyi jogok — miképen 
gyakorlandók, eléggé meggyőzően hirdeti, hogy miként 
minden egyéb királyi jognak, úgy az egyházakkal — 
s ez esetben a prot. egyházakkal — szemben megálla-
pított királyi jogoknak is a nemzet a forrása. E tekin-

tetben tehát azt hiszem, semmiféle nézetkülönbség fenn 
nem foroghat. 

A másik dolog, a mire vissza kell térnem, az a 
kérdés, hogy a zsinati törvények jóváhagyására vonat-
kozó királyi jog a legfőbb felügyeleti jognak egy része-e, 
mint a hogy ezt Pokoly és Benedek S. állítják, utóbbi 
hivatkozva Ferdinándy Géza közjogászunk nézetére is, 
vagy pedig egy külön — a felügyeleti jog korlátain túl 
— kiterjesztett és megállapított királyi jog, mit én úgy 
fejeztem ki, hogy ez által a király egyházi törvényhozá-
sunk másik faktorává tétetik. 

Tisztán akadémikus értékű ugyan az e fölött való 
vita, mert hiszen akárhonnan származtatjuk is, e jog 
megvan s a törvényben megszabott módon gyakorlandó. 
Mégis, részben a magam igazolására s főképen annak 
megmutatására, hogy álláspontom közelebb jár az igaz-
sághoz, szólok e kérdésről is. 

Benedek S. könnyen és hamarosan elintézi ezt a 
kérdést, hivatkozván e törvény szavaira s idézvén a 4. 
szakasz második bekezdését, mely így kezdődik: „Ennél-
fogva Ő császári királyi Felsége az őt megillető legfőbb 
felügyeleti hatalomnál fogva" stb. Csakhogy e szavak 
nem a zsinati törvények jóváhagyására vonatkoznak. Az 
előző bekezdésben arról szól a törvény, hogy „a mind-
két hitvallású evangélikusok, a vallásra tartozókra nézve 
csupán saját vallásuk felsőségeitől függjenek s e foko-
zatos felsőbbségnek bizonyos rendje legyen" stb. Erre 
következik a második bekezdés, mely igaz, hogy úgy 
kezdődik, mint Benedek S. idézi, de a hová ő stb.-t 
ír, ott már az van, hogy „a mindkét hitvallású evangé-
likusokat bővebben ki fogja hallgatni s gondoskodik, 
hogy ez ügyben bizonyos rend állapíttassék meg" stb. 
Az idézett hely tehát az evangélikusok meghallgatására 
s arra vonatkozik, hogy a király, legfőbb felügyeleti 
hatalmánál fogva, gondoskodik a protestáns egyházban 
fentartandó rend és fegyelemről. Hogy a zsinattal szem-
ben megállapított királyi jogot a törvény maga is külön 
s a legfőbb felügyeleti jogon túl terjedő jognak ismeri: 
bizonyítja ezt az is, hogy e jog körülírása után kiemeli, 
hogy ezenkívül a legfőbb felügyeleti jog mindenekben 
épségben marad, s e jog a törvényes kormányszékek 
útján gyakorlandó. 

Ezekből megállapítható tehát, hogy a) a törvény-
nek a zsinatra vonatkozó rendelkezése a királynak jogot 
ád az egyházi törvényhozásban; b) a legfőbb felügyeleti 
hatalom gyakorlása pedig a királyt, mint a végrehajtó 
hatalom birtokosát illeti. 

Az első pontra nézve — mit előző czikkemben úgy 
fejeztem ki, hogy a király az egyházi törvényhozás má-
sik faktora — bizonyságok: 

1. hogy zsinat a király engedélye nélkül nem 
tartható ; 

2. hogy a zsinaton résztvevők száma, a zsinat 
helye, sőt a zsinaton tárgyalandó ügyek is a király jóvá-
hagyásától függenek; 



3. hogy a zsinaton alkotott törvények és szabályok 
csak királyi felülvizsgálat (vagy mondjuk, felügyelet) és 
jóváhagyás után nyernek hatályos erőt, 

A harmadik pontra megjegyzem még, hogy e jog 
nem csupán vető jog, hanem több ennél. Mert — mint 
példa volt és van rá — a király nemcsak megtagad-
hatja a törvények jóváhagyását, hanem feltételeket szab-
hat, módosításokat hozhat javaslatba, törléseket vagy 
pótlásokat kívánhat, a melyek teljesítése esetén adja 
meg csak jóváhagyását. Ezzel tehát aktiv részt vesz a 
törvény alkotásában. 

Hogy most már e jogát a legfőbb felügyeleti jog-
hoz tartozónak állítsuk-e vagy pedig külön jognak? az 
attól függ, hogy e jog gyakorlatát, a király ebbeli mű-
ködését, a végrehajtó hatalom, vagy a törvényhozói 
hatalom gyakorlásának tekintjük-e ? Minthogy pedig a 
szabály, törvényalkotás nem kormányzati aktus (noha a 
végrehajtó hatalom is alkothat szabályt), ebből követ-
kezik, hogy a királynak ily irányú működése sem az Ő 
végrehajtó hatalmából — tehát nem a legfőbb felügyeleti 
hatalmából származik. 

Hogy a legfőbb felügyeleti hatalom gyakorlása 
(1. b pont) a királyt mint a végrehajtó hatalom birtoko-
sát illeti, ezt igazolja Kmety K. közjogászunk „A ma-
gyar közjog kézikönyve" 174. lapján. De elismeri és 
igazolja ezt maga Benedek S. is, ki czikkében alább 
így ír : „Az 1848. évi III. t.-cz. meghatározta, hogy ő 
Felsége az egyházak feletti felügyeleti jogát, mint a 
végrehajtó hatalom egyik alkatelemét, kizárólag a minisz-
térium útján gyakorolhatja stb." 

Hogy Pokoly az ősökre hivatkozik, s tiltakozik 
azon felfogás ellen, mely szerint a király az egyházi 
törvényhozásnak másik faktora volna, teljesen értem és 
méltánylom. Az egyházjog tanítása s a multak története 
szerint igaza is van. Az ecclesiastica potestas-nak a 
királlyal való megosztásáról szó sem lehet —• elvben. 
A tények azonban s a gyakorlat megczáfolják, sőt a 
törvény is keresztültör az elven. A miből következik, 
hogy bizony az 1790—91. XXVI. t.-cz. egyházunk sza-
badságának nem igen kedvezett. S nagyon igaza van 
dr. Baltazár D.-nek, ki a Debreczeni Prot, Lap 9. szá-
mában e kérdésről írván, a törvényről ezt mondja: „A 
jogszabályban ott vannak a királynak királyi jogai elég 
erőteljesen és terjedelmesen; az autonómiának vissza-
térő emlegetésével szelídül ugyan azoknak képe, de 
mindamellett sem annyira, hogy feledtetni tudná a királyi 
jogoknak a legfőbb felügyeleti jog korlátain túllépését, 
elkalandozását egész a „jus reformandi" területére, mert 
az a jog, hogy a király az egyházi felsőség rendezését 
s a fegyelmi részekben a rend megállapítását eszközöl-

heti, sőt egyenesen ő gondoskodik az új rend megálla-
pítása iránt, többé nem legfőbb felügyeleti jog, hanem 
ennél több, mert az „iniciativa" és „ingerentia" elemeit 
egyesíti magában." 

A mi egyébként a végeredményt illeti, hogy t. i. 
a kormánynak kár volt az eddig, zsinati törvényeinkkel 
szemben követett eljárást megváltoztatni, s ezzel — 
alapos vagy alaptalan — de aggodalmakra okot szol-
gáltatni : ebben mindhárman egyetértünk. S épen ez az, 
„quod erat demonstrandum". 

Dr. Székely József. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A m a g y a r h o n i p r o t e s t á n s e g y h á z t ö r t é n e t e . A müveit 

közönség számára, Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József 
közreműködésével szerkesztette dr. Zsilinszky Mihály. Budapest. 
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. kiadása. 1907. — 797 
oldal. Ára díszes vászonkötésben 17, könyvtári félbörkötésben 
19 korona. 

Régóta érezzük szükségét egy olyan nagyobb sza-
bású munkának, a mely a magyar protestantizmus tör-
ténetét, a külső és belső fejlődés minden fázisát felölelve, 
igaz tüköré legyen annak a majdnem négyszázados élet-
nek, melyet az isteni gondviselés magyar evangeliumi 
egyházainknak engedett. A mit a derék Pósaházi János 
egykor a magyar reformátorok életének és működésének 
sokszor homályos emlékezetéről mondott, éreztük, hogy 
szavai egyházunk összefoglaló történelmére vonatkoztatva 
is igazak. Nem voltunk épen szűkében a történelmi ada-
toknak, a kisebb és nagyobb terjedelmű monográfiáknak, 
ezeknek a tükördaraboknak, a melyeket hol a szakérte-
lem, hol csak a jóakarat igyekezett többé-kevésbbé tisz-
tára csiszolni. De várván-vártuk az egészet, a teljesen 
szakavatott, gondos kezek által egyöntetűen, szeretettel 
és művészettel csiszolt mutatót, a melynek nincsenek a 
részekben külön sugártörői. 

Most már előttünk, kezünkben az egész tükör. Vizs-
gálhatjuk, hogy miként adja tiszta, hű képét annak a 
csodálatos, küzdelmekkel teljes, az erős bizonyságoknak 
ama fényes felhőiből szőtt életnek, a mely egyházunk 
négyszázados múltjából reánk tekint. 

Az Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársa-
ság nemes vállalkozására megalkotta ezt a munkát a 
magyar protestáns egyháztörténetírás négy oszlopos em-
bere. Dr. Zsilinszky Mihály, mint szerkesztő, a kinek az 
egyháztörténelem terén megbecsülhetetlen értékű dolgo-
zatai nem csekély mértékben segítették és irányították 
eddig is históriai ismereteinket, megírta a XVII-ik század 
történelmét. Farkas József, egyházhisztorikusaink nesztora, 
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ez a nagytudású, csodás kedélyű ember, az Úr szőllőjében 
munkálok sok százainak (a szerkesztőnek is) professzora, 
a XVI-ik század eseményeit mondja el. A részleteiben 
még- legkevésbbé kiaknázott XVIII-ik századnak törté-
nelme Kovács Sándorban, a pozsonyi ág. hitv. evang. 
theologia tanárában találta meg szakavatott krónikását; 
a legújabb kor egyháztörténetét (1790-től napjainkig) 
Pokoly József kolozsvári theologiai professzor, a Protes-
táns Szemlében a külföldi egyházi mozgalmak erős kriti-
kájú, ékes tollú előadója, az erdélyi református egyház 
történelmének tudós szerzője ismerteti. 

Hogy ismertetésünk és bírálatunk helyes mértékét 
megállapíthassuk, hangsúlyozzuk, hogy az írókra nézve 
a magyar protestáns egyháztörténelemnek nem a szigo-
rúan vett (a mint mondani szokás: száraz) tudományos 
feldolgozása volt a feladat. Egyedüli czéljuk volt olyan 
munkát adni a művelt közönség kezébe, a mely a tudo-
mányos kutatás eredményeit felhasználva, középen áll a 
tudományos és tisztán népszerűsítő czéllal írott művek 
között, a melynek adatai míg így egyfelől teljesen meg-
bízhatók, másfelől a művelt közönség által is élvezhető 
formában van írva és nem csupán az egyház külső fejlő-
désének történetét adja, hanem a belső életet is felöleli; 
kiterjeszkedik az egyházi élet, az iskola-ügy és az iro-
dalmi élet ismertetésére. Oly mértékkel kell tehát a kéz 
alatti munkát mérnünk, a minővel például Varga Ottó-
nak „A magyar nemzet történelme", vagy a nemrég 
elhunyt Acsády Ignácznak „A magyar birodalom törté-
nete" czímű munkáit ítéljük. Keressük a tárgy tökéletes 
ismeretét és szeretetét, az adatok helyes csoportosítását, 
a részekben az arányosságot, a történelmi igazság feltün-
tetésében a részrehajlatlanságot, az események és a 
szereplők jellemzésében az erőt és a plasztikát, az elő-
adásban a világosságot, a nemes egyszerűséget és a hol 
kell, az emelkedettséget, az egészben a lelket, az életet. 

Úttörő munkával szemben, a hol méltán van helye 
az enyhébb kritikának, ez a mérték lehet szigorú, erős. 
De jogosultsága és helyessége az adott alkalomból — 
legalább előttem minden kétségen felül áll. A magasabb 
mértéket egyfelől parancsolólag megköveteli az írók 
egyéniségének ama tiszteletreméltó súlya, a mellyel ott 
állanak egyházi tudományos életünk oszlopos tagjainak 
első soraiban ; más részről a feladatnak nehézsége és 
fontossága: nemcsak megismertetni a multat küzdelmei-
vel és szenvedéseivel, a magyar nemzeti állameszméhez 
és kulturához való szoros kapcsolatában, hanem az ősök 
nagy erényeit, áldozatkészségét, evangéliumi hitét, csüg-
gedetlen reménységét és hivalkodás nélküli építő munkás-
ságát követe?idő például állítani fel, a mai protestáns közön-
ség előtt. 

A feladat tehát magasztos, a tárgy lelkesítő, részle-
teiben bőven nyújtja a fenségnek minden alkatelemét, 
a kezek, a melyekre a megoldás súlya nehezedett, hivatot-
tak. Kell-e még több biztosíték egy munka sikeréhez? 
Igaz, elég soká váratott magára; valamivel megkésett a 
bécsi békekötés háromszázados ünnepéről is, a melynek 

egyik irodalmi emlékéül is állíttatott. De érett munka; 
nemes gyümölcse az írók nagy gondjának és nehéz fára-
dozásának. A dédelgetett gyermeket nem öltözteti szebb 
ruhába, nem kiséri féltőbb szeretettel a szülői vigyázás, 
mint a mily ékesen és szeretettel elénk varázsolják az 
írók magyar protestáns egyházaink négyszázados életét. 
Nem mondjuk, hogy mindenütt carlyle-i toll örökíti meg 
a sokszor Carlyle tollára méltó eseményeket és szereplőket. 
Az elmének ilyen, szinte megdöbbentő nagysága, a meg-
figyelésnek és bírálatnak csodás ereje és élessége, az 
írásnak és alakításnak majdnem a tökéletesség határáig 
nyúló képessége csak a századok óriásainak kiváltsága, 
Es a szerzők ezt bizonyára nem is vindikálják magok-
nak. A mely czél előttük állott, azt derekasan keresztül-
vitték. Nemcsak legjobb tudásukat, igyekezetüket, de 
lelküket öntötték e munkába, a melynek minden lapjáról 
életet lehelnek a holt betűk. Teljesen uralkodnak tár-
gyuk felett, szeretettel ölelik fel a külső és belső fejlődés 
egész menetét, helyes érzékkel csoportosítják az adatokat, 
mindent a maga helyére, az egészhez való arányában 
illesztenek be, ecsetjöket az események festésében, a 
szereplők jellemzésénél hamis színekbe nem mártják, 
egyszerű, nemesen találó vonásokkal dolgoznak (és ez 
már maga "magasabb művészet); nem alkusznak a tör-
ténelmi igazság rovására, hanem megadják az érdemnek 
az elismerést, a tévedéseket pedig, lett légyen azoknak 
előidézője akár egyéni gyarlóság, elfogultság, egyenes 
rosszakarat vagy a hatalomnak elbizakodott túlkapása, 
akár az adott helyzeteknek önkéntes és így egyoldalú 
jogi megítélése, a tévedéseket, mondom, minden káros 
következményeikkel egyetemben, kellőleg felderítik. Eljá-
rásuk így határozottan pragmatikus. 

Az olvasó ezen általános ítéletből bizonyára meg-
győződik arról, hogy elsőrendű, részeiben és egészében 
sikerült munkával van dolgunk. És meg fog győződni az 
ítélet helyességéről, ha egy következő czikkünkben lehető 
tömörséggel rámutatunk az egyes részekre. 

Most még két megjegyzésem van. Mind a kettő a 
munka szerkezetére. Az első az, hogy a könyvben nin-
csen feltüntetve, kik írták az egyes korok történelmét. 
Ezt csak a prospektus árulja el. A prospektus nagyon 
rövid életű, de a könyvnek élete bizonyára sok eszten-
dőkre fog terjedni. Egész addig, a míg az ezután fel-
színre kerülő adatok szükségessé nem teszik a munkának 
átdolgozását, vagy egy egészen újnak készítését, Ha még 
annyira is csak a művelt közönség számára íródott, nem 
elégszem meg részemről az ilyen szerzői jelzéssel: x, y 
és z közreműködésével szerkesztette: v. Legalább az 
általános tárgymutatóban fel kellene tüntetve lennie: írták: 
a XVI. századot Farkas József, a XVÜ-iket Zsilinszky 
Mihály, a XVIII-ikat Kovács Sándor, az új-kor történel-
mét Pokoly József. Miért zárjuk így el a művelt protes-
táns közönséget attól, hogy önmaga is ítéletet mondhasson 
az egyes részek íróinak alkotásáról? 

A másik megjegyzésre talán már fontosabb körül-
mény ad okot. A munka első része ezt az összefoglaló 



czímet viseli: A XVI. századbeli vallásjavítás Magyar-
országon 1606-ig. És hozzá van csatolva az egyház-
történelem második korszaka is, a bécsi békétől a szat-
mári békekötésig (1606—1711) terjedő 105 esztendő 
története. A tartalomjegyzékben is csak három rész van 
feltüntetve: I. rész. A XVI. század története. II. rész. 
A XVIII. század története. III. rész. A XIX. század tör-
ténete. Ezt a súlyosabb elnézést egy következő kiadás-
ban (tán akkor, a midőn a munka a parochiális könyv-
tárak számára ismét nyomda alá kerül) okvetlenül ki 
kell küszöbölni, úgy a szövegben, mint az általános 
tárgymutatóban. A mostani első rész X. szakasza után 
következnie kell a második korszak önálló megjelölésének. 

Molnár János, 
érzsébetfalvi ref. lelkész. 

BELFÖLD. 

Szepesi levél. 
A hírneves Herrmann Gusztáv egynehány évvel 

ezelőtt félmillió koronát adományozott a lőcsei ev. egyház-
községnek, több alapítványra. Öcscse: Herrmann Lajos 
is bátyja nyomdokait követte és már életében sok jót 
tett az ev. egyházközséggel. A Herrmann Gusztáv-kórház-
nak ragályos betegek felvételére szánt pavillonját ő épít-
tette fel s a lőcsei nőegyesületnek és az általa fentartott 
népkonyhának 20,000 koronát adott. Nemes tettei királyi 
elismerést is szereztek neki, a mennyiben a Ferencz-
József-rend lovagkeresztjével lőn kitüntetve. 

Midőn 84 éves korában folyó évi február hó 21-én 
a halál álmára hunyta le szemeit, végrendeletében még 
újabb adománnyal kedveskedett az egyházközségnek. 
Hagyott a lelkészi fizetés feljavítására 15,000 koronát, 
a Herrmann Gusztáv-kórháznak 40,000 koronát és a lőcsei 
ev. árvaháznak 20,000 koronát. Emléke áldott lesz mind-
örökre ! 

* * * 

A r. kath. szervezkedés, melynek czélja az egész 
r. katholikus, vagyis inkább klerikális világot társadalmi 
úton is egy kalap alá hozni, — a Szepességen is meg-
termi gyümölcseit. A r. kath. körök, kaszinók, Szent Antal-
egyesületek, mint a gomba, úgy nőnek ki a földből. 
Késmárk, Igló, Lőcse stb. nagyobb városokban nincsenek 
modernebb intézmények, mint a r. kath. körök, a melyek 
már saját házakkal rendelkeznek és nagy vonzó erőt 
gyakorolnak. És csodálatos, hogy nem csak r. katho-
likusok találják ott kedves otthonukat, hanem még pro-
testánsok is kaczérkodnak ily intézményekkel, melyeknek 

éle tulajdonképen ellenök irányul. Ily légkörben könnyű 
dolog az evangelikus embert arra bírni, hogy házasság-
kötéskor téritvényt adjon a r. kath. egyház javára. 

* * 
* 

Ily törekvések ellensúlyozására részünkről is tör 
ténnek lépések. Késmárkon szervezték a protestáns 
estéket s minden pénteken megtelik a liczeum nagyterme, 
a hol előadásokkal, szavalatokkal és énekkel ébresztgetik 
a hitéletet, a protestáns öntudatot és az ev. tetterőt. Kívá-
natos, hogy ezek az esték útmutatók legyenek, nemcsak 
a helybelieknek, de a környéknek is, hol arra való erők 
vannak ily szervezkedésre. Igló és Lőcse bizonyosan 
nem fognak visszamaradni, hol a r. kath. körök már 
régen megizmosodtak és hálóikat kiterjesztették. Résen 
legyünk! „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti 
ellenségtek az ördög, mint az ordító oroszlán széjjel jár, 
keresvén, kit elnyeljen". I. Pét. 3 ; 8. 

* * 
* 

A szepesi lelkészi egyesület leibitzi köre is véde-
kezni akar, különösen a térítvények ellen, a melyek 
házasságkötéskor az ev. féltől kicsikartatnak mindenféle 
ürügy alatt. A Késmárkon, február 28-án megtartott 
értekezleten elfogadta a kör a Weber S. által szerkesz-
tett népiratkát, mely ily czíminel fog kiadatni: Wider die 
Mischehe, mit besonderer Rücksicht auf die Reverse. Eine 
Warnung für ev. Jiinglinge und Jungfrauen. A füzetke 
5000 példányban fog kinyomatni és kiosztatni. Hogy a 
nép alsó rétegeibe is hassanak a jó tanácsok és intések, 
Kallath Károly, tótfalvi lelkész tót nyelvre is le fogja 
fordítani a munkácskát. Adná az Isten, hogy ezen lépés 
is megteremné a gyümölcsöket jogaink és szabadságaink 
megvédésére. 

* * 
* 

A védekezés kemény és szomorú munkája közben 
néha-néha mégis felcsillan egy kis reménysugár is. 
Hozzám jött pl. egy ev. vőlegény keresztelési leveléért, 
kihirdetés czéljából. Tudakozódásomra, hogy mikorra 
akarja az egyházi kihirdetést és esketést? azt felelte, 
hogy sem az egyiket, sem a másikat nem akarja igénybe-
venni és megelégszik a polgári házassággal. Fölvilágosí-
tásomra mégis annyiban engedett, a mennyiben meg-
igérte, hogy tanúk nélkül el fog jönni ev. menyasszonyával 
a templomba egyházi esketés végett. De menyasszonya 
előtt megint visszaesett régi felfogásába és újból kinyilat-
koztatta, hogy ő bizony nem megy a templomba esketésre. 
Miután sem a menyasszony, sem a menyasszony szülei 
nem tudták a vőlegényt kapaczitálni, a menyasszony fakép-
nél hagyta vőlegényét, hangoztatván, hogy neki nem 
kell oly férfi, a ki templomba nem akar menni, egyházi 
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esketéssel nem akar élni és vallása áldásait semmibe 
sem veszi. A menyasszony magatartása annál dicsérete-
sebb, mert vőlegénye vagyonos ember volt. Több ilyen 
példa és a térítvények rémétől nem kell remegnünk! 

Weber Samu. 

Az ország 1905. évi egyházi és vallás-
erkölcsi közállapotai. 

(Folytatás.) 

IV. Halálozások. 

A halálozások tekintetében az 1905. év rendkivül 
kedvezőtlen esztendő volt; a halálozások száma a Magyar-
birodalomban 495,836-ról 560,921-re, tehát több, mint 
65,000-rel szaporodott. Magában az anyaországban 
485,624-en haltak el, közel 55,000-rel többen, mint 
1904-ben, mig a társországokban a halálozásoknak 75,297-re 
rugó száma több, mint 10,000-rel haladta feliil az 
előző év halálozását. Az ezer lélekre eső halálozási ará-
nyunknál ehhez képest sajnálatos visszaesés mutatkozik ; 
az anyaországban 24'6-ről 27'5-re, a társországokban 
25'8-ről 29'5-re, az egész államban 24'8-ről 27'8-re rom-
lott a halálozási arányszám, a minek következtében halá-
lozási arányszámunk javulása körülbelül 7 évvel esett 
vissza, mert az 1905. évi aránynál rosszabbat csak az 
1898 előtti években találunk. 

A halálozási viszonyok az országnak úgyszólván 
egész területén mindenütt romlottak, legfeltűnőbben — 
sajnos — épen az alföldi színmagyar vármegyékben. 
Az ország 101 törvényhatósága közül mindössze 5 vár-
megye (Bereg, Sáros, Ugocsa, Besztercze-Naszód és 
Udvarhely) és két város (Selmecz- és Bélabánya és Sopron) 
akadt, melyekben némileg javult a halálozási arányszám, 
a többiben kivétel nélkül magasabb volt a halálozás 
aránya az előző évinél. A vármegyei törvényhatóságok 
közül aránylag legkedvezőbb halálozásuk volt a követ-
kezőknek : Besztercze-Naszód (24*3), Nagy-Küküllő (23'3) 
Brassó (23*5), Szeben (23*7), Sáros (23*8). A társorszá-
gokban Belovár-Kőrös 21'7-es arányával egyúttal az egész 
Magyarbirodalom legkedvezőbb halandóságú megyéje. 
Legrosszabb volt ezzel szemben a halálozási arány 
Csongrádban (34*7), Hevesben (34*6), Hajdúban (34*2), 
Békésben (33'5). A törvényhatósági városok közül egy-
részt Szabadka (36*7), másrészt pedig Budapest (19*2) 
képviselték a két szélsőséget a halálozási arányszám 
tekintetében. 

A halálozások kedvező vagy kedvezőtlen alakulását 
hazánkban rendesen a . gyermekhalálozások döntik el. 
Á felnőttek halálozása évek óta alig mutat változást, 
míg az öt éven aluli gyermekek halálozási számában 
egyik évről a másikra feltűnő ugrások jelentkeznek, a 
mik természetesen az összes halálozások számában is 
kifejezésre jutnak. Az 1905. év ebben a tekintetben 
kivétel, mert ezúttal az öt éven aluliak és felüliek halá-
lozása majdnem egyenlő mértékben emelkedett; az előbbi 

csoporté ugyanis 218,670-ről 254,150-re, az utóbbié 
pedig 277,166-ról 306,771-re. A gyermekhalálozási arány 
(száz halotthoz viszonyítva) ehhez képest csak kevéssé 
romlott: 44T°/<fról 45'3%~ ra ' H a azonban a gyermek-
halálozásokat az élveszülöttek számával állítjuk szembe, 
a viszonyok rosszabbodása feltűnő. 1904-ben ez utóbbi 
arányszám csak 29*5% volt, mig 1905-ben 35"3°/o- Oly 
magas arányszám ez, a milyet 1898 óta nem találunk. 

Az egyes hitfelekezetek és nemzetiségek közül a 
gyermekhalálozás nagysága tekintetében első helyen ál-
lanak a róm. és gör. katholikusok és a gör. keletiek, 
továbbá a ruthének és a szerbek, kiknél a halottaknak 
több, mint fele volt gyermekhalott. 

Az összes halálozást véve, a népszámlálási aránynál 
ezúttal is a római és görög kath., továbbá a görög 
keletiek mutatnak magasabb arányt, a társországokban 
csupán a gör. keletiek. A nemzetiségek közül az anya-
országban csupán a németekre és a ruthénekre esett 
kisebb arány a halálozásokból, a társországokban a hor-
vátokon és különösen a szerbeken kivül valamennyi 
többi nemzetiség kisebb százalékkal szerepel a népszám-
lálási aránynál. De még szemléltetőbben mutatja be az 
egyes hitfelekezetek halálozási viszonyait a halálozások-
nak ezer lélekhez való viszonyítása. Esett ugyanis ezer 
lélekre halálozás 1905-ben Magyarországban a róm. kath. 
28*0 (28*4) [a zárjelben lévő számok Horvát-Szlavonorszá-
gokra vonatkoznak], gör. kath. 28*7 (28*4), ev. ref. 27'9 
(23-1), [összesen 70,781], ág. h. ev. 25*5 (29*8) [összesen 
33,989], gör. kel. 29'8 (33*5), unit. 23*8 (—), az izraeli-
táknál 16'5 (16'1). A felekezetek közül e szerint a gör. 
kel. és az izraeliták képviselik a szélsőséget a halálozási 
arány tekintetében, a nemzetiségek közül pedig a szerbek 
és a németek. A magyarság halálozási aránya, habár 
az előző évhez képest rosszabbodott, az országos átlagon 
alul áll, sőt a társországokban valamennyi nemzetiségek 
között a legkedvezőbb. 1905-ben még csak 56'0%-ban 
szerezhettünk tudomást a halál okáról szakértő orvos 
véleménye alapján s a javulás e tekintetben rendkivül 
lassú, tavaly 55'9% volt a százalékos arány; még jó 
időbe fog kerülni, míg a halál-okra vonatkozó statisz-
tikánk olyan megbízható lesz, hogy annak eredményeit 
aggodalom nélkül felhasználhatjuk. 

Összefoglalva az orvos és nem orvos által megállapí-
tott halálokokat, ezúttal is igen jelentékeny százaléka (24*7) 
a halál-okoknak esett a fertőző betegségekre. Habár ez az 
arány az előző évihez (25*4%) képest alacsonyabb, abszolút 
számban a fertőző betegségek okozta halálozások igen nagy 
mértékű emelkedést mutatnak, 125,992-ről 138,348-ra. 
Ez utóbbi számnak majdnem kétharmada, 89,120 £ 
gümőkór áldozatainak valóban óriási számát jelzi. Hogy 
milyen általános volt a gümőkór pusztításának terjedése, 
az is mutatja, hogy az összes vármegyék közül csak 
kettő (Árva és Sáros) akadt, a melyben a gümőrkórnak 
kevesebb halottja volt 1905-ben, mint az előző évben. 
Különösen az alföldi magyar vármegyékben terjedt ijesz-
tően a gümőkór, a hol már eddig is legnagyobb mérvű 



volt a pusztítása. A városokban aránylag még nagyobb 
a gümőkór pusztítása, mint a vidéken, a mennyiben a 
vármegyei törvényhatóságokban a gümőkór az összes 
haláleseteknek csak 15'5%-át foglalta le, míg a városi 
30 törvényhatóságban a halottaknak 19'2%-a halt el 
gümőkórban. Néhány városunkban, ú. m. Budapesten, 
Fiúméban, Zimonyban, Varasdon és Zágrábban ez utóbbi 
arányszám a 20-at is meghaladta, a vármegyék közül 
azonban egy sem akadt, a melyben a halottaknak ötöd-
része esett volna a gümőrkórnak áldozatul. 

A többi fertőző betegségek közül legtöbb halálozást, 
9100-at okozott a vörheny, sorban következnek ezután 
a kanyaró 8816, a roncsoló toroklob 8132, a szamárhurut 
6650, a hasi hagymáz 6499, a gyermekek hasmenése 
4842, a vérhas 2395 és az orbáncz 990 halálesettel. 

A nem fertőző betegségek közül a veleszületett 
gyengeség 74,476 és az aggkori végkimerülés 69,511 
esetét nem számítva, legtöbb halálozást okozott a tüdő-
és mellhártyagyuladás, a mely 52,081 embernek okozta 
halálát; igen jelentékeny még a görcsökben elhalt, leg-
nagyobbrészt gyermekhalottak száma: 31,342. Vízibeteg-
ségben 11,207, gutaütésben 10,312, gyermekaszályban 
9995 és elmebajban 2999 halt el. 

A csupán orvos-halottkémek által megállapított halál-
okok közül feltűnő emelkedés mutatkozik a bélhurut 
eseteinek számánál, a mely betegség 29,133 egyénnek, 
túlnyomórészt 7 éven alúli gyermekeknek oltotta ki életét, 
míg az előző évben csak 19,513 halálesetet okozott. 
Jelentékenyebb számmal szerepelnek még a szervi szív-
baj 11,049, a hörg-gyuladás 8704 és a rák 7226 halál-
esettel. Az erőszakos halálokok közül csak a baleset 
folytán bekövetkezett halálesetek szaporodtak 7447-ről 
7748-ra, ellenben az öngyilkosságok száma 3742-ről 
3703-ra, a gyilkosságok száma 1681-ről 1649-re csökkent. 

A hitfelekezetek közül 1905-ben is legszaporább-
nak mutatkozott az izraelita felekezet, az átlagot meg-
haladta még a róm. kath. és gör. kath. aránya. Leg-
csekélyebb szaporodást az unitárius után a legmagyarabb 
felekezet, az ev. ref. mutatja, utána mindjárt azonban a 
legkevésbbé magyar gör. kel. felekezet következik. A 
társországokban a kisszámú gör. kath. és ág. hitv. ev. 
tűnnek ki magas szaporodási aránnyal. Az előző évhez 
képest az anyaországban minden felekezetnél látunk 
csökkenést, legérzékenyebben romlott azonban az ev. 
reformátusok szaporodási aránya: 9'5-ről 4'5-re. 

Mennyi volt az 1905. évi elhaltak közül egyházilag 
eltemetve, azt — sajnálattal — daczára annak, hogy 
az egyes gyülekezetek ezen adatokat is évenként hiva-
talosan beszolgáltatják, ezúttal sem tudjuk megmondani. 

Úgy látszik, nem érdekli ez sem a központi statisztikai 
hivatalt, sem a felekezeteket. Nem lévén adatok, mi sem 
adhatunk róla számot. 

Homola István. 
(Folyt, következik.) 

MISSZIÓÜGY. 

A vasárnapi iskolák világkongresszusa 
Rómában. 

A vasárnapi iskola fontosságáról beszélni ma sokak 
előtt felesleges dolognak tűnhetik fel. Folyóiratokban, a 
különböző keresztyéni munkákról szóló könyvekben any-
nyiszor találkozunk ez üggyel foglalkozó czikkel, értesí-
téssel, fejtegetéssel, hogy azt hinné az ember, erről a 
dologról mindenki elég tájékozással bír. 

Azonban ez csak látszat; mert különben hogy volna 
lehetséges, hogy olyan sok helyen elzárkóznak még e 
munka megkezdésétől s mellőzik ezt, a lelki élet fel-
ébresztésére oly hathatós eszközt? Különben hogyan 
volna lehetséges, hogy Magyarország, a vasárnapi isko-
lák számát tekintve, körülbelül egy sorban van Spanyol-
országgal és Belgiummal; messze mögötte marad pedig 
Olaszországnak, a maga 336 vasárnapi iskolájával és 
15,787 tanítványával. 

Nálunk sokan azt mondják: elég vallásoktatást 
nyernek a gyermekek a hétköznapi iskolákban. Feltéve, 
hogy csakugyan mindenütt alapos bibliai tanítást nyernének 
a gyermekek s feltéve, hogy mindenütt lelkesült tanítók 
nyújtanák azt, kik nemcsak tudást közvetítenének, hanem 
egyéniségüknél fogva a Krisztus szeretetének lángját 
fel tudnák lobbantani az ifjú lelkekben, — vájjon feles-
leges volna-e még akkor is a vasárnapi iskola? Miért 
nem tartják feleslegesnek, és miért keresik ennek áldá-
sos hatását azokban az országokban, a hol a legintenzí-
vebben núvelik a vallásoktatást a mindennapi iskolákban, 
mint pl. Svédországban, Svájczban ? Miért törekednek 
ott arra, hogy minél több vasárnapi iskolát állítsanak 
fel? Miért van, hogy pl. Berlinben, Lipcsében s másutt 
vasárnap délben az utczák egész virágos kertté változnak 
a sok üdearczú apró gyermekektől, kik vagy iskolába 
sietnek, vagy onnan hazatérnek ? 

Nem volna felesleges a vasárnapi iskola minálunk 
sem. Ha a gyermek hétköznap az iskolában azt tanulta, 
hogy az Istent tisztelni kell s hogy az Ő igéjét úgy kell 
tekintenünk, mint lelkünk legszükségesebb táplálékát, 
képzelhető-e a vasárnapi iskolánál jobb alkalom, hogy 
mindezt át is vigye a gyermek a gyakorlati életbe ? ! 
Ha megtanulta a mindennapi iskolában, hogy az Űr 

A legjobb, legmegbízhatóbb gazdasági, konyhakerti és virágmagvak 
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napját ázentelje meg : íme a vasárnapi iskola alkalmat 
ad, hogy neki való környezetben, a gyermek lelkületé-
hez alkalmazkodó formában meg is tegye, hogy gyer-
meki nyelven dicsérje az Urat. s változatos, a kedélyt 
megragadó beszélgetés keretében foglalkozzék az örök 
élet dolgaival. Itt szoktathatjuk hozzá a gyermeket, hogy 
majd később is nélkülözhetetlen lelki szükségéhez tarto-
zik felmenni az Isten házába és a gyülekezetben is 
dicsérni az Urat. 

Ma lépten-nyomon halljuk azt a panaszt, hogy mily 
közönyös az egyháznak sok tagja a vallásos élet iránt. 
S ennek nagyon érthető oka van. Érdeklődni olyan 
dolog iránt szoktunk, a miért magunk tettünk valamit; 
a mit nem rázunk le magunkról bizonyos pénzösszeg 
lefizetésével, hanem a miért időnknek, erőnknek, életünk-
nek bármily csekély részét feláldoztuk. Szervezzünk 
vasárnapi iskolákat minél több csoporttal s az egyház 
tagjai, a kik e munkában részt vesznek, nemsokára 
érdeklődni fognak az egyház minden egyéb ügyei iránt 
is és áldozatkészségükkel bizonyítani is fogják azt, Ezzel 
nem akarom azt mondani, hogy bárkire rábízzunk ilyen 
munkát. De a kiben van Krisztus iránti szeretet s a 
kiben van hajlandóság, hogy az Úrnak e téren szolgál-
jon, annak adjunk erre módot. A lelkész által, vagy 
más alkalmas személy által vezetett „előkészítő órák" 
vagy az egyes lapokban külön e czélból írt magyaráza-
tok megadhatják egyik-másik vasárnapi iskolai tanító-
nak azt a tárgyi készültséget, a mire szüksége van. Itt 
is csak a kezdet nehéz. 

Magyarországon már van több mint 150 vasárnapi 
iskola, körülbelül 300 tanítóval és 4500 tanítvánnyal. 
Budapesten két évvel ezelőtt vasárnapi iskolai szövetség 
jött létre, mely kéthavonkénti összejöveteleivel, kurzusai-
val, nyilvános ünnepélyeivel alkalmat óhajt adni a vasár-
napi iskolai taüítóknak, hogy egymást támogatva, előbbre 
vigyék ezt az ügyet. Ez a szövetség márczius 13-én este 
7 órakor tartotta szeretetvendégséggel összekötött máso-
dik évi gyűlését. 

A távolabb álló köröket is érdekelni fogja, hogy 
f. évi május 20—23. napjain nagy vasárnapi iskolai 
világkongresszus lesz és pedig Rómában. Ilyen világ-
kongresszust Öt évenkint szoktak rendezni. Az utolsót 
Jeruzsálemben tartották s vonatkozással Pál apostol (Ap. 
csel. 19, 21.) a „Hét halom városá"-ban fognak ezidén 
összejönni a világ minden részéről a vasárnapi iskolai 
munkások. 

Tagadhatatlanul méltó hely egy ilyen összejövetelre 
az a város, a hol Pál apostol prédikált „nem szégyelvén 
az evanangéliumot", a hol számtalan vértanú a börtönök-
ben, a czirkuszokban bizonyította meg Krisztushoz való 
hűséget. 

Ez évben történt meg először, hogy a rendező 
bizottság meghívta a magyarországi vasárnapi iskolákat 
is. Örvendetes volna, ha minél többen mennének el, 
egyrészt bizonyságot tenni arról, hogy nálunk is vala-
melyes fejlődés mutatkozik e téren, másrészt hogy ott, 

PÁPA 

a hol száz meg száz ez ügyért lelkesedő férfiú és 
nő összejön, magunkban is élesztgessük a lelkesedés 
tüzét. 

A vasárnapi iskolai szövetség elnöke (Budapest, 
Y. Hold-u. 17. I. em. 5.) készséggel szolgál felvilágosí-
tással azoknak, kik a kongresszuson való részvétel iránt 
érdeklődnek. V. J. 

KÜLFÖLD. 

Principal Rainy temetése. 
(Edinburghi levél.) 

Edinburgh, 1907. raárcz. 7. 

Ma temette el az „Egyesült Skót Szabad Egyház" 
ezrek és ezrek részvétele mellett legnagyobb fiának, a 
„New College" principálisának és két ízben megválasz-
tott moderátorának Ausztráliából hazahozott hamvait, 
Az útvonalakat ellepő nép tízezrei, a temetésen meg-
jelent testvéregyházak és városok képviselői bizonyságot 
tettek arról, hogy dr. Rainy Róbert nemcsak egyházá-
nak, hanem hazájának is „legnagyobb fia" volt az elmúlt 
évtizedekben. 

A már 81 éves aggastyánt, kiben még mindig erő-
sen bízó és lelkesedni tudó ifjú lélek lakozott, végtelen 
tisztelettel és szeretettel vette körül mindenki. Az ő 
nevéhez fűződik a skót egyház legutóbbi korszakának 
legnevezetesebb eseménye: a „szabad egyház" és az 
„egyesült presbiteri egyház" uniója. 

Egyházának az egyesülést követő nagy küzdelmei 
az amúgy is hajlott korú aggastyán erejét megtörték. 
Október 17-én szerepelt idehaza utoljára. Kétség és re-
mény között nyitotta meg az otthonából még mindig 
számüzötten élt „New College" hatvanadik tanévét. Ott 
búcsúzott el ausztráliai útja előtt az őt rajongásig sze-
rető tanítványaitól és tanártársaitól. Csak „egy időre" 
búcsúzott, de a Gondviselés úgy akarta, hogy „örökre". 

Egy hét múlva, október 24-én indult el hosszú 
— ós utolsó útjára. Az állomásra kikísérték barátai 
és tisztelői. A mint a Londonba menő gyorsvonat abla-
kából kezeit áldólag fölemelte utolsó búcsúzásra, sokak 
szemében megcsillant a könny, sokaknak lelkében föl-
elevenedett az „Apostolok cselekedete" könyvének egy 
képe: a mint Pál apostol az cfezusi öregektől búcsút 
vesz (2017—38). . . „Megkeseredtek vala . . . , hogy ők 
többé az ő orczáját nem látnák". 

A déli tengeren nagy vihar dult, mely kis erejét 
is végkép tönkretette. Deczember 8-án érkezett betegen 
Melburne-be. Megrendülve értesültek a jó skótok az 
aggasztó hírekről. Deczember 22-én megjött a lesújtó 
hír. A részvét és fájdalom hangja a lapok hasábjain 
napokig, hetekig talált mindig valami ú j mondanivalót 
az ő jóságáról, nagy lelkéről. A templomokban külön 
istentiszteletet szenteltek emlékezetének. Gyűléseket tar-
tottak. Az angol parlament is lerótta egyik ülésén nagy 
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tirizieluLtí oü elisuieiest; adóját, bar sohasem volt a par-
lament tagja. 

Az emlékezet nagy hódolattal vette körül a haza-
térő hamvakat is. Ugyanaz a hajó, a melyik vitte, a 
„GeelongÍL hozta haza is — csakhogy lapos tetejű ke-
ményfa koporsóba zárva. 

A temetésre Skóczia minden részéből jöttek cso-
portosan küldöttségek. A legtöbb egyház ós a nagy 
városok is mind elküldötték képviselőiket. 

A temetést megelőzőleg déli 12 órakor a theologia 
tanári kara és ifjúsága rótta le kegyeletét volt feje 
iránt. A legöregebb tanár : dr. Paterson imája és a 102. 
zsoltár 11 —15. verseinek eléneklése után dr. Simpson 
tanár fölolvasta a 23. zsoltárt. Utána a Theologiai Egye-
sület első elnöke imádkozott, A 16. zsoltár 8—14. ver-
seinek eléneklése után egy másik theologus a Róm. lev. 
8 3l—39 et olvasta föl. Azután dr. Mackintosh tanár 
imádkozott újból. A rövid emlékünnep a Jel. könyve 
21 9 parafrázisának eléneklésével ért véget. A közös 
ebéd végén pedig, a melyen a glasgowi és aberdeeni 
theologusok küldöttei is részt vettek, dr. Dods tanár, ki 
a Principal Rainy utódja lesz a legnagyobb valószínűség 
szerint, méltatta a nagy egyház-vezér érdemeit rövid, 
szívhez szóló beszédben. 

E közben már gyülekezni kezdettek a meghívottak 
a szomszédos, hatalmas méretű „nagygyűlés-teremben", 
hol az egyszerű gyászszertartás lefolyt. Az óriás termet 
egészen megtöltötte Skóczia egyházi és közéletének 
színe-java. A betegsége miatt távollévő ez évi moderá-
tor : dr. Huton helyett dr. Kennedy foglalta el az elnöki 
széket. Tőle jobbra és balra a gyászszertartáson műkö-
dők, előtte pedig a három theologia tanári kara foglalt 
helyet. A sok fekete ruha közül kivált Glasgow váru-
sának küldöttsége fehér hermelin szegélyes ruhájával, 
az egyetem küldöttségének sok színű hivatalos öltözete, 
de legkiváltkép Edinburgh városának vörös köpönyeges 
tanácsa és tisztikara, A főpolgármester, a „Lord Pro-
vost" ruhája válik ki ezek köziil is gazdag hermelin 
díszítésekkel, nyakában a város díszes jelvényével. Előtte 
vitték a város méltóságainak jelvényét és a kardot gyász-
fátyollal bevonva. 

Dr. Kennedy megnyitó szavai és a 103. zsoltár 
eléneklése után dr. Scott, az államegyház egyik kiváló 
tagja olvasta föl a 90. zsoltárt. Utána dr. Köss Taylor 
glasgowi lelkész imádkozott. A Jel. könyve 7. részének 
parafrázisának eléneklése és dr. Kennedy áldása után 
a gyászszertartás véget is ért. Gyászbeszédet itt nem 
szoktak tartani: csak bibliát olvasnak, imádkoznak és éne-
kelnek. 

Ezután megindult a hosszú gyászmenet. Legelőször 
a gyászoló család és rokonság vonult ki, a mikor min-
denki fölállt. Azután mindenki elfoglalta újra a helyét 
s megvárta, mig a temetést rendező az egyes küldött-
ségeket ós testületeket a menet sorrendjében szólította. 
A menet lassan alakulhatott így ki. Minket nemcsak a 
gyászszertartás rövidsége, a nyomtatva kezünkhöz vett 

gyászünnep és gyászmenet sorrendje, hanem legfőbb-
képen az lepett meg, hogy az egész idő alatt a koporsó 
az épület előtti gyászhintón volt. A sorakozó küldöttségek 
kalaplevéve haladtak el mellette. A merre a menet elha-
ladt, az utakat, a házak ablakait, erkélyeit, sőt több 
helyen a háztetőket is ellepte a nép. 

Az eső csakhamar megeredt és mind nagyobb 
csöppekben hullott alá, de a szakadó eső csak kevéssé 
tudta megritkítani a nép sorfalait és a menetben részt-
vevők nagy számát. Zuhogó esőben ért a menet a 
„Dean-temetőbe", a Rainy-család sírboltjához. 

A szakadó esőben csak a közvetlen a sír mellett 
állók hallhatták, a mint dr. Mac Ewan tanár, Rainy 
utódja az egyháztörténelmi tanszéken, Jób könyvének 
19. részéből és az I. Kor. 15-ből részleteket olvasott 
föl, Harry Miller, a Roseburn templom lelkésze (a hol 
Principal Rainy is presbyter volt) imádkozott, A sírt a 
virág (nem babér-)koszoriik egészen elborították. 

Dr. Kováts J. István. 

K ü l f ö l d i szemle. 
A német protestáns tudományos theologiai világnak 

nagy halottja van. Mult hó 12-dikén húnyt el Jénában, 
84 éves korában, a tudományegyetem nesztora, Hilgen-
feld Adolf theol. tanár s theol. és bölcseleti doktor, a 
nagyhírű újszöv. kritikai theologus. 1823-ban született, 
Theologiát tanult 1841—45-ig a berlini és halle-witten-
bergi tudományegyetemen. 1847 óta jénai magán-, 1850 
óta rendkivüli s 1869 óta rendes theol. tanár, majd 
1873 óta a thüringiai és szászweimári ev. tartomány-
egyházban általánosan tisztelt ós becsült egyházi tanácsos. 

Sokan ismertük őt személyesen s százakra megyen 
magyar theol. tanítványainak a száma. Egy időben Hasé-
val, az illusztris egyháztörténetíróval s Fischer Kimó-
val, a klasszikus bölcselettörténetíróval a jénai tudo-
mányegyetem egyik világraszóló büszkesége és dísze 
volt. Sok bibliai kritikai műve van az újszöv. iratok-
ról. A Baur-fóle iskolának utolsó Mohikánja volt, Leg-
ismertebb műve az újszövetségbe való „történetkritikai 
bevezetése". 1858 óta kiadta „Zeitschrift für wissen-
schaftliche Theologie" cz. folyóiratot. A Hase-Schrader-
és Lipsius-féle „Jahrbücher für prot. Theologie" czímű 
derék folyóiratnak is egyik legkiválóbb munkatársa volt. 
Inkább is író volt, mint előadó tanár, sőt a legtermé-
kenyebb német prot. theol. írók egyike. Mi magyar theo-
logusok is hálás kegyelettel áldjuk az ő emlékezetét. 

* 
* * 

Németországban nagyobb súlyt helyeznek a kato-
nai, sőt tengerészeti lelkészeire, mint nálunk vagy Ausz-
triában. Azt olvasom, hogy a német tengerészeti lelké-
szek számát ez évben is kettővel emelték. Az aktiv 
csatahajók nagyságának és számának szaporodása teszi 
szükségessé a tengerészeti lelkészek alkalmazását; sőt 
a Vilmos-kikötő hajóinak legénysége számára még külön 



r. kath. lelkészt is alkalmaznak. Az 1893. évben a német 
tengerészeinek volt 11, és pedig 9 ev. és 2 r. kath. 
papja. Azóta 10 ú j papot alkalmaztak, úgy hogy jelenleg 
21 a papok száma a tengerészeinél, 19 ev. és 2 r kath. 
Ebből a létszámból 4 főpap, és a többi 17 egyszerű 
lelkész. A tengerészeti lelkészeknek határozott rangjuk 
nincsen. Tiszti rangban vannak ugyan, de azért a legény-
séggel szemben inkább a tiszteletnek, mintsem az elöl-
járóságnak viszonyában állanak. 

* 
* * 

Harnack tanár, az illusztris berlini dogma- és egy-
háztörténetíró, a minap előadást tartott a r. katholicziz-
mus és protestantizmus egymáshoz való tudományos theol. 
viszonyáról és egymáshoz való közeledéséről. Még csak 
egy emberöltővel ezelőtt is, alig törődtek a protestáns 
történetírók a r. kath. egyháztörténeti munkálatokkal és 
legfeljebb egy Alzog, Möhler vagy Döllinger munkáival 
tettek kivételt. Egynehány év óta azonban mindkét tábor-
ból oly tekintélyes számú és teljes figyelmet érdemlő 
forrásszerű monográfiák és tanulmányok jelentek meg 
német vagy latin nyelven, a melyek a szaktudósok 
körében határozottan közeledést, sőt bizonyos vitás kér-
désekre nézve a legmesszebbmenő megegyezést jelen-
tenek. És pedig ezek a megegyező pontok nem aláren-
delt történeti problémákat, hanem főkérdéseket érintenek. 
Csak nemrég jelent meg egy r. kath. főpap tollából az 
első 3 század keresztyénségéről egy történeti mű, a 
mely feltétlen elismerésünkre méltó és érdemes. Egyetlen-
egy fontosabb problémát nem mellőz a Janssen-féle tör-
ténetírás módjára, sőt inkább lehető objektív történeti 
felfogással tárgyalja pl. az egyházszervezet, a pápai 
egyházfőnökség, az újszövetség, a ker. tan és az aské-
zis keletkezésének kérdéseit az őskeresztyénségben. Ke-
vésbbé lényeges pontokat kivéve a prot. egyháztörténetíró 
is magáéivá teheti e fejtegetéseket. Mi több : a szentek 
legendáinak bírálatához a legjobb adalékot napjainkban 
egy jezsuita történettudós szolgáltatta. S ilyen örven-
detes találkozás a történeti személyek és események 
felfogásában másutt is észlelhető. így a Savonaroláról 
szóló legújabb r. kath. történetkutatás alaposság ós pár-
tatlanság tekintetében mi kívánni valót sem hágy hátra. 
De még a reformáczió története köréből ismerünk újabb 
r. kath. kutatásokat, a melyek a prot. történettudósok 
nézeteivel is találkoznak; sőt a felekezetieskedo törté-
netírás modorát maguk a r. kath. írók ítélik el. De hát 
mit mond ahhoz a szabadelvűbb egyháztörténeti felfogás-
hoz a csalatkozhatlan pápás tantekintély, a melynek 
elve szerint „a dogma korrigálja a történetet" s „a 
tradiczió én (már t. i. a pápa) vagyok". S aztán ne 
feledjük, hogy a r. kath. történetírás mai napig jóvá 
nem tette a Lutherre és Gusztáv-Adolfra vonatkozó 
„történeti hazugságokat!" 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 

Mac Donnagh Mihály: Az angol parlament szoká-
sai, furcsaságai és humora. Az angol parlament működését 
ismertető régebbi munkák magyar fordításai már csaknem 
teljesen kimentek a forgalomból. Ezért érdemes munkát 
végzett Huszár Imre, a mikor lefordította Mac Donnagh 
e művét. A világ összes törvényhozó testületeiben annyi-
szor hivatkoznak az angol parlamentre, mint mintára, 
hogy nemcsak a hivatásszerű politikusokat, hanem min-
den művelt olvasót szükségképen érdekel a világ e leg-
hatalmasabb képviseleti testületének sajátos szervezete, 
a melyet a szerző, a ki sok évig parlamenti tudósító 
volt, egészen a nagyközönség számára írt mindvégig 
élvezetes és élénk tollal. A munka Gyulai Pál szerkesz-
tette „Olcsó Könyvtár"-ban jelent meg a Franklin-Tár-
sulat kiadásában s ára 1 K 40 fillér. Kapható minden 
könyvkereskedésben. 

A Magyar Könyvtár új füzetei. Goethe Faustja, 
mely Dóczy Lajos kiváló fordításában csak nemrég 
jelent meg teljesen átdolgozott szöveggel, most már a 
képes díszkiadáson kivül igen olcsón is kapható. A 
„Magyar Könyvtár" szerkesztője ugyanis ezt a munkát is 
besorozta gyűjteményébe, a hol azt mint kettős füzetet, 
60 fillérért bocsátják árúba. 

Munkácsy Mihály életrajza. A magyar irodalom ós 
művészet jeleseinek abban az arczképcsarnokában, melyet 
a „Magyar Könyvtár" már régen megindított, most egy 
ú j füzet látott napvilágot. A legnagyobb magyar festő-
nek, Munkácsy Mihálynak pályáját ismerteti benne Prém 
József, a nagyközönségnek és az ifjúságnak való könnyű 
előadásban, de azért alaposan és elég kimerítően. A Mun-
kácsynak és nejének arczképével ellátott füzet ára 30 
fillér. Kaphatók Wodiáner F. és Fiainál, Budapest, 
Andrássy-út 21. 

Magyar írók élete és munkái. írta Szinnyei József, 
kiadja Budapesten Hornyánszky Viktor. Egy-egy füzet 
ára 1 korona. A Saád—Sántha nevekkel a XII. kötet 
első, s az egész nagy műnek immár 101-ik füzete áll 
előttünk, melyből kiemeljük a következő protestáns egy-
házi és iskolai írókat: Sadler András jaádi ág. evang. 
lelkész, Sáfár Ferencz csökmői ev. ref. főtanító; Sáfrány 
Lajos n.-váradi ev. ref. tanítónőképzőintézeti igazgató; 
Sáfrány Péter m.-szigeti ev. ref. lyceumi tanár, Sziben 
István a késmárki ág. ev. gimnázium tanulója, Sajó-
szentpéteri István n.-becskereki ev. ref. lelkész-tanító, 
Salamon József theol. doktor, kolozsvári theol. tanár, 
majd a zilahi ev. ref. iskola algondnoka, Salánki György 
sárospataki kollégiumi igazgató, Salva Károly klenóczi 
ág. ev. tanító, Salcer János Mihály berethalmi ág. ev. 
lelkész, Somorjai S. György heidelbergi tanuló, Somorjai 
M. János ev. ref. püspök, halászi-i lelkész, Sámi László 
kolozsvári ev. ref. főiskolai, Samu János budapesti ev. 
ref. főgim. tanár, Sándor György lajosfalvi ág. ev. lel-
kész ós tanár, Sántha Béla nagykőrösi ev. ref. főgim. 
tanár. A nagy vállalatból, a mely a pótköteten kívül 12 
kötetre van tervezve, ezzel megindult az utolsó kötet is. 
Az eddig megjelent 101 füzet összesen 21,377 író élet-
rajzát tartalmazza. 



EGYHÁZ. 

Lelkószválasztásofe. A gönczi ref. egyház márcz. 
17-én meghívás útján Lengyel József bárczai lelkészt, 
— a macii egyház pedig márcz. 18-án Végh János cse-
tényi s.-lelkészt választotta egyhangúlag lelkipásztorává. 

Új zsinati tag. A heves-nagykunsági evang. ref. 
egyházmegye egyik zsinati képviselője, Vadai Ferencz 
török-szentmiklósi lelkész elhalálozása folytán, a megürese-
dett zsinati képviselőségre nagy szótöbbséggel Madarász 
Imre karczagi ev. ref. lelkész választatott meg. 

Gyűlések. Az ev. ref. egyetemes tanügyi bizottság-
április 5-én, az egyetemes konvent április 9-én fogja 
üléseit tartani Budapesten. 

Egyházmegyei közgyűlések. Az ungi evang. ref. 
egyházmegye 1907. április 3-án és következő napjain 
Ungváron tartja meg rendes tavaszi közgyűlését. •— 
A nagyszalontai ev. ref. egyházmegye tavaszi közgyűlését 
folyó évi április 25-én tartja Nagyszalontán, Széli Kálmán 
esperes és gróf Tisza István egyházmegyei gondnok 
elnöklete alatt. — A belső-somogyi ref. egyházmegye 
tavaszi közgyűlését folyó hó 21-én Csurgón tartotta, a 
mely alkalommal nagy örömmel és lelkesedéssel vette 
tudomásul, miszerint gróf Tisza István nagy többséggel 
megválasztatott a dunántúli ref. egyházkerület főgond-
nokává s megbízta az elnökséget, hogy még a közgyű-
lésről üdvözölje táviratilag. Az üdvözlő táviratra gróf 
Tisza István ugyancsak táviratilag ezt válaszolta: „Belső-
somogyi egyházmegye elnökségének, Csurgó. Fogadja 
és tolmácsolja, kérem, az egyházmegye közönsége előtt 
hálás köszönetemet. Tisza István". 

Egyházmegyei belmissziói egyesület. A kemenes-
aljai ev. egyházmegye bizottságot küldött ki egy egy-
házmegyei belmissziói egyesület szervezése tárgyában. 
Hasonló egyesületet eddig még csak a soproni esperesség 
szervezett. A jó példa követésre találhatna, nemcsak az 
evangélikus, hanem a református egyházmegyékben is, 
mert az idők jelei sürgetőleg intenek a védekezés és 
az építés munkájának szervezésére. 

A dunántúli egyházkerület tavaszi közgyűlését 
folyó évi április hó 30-án és a következő napokon fogja 
tartani Pápán. A gyűlés főbb tárgyai lesznek: 1. Gróf 
Tisza István főgondnok úr ő nagyméltóságának beikta-
tása. 2. A szentesített egyházi törvények életbeléptetése 
iránt való intézkedés. 3. A konventnek az egyházi adó-
csökkentési segély felhasználása tárgyában tett intéz-
kedései. 4. Az 1906. évi záró számadások. 5. Torna-
tanítói állás betöltése. 6. A főgimn. és theol. akadémiai 
tanárok fizetés-pótléka rendezésének ügye. A részletes 
tárgysorozat a közgyűlést megelőzőleg 8 nappal a püspöki 
jelentéssel együtt meg fog küldetni. A főgondnok beikta-
tása ünnepének programmját s az elszállásolás tárgyában 
tett intézkedést kellő időben közölni fogja Németh István 
főjegyző. 

Az ünnepi istentiszteletek sorrendje a budapesti 
ref. egyházban. Húsvét első napján: a Kálvin-téri templom-
ban d. e. fél kilencz órakor prédikál: Sebestyén Jenő, úr-
vacsorai beszédet mond : Nagy Ferencz, cl. e. fél tizenkét 
órakor prédikál: Petri Elek, úrvacsorai beszédet mond: 
Sebestyén Jenő ; d. után 3 órakor prédikál: Nagy Fe-
rencz. Budán; a Szilágyi Dezső-téri templomban d. e. 
10 órakor prédikál: Haypál Benő, úrvacsorai beszédet 
mond: Dömötör Endre; d. u. 5 órakor prédikál: Dömö-
tör Endre. A zuglói ref. templomban d. e. 10 órakor 
prédikál: Keresztesi Sámuel, úrvacsorai beszédet mond: 
ifj. Kiss Áron; d. u. 3 órakor prédikál: Kovács Emil. 

A kőbányai ref. templomban d. e. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorai beszédet mond: Böszörményi Jenő ; d. u. 
3 órakor prédikál: Böszörményi Jenő. A Rottenbiller-
utczai polg. isk. tornatermében d. e. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorai beszédet mond: Kovács Emil; d. u. 6 
órakor prédikál: Keresztesi Sámuel. A VIII. ker. Tavasz-
mező-utcza 17. sz. a. áll. főgimnázium tornatermében d. 
e. 10 órakor prédikál: dr. Szabó Aladár, úrvacsorát 
oszt: Kováts Lajos. A mester-utczai iskolában d. e. 10 
órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond: Izsák 
Ferencz. A svábhegyi iskolateremben d. e. 10 órakor 
prédikál és úrvacsorai beszédet mond: Hagymássy Gyula. 
Az aréna-úti elemi iskolában d. e. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorát oszt: Szinok Zoltán. A skót misszió ima-
termében (Hold-u. 17. sz. a ) este 7*7 órakor prédikál: 
Kováts Lajos. Budafokon d. e. 10 órakor prédikál és 
úrvacsorai beszédet mond: Arany Dénes. Rákosfalván 
d. e. 11 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Tóth Jó-
zsef. Rákosligeten d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát 
oszt: Nagy Dénes. Második nap: A Kálvin-téri tem-
plomban d. e. 10 órakor prédikál: dr. Szabó Aladár, 
úrvacsorai beszédet mond: Petri Elek; cl. u. 3 órakor 
prédikál: Sebestyén Jenő. Budán, a Szilágyi Dezső-téri 
templomban d. e. 10 órakor prédikál; Dömötör Endre, 
úrvacsorai beszédet mond: ifj. Kiss Áron; d. u. 5 óra-
kor prédikál: Kováts Lajos. A zuglói ref. templomban 
d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond: 
Keresztesi Sámuel; d. u. 3 órakor prédikál: Hagymássy 
Gyula. A Tcőbányai reform, templomban d. e. 10 órakor 
prédikál: Nagy Ferencz; d. u. 3 órakor gyermekünne-
pély. A Rottenbiller-utczai polgári isk. tornatermében cl. 
e. 10 órakor prédikál: Szinok Zoltán; este 6 órakor 
prédikál: Kovács Emil. A hold-utczai német ref. tem-
plomban d. e. Tg 11 órakor magyarul prédikál és úrva-
csorát oszt: Forgács Gyula. Rákosligeten d. u. 3 órakor 
prédikál: Nagy Dénes. A M. Á. V. munkás-telepén d-
e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond: 
Böszörményi Jenő. 

A Nagypénteki Ref. Társaság folyó évi márczius 
29-én, Nagypénteken özv. Hegedűs Sándorné és Festetich 
Pejacsevich Lenke grófné úrasszonyok vezetése mellett 
az elhagyott gyermekek gyámolítására gyűjtést rendez-
tek : I. A pesti ref. egyházban: a) Kálvin-téren az első 
délelőtti istentisztelet alkalmával: özv. Benárd Lajosné, 
Molnár Sándorné, ifj. Nagy Károlyné, dr. Navratil Dezsőné, 
Blazsejovszky Károlyné, Hegedűs Bóláné, Szőts Farkasné, 
Petri Elekné, Parall Ferenczné, Wehner Józsefné, Odes-
calcliy Gyuláné berezegné, Bálint Sándorné, Illyés Károlyné, 
Payer Imréné, Rőser Jánosné, Elek Pálné, Molnár Károlyné, 
özv. Szakáll Gyuláné, Eperjessy Józsefné, dr. Sthimmel 
Gyuláné, Mátray Sándorné. b) Kálvin-téren a második 
délelőtti istentisztelet alkalmával: Báró Kemény Kálmánné, 
báró Bánft'y Ilona, König Gyuláné, Rickl Gyuláné, özv. 
Bothosné Sándor Klára, Ivannovics Uray Irén, Uray 
Georgine, báró Dániel Ernőnó, gróf Keglevich Arturné, 
Lánczy Leóné, Lánczy Gyuláné és leánya, Schwartz 
Felixné, Vámossy Károlyné, Pejacsevich Katinka grófné, 
Pejacsevich Jolán, Kamóczy Pálné, Győry Margit, dr. 
Halász Aladárné, Vörös Lászlóné, Eyszen Edéné, Gseh 
Ervinné. Pénztárosok mindkét istentiszteletnél Takách 
László egyes, gondnok, Szőts Albert alelnök. Rendező : 
özv. Pulszky Ferenczné. c) A Rottenbiller-u. imaházban-. 
cl. e. 10 órakor Dessewffy Emma, Pálffy Daun Lipótné 
grófné. Pénztáros: Török Árpád igaz. tan. tag. Rendező: 
Orth Ambrusné. d) A zuglói templomban: Halász Hubert 
gondnok, Keresztessy Sámuel lelkész, e) A Szilágyi 
Dezső-téri templomban: d. e. 10 órakor báró Bánffy 



Dezsőné, Bernát-falvi Bernát Gézáné, Csánky Dezsőné, 
dr. Farkas Elemérné, Haypáí Benőné, dr. Wlassics 
Gyuláné. Pénztárosok: dr. Kiss Áron elnök, Borosnyay 
Oszkár, dr. Kiss Károly igazg. tan. tagok, dr. Kiss 
Endre. Rendező: Csánky Dezsőné, f) Kőbányán: Böször-
ményi Jenő lelkész, g) Budafokon : Arany Dénes lelkész. 
II. a) Az ó-budai ref. egyházban: Mészáros Sámuel lel-
kész. b) Az újpesti ref. egyházban: Mády Lajos esperes, 
c) A rákospalotai ref. egyházban: Benkő István lelkész. 

A konfinnandusok oktatása a budapesti ref. egy-
házban a húsvét utáni csütörtökön kezdődik. A több 
százra menő konfirmandusokat a Lónyay-u. ref. gim-
náziumban Petri Elek lelkész s több vallástauár, Budán 
Haypál Benő lelkész, Zuglóban Keresztesi Samu, a Rotten-
biller-u. iskolában Kovács Emil s Kőbányán Böszörményi 
Jenő h. lelkészek fogják tanítani. 

Figyelmeztetés. Újabban protestáns lapjainkban 
oly amerikai lelkészi állásokra vonatkozó pályázati hir-
detmények láttak napvilágot, mely állások nem a ma-
gyarországi református egyház egyetemes konventjének 
fenhatósága alatt álló amerikai magyar református egy-
házmegye, hanem a lieformed Church in the United 
States vagy a Presbyterian Church in the United States 
kötelékébe tartoznak. Bár a konvent elnöksége egy lel-
készt sem tarthat vissza ezen állásokra való pályázástól 
s annak esetleges elfoglalásától, mégis épen az ő saját 
érdekükben a konvent elnöksége figyelmezteti az ily 
állásokra pályázókat, hogy a Reformed Church vagy a 
Presbyterian Church-höz való csatlakozásuk folytán a 
hazai egyháztól elszakadnak, lelkészi minősítvényüket 
elvesztik,, az özvegy-árva-gyámintézetnek tagjai nem 
maradhatnak, hazai lelkészi állásra, valamint a konvent 
fenhatósága alatt álló amerikai egyházmegyéhez tartozó 
lelkészi állásra nem pályázhatnak. Budapest, 1907. már-
czius 22. Br. Bánffy Dezső, a magyarországi református 
egyház egyet, konventjének világi elnöke. 

Meghívó. A zuglói ev. ref. egyházrész helyi bizott-
sága által 1907. évi április hó 7-én, d. u. 5 órakor az 
Angol-utcza 25. sz. alatti községi elemi iskola nagytermé-
ben tartandó szeretetvendégségre. A jövedelem a zuglói 
templom kibővítése és a paplakás alapjára fordíttatik. 
Az elnökség. — Személy-jegy 1 korona. Á jótékonyczélra 
felülfizetések köszönettel fogadtatnak. Villamos közlekedés 
Csömöri út végállomás. — Műsor: 1. Közének: XXV. 
zs. 1. v. 2. Ima. 3- Bibliamagyarázat: Csűrös István úr. 
Szeretetvendégség. 4. Karének: az óvóképezde növendékei. 
5. Zongora: Suszev Gizike, kiséri Szabadi Aranka úr-
hölgy. 6. Beszéd az egyházi élet köréből: Szilassy Aladár 
közig, biró úr. 7. Zongora: Keresztesi Pista, kiséri Szabadi 
Aranka úrhölgy. 8. Szavalat: Jakab Mariska. 9. Zongora: 
Léderer Rózsika. 10. Zongora négykezes: Léderer Rózsika 
ós Nagy Irma úrhölgy. 11. Celló: Berényi Károly, kiséri 
Szabadi Aranka úrhölgy. 12. Pár szó . . . 13. Fuvola : 
Oaál Ferencz,,kisóri Bán János úr. 14. Karének: az óvó-
képezde növendékei. 15. Ima. 16. Közének: CV. zs. 1. 

Debreczeni tlieologusok Kanadában. Két ifjú hit-
tanhallgató, Fejér Károly ós Kovács János III. éves 
theqlogusok indultak el Debreczenből messze világútjokra. 
az Észak-Amerikában fekvő Kanadába, hova Csiky Lajos 
tanár közvetítése és útján hívta meg őket az oda ki-
vándorolt magyar reformátusok misszionárius-lelkésze 
gyanánt a kanadai református egyház. A theologiát a 
winnipegi egyetemen fogják bevégezni. A hosszú útra 
nevezett tanár látta el német és angol nyelvű ajánló-
levelekkel őket, a tanulotarsak pedig búshantu lakomán 
vettek búcsút távol földre szakadó barátaiktól. A mint 
értesülünk, kimegy mostan Amerikába, és pedig az Egye-

sült-Államokba, Clevelandba, Erdélyi Károly is, kit a 
nevezett gyülekezet második magyar lelkészeül, — az 
első Csutoros Elek, — mostanában hívott meg. Isten 
vezérelje az ifjakat nagy útjokon. Legyenek ama messze 
világban a magyarság ügyének buzgó apostolai! 

Az amerikai magyar ref. egyházmegye szervez-
kedése. A mint a „Heti Szemlében" olvassuk, az ame-
rikai magyar ref. egyházmegye kiküldött bizottsága: 
Kuthy Zoltán, Bereczky László, Kozma József és Kom-
játhy Ernő, elkészítette az egyházmegye konstituczióját s 
azt megküldötte tárgyalás végett az egyes gyülekezetek-
hez. A tervezet szerint az amerikai magyar ref. egyház-
megye külön amerikai vallásfelekezetként kiván szere-
pelni, „Amerikai Magyar Református Egyház" (Hungá-
rián Reformed Church in America) név alatt, s mint ilyen 
szervezhet egyházakat és egyházmegyéket egész Amerika 
területén. A tervezetet az egyházmegye közgyűlése leg-
közelebb fogja tárgyalni s a végleges megállapítás u án, 
megerősítés végett felterjeszti az egyetemes konventhez. 
A tervezetet közelebbről nem ismervén, a dolog érde-
méhez nem tudunk hozzászólni. Eleve is jelezzük azon-
ban, hogy abban a viszonyban, a melyben az amerikai 
magyar ref. egyházmegye ez idő szerint a hazai egy-
házzal áll, bajosan tudjuk felfogni az amerikai egyház-
megyét úgy, mint külön konstituált amerikai vallás-
felekezetet. Ha a tervezet a konvent elé kerül, jó lesz 
tehát gondosan mérlegelni a jogviszonyokat, nehogy 
veszedelem támadjon a dologból. 

I S K O L A . 

Iskolalátogatás. Várossy Tivadar győri tanker. 
főigazgató, miniszteri megbízott márcz. 20.. 21., 22. nap-
jain végezte hivatalos látogatását a pápai ref. főgimná-
ziumban: az egyházkerületet Németh István egyházkor, 
főjegyző képviselte. A főigazgató az intézetben uralkodó 
renddel s a tanári kar munkálkodásával teljesen meg-
volt elégedve. 

Rajz- s munkakiál l í tás a m. kir. technológiai 
iparmnzeumban. A magyar királyi állami felső ipar-
iskola igazgatósága a téli rajztanfolyamokat végzett, 
141 asztalos, kocsigyártó, lakatos és bádogos-segéd 
rajzaiból, valamint a fadíszitő, esztergályozási, szerszám-
és műkovácsolási és domborítási munkákból, melyeket 
az esti műhelyi gyakorlatban résztvett 420 iparossegéd 
és munkás készített, a magyar kir. technológiai ipar-
múzeum I. emeleti termében kiállítást rendezett. A kiállí-
tást vasárnap, márczius hó 24-én Szterényi József keres-
kedelemügyi minisztériumi államtitkár nyitotta megPéterffy 
Lajos miniszteri tanácsos, Vig Albert királyi tanácsos 
iparoktatási főigazgató, az iparoktatási szakosztály összes 
tagjai, Bartalffy János, Eördög István, Jungfer Ferencz 
ipartestületi elnökök, a magyar kir. technológiai ipar-
múzeum tisztviselői ós a rajztanfolyam tanári kara jelen-
létében. Ez alkalommal Szterényi József államtitkár részt-
vett a rajztanfolyam záró ünnepélyén, a melyen Hegedűs 
Károly kir. tanácsos, igazgató üdvözölte az államtitkárt 
és jelentést tévén a tanfolyam eredményéről, kiosztotta 
az iparossegédeknek az asztalos-, lakatos- és kocsigyártó-
ipartestületek, valamint a kereske leiemügyi miniszter 
által adományozott jutalmakat: 29 drb aranyjutalmat és 
28 drb könyvjutalmat. Ezután Szterényi József állam-
titkár beszédet intézett az iparossegédekhez. Elismerését 
nyilvánította az ipartestületeknek a jutalmak adományo-
zásáért és tanúsított érdeklődésükért és áldozatkészéé-



gükért, továbbá az igazgatóságnak és a tanároknak 
buzgó közreműködésükért. Méltányolta az iparossegédek 
komoly törekvéseit és sikeres munkásságát, buzdította 
őket szakképzésük folytatására, a mesterekkel és egymás 
között az egyetértés és összhangzó együttműködés ápo-
lására. A kiállítás négy hétig tart és megszemlélhető 
naponkint reggeli 9 órától déli 12 óráig. 

Siketnómák felvétele. A siketnémák hevesvár-
megyei intézetébe a jövő iskolai évre több ingyenes, 
félfizetéses és fizetéses siketnémát vesznek fel. A felvétel 
iránt való kérvényeket a „A siketnémák intézete fel-
ügyelő bizottságához Egerbe" június hó végéig kell 
beküldeni. Bővebb felvilágosítást az intézet igazgató-
sága nyújt, 

EGYESÜLET. 

A budapesti Dávid Ferencz-Egylet szombati fel-
olvasó ülésén érdekes felolvasást tartott Raffay Sándor 
pozsonyi evang. theol. tanár, napjaink vallásos mozgal-
mairól. Józan unit. esperes testvériességről szóló imája 
és Ünnössy Miklós min. tanácsos, egyleti elnök, felvi-
lágosodott szellemű üdvözlő beszéde után a felolvasó 
ismertette a modern fantasztikus, spiritisztikus, vagy 
pedig pantheiszmusra hajló áramlatokat, hogy végül 
rámutathasson az egyedüli igaz forrásra, az evangéliomi 
szellemre. Nem új tanra van az emberiségnek szüksége, 
hanem az evangéliomnak ú j szempontból való megisme-
résére és helyes alkalmazására, hogy végre, 2000 év 
után, megalakuljon gyakorlatilag is a keresztyénség. A 
nagy tetszéssel fogadott felolvasás hatását növelte dr. 
Fodor Oszkárné, az opera tagjának, hatalmas templomi 
éneke, Regéczy Ilona ismeretes hegedűművészete és 
Józan Miklós „Márcziusi hangulatok" czímű poétikus 
költeménye. Az ez alkalommal begyült perselypénz a 
Petőfi-ház javára fog beküldetni. - A felolvasó-est után 
szűkkörű társasvacsora volt az Alkotmány-vendéglőben, 
melyen Haypál Benő református lelkész is megjelent. 

GYÁSZROVAT. 

Varglia József szikszói lelkész márezius hó 23-án 
meghalt. A boldogult 32 évig volt Szikszó lelkipásztora. 

Nyugodjék békével! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-

naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb ós legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia, vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 

ftirdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Jól járó, pontos órák, divatos ékszerek, evő-
eszközök, maradó értékű húsvéti ajándékok ez idő 
szerint legelőnyösebben Polgár Kálmán budapesti mű-
órásnál szerezhetők be, mert VII., Erzsébet-körút 29. sz. 
alatt nagy kiterjedelmű ékszer-raktárán minden czikkből 
dús raktár található. Az országos hírű órásmester óráit 
5 évi írásbeli jótállással küldi és azok úgy művészi 
kivitel, mint a szerkezet jóságára nézve dicséretére vál-
nak a honi órásiparnak. A nevezett czég ékszereit is 
elismert ízlés jellemzi és valóságos műélvezet lapoz-
gatni abban a sok száz illusztráczióval ékített albumban, 
a mit Polgár Kálmán üzlete fennállásának 10 éves jubi-
leuma alkalmából üzletbarátainak és az érdeklődő közön-
ség kívánságára díjtalanul küld szét. 

Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

P Á L Y Á Z A T 0 K. 

Pályázati hirdetmény. 
A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi kollé-

giumának jogakadémiáján a bevezetés a jog- és állam-
tudományokba., magyar közjog, tételes európai nemzetközi 
jog és politika tanszéke megüresedvén, a tanszékre ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

A tanszék javadalmazása a kollégiumi jogakadémia 
pénztárából havi előzetes részletekben kifizetendő 3200 
kor. évi törzsfizetés, 800 kor. évi lakpénz, öt ízben ese-
dékes 200 koronás ötödéves korpótlék, valamint a szer-
vezeti szabályokban e tanszék után esedékes vizsgadijak, 
mely utóbbi az 1905—6. tanévben mintegy 1000 koro-
nát tett ki. 

A megválasztandó tanár nyugdíjjogosultságát és 
fizetési kötelezettségét az 1894. XXVII. t.-cz. szabá-
lyozza. 

Rendes tanárul csak oly protestáns vallású pályázó 
választható meg, a ki a tanszék valamelyik főtárgyából 
egyetemi magántanári képesítéssel bír ; rendkívüli taná-
rul — ugyanazon javadalmazással — oly protestáns val-
lású pályázó alkalmazható, a ki államtudori vagy jog-
tudori oklevéllel bír. Ez utóbbi azonban három év alatt 
az egyetemi magántanári képesítést megszerezni köteles. 

Azoknak a pályázóknak kérvényei, a kik méltány-
lást érdemlő jogi szakirodalmi működést nem igazolnak, 
figyelembe vétetni nem fognak. 

A megüresedett tanszéket az eperjesi kollégium 
igazgató-választmánya tölti be. A megválasztandó tanár 



tanszékét 1907. szeptember 1-én lesz köteles elfoglalni, 
s ez időtől kezdve a tanszéket megillető javadalmak 
élvezetébe lép; kötelezve lesz továbbá félévenként heti 
12 óra adására, olvképen, hogy a fent kitüntetett fő-
kollégiumokon felül fenmaradó órákra specziál-kollé-
giumokat hirdet. 

Pályázni kivánók eddigi tanulmányaikat, minősí-
tésüket, esetleges hivatali alkalmaztatásukat, irodalmi 
működésüket, katonai szolgálati kötelezettségüket, vagy 
az alóli mentességüket és rövid életrajzukat feltüntető 
pályázati kérvényüket — és pedig ha közszolgálatban 
állanak, közvetlen felettes hatóságuk útján — folyó évi 
május hó 10-ig bezárólag a tiszai ág. h. ev. egyház-
kerület eperjesi kollégiuma igazgató - választmányához 
czímezve, a jogakadémia dékáni hivatalához nyújtsák be. 

Eperjes, 1907. márczius hó 20-án. 
Dr. Schmidt Gyula, 

köll. felügyelő. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR.* 

A Bór - és Lithion-fartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
k i t ű n ő s iker re l h a s z n á l t a t i k vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szin/ie- ÍApóczi SulV'tforforrás-vállalat 

íiudnpest, V., JludoljraJepart 8. 

DÜHÉÉIforrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D Ő 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

T é S i f í í r d ö k ú r a 

a S Z E N T - L U K Á C S - F Ű R D Ö B E N. 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

= merítő prospektust küld ingyen a - — . 

Szt.-Lukács-fűrdö igazgatósága Budapest-Budán. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 
n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-i tera II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
P i a n i n ő k . 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

P i a n o k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes száüiíás az utolsó vasúti 

állomásig. 

I X „ i p a r - u t c z a 4 s z . 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Ezen czégtáblán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SIHGER varró-

it mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

^ ^ Taní tók , jegyzők, h iva ta lnokok vidéken szép 
mel lékkerese t re (nem részle t , sem biztosí tás) 
<}* j l é* t ehe tnek szer t , j* ^ j t & j t 
Levelet „A 24" a la t t GOLDBERGER hi rde tés i 
i roda, BUDAPEST, Váczi-utcza 20. továbbí t . 
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P o n t o s é s 

l e g j o b b ORAR ____ m* * • 
= 5 e v i = 

jótállás melletti 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
á r a k ! 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. ^ 
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O D E O N 
Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-utcza 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Világhírű 

5. szám. 
Kizárólagos 

felvételek a 
leghiresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

F O N O T I P I A 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghírneve-
= sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

ha r m o n í u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* is 
«Ferencz-József lovagrenddel*, az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-náI több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánntra 

díjmentesen killdetik. 

Orgonaépítési műintózet 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyéra 

Budapest, T ű . , Garay-utcza 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít Ison kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
osőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsó-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 



A wi lns i t í rű fleol-hnrmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője : 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb űrjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendf. 

Mechanika. Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő - gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

E R D É L Y É S S Z A B Ó 
tanszerKészítő intézete, 

B u d a p e s t , VII., K á r o l y - k ö r ú t 3 . — T e l e f o n 4 2 - 0 5 . 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

KALLAI MOTORTELEPE 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo- a jánl ja a legmegbízhatóbb 
ss t o r o k c s a k i s n i o t o r t e l e p u n k o n = 3 ' ,, , , •> 

B u d a p e s t , V I . N a g y m e z ő - u . 4 3 . e s legegyszerűbb kezelesu 
szál l alatt l é t e z n e k . villamos „ G L Ó R I A " b e n -

Tessék a pontos czímre ügyelni! z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l o k é s z l e -
t e i t 3-5 évi részletfizetésre 
A ki teli át v a l ó d i KáUni „Gló-
r ia" m o t o r t a k a r v e n n i , az 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . s z a k é r t ő czégbez .**** '****** 

H a s z x i á l t gözcséplö- i tész le te l i : c s e r é b e is -vétet - 
nelsr. — T e s s é k á x l a p o t leérni - ~ 

Torony-órák 
palota- , vá rosház i , gyári, lak-
tanya-ó rák b e r e n d e z é s é t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n eszközl i 

H f i Ü L L E R i á N O S 
SV1 AJ E R K Á R O L Y uWda 

Budapest, VII., Csömöri-út 50. 
(Sa j á t ház.) 

Képes á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k i n g y e n . 

'ü® 
4\£1 

H a l á s z H u b e r t 
B U D A P E S T 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 2 3 

. o o a 
Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. Gő frttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 
^ T H t ö / Ű ^ R I ? I °s é s " O S V / V v n O w L r V J • hangszergyaros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-. vonós- c& fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozo-gerenda i bármely 
hegedű, gordonka, beillesztése után 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe i i ; iug'f( ik<>z4Í-;r«'rei i t la ja-

vítással 4 frt. 
Kezesség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár 

Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
ta tok . Iskolával 30 forinttól 

feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 

egyes hangszernél. 
Árjegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, kívánatra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS. KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN, 3 7 , 7 9 2 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési dí jak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal . 1 0 kor. 
Nyolczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz. . 
a h o v á a kéziratok, elótizotcsi cs hirdetési díjak stb. 

intézendól;. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Az egyházak állami támogat ta tása és a prot. egyházak igényei. Hamar István. — Mit jelent a super" 
inspectio az 1790—1. XXVI. törvényezikk negyedik szakaszának második bekezdésében? Sass Béla. K ö n y v i s m e r " 
t e t é s : A magyarhoni protestáns egyház története. Molnár János. — B e l f ö l d : Az amerikai ref. lelkészek és a konvent. 
Csizmadia Lajos. — V. Kivándorlás. — VI. Áttérések. — K ü l f ö l d : A német prot theologia elvi küzdelme. Dr. Szlávik 
Mátyás. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — G y á s z r o v a t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az egyházak állami támogattatása és a 
prot. egyházak igényei. 

A ref. egyház zsinata legutóbb két, nagy-
fontosságú deklarácziót mondott ki. Az egyikben 
ünnepélyes óvást emelt a zsinati törvényeket meg-
erősítő királyi záradék minden olyan értelmezése 
ellen, a mely megakadályozhatná az 1848. évi 
XX. t.-cz. teljes végrehajtására irányuló akcziót, 
illetve gátat vethetne az elé, hogy egyházunk, az 
eddig megállapított államsegély keretén túlmenő 
jogos igényeinek kielégítését kérhesse és sürget-
hesse. A másikban pedig kijelentette, hogy egyházi 
és iskolai szükségei fedezése körül a magyar 
állammal szemben támasztható igényeit nem csupán 
az 1848. évi XX. t.-czikkre alapítja, hanem a 
történelmi jogokra és ama kulturális és hazafias 
szolgálatokra, a melyeket a magyar állam és a 
magyar nemzet érdekében századokon át önerején 
teljesített; a miért is a magyar prot. egyházak 
igényei a többi bevett vallásfelekezetek hasonló 
igényeivel ugyanarra a jogezímre és jogalapra 
nem helyezhetők. 

E deklarácziók közül az utóbbit látom külö-
nösen fontosnak a jövőt illetőleg. Egy olyan tényre 
mutatott reá abban a zsinat, a mely öntudatosan-e 
vagy öntudatlanul, nem keresem, de eddig még 
mindig hangsúlyozatlanul maradt egyházaink állami 
segélyeztetése körében, úgy a segélyt kérő egyházi 
faktorok, mint a segélyt nyújtó kormányok részé-
ről. Pedig, ha ez a tény kellő súllyal kiemeltetett 

s a kormányok által is akczeptáltatott volna, ma 
sok minden másként lenne az állatni segélyeztetés 
körében, mint a hogy van. 

Magyar prot. egyházaink, úgy az egyházi, 
mint az iskolai intézmények körében, tagadhatat-
lanul szép segítségben részesülnek az állam részéről. 
Önerőnkön nem vi-elhető szükségleteink azonban 
arra kényszerítenek bennünket, hogy a segély-
összegeket még fokoztassuk. S reméljük, hogy 
igényeink, ha nem egyszerre is, de fokozatosan 
kielégíttetést is fognak nyerni. Megnyerjük majd, 
a mit igénylünk. De ha megnyerjük is, javára, 
fenmaradására fog-e szolgálni egyházainknak s az 
állam segítségéhez való kötöttség nem rejt-e magá-
ban olyan veszedelmeket, a melyek, ha talán nem 
is ma, de valamikor tönk szélére sodorhatnak ben-
nünket? Ezek az aggodalmak felmerülnek a gon-
dolkozó lelkekben. Ilyen aggodalmaknak adott 
kifejezést e lap hasábjain csak nem régen dr. 
Berndtli István is. 

Ezeket az aggodalmakat nem szabad csak 
rémlátásoknak minősítenünk s fel sem vennünk; 
mert azok valóban jogosultak — az állami segély-
nyújtás mai rendszere mellett. 

Az állam ma ad segélyt, úgy egyházi, mint 
iskolai intézményeink támogatására; de a mikor 
ezt teszi, egyenlően bírál el bennünket a többi 
bevett vallásfelekezetekkel, s ennek következtében 
nemcsak erős réseket üt autonómiánk bástyáin, 
de egyszersmind olyan függő helyzetbe is hoz 
bennünket, a mely egy radikális egyházpolitikai 

A 2I,2II 90>. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítandó!* 
a t ü d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljábáf. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
O v a l í o d j u n k u t á n z a t o l t t ó l . U t a s í t á s o k i u ^ y e n . 



irányzat esetén alapjában rendítheti meg1 egyházunk 
exisztencziáját. Az autonómiánkon ütött réseket 
nem szükséges külön-külön megmutogatnunk. Min-
denki megtalálhatja azokat még gyenge szemekkel 
is, ha körültekint középiskoláink, elemi iskoláink 
s lelkészeink állami segélyeztetése körében. A vesze-
delmes függő helyzetet azonban nem mindenki 
veszi észre. Pedig, ha meggondoljuk, hogy egy-
házi és iskolai közintézményeink ma tetemes rész-
ben az állam segélyezése mellett tudnak csak 
exisztálni s ennek a segélynek egy jó részét 
még törvény sem biztosítja, hanem csak a vál-
tozó kormányok jóindulata, könnyen megérthetjük 
a függő helyzet súlyos voltát s elképzelhetjük azt 
a földindulást, a mely elkövetkeznék reánk akkor, 
ha egy napon franczia irányt venne az államnak 
az egyházak iránt való magatartása és intézmé-
nyeinktől megvonatnék az állami támogattatás. 

Hogy ma az állam még nem kiván szakítani 
az egyházakkal, az ne csaljon meg bennünket. 
Nemcsak Francziaországban, de hazánkban is van-
nak igen sokan, a kik az államot külön akarják 
választani a vallástól s a vallást s az egyházat 
privát ügynek és az államélettel semmiféle viszony-
ban sem álló intézménynek óhajtják minősíteni. 
Ez a felfogás terjedőben van s ha meglesz az 
általános választási jog, el lehetünk készülve reá, 
hogy ennek képviselői is lesznek a törvényhozás-
ban. Gondolkoznunk kell tehát jó eleve, nemcsak 
az eshetőségek, hanem ama megoldási mód felett 
is, a mely mellett az állam és az egyház bekövet-
kezhető szétválasztatása és az államsegély meg-
vonatása esetén is megállhatunk összeomlás nélkül 
és fentarthatjuk életszerveinket képező intézmé-
nyeinket. 

Az első lépést erre a zsinat második dekla-
rácziójában látom megtéve. Igenis, a magyar prot. 
egyház ama joga, hogy közintézményei állami 
táinogattatását kérhesse, nemcsak az 1848. évi 
XX. t.-czikkben, hanem a történeti múltban és 
az állam és a magyar nemzet javára teljesített 
szolgálatokban is gyökerezik. Más bevett felekeze-
teknek hasonló igényei ugyanerre a jogczímre és 
jogalapra nem helyezhetők. A magyar prot. egy-
házaknak joguk van ahhoz, hogy az állami segé-
lyeztetés körében külön elbánásban részesíttetésii-
ket követeljék. 

Ennek kimondása azonban önmagában véve 
még nem elég, bármily nagyjelentőségű legyen is 
a deklaráczió. Ez még csak egy elv, a melynek 
testet kell adni. Csak elv, a melyet gyakorlatilag 
is keresztül kell vinni. 

A zsinat felhívta a konventet, hogy a két 
prot. egyházat közösen érdeklő ügyekben az ág. 

'evang. egyház küldöttjeivel együttesen tanácskozó 
bizottság figyelmét hívja fel a deklaráczióban meg-

jelölt történelmi kiindulási alapra is. Nézetem 
szerint azonban ezzel csak félmunkát cselekedett, 
a mennyiben megmaradt az állam segélyezés mai 
rendszere mellett s csupán csak az igények számára 
mutatott ki újabb alapokat, holott az állam segé-
lyezés rendszerének olyan megváltoztatását kellene 
követelnünk, a mely egyfelől lehetővé tenné azt, 
hogy kiszabaduljunk ama nagy kalap alól, a mely 
alá a nemzetiségi egyházak miatt mi is odaszorít-
tatunk ; másfelől pedig olyan megoldásra vezethetne, 
a mely mellett nemcsak autonómiánk maradhatna 
épen, de egyházunk és intézményeink exiszten-
cziája is biztosítva lehetne a beláthatatlan jöven-
dőben is. 

Hogy mi volna szerintem az új rendszer és 
a megoldás, arról majd a következő czikkben 
szólok, ha Isten engedi. Hamar István. 

Mit jelent a superinspeetio az 1790—1. XXVI. 
törvényezikknegyedik szakaszának második 

bekezdésében? 

Benedek Sándor közigazgatási biró, a pesti refor-
mátus egyházmegye tanácsbirája, „A zsinati törvények 
helybenhagyására vonatkozó eljárás és a közjogi aggodal-
mak" czímen e becses lap f. évi 9. számában egy érdekes 
czikket tett közzé arról a kérdésről, melyet második 
budapesti országos református zsinatunk 1906 deczember 
negyedikén tartott ötvennyolczadik ülésén, az 1069. zsi-
nati jegyzőkönyvi szám alatt olvasható határozati javas-
lat kapcsában én vetettem volt föl. Fejtegetésével én most 
érdemlegesen nem kívánok foglalkozni. Egyszerűen csak 
kijelentem, hogy a zsinaton mondott beszédemet egész 
terjedelmében változatlanul fentartom ma is, sőt Pokoly 
József kartársanmak szintén e b. lap hasábjain megjelent 
értékes közleményei alapján ma már valamivel meg is 
tudnám toldani. Szólásra csakis B. S.-nak az az állítása 
késztet, hogy egy ponton ténybeli tévedésben voltam 
volna, t. i. midőn a fönt érintett szakasz superinspeetio 
kifejezését, a mely B. S. szerint, — illetőleg az általa 
magyarul idézett „Corpus juris huugarici" szerint — főfel-
ügyelet én felülvizsgálatnak fordítottam. Fölteszem tehát a 
kérdést, hogy az érintett szakasz kontextusában mit tesz 
a superinspeetio s igyekszem erre az álábbiakban fele-
letet adni. Nem azért, hogy az általam használt fordí-
tást tüskön-bokron át megvédelmezzem, mert filologiai 
érvek kényszere alatt természetesen bármikor elejteném 
azt, hanem, mert abban a meggyőződésben vagyok, hogy 
B. S. részén van a téi^beli tévedés s mert a kérdésnek 
elfogulatlan szakemberek által leendő tisztázását felszó-
lalásommal is szeretném provokálni. 

Azzal, hogy a latin szó egyik vagy másik jelenté-
séhez, a zsinaton szóban forgott szempontból, micsoda 
következtetések csatlakozhatnak, vagy nem csatlakoz-
hatnak. egyáltalában nem foglalkozom. De megállapítom, 



hogy B. S. eme nyilatkozatának helyessége, vagy hely-
telensége „a felülvizsgálat szót eliminálhatjuk a vitából, 
az ahhoz fűzött következtetésekkel együtt" éppen, a filo-
lógiai kérdés eldöltétől függ s minthogy az a tisztázásra 
váró momentum megoldását anticzipálja: a vitából egy-
előre „eliminálható". 

Én most is azt hiszem, hogy a superinspectio az érin-
tett kapcsolatban („ . . . canonesque et statuta taliter 
condita, nonnisi postquam superinspectionem regiam trans-
iverint et approbationem obtinuerint, robur sortiantur 
firmitatis;") felülvizsgálat, megvizsgálás, átvizsgálás, át-
nézés, betekintés, nem pedig főfelügyelet. De mielőtt az 
alábbiakban érveimet s támpontjaimat sorra venném, 
legyen szabad előrebocsátanom egy megjegyzést. 

B. S. az én fordításommal szemben a „Corpus 
juris hungarici" szövegére hivatkozik a főfelügyelet ma-
gyar kifejezés ^érdekében. Úgy gondolom, kétség sem 
férhet hozzá, hogy az 1790—1. XXVI. törvényczikknek 
csak egy hiteles szövege van, t. i. a latin szöveg s hogy 
ezt a törvényt hitelesen a latinon kívül más nyelven 
idézni nem lehet. B. S. tehát hivatkozhatik itt Csiky 
Kálmánnak, vagy másnak a magyar fordítására, a mint-
hogy alább én is hivatkozni fogok gróf Majláth Jáno-
séra stb., de a magyar kifejezés mellett a hivatalos 
„Corpus jurist" nem idézheti. 

De hadd térjek át az érveimre. 
1. Három utóbbi országos zsinatunk alkotta egyházi 

törvényeink egybehangzólag azt mondják (4. §., illetőleg 
az I. törvényczikk 4. §-a), hogy a királyi „legfőbb fel-
ügyeleti joy" latinul jus supremae inspectionis. Nem azt 
mondják, hogy ius superinspectionis és nem is hallot-
tam soha, hogy az utóbbi egyszerűen az előbbinek a 
synonimja volna. Ha pedig az utóbbi, illetőleg a „super-
inspectio regia" nem teljesen azonos fogalom az előbbi-
vel, akkor már a priori bajosan lehet egyéb, mint a 
mit én mondok; mert arra talán csak nem gondolha-
tunk, hogy a királyi legfőbb felügyeleten kivül, valami 
királyi fő- és főbb felügyelet is léteznék s aztán az utóbbiak 
valamelyike volna a superinspectio egyenértéke. A tör-
vény szövege az első perczben kétségtelenné teszi, hogy 
a superinspectio nem lehet azonos fogalom a csak két 
sorral alább említett suprema regia inspectio-\ra\. Hiszen, 
ha azonos, akkor mért nem nevezte a törvény ezen a 
néven mindenütt s miért nem különösen két sorral az 
utóbbi latin kifejezés előtt, hol a törvényhozónak okvet-
len számolnia kellett azzal is, hogy ugyanazon fogalom-
nak pár sornyi távolban külön szavakkal való jelzése 
révén, félreértés, homály vagy fogalomzavar lehetősége 
előtt fogja föltárni a kaput? Egészen másként áll a 
dolog, ha a superinspectio nem maga a főfelügyelet 

(ha úgy tetszik : a legfőbb felügyelet), hanem a királyi 
főfelügyeleti jognak csak egy sajátos folyománya, illető-
leg az eszköze és útja annak, hogy a főfelügyeleti jog 
valamely írott szövegen egyáltalában gyakorolható legyen, 
vagyis épen a felülvizsgálat stb. Én nem hiszem, hogy 
a világ bármely élő nyelvében, szabatos irályban, meg-
állhatna egy olyan mondat, a mely szerint valamely 
írott szöveg „főfelügyeleten esik át, megy át". Felül-
vizsgálaton stb. áteshetik az írott szöveg, de főfelügyele-
ten nem. S minthogy a holt nyelvek helyes fordítását 
az élő nyelvek benső törvényeihez kell szabnunk: ebben 
a kapcsolatban superinspectio = felülvizsgálat stb. S nem 
azonnal szemébe ötlik-e mindenkinek, hogy a szakasz, 
miután a superinspectio-val stb. végzett: a „salva alio-
quin in omnibus supremae regiae inspectionis, via lega-
lium regni dicasteriarum exercendae, potes ta te . . . " sza-
vakkal egy speciális jogról, az általánosnak (a főfel-
ügyeleti jognak) érvényesülési eszközéről és módozatáról, 
a főfelügyeleti jognak egyházi autonom törvényhozá-
sunkkal szemben való meghatározásáról, — hogy no 
mondjam: józan és helyes korlátozásáról — egy amazt 
(a superinspectiót, approbatiót) is magába ölelő általános 
fogalomra tér át, mintha tiltakozni akarna az ellen, hogy 
ezt az általános fogalmat és királyi jogot valamiképen 
az előző részletekkel kimerítettnek tekinthessük ? I Ho-
gyan lehetne azonos a rész az egésszel?! S ha, mint 
a pozsonyi országgyűlésen jelenvolt evangelikus rendek 
1790. deczember 12. Pozsonyban kelt felirata mondja 
(lásd Irinyi1 Józsefnél a 121. lapot), vallásunknak „az 
egyházi fegyelmet és beligazgatást illető kánonait meg-
fontolni és megerősíteni az apostoli király fényét nem 
kevesbíti, hanem növeli" : vájjon el tudták volna-e kép-
zelni az evangelikus rendek ezt a megfontolást a szöveg 
felülvizsgálata, átnézése nélkül ? ! 

2. A filologiai momentumok ezt a felfogást csak 
megerősíthetik. Hogy a kezem ügyébe eső könyveket 
idézzem : 

a) Bauer% német-latin szótára „átnézni egy könyvet" 
( = durchsehen ein Buch) alatt öt latin igét sorol fel, 
de az inspicere igét első helyre teszi. Georges3 inspicio 
jelentései közt ezeket mondja: „insbes etw. einsehen, 
in etw. nachsehen, a) = lesen, libros, leges . . . litteras, 
codices graecos". 

1 Irinyi József: Az 1790—1. 26-iki vallásügyi törvény ke-
letkezésének történelme. 231 lap. Pest, 1857. Kilián György egye-
temi könyvtáros bizománya. 

2 M. Carl Ludwig Bauers... dentsch-lateinisches Lexicon.. 
Breslau, im Verlage Wilhelm Gottlieb Korns, 1778. 

3 Kari Ernst Georges. Ausführliches lateinisch-dentsches 
Handwörterbuch. Leipzig, Hahn'sche Verlags-Buchhandlung 1879. 
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(3) Az inspectio ugyancsak Georges szerint „1. die 
Einsicht, Durchsicht, das Nachschlagen von Geschriebe-
nem, tabularum, . . . librorum, plurium codicum; 2. die 
Besichtigung a) v. derHebamme, virginis insp. . . . b) v. 
Kaufer eines Ackers, prima insp. . . . c) als milit. t. t. 
die Musterung, insp. armorum." A Finály—Bégeni-féle 
kolozsvári szótár is azt mondja (1858. kiadása van a 
kezemben), liogy „inspectio 1. megnézés, tekintés, 2. átv. 
ért. A) keresztülnézés, átnézés, megvizsgálás. B) megfon-
tolás, vizsgálat sb." 

X) Legyen szabad kiemelnem az inspectio szónak 
két olyan használatát, a melyben egyenes lehetetlenség 
a különben gyakori felügyelet értelem s egyetlen lehe-
tőség a vizsgálat, megvizsgálás. E két példa egyikét 
Krebs-Schmalz1 Antibarbarusából veszem, a melynek 
adataihoz, gondolom, semmi kétség sem férhet. Másikát 
pedig Bartal „A magyarországi latinság (1901.)" cz. 
művéből (noha megjegyzem, hogy Bartal a superinspec-
tiót felsőbb felügyelet-nek mondja). Krebs-Schmalz a 
második kötet 183- lapján ocularis alatt így beszél (ma-
gyarra fordítván a német szöveget): „A föntebbi ocularis-t 
teszik az újabb orvosok a megnézés, megtekintés (die 
Besichtigung) mellé; ezt ugyanis inspectio ocularis-nak 
mondják, a mi különben nem fordul elő, de előfordul, 
noha a késői latinban, oculata inspectio. Jobb volna ezt 
mondanunk helyette: perlustratio oculorum ope facta, 
vagy in rem praesentem ire, venire. V. ö. Sen. Ep. 6, 5." 
Bartal szerint inspectio mortuorum = haloitvizsgálat. 
Ugyebár mind a két kapcsolatban ki van zárva a fel-
ügyelet, értelem? 

Kérdem tehát, hogy az iuspectiónak föntebbi jelen-
téseihez nem a legkönnyedebben csatlakozik-e a klasszi-
kus szótáraktól különben nem ismert superinspectio-wók 
felülvizsgálat stb. értelme ? 

De hogy a törvény értelmét korántsem csak én 
konstruáltam ekként — talán valami önkényes ülologiai 
alapon — hanem, hogy a superinspectió nak kétségtele-
nül több könyvben található, de ebben a kapcsolatban 
téves főfelügyelés fordításával szemben, az általam kép-
viselt felfogás az idők folyamán a legilletékesebb szak-
emberek és egyházi testületek tudatában mindig élő 
valóság is volt, legyen szabad az alábbiakban rámu-
tatnom. 

3. Maga a szóban forgó törvényczikk természetes 
latitude-del használja ugyan az inspectio szót, de úgy 
tetszik, ezt is veszi megvizsgálás értelemben. Legyen 
szabad egy szakember szakművét idéznem. A törvény-
czikk 11. §-ának ezt a mondatát: „sed et ipsa principia, 
inxta quae Consistoria haec suo tempore causas inatri-
moniales dijudicandas habebunt, fine inspectionis et con-
firmationis Sibi exhibeantur". Kassai-Békési Tóth Vincze 
(Kassai A.: A protestánsok házasságát szabályozó tör-
vények, rendeletek és kúriai döntvények stb. Kézi 
könyv birák, ügyvédek, lelkészek ós magánfelek haszná-

1 Krebs-Schmalz: Antibarbarus der lateinischen Sprache. 
Basel. Benno Scliwabe, Verlagsbuckhandlung, 1886. 

latára. Sajtó alá rendezte s kiadta Békési Tóth Vincze. 
Ára 1 forint 40 krajczár. 152 lap), a 28. lapon, így 
fordí t ja: „de maguk az elvek i s . . . . megvizsgálás és 
jóváhagyás végett neki benyujtassanak". 

4. Gróf Mailáth János „Vallás-mozgalmak Magyar-
országon. Első kötet. Pesten, 1844. Emich Gusztávnál" 
czímű műve 71. lapján, az alulról számítandó 14. sor-
ban így fordítja a törvényt: „miután azok királyi meg-
vizsgálaton keresztülmentek"; a 79. lapon pedig így 
(felülről 1—2. sor): „csak miután királyi megtekintésen 
keresztülmentek és helybenhagyást nyertek". 

5. Irinyi József fentidózett művében promiscue 
használja ugyan a superinspectió főfelügyelés fordítását 
is, de a felülvizsgálat kifejezéssel lépten-nyomon helyes-
bíti önmagát. Ezt az utóbbit találjuk például nála a 
183- (alulról 7. sor) 184. (felülről 3—4. sor), 185. (alul-
ról 7- sor), 186. (alulról 6. sor) lapokon. 

6. A nagynevű Révész Imre, a kinek alapos tájé-
kozottságát senki sem vonhatja kétségbe, „Révész Imre 
munkái a pátens korából. Sajtó alá rendezte Révész 
Kálmán. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 
1900" czímű művének 25. lapján (felülről 4. sor) így 
beszél: „A pesti és budai zsinat, a maga kánonait, a 
felség legfőbb felügyeleti jogára való tekintetből, átnézés, 
helybenhagyás és megerősítés végett terjesztette fel". 
Sajnos, nem sikerült ugyan megkerítenem a budai zsi-
nat, törvényeinek fölterjesztését kisérő felirati szöveget, 
a mely — mint Balogh Ferencz kartársam szívességéből 
értesülök — az 1791- november 12-én tartott tizennegye-
dik ülésből, Domokos Lajos fogalmazványában kelt és 
mint csatolmány R betű alatt található ; de mivel Révész 
Imre idézett műve 66. lapján ugyanazon zsinatokról 
azt mondja, hogy „pro suprema inspectione et appro-
batione regia" terjesztették föl kánonaikat: kétségtelen-
nek tartom, hogy Révész Imre a latin superinspectiót a 
magyar átnézés egyenértékének tekintette, vagyis, hogy 
a jelenlegi vitában az ő tekintélye is az én állásponto-
mat támogatja, mert azt fölösleges magyaráznom, hogy 
az országos zsinatunkon általam szőnyegre hozott kérdés 
szempontjából tökéletesen mindegy, akár felülvizsgálat-ot 
jelent a superinspectió, akár pedig átnézést. 

7. Végül a kezemben van a tiszántúli egyházkerü-
let 1859. október hó 8- és többi napjain tartott közgyű-
lésének a pátens ellen kelt és Balogh Péter helyettes 
szuperintendens által aláírott ünnepélyes felirata (Egykorú 
példány. Nyomatott Debreezenben, a város könyvnyom-
dájában. 1859., négy lap). Ebben a tiszántúli egyház-
kerület közgyűlése, tehát abban az időben legilletéke-
sebb egyházi hatóságunk, az első lap alján I. 1. c) alatt 
így beszél: „A Budai zsinat Canonai a legfőbb felügye-
leti jog tekintetéből csupán átnézés és helybenhagyás 
végett terjesztettek fel a Cs. Kir. Felség elébe; az 
1790—1. 26-ik törvény czikk 4-ik §-a is a Fejedelem 
részére csupán a superinspectiót és approbatiót tartja 
fenn az alkotandó Canonok irányába, de azt, hogy ha 
a Canonok az államhatalomnak nem tetszenek, hatalmá-



ban állana, zsinat nélkül, más elvű és tartalmú nyilt 
parancsot adni, sem a dolog természetéből, sem az eddig 
fennállott gyakorlatból, sem az 1790—1. törvényből kö-
vetkeztetni nem lehet." E mondatok értelmi párhuzamá-
ból mindenki első tekintetre látja, hogy a közgyűlés 
fölfogása szerint a superinspectio magyarul = átnézés. 

Ismétlem tehát, hogy a superinspectiónak az érin-
tett kapesolatbeli felülvizsgálat, megvizsgálás, átnézés 
vagy betekintés jelentését teljes határozottsággal fentar-
tom s abban a meggyőződésben vagyok, hogy a tör-
vénynek ezzel a kétségtelen értelmével, a szóhoz kap-
csolt regia jelző súlyával, s az ezen értelemhez csatla-
kozó elutasíthatlan következtetésekkel, míg a törvény 
törvény, mindenkinek — a magyar királyi kormányok-
nak épp űgy, mint saját jól felfogott érdekében, orszá-
gos zsinatunknak — egyaránt számolni kell. 

Kelt Debreczenben, 1907. évi márczius hó 25. 

Sass Béla, 
református theologiai akadémiai 

tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A m a g y a r h o n i p r o t e s t á n s e g y h á z t ö r t é n e t e . A művelt 

közönség számára, Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly József 
közreműködésével szerkesztette dr. Zsilinszky Mihály. Budapest. 
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. kiadása. 1907. — 797 
oldal. Ára díszes vászonkötésben 17, könyvtári félbörkötésben 
19 korona. 

(Folyt, ós vége.) 

Az általános ismertetés után tekintsünk be a részekbe, 
vegyiik rövid birálat alá az egyes korok íróinak alkotásár. 

Az első korszak eseményeit, a reformáczió elter-
jedésének és megszilárdulásának történetét Farkas József 
írta. A munka czélja és iránya szükségessé tette, hogy 
szerző a reformáczió történetéről általában, s majd az 
előreformátorokról bővebben beszéljen (1—30.1.). Rend-
kívül megkapó annak az ellentétnek pompás kiszínezése, 
a mely a pápás és az evangéliomi egyházak között van, 
s a mellyel az író a XVI. század történetét bevezeti. 
A Luther, Zwingli és Kálvin reformácziójának leírása, 
jellemzése egy mesteri kézzel alkotott kép kedves, mara-
dandó hatását kelti az olvasóban. A következő fejezetek, 
a reformáczió előkészítésesbejövetele hazánkba (31—35.1.), 
a reformáczió terjedése, első terjesztői és pártfogói 
(36—-45.1.), a vallás javítás a mohácsi vész után (46—71.1.), 
a reformáczió híveinek egyházakká s külön felekezetekké 
való alakulása (72—99. 1), a templomok, lelkészek, kor-
mányzók (100—104. 1.), a szentháromság-ellenes irány, 
unitáriusok (105 — 122. 1.), Ferdinánd és Miksa uralko-

dása (123—136. 1.), Rudolf uralkodása és az ellenrefor-
mácziő, mindmegannyi ékes bizonyságai az író perczipiáló 
ós produktív képességének. Egy-két téves adat nem von 
le semmit az ilyen alkotás értékéből. 

A XVI. század írójának különben az adatok roppant 
halmazát kell feltárni az olvasó előtt, s hogy előadása 
száraz, unalmas, fárasztó ne legyen, ahhoz nemcsak az 
adatokban való otthonosság, rendező és alkotó képesség 
kell, hanem mindenekfelett a léleknek azon magas 
emelkedettsége és tisztán látása, a mellyel észreveszi, 
megrögzíti az eseményeket mozgató és irányító eszméket. 
És az író lelke mindezt észrevette, tanulságunkra meg-
rögzítette. 

Egy kis fogyatékossága mégis van a XVI. század 
történelmének. Egyházunk XVI. századi veteményes 
kertjei kikerülték a tudós szerző figyelmét. Pedig mél-
tán megérdemelt volna az iskolaügy egy külön fejezetet. 
Minő hatást kellett gyakorolni a lelkekre az evangéliom 
tiszta hirdetésének, hogy aránylag rövid idő alatt tekin-
télyes számú iskolák állhattak elő, a melyeknek tanítói, 
tanulói az igehirdetőkkel együtt megvetették kulturális 
fejlűdésünk fundamentumait, megmentették, ú j fejlődés-
nek indították a magyar nyelvet és irodalmat és így 
főtényezői lettek a magyar nemzeti állameszme meg-
mentésének is! És kár volt elszalasztani még egy kínál-
kozó alkalmat: a reformáczió elterjedésének okait a 
németországi kapcsolat mellett a Jagellók korának tár-
sadalmi, erkölcsi és vallási viszonyaiban, a magyar 
főpapság egy részének őrületes fényűzésében és lelki-
ismeretlenségében is feltüntetni, a mely viszonyok bizony 
nem kis mértékben segítették elő a magyarságnak a 
reformáczióhoz való rohamos csatlakozását. Ám azért e 
kisebb fogyatékosság mellett is jeles alkotás az író 
munkája, újabb, mindvégig maradandó emléke az ő 
munkás életének. 

Hogy a tudós szerkesztő épen a XVII. század tör-
ténelmének megírására vállalkozott, könnyen megértjük. 
Ez a század a vallásháborúk kora volt hazánkban, 
az egyházhistória megértéséhez ismerni kell a vallásügyi 
országgyűlési tárgyalásokat, a melyeknek bővebb isme-
retét épen Zsilinszky nemes munkálkodásának köszön-
hetjük. Pápás ellenfeleink tanulhatnának igen sokat 
abból a tárgyilagosságból, a mellyel Zsilinszky a maga 
anyagát feldolgozta. Elfogulatlanságát — nem tudjuk 
szándékosan-e — még a mi hátrányunkra is érvényesíti. 
Úgy értem, hogy a legfájdalmasabb időről, az 1674-iki 
pozsonyi vértörvényszék vérlázító működéséről, a szegény 
gályarabok történetéről alig hogy fellebbenti a gyász-
leplet. Igaz, hogy a decenniunmak pragmatikus, az ese-
ményeket a maga egészében és valóságában feltüntető 

Govoro és Housner Egyházfelszerelő és oltárépitö mü-
intézet. Úrasztalterítök, kelyhek, 

borkanesók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi-utcza 41. 



feldolgozása még mindeddig várat magára. A Rácz-féle 
munka se nem egész, se nem tökéletes. Érdemes hisz-
torikusunk, Földváry László birtokában, úgy tudjuk, 
igen sok olyan adat van, a mely nemcsak újdonságokat, 
de valószínűleg ú j szempontokat is fog diktálni a gyász-
évtized írójának. 

Zsilinszky a külső fejlődés menetének világos 
rajzolása mellett szakavatott kezekkel örökíti meg az 
egyház belső fejlődésének, a vallásos kedély különböző 
téreken és formában való megnyilatkozásainak képét is. 
Szeretnénk egy-két kiválóan sikerült rövidebb részletet, 
a hol a korfestés és a szereplők jellemzése igazán 
mesteri, bemutatni e lap közönségének. De egyrészről 
lapunk szűk tere miatt, másrészről azon meggyőződés-
ben, hogy a könyvet drágasága mellett is mindenki, a 
kire elsősorban tartozik, megszerzi, mellőzni vagyunk 
kénytelenek. Mégis különösebb figyelmébe ajánljuk olvasó-
inknak, a polemikus irodalom ismertetését. Nagyon jól 
tette Zsilinszky, hogy legalább 18 oldalt szánt a vitat-
kozások ismertetésére. Csak kevesen ismerik még ezt a 
szellemes, szenvedélyes, de egyszersmind türelmetlen és 
sokszor goromba irodalmi küzdelmet, a mely az ellen-
felek legkiválóbb képviselőit szólítja a sorompók közé, 
hogy egyházuk tanait védelmezzék. Bizony jól tenné 
a Protestáns Irodalmi Társaság, ha az alapvető refor-
mátori munkák lefordítása után, vagy közben, egy-egy 
kiváló polemikusnak is helyet adna kiadványai sorában, 
a mire nézve, ha jól emlékezünk, egyik egyházkerületi 
értekezleten Hegymegi Kiss Kálmán nagykőrösi tanító-
képezdei igazgató tett is indítványt. 

De menjünk tovább. Zsilinszky már bevezetett 
bennünket az elkeseredett küzdelmek terére. Kovács 
Sándor theol. tanár a XVIII. század nagy, szenvedés-
teljes harczaival, a nyilt jogtiprás és erőszak felháborító 
tényeivel ismertet meg bennünket. Nagyon messze vezetne, 
ha alkotását apróra óhajtanánk birálni, hiszen ez a kor 
az, a melyre nézve a levéltári kutatások egyre újabb és 
újabb adatokkal szolgálnak. Munkája méltán csatlakozik 
a már ismertetett két író művéhez. Csak a XVIII. szá-
zadról általában szóló jellemzését nem írom alá. Úgy 
látszik, figyelmét kikerülte Marczali munkája, a melynek 
eredményeit Beöthy Ákos is elismeri, egyszersmind kellő-
leg redukálja Marczalinak azon törekvését, hogy Mária 
Terézia önkénykedéseit igazolja. Sem a magyarság, sem 
a protestantizmus nem volt a teljes kimerültség álla-
potában a XVIII. században ; sőt inkább „az a nemzet, 
melynek vesztét fiai megsiratták, melynek megdőltél] 
ujjongtak ellenségei, voltakép sohasem gyűjtött több erőt, 
gyarapodott inkább számban, anyagi jólét- és szellemi 
műveltségben, mint épen ezen nemzetietlennek nevezett 
időszakban" írja Marczali. (Mii. tört. VIII. köt. Bevezetés.) 
És hogy Beöthy szavait is idézzük: „ezen akczió, mely 
a nemzeti és társadalmi erőknek igazán önkéntelen és 
öntudatlannak nevezhető működéséből származik, később 
annyira erősödik és fokozódik, hogy saját súlyának 
hatalma által minden látható külső tény nélkül dönti 

halomra a hivatalos apparátus minden törekvését és 
kísérletét". (Beöthy : A magyar államiság fejlődése stb. I. 
696.) És épen a társadalmi erőknek öntudatra keltésében, 
új életre hívásában van nagy szerepe a magyar protes-
tantizmusnak. A teher alatt tényleg nőtt, ha látatlanul 
is a pálma. A magyar protestantizmus, a mely a XVII. 
század nemzeti törekvéseinek szárnyakat adott, ha még 
oly szomorú sors jutott is osztályrészéül a XVIII. század-
ban, nemcsak hogy nem csüggedett el, hanem — mint 
az akkori vallásügyi levelezések igazolják — igazának 
tudatában, az isteni gondviselés bizonyosságának hité-
ben, csodálatos kitartással gyűjti és csoportosítja erőit. 
Mindennek hangoztatását a régebbi történetírók ide-
vonatkozó felfogását elfogadó Kováccsal szemben azért 
is fontosnak tartom, mert ép a XVIII. században lehet 
tökéletesen rámutatni a magyar protestantizmusnak a 
magyar nemzeti állameszme fen tartása körül tett nagy 
szolgálataira és érdemeire. 

Egyébként csak az jut eszünkbe Kovács Sándor 
művének elolvasása után, hogy a kinek sok adatott, 
attól sok is kívántatik. 

A klasszikus történetírásnak egyik kisebb remeke 
az ú j kor egyháztörténete Pokoly József tollából. Attól 
a ponttól kezdve, a hol az 1790/91. XXVI. t.-cz. a 
magyar közjognak a protestantizmusra nézve oly vég-
zetes tévedését kiigazítja, el egész napjainkig, uralkodó 
és bevett vallás, vallásegyenlőség, ú j élet kezdete, új 
törvény, régi egyházpolitika, a restauráczió hatása, szer-
vezeti küzdelmek, a vallás ügye az országgyűléseken, 
ostromállapot, a provizórium és a pátens, alkotmányos 
egyházpolitika, erőgyűjtés, ú j irányok czímű fejezetek 
alatt klasszikus tömörséggel, lebilincselő előadással, a 
hol kell, teljes jogi fegyverzettel ékeskedve mondja el 
egyházunk változatos történelmét. Pokoly történetírásá-
ban megtaláltam a Frond finom psychologiáját, Ranke 
tárgyilagosságát, Miard magas szárnyalását, Macaulay 
kedvességéi, Hase bölcsészeti hajlamát ós nem egyszer 
Carlyle tökéletes jellemző képességét. 

Nem fáradtam el a birált munka olvasásában. Sőt 
úgy éreztem, hogy mint a tavasz üde levegője a szoba-
fogságra ítélt emberre, úgy lelkemre is szinte kimond-
hatatlanul jól eső, felemelő érzést gyakorolt egyházunk 
történelmének csodás szférája. Tanított, eszméltetett, 
üdített. 

Nem olcsó munka, sőt mai viszonyaink között 
drágának mondható. De az ellenszolgálmány elfeledteti 
velünk a magas árt, a melynek kiszabására a kiadó 
társaságot az ilyen természetű munkák szűkebb olvasó-
közönségének tudata késztette. Meg vagyok győződve, 
hogy ezt az ítéletemet igazolni fogja a művelt protestáns 
közönség, a mely megszerzi ezt a munkát, a melynek 
egyetlen család asztaláról sem szabad hiányoznia. 

Vade liber! Taníts, eszméltess, neveld hitünket, 
gyarapítsad mindenütt egyházunk szeretetét! 

Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 



BELFÖLD. 

Az amerikai ref. lelkészek és a konvent. 
A „Sárospataki Református Lapok" legutóbbi (márcz. 

31-iki) számában egyet, konventünk világi elnökének, 
br. Bánífy Dezső ő kegyelmességének aláírásával egy 
kiváltképen figyelmet keltő figyelmeztetés jelent meg. 
0 nagyméltósága attól akarja, megóvni az Amerikába 
vándorolt feleink után készülődő lelkészeinket, ne hogy 
valamikép az újabban pályázatot hirdető „Reformed Church 
in the United States", avagy a Presbyterian Church in 
the Unitiv States" védszárnyai alatt meghúzódó magyar 
református egyházakban lelkészi hivatalt vállaljanak, mert: 
„e csatlakozásuk által a hazai egyháztól elszakadnak, 
lelkészi minősítvényüket elveszítik, az özvegy- és árva-
gyámintézet tagjai nem maradhatnak, hazai lelkészi állásra, 
vagy a konvent fenhatósága alatt álló amerikai ref. 
egyházmegyébe tartozó lelkészi állásra nem pályázhat-
nak". Rövid a czikk, de mint látjuk, annál súlyosabb a 
tartalma. S bizony nem lehet a nélkül elolvasni, hogy 
az ember gondolkodóba ne essék fölötte. S minél tovább 
gondolkodik valaki ez intézkedés fölött, annál erősebb 
kétségei támadnak annak helyessége felől, úgy egyház-
jogi, mint egyházpolitikai, avagy mondjuk, czélszerűségi 
szempontból. E kétségeket részemről lehetetlennek tartom 
elhallgattatni. 

Vegyük először is fontolóra ama figyelmeztetést 
egyházjogi szempontból. Az E. T. (s vele együtt az 
országos ref. özvegy- árva-gyámintézet alapszabályai) nem 
ismerik a lelkészeknek közigazgatási úton való megfosztá-
sát, oklevelüktől és az ezzel járó jogaiktól és kötelezett-
ségeiktől. Ez csak fegyelmi eljárás útján történhetik meg. 
De hát fegyelmi vétséget képez-e, ha valaki ama nagy 
és hatalmas amerikai egyházak védszárnyai alatt keres 
menedéket? Mindenesetre az lenne és értenők ezt a 
sommás eljárást, ha akár a Reformed Church, akár a Pres-
byterian Church, a miénktől elütő, sőt ellentétes hitnéze-
teket vallana; ha nem közös dogmatikai alapon állanánk 
velők. Igaz ugyan, hogy különösen a presbyterian-egyház-
tól némi kybernetikai és liturgiái kiílömbség választ e 
bennünket. De ez a különbözőség sem eleinket, sem min-
ket nem késztetett arra soha, hogy megtagadjuk a hol-
landus, skót, angol (implicite az amerikai) presbyteriánu-
sokkal a közösséget. Sőt kerestük és tőlünk telhetőleg 
fenn is tartottuk velők az összeköttetést. Nem csak Kál-
vin gyermekeinek, de elsőszülötteinek tekintettük őket 
mindig. Es a kik figyelemmel kisérték a tengeren túlra 
szakadt hitfeleink sorsát: azok nagyon jól tudják, hogy 
a mi református egyházunk egyeteme évtizedeken keresz-
tül nem érdeklődött az ú j világrészben letelepült véreink-
kel s az a két hatalmas egyház karolta fel ügyüket. 
Azok tömörítették hitsorsosainkat egyházakba, szerveztek 
nékik lelkészi állásokat és magyar lelkészekkel töltötték 
be azokat. Ha jól fogjuk fel a dolgok állását, belátjuk, 
hogy hálával és köszönettel tartozunk nekik. De a hálá-
nak olyatén lerovása, mint az a kérdéses intézkedés 
teszi, legalább is különös. 

De nézzük a másik, a czélszerűségi szempontot. 
Annak a sajátos figyelmeztetésnek, h a jó i sejtjük, a nemzeti-
ségünknek való szolgálattétel az indító oka. Az volna itt 
a czél, hogy a kivándorolt magyar reformátusság megtar-
tassék a magyar haza számára. S az intéző köröknek 
nyilván az a meggyőződése, hogy e czél elérésére egye-
düli eszköz a konvent fennhatósága alá tartozó amerikai 
magyar református- egyházmegye. Tehát mintegy azt 

képzelik, azt várják, hogy a csatlakozott magyarok liosz-
szabb-rövidebb kint tartózkodás után mind egy szálig 
haza jönnek, vagy ha kint maradnak is, de nem amerika-
iasodnak el, amazok pedig hazánkra, nemzetünkre és 
hazai egyházunkra nézve örökre elvesznek. 

Az itt a kérdés, vájjon a csatlakozást elfogadhat-
juk-e ily váradalom kizárólagos biztosítékául? Ám a 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy a nem csatlakozottak 
között is voltak, vannak és lesznek elegen, a kiket 
megkap a honvágy s visszahoz az ősi hazába. S viszont 
a csatlakozottak között is találkozik akárhány, a kiket 
megragad az amerikai fejlettebb és odaragaszt örökre 
az új világba. A dolgok ilyetén állása mellett nem 
helyeselhetjük a csatlakozottak érdekében folytatott erő-
pazarló gazdálkodást, még kevésbbé helyeselhetjük az 
ily erőszakoló rendszabályok alkalmazását, mert vájjon 
remélheti-e valaki, hogy ily erkölcsi kényszerrel a ma-
gyar református egyházmegye kötelékébe lehet terelni 
a nem csatlakozottakat ? Vájjon nem épen az ellenkezőt 
érjük-e el vele, azt, hogy hitsorsosaink tízezreit — mert 
az amerikai magyarok túlnyomó része s bizonyára nem 
ok nélkül, megmaradt a pártfogásukra sietett amerikai 
egyházak védelme alatt — mondom, hitsorsosaink ti/.-
ezreit magunk kergetjük az angolok karjai közé, magunk 
amerikaiasítjuk el őket erőszakosan. Holott ama derék 
egyházak szolgálatába elbocsátott buzgó lelkészek által 
megtarthatnék őket a hazának és a magyarságnak. 

Bizony jól tenné a most összeülő konvent, ha be-
hatóan foglalkoznék a kérdéssel s nem a czélon túl 
lövő rendszabályokkal idegenítené el tőlünk az amerikai 
református magyarok nagy részét, hanem egészséges, 
reális, a viszonyokat számbavevő egyházpolitikát léptetne 
életbe velők szemben. Videant consules! 

Dixi et salvavi animam meam. 
Pápa. Csizmadia Lajos, theol. tanár. 

V. Kivándorlás. 

Az 1905. évi szokatlanul kevés természetes szapo-
rodást a nagymérvű kivándorlás úgyszólván teljesen 
fölemésztette. Az 1905. évet népesedésünk történetében 
az 1873—74-iki kolera-évek mellé lehet állítani, mert 
azóta nem fordult elő, hogy államunk népessége ne 
szaporodott volna. Közigazgatási hatóságainktól gyűj-
tött adatok szerint a magyar birodalomból kivándorolt 
1905-ben 165,861 egyén, még pedig Magyarországból 
138,719, a társországokból 27,142. 1904-hez képest, a 
mikor a kivándorlók száma az anyaországban 65.640, 
a társországokban pedig 4,848, az egész magyar biro-
dalomban 70,488 volt, az emelkedés valóban megdöb-
bentő, mert e számok szerint a kivándorlás egy év alatt 
közel 100.000-rel növekedett. A tengeri kikötők feljegy-
zései szerint a magyar birodalomból tengerentúlra kiván-
dorolt 1904-ben: 97,340, 1905-ben pedig 170,430 ember. 
A kivándorlás ezúttal is a Tisza jobb partján volt leg-
erősebb ; magából ez egy országrészből, mely valamennyi 
között a legkisebb népességű, 41.108 ember vándorolt 
ki, úgyszólván kizárólag, Amerikába. Legkevesebb kiván-
dorlót a legnagyobb országrész, a Duna-Tiszaköz mutatja 
föl, a honnan 11,230 ember vette kezébe a vándorbotot. 
Ezer lélekre viszonyítva amott 23'7, emitt 3'2, 



Ezer lélekre esett Szepes vármegyében 34'6 kiván-
dorló, Sáros 33 8, Abauj-Torna 32*7, Nagv-Kiiküllő 31'3 
és Ung 30"7. 20-on felül volt még a kivándorlók aránya 
Turócz,Liptó, Árva, Veszprém, Zemplén stb. vármegyékben. 

A kivándorlás irányát tekintve, természetesen most 
is Amerika (86 %) áll első helyen. A Komániába kivándor-
lók száma 7531-ről 10,920-ra, a Németországba kiván-
dorlók száma 1885-ről 4843-ra emelkedett. Különösen 
feltűnő a Németországba irányuló kivándorlás nagy 
emelkedése, a mi Németország nagy ipari fellendülésé-
vel függ össze s leginkább a német lakosságú várme-
gyék népességét apasztja. Ezeken kivül más államok 
alig szerepelnek kivándorlási statisztikánkban. Szerbiába 
913-an, a Balkán kivételével más európai államokba 
1715-en, Amerikán kivül más földrészre csupán 363-an 
vándoroltak ki. Az első évhez képest ezek a számok is 
jelentékenyen emelkedtek. 

Az anyaországban a kivándorlók 70'6%"a férfi 
és 29'4%" a nő. Sárosban és Szepesben már közel 40% 
a nőkivándorlók, a mi azt bizonyítja, hogy innen már 
többnyire családostul vándorolnak ki az emberek, a leg-
több esetben végleges veszteséget jelentve a nemzetre 
és egyházra. 

A magyarság akivándorlók között—sajnos—abszo-
lút számban most is első helyen áll, százalékos aránya 
azonban mégis jóval alacsonyabb, mint az az arány, a 
melyet a népességben elfoglal. Egyébként a népszámlálási 
arányt a kivándorlók között csak a németek, ruthének s 
különösen a tótok haladják meg, a többi nemzetiségek 
a népszámlálási aránynál kisebb arányban szerepelnek 
a kivándorlók között. Feltűnő a német kivándorlók rend-
kívül megnövekedett száma 27,093, (1904-ben csak 
12,134). 

A kivándorlók vallásfelekezeti megoszlásáról ezúttal 
első ízben vannak adataink. A területi és a nemzetiségi 
viszonyokkal függ össze, hogy aránylag legtöbb kiván-
dorló volt a gör. kath., 22.647, és még inkább az ág. h. 
evangélikusok között, 17.061, kiknek aránya jóval maga-
sabb volt a kivándorlók között, mint az összes népes-
ségben ; a róm. katholikusok aránya megfelelt a nép-
számlálási aránynak, a többi felekezetek ellenben a 
kivándorlók között a népszámlálási aránynál kisebb 
arányban szerepeltek. Óriási a gör. kath. tótok kivándor-
lása, kiknek egy óv alatt több, mint 5 %~a h a gy í a 

hazáját, a mi annál figyelemreméltóbb, mert az amerikai 
orosz propaganda első sorban köztük és a ruthének között 

. toboroz híveket. 
Havonkint vizsgálva a kivándorlás alakulását, feltű-

nik, hogy a kivándorlás az év első öt hónapjában volt 
legerősebb. Legkevesebb volt a kivándorló a nyári hóna-
pokban, míg az őszi hónapokban már erős emelkedés 
mutatkozott. 

A kivándorlók korára és foglalkozására vonatkozó 
adatok szerint az anyaországi 117,250 kivándorló között 
20 évnél fiatalabb volt 26,160, 20—29 éves 40,956, 30—39 
éves 31,568, 40—49 éves 12,290 50 éven felüli 3275. 

A kivándorlók tehát majdnem kizárólag a munkaerő teljé-
ben levő, produktív korosztályokból kerülnek ki. A kiván-
dorlás a produktív korosztályoknak csupán ez egy év alatt 
közel másfél százalékától fosztotta meg a nemzetet. Foglal-
kozási viszony szerint legnagyobb különbség mutatkozik 
az arányszámok között a nyers testi erőre utalt, legsze-
gényebb néposztályoknál, a napszámosoknál és a házi 
cselédeknél. Feltőnő nagy még a bányászokra eső arány-
szám, míg az értelmiség elenyésző csekély számmal 
szerepel a kivándorlók között. Az ipar-forgalmi foglal-
kozáshoz tartozók közül aránylag kevesebb a kivándorló, 
mégis a kivándorlók abszolút száma, mely közel jár a 
15,000-hez, óriási csapás amúgy is gyengén fejlődő 
iparunkra. 

Az 1905. év folyamán visszavándorolt 17,566 egyén, 
mégpedig 14.850 az anyaországba és 2716 a társorszá-
gokba. A visszavándorlók legnagyobb része az anya-
országban 11,968 (80%) Amerikából jött, Romániából 
1.770 Németországból 832 ember vándorolt vissza. Ame-
rika tehát a visszaváltdorlási mozgalomban jóval kisebb 
aránnyal szerepel, mint a kivándorlásnál, a mit a nagy 
távolság s az azzal járó nagy költségek és utazási nehéz 
ségek eléggé megmagyaráznak. 

A visszavándoroltak közt a magyarok legnagyobb 
abszolút számmal szerepelnek, százalékos arányuk azon-
ban valamivel kisebb, mint a kivándorlók között, a mi 
nem valami biztató jel a jövőre nézve. Legkedvezőbbnek 
mutatkozik a visszavándoroltak aránya az oláhoknál, 
ruthéneknél és szerbeknél, a míg a németek és horvátok 
közül (az anyaországban) aránylag legkevesebb vándo-
rolt vissza. 

Szándékosan részleteztük a kivándorlásra vonatkozó 
ezen adatokat, hogy annál nyomatékosabban felhívhassuk 
e komoly s egyházunkat is mélyen érintő ügyre az 
érdeklődők figyelmét. Mit tehet, mit kell tennie haladék-
talanul e tekintetben az egyház, ám szóljanak hozzá az 
illetékesek. 

VI. Áttérések. 
Az egyik felekezet kötelékéből a másik felekezet 

kötelékébe való áttérések mozgalma áz 1905. évben jóval 
kisebb arányú volt, mint a megelőző évben. Az anya-
országban ugyanis ez év folyamán 4 989-en tértek át egyik 
felekezetből a másikba, 838-czal kevesebben, mint 1904-
ben. Mint rendszerint, úgy 1905-ben is a róm. kath. egyház-
nak volt nagy nyeresége az áttérések révén, a mennyiben 
az ezen felekezetekbe belépettek száma 1231-gyel haladta 
meg a belőle kilépettek számát. A többi vallásfelekezetek 
kivétel nélkül vesztettek az áttérések révén és pedig az 
ág. h. ev. 355, az izr. 341, az ev. ref. 226, a gör. kel. 136, 
a gör. kath. 89, az unit. 64 főnyi veszteséget szenvedett. 
Érdemes megemlíteni, hogy ez úttal az ág. h. ev. egy-
ház számszerűleg is itt az első helyre került s továbbá, 
hogy az áttérések folytán eleinte erős veszteséget szen-
vedett ev. ref. egyház újabban évről-évrre kevesebbet 



vészit; míg ugyanis 1900-ban : 891, 1901-ben: 831, a megelőző évben. Ez áttérések következtében a gör. 
1902-ben: 754, 1903-ban: 540, 1904-ben: 381, addig kel. egyház híveinek száma 149-czel, az ág. h. ev. 5-tel, 
1905-ben, a mint láttuk, csak 226 hívővel fogyatkozott az ev. ref. 2-vel szaporodott, míg a róm. kath. 117, az 
meg az áttérések következtében. izraeliták 30, a gör. kath. 5, az unitáriusok egy hívőt 

Horvát-Szlavonországokban az 1905 évben mind- vesztettek. Különben tanulságul mindenkinek álljanak 
össze 404-en változtattak vallást, 45 tel kevesebben, mint itt az összes áttérésék adatai: 

Á t t é r t 
A hitfelekezet meg-

nevezése, melyről a róm. kath. a gör. kath. az ev. ref. az ág. h. ev. a gör. keleti az unitárius az izraelita Ö s s z e s e n 
az áttérés történt 

v a l l á s r a férfi 
Magyarország: férfi nö férfi nö férfi nö férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

Római katholikus — — 1 1 257 327 138 147 27 62 5 14 37 33 465 584 1049 
Görög katholikus. — — — — 97 64 2 3 187 234 3 3 2 — 291 304 595 
Evang. református . 484 010 16 31 — — 11 38 9 8 27 59 4 4 551 750 1301 
Ágost, hitv evang. . 282 353 2 5 28 37 — — 1 7 2 4 2 3 317 409 726 
Görög keleti . . . . 72 95 220 224 23 35 — 2 — — 1 4 1 — 317 360 677 
Unitárius 18 46 2 3 41 61 9 9 — 1 — — 1 1 71 121 192 
Izraelita . . . . . 142 1 59 — 1 58 47 6 6 — 4 3 3 — — 209 220 429 
Egyéb vallású . . . 10 9 — — — — — — — 1 — — — — 10 10 20 

Összesen 1.008 1.272 241 265 504 571 166 205 224 317 41 87 1 47 2 41 2231 2758 4989 

Horvát-Szlavonország : 
Római katholikus. — — — — 15 15 14 15 43 150 — — — — 72 180 252 
Görög k a t h o l i k u s . . — — — — — 1 — — — 5 — — — — — 6 6 
Ev. reform 7 19 — — — — 1 — — 2 — — — — 8 21 29 
Ágost. hitv. evang. . 11 1 4 — 1 — — — — — — 11 16 27 
Görög keleti . . . 29 26 — — — — i _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 26 56 
Unitárius — 1 — — — — — — — — — — — — — 1 1 
Izraelita 13 12 — — — — 1 — — 4 — — — — 14 16 30 
Egyéb vallású . . . 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 3 

Összesen 61 74 — 1 15 16 17 15 43 162 — — — — 136 268 404 
1 Ebből 21 visszatérési eset. — 'l Ebből 16 visszatérési eset. 

KÜLFÖLD. 

A német prot. theologia elvi küzdelme. 
A német ev. lelkészi és tanári köröket tudományos 

theologiai és egyházpolitikai kérdések foglalkoztatják 
újból. Lelkészi értekezleteiken tanári összejöveteleiken 
s a sajtóban, főleg a harczias „Christliche Welt" s a 
„Kirchliche Monatsschrift" s legújabban a „Preussische 
K. Ztg" hasábjain folyik a vita, olykor a „furor tlieo-
logicus" hangján, az egyes tudományos theol. és egy-
házpolitikai kérdések fölött. Régi baja a német prot. 
theologiának, de egyúttal dicsősége s tudományos élénk-
ségének és gazdagságának bizonyítéka a vitatkozás, a 
mely a szellem s főleg a szeretet fegyvereivel folytatva 
javára válhatnék a német protestantizmusnak és fejlett 
theologiájának egyaránt. De hát régi dolog, hogy a 
tudományos theol. vitatkozások nem mindenkor párosul-
nak kellő mérséklettel. Pedig a czélja valamennyi német 
theol. iskolának vagy irányzatnak egy; s ez nem lehet 
más, mint az evang. keresztyénség alapos és megtisztult 
ismerete Csak az eszközökben nagy az eltérés. 

íme, az elmnlt évben a „Chr. Welt" barátainak 
egyesülete ugyancsak energikusan és következetesen 
villogtatta a prot. szabadelvüség s az evang. hit hűség 
hatalmas fegyverét. így a goslári nagygyűlésén meg-
tagadta a pozitív vagy orthodox irányúaknak azt a jogát, 
a mely szerint a hitvallásos iratoktól való eltérés elég-

séges okul és alapul szolgálhatna az egyes tartomány-
egyházak feloszlatására s önálló egyházak alakítására. 
Nem az egyes tartomány egy házak lazítása, hanem azok 
szorosabb tömörülése, s lehetőleg egy egységes német 
birodalmi evang. egyház alakulása legyen a követendő 
vezéreszme a pápás propaganda hierarchiailag egységes 
törekvéseivel szemben, a mint ennek az eszményi vég-
czélnak lehető fokozatos megvalósítására törekedett 
Lipsius és Beyschlag s a mint annak kiváló képviselői 
a Gusztáv Adolf-egyesület s a történettudomány szol-
gálatában a német reformácziói egyesület. Ez alapon a 
goslári nagygyűlés megadta az ahhoz értő lelkészeknek 
azt a jogot, hogy műveltebb gyülekezetekben az evan-
géliom alapján tartott előadásokban, kellő irodalmi 
érzék, bölcsesség és tapintat föltétele mellett, tudományos 
theologiai és egyházpolitikai kérdéseket is megvitathassa-
nak, mivelhogy ez által is csak az evang. keresztyénség 
ügyét szolgálják s híveik között annak megtisztult isme-
retét terjesztik. E tekintetben helyesen és találóan mon-
dotta Beyschlag, hogy a theologia tudományos kérdései-
ben az orthodoxia mellett jogosult a heterodoxia is, 
hogy továbbá az igazságban meg kell lenni az erőnek 
a tévedéseknek elviselésére is, s végül, hogy maguk a 
tévedések is — ha csak nem a tudatlanság vagy a tagadó 
skepszis folyományai — hozzájárulnak az igazság meg-
világításához. Viszont, mint Bunsen mondotta, a prot. 
bibliai és történeti kritika örök fénye és dicsősége az 
ev. egyháznak általában s az ő theologiájának különösen, 
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mert annak köszönhetjük, mint a német róm. kath. 
tudományosság fejedelme Döllinger is elismerte, a biblia 
s az egyháztörténet alapos ismeretét. 

A goslári nagygyűlésen sokan hangoztatták, hogy 
az orthodoxia által annyira hangsúlyozott, inkább jogi, 
mint valláserkölcsi természetű „hitvalláshűség" még a 
legkiválóbb tudományos képviselőinek a körében sincs 
meg, s ha mégis a hitvallásoktól való eltérés miatt az 
egyházból való kilépést követelik, úgy azzal a „vallási 
igaztalauság" bűnébe esnek. A heterodoxia egész légióját 
találhatjuk a mai orthodoxia köreiben, a ref. egyházhoz 
és Rómához való viszonyának, a középkori csudafoga-
lomnak, Krisztus kettős természetéről szóló tanának, az 
inspiráczió elméletének, a hegyi beszéd kötelező jellegé-
nek, az eschatologiának s a gazdagság és előkelőség 
felfogásának a tekintetében. „Az orthodoxia mai irodalma 
a bibliai kor- és vitakérdések felfogása tekintetében 
nem azt a benyomást teszi az olvasóra, mintha annak 
képviselői megkötve tudnák magukat az írás és a hit-
vallás betűje által". Épen nem volt szükség a Schiele-
féle „vallástörténeti népkönyvek" romboló munkájára, 
hogy a tudományos theologia terén, az orthodoxia köré-
ben is háttérbe szoruljanak a gyakorlatibb jellegű vallás-
erkölcsi kérdések mellett p. o. a megigazulás, a kien-
gesztelés s az inspiráczió elméletei; s ki ütközik meg 
ma a liberális theologia köreiben egy Káhler, Liitgert, 
Schaeder, Grotzmacher, Seeberg, Kropatsek, Kaftan s 
„a régi hit" más „modern theologusának" itt-ott kar-
dinálisabb vitás kérdésekben is megnyilatkozó heterodox 
felfogásain? Ügy látszik, némely orthodox körök előtt 
ismeretlen a „quod uni justum, alteri aequum" elve. 
Nem a Krisztus lényege és természete felett való dog-
matikus vitatkozás, hanem az ő hitének és erkölcsiségé-
nek követése képezi az egyház lényegét és biztosítja 
annak fennállását. Az egyéni és társas közösségi élet-
nek valláserkölcsi épsége és egészségessége nem függ 
dogmatikai formuláktól, hanem a megtisztult ismeret, 
vallásos érzület és erkölcsi akaratelhatározás és cselek-
vőség derékségétől. Nem a tan egysége és tisztasága, 
hanem annak követése a döntő a keresztyénségben. 

A goslári nagygyűlés a szabad meggyőződés s a 
szabad szó mellett foglalt állást. Tiirelmességet vallott 
még a türelmetlenekkel szemben is. Nem engedte magát 
megkötni a kortörténeti jellegű és értékű egyházpolitikai 
dolgok által, hanem az egy szükséges és lényeges dologra 
fektette a fősúlyt. Nem ismeri el az orthodox sajtó azt 
az általános czenzori hivatalát, mely tiltja a theol. tudo-
mányos vagy egyházpolitikai kérdések szélesebb körök-
ben való megvitatását, Neki is érzéke van a tan egy-
sége és tisztasága iránt, de nem abban az értelemben, 
hogy kizárja az evang. felfogásának gazdag változatos-
ságát a lelkészeknél s a gyülekezetekben. Hisz a dogma 
ép úgy, mint a theologia, fejlődő valami s dogmatikai 
vagy theol. egyformaságot a protestantizmus nem ismer. 
A mire a nagygyűlés törekszik, az nem más, mint a 
lelkész és a gyülekezet s az egyes theol. irányok közötti 

testvéri szeretet, a maga legmélyebb értelmében, a mi 
viszont jogosulttá, sőt relatíve szükségessé teszi a külön-
böző theol. iskoláknak és irányzatoknak „egyenjogúságát". 
Krisztus evangéliomának s a keresztyénségnek tisztább 
felfogása, értelmezése s hivő elsajátítása és követése 
körül ám folyjon a különböző theol. iskolák és felfogások 
között a küzdelem, de a szellem s a meggyőződés tiszta 
fegyvereivel s az egyház lényegének megfelelőleg. 
E végből nélkülözhetetlen az egyházpolitika erkölcsi 
jogosultsága, sőt szükségessége, mely egyházpolitika 
Németországban gyakorlati kivihetőségét tekintve, csakis 
az egyháztartományi lehet, mely pietista szétszakadozott-
ságot vagy szűkkeblűséget nem ismer. Ezt a czélt szol-
gálja különösen évek óta a „Christliche Welt" s leg-
újabban a legnagyobb német ev. egyháztartománynak, 
a porosznak. „Preuss, K. Ztg" czímű orgánuma. 

Már említettük, hogy Németországon van ma már 
egy „modern pozitív theologia" is, amelynek programmja 
is ismeretes előttünk. Seeberg berlini theol. tanár kez-
deményezte ezt; tovább fejtette ki Kaftan T. (össze 
nem tévesztendő Ritschl geniális tanítványával, a nagy-
hírű berlini dogmatikussal) „az egyháztudományról" szóló 
négy fejezetes iratában, s rendszeresen összefoglalta 
Grützmacher rostocki theol. tanár „Studien zur system. 
Theologie" cz. művének „a modern pozitív theologia 
követelményeiről" szóló szakaszában. 

Főbb gondolatai a következők: A pozitív theologia 
is lehet modern, mivel „a modernizmus nemcsak elve-
tendőt és keresztyénellenest, hanem asszimilálót, a keresz-
tyénségnek megfelelőleg átalakítót is foglal magában". 
Hogy a pozitív theologiának is modernnek kell lennie, 
kitűnik abból, hogy úgy a história bizonysága, mint a 
gyakorlat követelményei szerint a theologiának is meg 
kell értenie kora szavát és megvalósítania annak köve-
telményeit. A valóban modern ember reális törekvésein 
ós szükségletein kell fölépítenie a modern keresztyén 
ember élet- és jellemképét és korántsem egy Kant vagy 
Goethe tüneményes eszményképén. Ennek a theologiá-
nak tartalma a fejlődés és a kijelentés fogalma körül 
csoportosul, ép azért ez is ismeri a keresztyénség vallás-
történeti értelmezését. A fejlődés fogalmát, a tudomány-
nak ezt a legsarkalatosabb motorát komolyan kell vennie 
a theologiának, nem csupán a modernek kedvéért, ha-
nem a miatt, hogy elvégre az isteni kejelentésnek meg-
tisztultabb felfogását nyerhessük s gyakorlatilag is hirdet-
hessük a gyülekezetben. E fejlődés fogalma nem érinti 
a vallás és a keresztyénség lényegét, sőt inkább a fej-
lődő keresztyén istenfogalomnak megfelelőleg hozzájárul 
annak megtisztultabb felfogásához és megértéséhez. E fej-
lődés fogalmának átvitele az ószövetségre s a keresz-
tyén egyházi tanfejlesztésre egész más és gazdagabb 
képét nyújtja az ószövetségi vallásnak és az egyházi 
dogmának. A kijelentés fejlődésének gondolata ma már 
nélkülözhetlen a theologiában, s nélküle valódi tudo-
mányos theol. ismeret nem is lehetséges. Ez teszi épen 
a jellegzetes különbséget a régi ó-protestáns s a mai 



orthodoxia között. A természet és a kijelentés, lét és 
létesülés világa többé nem mint merev ellentétek álla-
nak egymással szemben, hanem inkább kölcsönösen 
feltételezik és kiegészítik egymást. Mert hát e theologia 
szerint a kauzalitás törvényének a belső ember világára 
is van értéke és jelentősége. Bizonyára nyomós gon-
dolatok s méltók a megszívlelésre! 

Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 
Irodalmi pályazat. A M. Prot. Irodalmi Társaság 

pályázatot hirdet Koszorú czímű kiadványsorozatának 
1907. évi tíz füzetére. Kívántatnak evangéliomi vallásos 
és erkölcsi elbeszélések, rajzok, életrajzok, jellemképek 
prózában vagy versben. Tartalmilag az a fő feltétel, 
hogy az evangéliom lelke és ereje lüktessen bennök, 
hogy a hitre erősítőleg s az erkölcsre nemesítőleg has-
sanak. Alakilag az a fő, hogy népszerűen és tősgyöke-
res magyar nyelven szóljanak. A füzetek terjedelme egy 
kis nyomtatott ívnél rövidebb és másfélnél hosszabb 
nem lehet. A közlésre elfogadott dolgozatok a Társaság-
tulajdonába mennek át és ívenként 50 (ötven) koroná-
val díjaztatnak. A pályázat nyilt, bárki részt vehet benne; 
jeligés levélke nem szükséges A kéziratok folyó évi 
június 15-ig a Társaság alóiirott titkárához (Budapest, 
Kálvin-tér 7. sz.) küldendők be. A választmány határoza-
tából Budapest, 1907 márczius 15-én, Szöts Farkas, tár-
sulati titkár. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A hamvai ref. egyház meghívás 

útján Juhász László újpesti segédlelkészt választotta 
papjává. Tompának, a nagy költőnek örökébe ju tn i : 
szép és felemelő. Gratulálunk! — A kisjenői egyházba 
a Csiha Márton halálával megüresedett ref, lelkészi állásra 
nagy szótöbbséggel Bokor Sándor egyházi író, kolozs-
borsai lelkészt választották meg. 

Gondnok beiktatás. A budapesti ref. egyház új 
gondnoka, dr. Yámossy Károly, ápr. 2 án iktattatott be 
hivatalába. A vallását és egyházát szerető, annak javáért 
buzgólkodó s munkára kész új gondnokot a legmele-
gebben üdvözöljük és kívánjuk, hogy díszes, de sok 
odaadást kivánó hivatalát sokáig viselje 1 

Zsinati jegyzőkönyv. Az 1904. nov.- hó 10. meg-
nyílt második budapesti országos református zsinat f. évi 
márczius hó 12—14. tartott hetedik ülésszakának jegyző-
könyve Sass Béla, debreczeni ref. theol. akad. tanár és 
zsinati jegyző szerkesztésében, Debreczen szabad kir. 
városa könyvnyomda-vállalatánál, három íven, 51 lapon, 
3000 példányban megjelent s azoknak az egyházi ható-
ságoknak, a melyeknek sürgős szükségük van reá, addig 
is rendelkezésükre áll, míg az illetékes püspöki hivatalok 
útján megkaphatnák. Az ide vonatkozó megkeresések 
Dávidházy Kálmán könyvkötőhöz intézendők Debreczenbe. 
(Füvészkert-utcza 9 szám.) 

Tisztújítás a győri ág. li. ev. egyházközségnél. 
A győri ág. h. ev. egyházközség három évvel ezelőtt 
megválasztott tisztikarának mandátuma a szervezeti sza-
bályok értelmében lejárván, az egyházközség folyó évi 
márczius 25-én d. e. 9 órai kezdettel tartott rendes évi 

számadó közgyűlése keretében alakította újra az egy-
házközség tisztikarát. A kijelölő bizottság javaslata alap-
ján, két lemondott tisztviselő kivételével, a régi tisztikart, 
ajándékozta meg a közgyűlés bizalmával. A megválasztott 
tisztviselők névsora a következő : Egyházi elnök: Fsó 
Vincze lelkész. Felügyelő: dr. Fischer Sándor. Másol -
felügyelő: Lates Jakab. Jegyző : Benedek Vincze. Gond-
nok : Cziegler János. Pénztárnok : Lacsny Dezső. Ellenőr: 
Gróf Endre. Ügyész: dr. Barcza Dezső. Szabadhegyi 
gondnok : Bolla Sándor. Pénzügyi és gazdasági bizott-
sági elnök : Gerö Mihály (a leköszönt Spath Gyula helyébe). 
Számvizsgáló bizottsági elnök: Huber Dániel. Alapít-
ványi bizottsági elnök : Jalsoviczky Lajos, Iskolai bizott-
sági elnökök : a) egyházi részről Pálmai Lajos, b) világi 
részről Thamm Frigyes. Szegény- ós árvaintézeti bizott-
sági elnök: Wölfl Pá l* ; gondnok Grünwald József; 
árvaatya: Borsody János. Gyámintézeti bizottsági elnökök: 
a) egyházi részről Pálmai Lajos, b) világi részről Steltzer 
Imre. Az egyháztanács tagjaivá 1907—1913-ig terjedő 
időtartamra beválasztatott 70 egyháztag; 1907—1910-ig 
terjedő időre pedig 16 egyháztag. A közgyűlés másik 
fontos tárgya volt az 1906 évi számadások megvizsgá-
lása. A bevételeket és kiadásokat, a vagyon és teherálla-
potot magában foglaló pénztári előterjesztést minden 
tételében helyesnek találván a közgyűlés, a pénztári 
hivatalnak a felmentvényt megadta a szokott óvás fen-
tartásával. A számadási tételek ezek: Bevétel 187.517 K 
97 fill., kiadás 172,557 K 8 6 íill. A maradvány 14,960 K 
11 íill. Vagyonmérleg: a) vagyon 935,695 K 9 fill ; 
b) teher 352,121 K 33 fill.; c) tiszta vagyon 583,573 K 
76 fill.; d) törzsvagyon 517,153 K 99 fill. A szegény-
és árvaintézet vagyona 57,574 K 75 fill. Az egyház-
község kezelése alatt levő alapítványok összege: 288.272 K 
85 fill. Fontos mozzanata volt a közgyűlésnek egyházi 
elnök azon bejelentése, hogy méltóságos és főtisztelendő 
Gyurátz Ferencz, a dunántúli ev. egyházkerület püspöke, 
a győri egyházmegyében canonica visitatiót tartván, az 
egyházmegye esperese, felügyelője és az egyházmegyei 
jegyző kíséretében f. évi május hó 6-án a győri egy-
házközséget is meglátogatja. A közgyűlés örömmel és 
lelkesedéssel vette a jelentést tudomásul s egyben gon-
doskodott arról, hogy a fogadtatás a püspököt megillető 
tisztelettel történjék. E czélból egy fogadó és rendező 
bizottságot alakított a közgyűlés. Elhatározta a köz-
gyűlés, hogy az idei ősz folyamán a Luther Irodalmi 
Társaságot és az Egyetemes Gyámintézetet, a melyek 
évi közgyűléseiket az országnak mindig más-más városá-
ban szokták együttesen tartani, a győri gyülekezet is 
meghívja. Kegyeletes ténye volt a közgyűlésnek az a hatá-
rozata, a melyben lelkesedéssel kimondotta, hogy néhai 
nagynevű papjának: téthi Karsay Sándornak, a dunán-
túli egyházkerület volt püspökének arczképét a szék-
épület tanácsterme számára nagyobb méretben olajban 
megfesteti. 

Kérelem a nagytiszteletű lelkész urakhoz.** Ez 
úton vagyok bátor értesíteni t. megrendelőimet, hogy a 
Lévai Izsó kiadásában megjelenő „Ravatal mellett" czímű 
s kerek 100 gyász-imádságot tartalmazó könyvem meg-
jelenése késedelmet szenved s a munka a nyár előtt 
nem kerülhet ki sajtó alól. Terjedelme nagyobb lesz, 
mint hittük s hogy az árát — kötve 5 kor. — emelni ne 
kelljen, újabb megrendelőket szeretnénk megnyerni. E 
végből itt én, mint szerző, kérem fel a nagytiszteletű 
lelkészi kart a kegyes megrendelésre. A könyvben mintegy 

* A lemondott Bálint Mihály helyébe. 
** Szeretettel kérem a többi, hazai egyházi lapot a kérés 

átvétele, illetve leközlésére. 



30 darab sírba tételkor mondandó imádság is van, olyan 
minőknek végzésére a már szentesítést nyert',,új egyházi 
törvények köteleznek mindnyájunkat. Tehát e téren igazán 
az elsők, mondhatnám, úttörők. A többi 70 darab a leg-
változatosabb esetekben az udvaron mondandó. Még ha 
ponyvairodalmi érték volna is, potom ár egy imáért 5 fil-
lér ; 30 éves írói multam kezeskedik arról, hogy minden 
darabja a munkának kielégíti a legkényesebb ízlést s a 
legintelligensebb közönség előtt is elmondható. Egyébként 
a munka bírálói: Soltész Elemér nagybányai lelkész és 
Csizmadia Lajos theologiai tanár urak egybehangzóan 
nyereségnek mondották a munkát a theol. irodalomra. 
Szeretettel kérem azért a mindkét prot. egyház lelkészi 
karát, kegyeskedjenek a munkát megrendelni s szíves 
soraikkal Lévai Izsó kiadót Rimaszombatban felkeresni. 
Atyafiságos szeretettel vagyok Sárkeresztesen 1907. évi 
márcz 25. testvérük az Úrban Babai/ Kálmán ref. lelkész. 

De Ruyter háromszázados születési évfordulója. 
Nagy ünnepségek közt ülte meg Hollandia e hó 23-án az 
amsterdami Nieuwe kertben nagy fiának, de Ruyternek 
háromszázados születési évfordulóját. Örömmel jegyezzük 
fel, hogy a zsinat méltóan gondoskodott arról, hogy ez 
ünnepélyen a magyar ref. egyház kegyelete is kifejezésre 
jusson, a mennyiben egy meleg hangú átiratot s egy 
igen szép kivitelű koszorút küldött annak a férfiúnak 
síremlékére, ki prot. lelkészeink sanyarú gályarabságá-
nak véget vetett. A koszorú ezüst babérlevelekből készült, 
egyes levelein a kiszabadított 26 gályarab nevével. A 
szalag szép mívű aranyból készült; közepén, a csok-
ron egy gálya van vésve, alatta a kiszabadítás napjával 
(1676. febr. 11) s Esaiás XLV. részének 13. versére való 
utalással („Én támasztom fel őket igazságban, és min-
den utait én igazgatom, ő építi meg az én városomat 
és az én foglyomat elbocsátja jutalom és ajándék nél-
kül,- ezt mondja a seregeknek Ura"). A szalagon magán 
bal felől ez a jelmondat áll: Liberatori perpetuae memo-
riae, qui nostris confessoribus servientibus libertatém 
reddidit („Örök emlékezetül a szabadítónak, ki raboskodó 
hitvallóinknak a szabadságot visszaadta"). Jobb felől 
pedig: „Ecclesia Christi Reformata in Hungaria". Hozzánk 
beküldött holland lapokból látjuk, hogy egyházunknak 
ez a megemlékezése a legjobb hatást keltette s a hol-
landok nagy elismeréssel vannak egyházunk zsinata iránt, 
mely igazán megkapó módon juttatta kifejezésre ezt a 
történelmi momentumot a hatalmas tengernagy életéből, 
s egyházunk üldöztetésének szomorú napjaiból. 

Egyházi aranykönyv. Lapunk utolsó számában 
megemlékeztünk a szikszói lelkész, Varga József elhuny-
táról. Most végrendeletéről olvassuk: a sárospataki főis-
kolának hagyta szikszói takarékpénztári részvényeit 
(21 db), 1 db kassai építkezési, 1 db kassai népbanki, 1 db 
hegyalja-tokaji részvényét, úgy hogy az ezekre eső oszta-
lékból egyelőre 1 ifjú, (családtag, vagy ennek híján abaúji 
pap vagy tanító fia) vétessék fel a főiskolai tápintézetbe, a 
felmaradó összeg pedig két nőtestvérét illesse halálukig, 
azután az egész összeg a főiskolára száll; 1000 korona 
készpénzt hagyott a theol. tanári nyugdíjintézetre, amennyi-
ben a theol. tanárok nyugdíjáról az állam nem gondoskodik. 
A leánynevelő intézetnek 5000, az abaúji egyházmegye 
gyámpénztárának 2000, a miskolczi gimn. tápintézet-
nek szintén 2000 koronát rendelt a szikszói takarék-
pénztárbeli pénzéből kiadatni. Ingóságait testvéreire 
hagyta. A leánynevelő-intézetnél is családja tagjaira 
gondolt első sorban, másodsorban az abaúji egyház-
megyére, a mely iránt szent kötelezettséget hordozott 
szívében. E számok beszélőbb bizonyságok a hangzatos, 
dicsérő szavaknál. A jótett magában hordja jutalmát! 

Esperes- és gondnokválasztás. Komáromban: 
szerdán délelőtt bontották fel a komárommegyei ev. ref. 
egyházmegyei esperes és gondnok választására beérke-
zett szavazatokat. A Kiss Pál helyettes esperes és 
Pogrányi József gondnok-helyettes együttes elnöklésével 
kiküldött szavazatfelbontó bizottság megállapította, hogy 
a beérkezett szavazatok szerint esperessé 42 szavazattal 
Tóth Kálmán egyházmegyei főjegyzőt, egyházmegyei 
gondnokká pedig 30 szavazattal Kálmán Rudolf főispán, 
egyházmegyei tanácsbirót választották meg. 

GYÁSZROVAT. 

Halálozás. Oenersich Karola, az aszódi ág. h. ev. 
leánynevelő-intézetnek igazgatója, márcz. 28-án meghalt 
s eltemettetett Kolozsvárott. A sok szenvedés után legyen 
könnyű neki a föld, s legyen emlékezete áldott! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy új gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb ós legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia, vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmó-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bólbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács ,1. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni. mely visszaadja egészségüket. 

Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti inűórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkic hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 



Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

PÁLYÁZATÓ K. 
Pályázati hirdetmény. 

A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi kollé-
giumának jogakadémiáján a bevezetés a jog- és állam 
tudományokba, magyar közjog, tételes európai nemzetközi 
jog és politika tanszéke megüresedvén, a tanszékre ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

A tanszék javadalmazása a kollégiumi jogakadémia 
pénztárából havi előzetes részletekben kitizetendő 8200 
kor. évi törzsíizetés, 800 kor. évi lakpénz, öt ízben ese-
dékes 200 koronás ötödéves korpótlék, valamint a szer-
vezeti szabályokban e tanszék után esedékes vizsgadijak, 
mely utóbbi az 1905—6. tanévben mintegy 1000 koro-
nát tett ki. 

A megválasztandó tanár nyugdíjjogosultságát és 
fizetési kötelezettségét az 1894. XXVII. t.-cz. szabá-
lyozza. 

Rendes tanárul csak oly protestáns vallású pályázó 
választható meg, a ki a tanszék valamelyik főtárgyából 
egyetemi magántanári képesítéssel bír; rendkívüli taná-
rul — ugyanazon javadalmazással — oly protestáns val-
lású pályázó alkalmazható, a ki állam tudori vagy jog-
tudori oklevéllel bír. Ez utóbbi azonban három év alatt 
az egyetemi magántanári képesítést megszerezni köteles. 

Azoknak a pályázóknak kérvényei, a kik méltány-
lást érdemlő jogi szakirodalmi működést nem igazolnak, 
figyelembe vétetni nem fognak. 

A megüresedett tanszéket az eperjesi kollégium 
igazgató-választmánya tölti be. A megválasztandó tanár 
tanszékét 1907. szeptember 1-én lesz köteles elfoglalni, 
s ez időtől kezdve a tanszéket megillető javadalmak 
élvezetébe lép ; kötelezve lesz továbbá félévenként heti 
12 óra adására, olyképen, hogy a fent kitüntetett fő-
kollégiumokon felül fenmaradó órákra specziál-kollé-
giumokat hirdet. 

Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minősí-
tésüket, esetleges hivatali alkalmaztatásukat, irodalmi 
működésüket, katonai szolgálati kötelezettségüket, vagy 
az alóli mentességüket és rövid életrajzukat feltüntető 
pályázati kérvényüket — és pedig ha közszolgálatban 
állanak, közvetlen felettes hatóságuk útján — folyó évi 
május hó 10-ig bezárólag a tiszai ág. h. ev. egyház-
kerület eperjesi kollégiuma igazgató - választmányához 
czímezve, a jogakadémia dékáni hivatalához nyújtsák be. 

Eperjes, 1907. márczius hó 20-án. 

Dr. Schmidt Gyula, 
köll. felügyelő. 

Pályázat. 

Az erdélyi ev. ref. egyházkerület kolozsvári theol. 
fakultásán szervezett gyakorlati theologiai rendes tan-
székre pályázat hirdettetik. 

Megválasztandó tanárnak kötelessége: a fakultáson 
rendes előadásokat tartani a gyakorlati theologia körébe 
eső tudományok közül a homiletikából, liturgikából, kate-
khetikából. lelkipásztori gondviseléstanból, mint főtantár-
gyakból; specziál-kollégiumokat tartani a gyakorlati 
theologia körébe eső s a konventi tantervbe felvett mellék-
tantárgyakból ; továbbá vezetni a homiletikai és kate-
khetikai szemináriumokat. Az összes előadások heti óra-
száma legfeljebb 10. 

A megválasztandó tanár egyéb kötelességei: az 
egyházi törvényben, a theologiai tan- és vizsgarendben 
s végül a fakultás törvényei és rendszabályaiban a theol. 
tanárokra vonatkozólag megállapított kötelességek. 

A megválasztott tanár az erdélyi ev. ref. egyház-
kerület központi nyugdíjintézetének jogosított és kötele-
zett tagja. 

Javadalma: évi 4000 kor. rendes fizetés, negyedévi 
előleges részletekben; négy ízben esedékes 400—400kor. 
ötödéves korpótlék, mely fizetés természetével bír; lakás 
természetben, vagy e helyett a fizetéssel arányban álló 
lakpénz, mely ez idő szerint 840 koronában állapítta-
tik meg. 

Pályázhatnak olyan ev. ref. vallású egyének, kik 
az Egyházi Törvény 488. §-ában megszabott rendes 
theologiai tanári képesítettséggel bírnak. 

A választást az 1907. évi május 25-én tartandó 
egyházkerületi rendkívüli közgyűlés fogja megejteni. 

A megválasztott tanár állását 1907. szeptember 1-én 
köteles elfoglalni. 

A pályázati kérvények, a képesítettséget igazoló 
adatokkal, az irodalmi működést is feltüntető mellékletek-
kel, életrajzi vázlattal, szolgálati és orvosi bizonyít vány-
nyal felszerelve, az erdélyi ev. ref. egyházkerületi köz-
gyűléshez czímzetten folyó évi május hó 10. napjáig a 
theol. fakultás Elöljáróságához nyújtandók be. 

Az erdélyi reform, egyházkerület igazgató;anácsának 
Kolozsvárt, 1907. márczius hó 21-én tartott üléséből 

Br. Bánffy Dezső, 
elnök. 

Dr. Kálmán János, 
tanügyi előadó h. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

A Bór- és hithion-lartalmú, természetes és vasmentes 

kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a húgyhólyag 
bánta lmainál és köszvénynél, a czukorbe tegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Ssin ne- I.ipóczi Salvnlorjorvfis-vállalat 

JBiidipest, V., Iliid nlj rakpart S. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
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Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
_. _ Beszerezhető csakis a gyárban v;tgy a raktárban. 
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mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR R E Z S Ő ÉS TÁRSA 
Eudapest, X., Delej-itc a II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Pcartók. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

P i a n i n ó k . 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

ffyf? Taní tók , jegyzők, h iva ta lnokok v idéken szép 
me l l ékke re se t r e ' ( nem részle t , sem biz tos í tás) 
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( t ^ Levelet „A 24" a la t t GOLDBERGER hi rde tés i ^ 
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Kivánatra tfelítésnélkiili töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

legjobb aszíali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k bi o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - e s h ó ' y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTONi HENRIK Budapest 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

HIRDETÉSEK. 

SZT . L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

TéSi f ü r d ő k ú r a 

a S Z E N T - L U K A C S - F Ü R D Ő BEN. 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fi irdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C a ú a t - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

— meritö prospektust küld ingyen a ' 

Szt-Lukács-fűrdö igazgatósága Budapest Budán. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 évi = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak j^r részletfizetésre is! 

TV 
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Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
müórás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szállítója, 

B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t - K ö r ű t 2 9 c 

O D E O N 
Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hangiemezek, 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-utcza 5. szám. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazái és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Összes 
lemezeink ké t 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

birnak. 

Világhírű 

F O N O T I P I A 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghírneve-
= = ' sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n í u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R. -Palota ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállí táson «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddelo, az 1904. évi vesz-
prémi kiáll í táson aranyéremmel ki tüntetve, azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonáka t . Elvállal javításokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos á rak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, h<?gy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen killdetik. 

Orgonaépítési műintézet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YH., Garaj-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 



fl vilnshírű fleol-hnrmonlumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzé l í ingyen é s bérmentve . 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszereit 
Vetítő készülékek 
vetftí sépek 

a. legnagyobb választékban é* 
legkitűnőbb Kivitelben KapHatóR 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Mechanika. Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetltb-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
tanszerKészítő intézete, 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo-
— torok csakis motorte lepünkön = 
Budapest,VI Nagymcző-n.43. 

szá .. alatt léteznek. 
Tessék a pontos cz ímre ügye ln i ! 

KALLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
teit 3-5 évi részletfizetésre 

A ki tehát valódi Kállai „Gló 
ria" motort akar venni , az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jó tá l lás kitűnő csáplésért. szauértó' czég l i ez .*^-****^" 

ZEiaszná l t g ő z c s é p l ö - k é s z l e t e k c s e r é b e i s -vétet -
— n e k . — T e s s é k á r l a p o t k é r n i . 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSGR J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros 

a m . kir. z e n e a k a d é m i a , sz ínházak , hadsereg, művészek stb. szál l í tó ja 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista : h ú r o s , vonós, fúvóhangszerek készítésében é s 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a I mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb ós lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
né l . Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r * Saját 
találmányú (Rákóozi) tárogató ; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott . Iskolával 30 

forinttól fel jebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
Hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-

ban és kicsinyben. 
J 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 kör. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előf izetési és hirdetési díjak stb. 

intezendök. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Az 1848. evi XX. törvényezikk 2. §. — Iskolaügy. A nem állami tanítók fizetésrendezésóre vonatkozó 
törvényjavaslat tárgyalása a képviselőházban. — B e l f ö l d : A ref. egyetemes konvent ülései. Referens. — A f.-zempléni 
ref. egyházmegye lelkészértekezlete és közgyűlése. Péter Mihály. — Közalapi egyszersmindenkori segélyek. — K ü l f ö l d : 
Az amerikai ref. lelkészek és a konvent. Dömény Zoltán. — E g y h á z . - I s k o i a . — E g y e s ü l e t . — G y á s z r o v a t . — 
K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Az 1848. XX. törvényezikk 2. §. 
A két evangélikus egyházat közösen érdeklő ügyekben 
kiküldött bizottság felterjesztése akultuszminiszteiiiez. 

A bizottság elnökei, a mint már említettük, f. évi 
január havában a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
kérvényt adtak be, melyben az 1848. évi XX. t.-cz. 2. 
§-ának végrehajtására vonatkozólag, 1903. évi november 
19-én, „Vélemény" czím alatt beterjesztett előterjesztés 
erdemleges elintézését sürgették. 

Erre a kérvényre Apponyi Albert vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter, a bizottsághoz czímezve a követ-
kező leiratban válaszolt: 

„Magyar vallás- és közoktatásügyi minisztérium. 
6432. szám. Az 1848. évi XX. t.-cz. végrehaj tása tár-
gyában az ev. ref. egyetemei konvent és az ág. h. ev. 
egyház egyetemes gyűlése részéről, a két protestáns 
egyházat közösen érdeklő ügyekben kiküldött bizottság 
elnökeinek hozzám intézett kérvényére vonatkozólag, 
melyben az 1848. évi XX. t.-cz. 2. §-ának végrehajtását 
kérik7 a következőkről van szerencsém a bizottságot 
értesíteni: Az 1848- évi XX. t.-cz. 2. §-a kimondja, hogy 
„E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekeze-
tekre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és 
viszonosság állapíttatik meg". A hivatkozott törvény-
szakaszban kimondott elvet az 1868. évi LIII. t.-cz. nem 
csak fentartotta, hanem a keresztyén vallásfelekezeteket 
illetőleg megfelelőleg és kötelezőleg szabályozta s az 
elv az 1895. évi XLIII. t.-cz. 6. §-ában szintén kifejezést 
nyert. Minthogy a felekezetek közötti teljes béke és meg-

nyugvás csak úgy érhető el, ha jogviszonyaik a töké-
letes egyenlőség és viszonosság alapján nyugosznak, s 
minthogy a felekezetek közötti béke állandósítása és a 
súrlódások kikerülése nemcsak a felekezetek, hanem az 
állam jól felfogott érdeke is, a kormánynak legkomolyabb 
törekvése és feladata a fent hivatkozott törvényekben lefek-
tetett elvnek szigorú végrehajtása. A törvény eme rendel 
kezése önmagában véve is oly természetű befejezett parancs, 
hogy míg egyfelől annak általános rendeletekkel való 
további végrehajtása alig eszközölhető, másrészt feles-
legesnek mutatkozik abból a szempontból is, mert az általá-
nos rendeletek ellen az egyes felekezetek épen úgy véthet-
nek, mint a törvény ellen. Miért is a törvény e szaka-
szának végrehaj tása körül a dolog természeténél fogva 
a kormánynak az a feladata és teendője, hogy a tör-
vényben lefektetett elvet minden egyes konkrét esetben 
a legszigorúbban alkalmazza és a felmerülő és tudomá-
sára jutott és hozott jogsérelmeket a törvény intencziói-
nak megfelelőleg orvosolja. A felekezetek közötti jog-
egyenlőség és jogviszonosság törvényileg megállapíttatván, 
annak szigorú betartása úgy a felekezetek, mint a kor-
mánynak kötelessége, s az elv betartása már önmagában 
is a törvény végrehajtása. Van szerencsém egyébként 
tisztelettel megjegyezni, hogy a hivatali elődeimhez inté-
zet memorandumban a Bizottság által felhozott konkrét 
sérelmi esetek már hivatali elődeim által vizsgálat tár-
gyává tétettek és a mennyiben még függőben volnának, 
az itt kifejezett elv szerint fognak elintéztetni. Buda-
pesten, 1907. évi januárius hó 24-én. 

V * . . " 

Apponyi s. k." 

A 21,211/905. sz. a. kelt kőtelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

jFónagy-féle Dustless'-szel portalanítandók 
a t ü d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó V i l i i O t l j u i i l í u t á n z a t o k t ó l * U t a s í t á s o k i i i g - y e n . 



A vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata a 
bizottság nézete szerint jogainkra sérelmes lévén, arra 
f. évi márczius hó 11-én tartott üléséből a következő 
feliratot intézte : 

Nagyméltóságú magyar királyi vallás- és közok-
tatásügyi miniszter ú r ! 

Nagyméltóságod leiratában minden kételyt kizárólag 
azt az álláspontját fejezi ki, hogy velünk az 1848. évi 
XX. t.-cz. 2. §-ának végrehajtása tárgyában tovább tár-
gyalni nem akar, mert Nagymóltóságod szerint az egyen-
lőségi elv kimondása által a kérdés már meg is van 
oldva ós ezért ezen kérdésben nincs már mit tárgyalni. 
Nagy méltóságod ezen álláspontjával szemben köteles-
ségünk azt kimutatni, hogy Nagyméltóságod álláspontja 
téves, és hogy a törvényben megállapított egyenlőségi 
elv megvalósítása részletes törvényhozási intézkedése-
ket tesz szükségessé. Tesszük pedig ezt a követke-
zőkben : 

Nagyméltóságod leiratában erősen hangoztatja, hogy 
a kormánynak a legkomolyab törekvése és feladata a 
4 8 : XX. t.-cz. 2. §-ában lefektetett elvnek szigorú végre-
hajtása ; de azt mondja, hogy az egyenlőségi elvnek 
általános rendeletekkel való végrehajtása alig eszközöl-
hető, másrészt feleslegesnek tartja, abból a szempontból 
is, mert az általános rendeletek ellen az egyes feleke-
zetek ép úgy véthetnek, mint a törvény ellen! Meg-
nyugvással vennők azt a kijelentést, hogy a kormány 
az 1848: XX. t.-cz. 2. §-ában lefektetett egyenlőségi és 
viszonossági elvet tiszteletben tartja és legkomolyabb 
törekvése azt végrehajtani, ha ezzel a kérdés meg lenne 
oldva; de általános kijelentésekkel a kérdés megoldva 
nincs, sőt azzal, hogy Nagyméltóságod a felvetett kér-
dések elől kitér, a kimondott elv végrehajtásának még a 
reményétől is meg vagyunk fosztva. 

Nem arról van itt szó, hogy a törvényhozás vagy 
a kormány által elismertetni akarjuk a vallásegyenlőség 
elvét. Hiszen ezen, háromszáz éves küzdelem után, hála 
Istennek túl vagyunk és nem.képzelhető Magyarországon 
kormány, legyen az bármily reakczionárius, a mely ezt 
az elvet megtagadhatná. Nagyméltóságod tehát az egyen-
lőségi elvnek puszta hangoztatásával sem újat nem mond, 
sem arra, a mit mi kívánunk ós kérünk, nem felel. Mi 
ugyanis nem a vallásegyenlőség elismerését, hanem annak 
megvalósítását kívánjuk, és adatokat, tényeket hoztunk 
fel arra nézve, hogy a vallásegyenlőség megvalósítva 
nincs és kijelöltük azon eszközöket, a melyek segít-
ségével az elv megvalósítása szerintünk keresztülvihető. 

Ezen eszközökre és azok mikénti alkalmazására 
nézve kértünk és vártunk mi a kormánytól választ és 
intézkedést, és sajnálattal látjuk, hogy a kormány ezekkel 
a kérdésekkel foglalkozni egyáltalában nem akar. 

Véleményünk, a melyben 1903-ban az 1848 : XX. 
t.-cz. 2. és 3. §-ának megvalósítását sürgettük, két fő-
részre oszlik. Az első rész a 2. §. végrehajtását tár-
gyazza, és ebben az életből merített példákkal bizo-
nyítjuk. hogy az e hazában bevett vallásfelekezetek 

között a teljes egyenlőséget biztosító elv még mindig 
nincsen végrehajtva. 

Igaz, hogy ezen fejtegetéseink keretében nem csak 
a vallásegyenlőségi elv megsértését magában foglaló álla-
potok és intézkedések megváltoztatását sürgettük, hanem 
azt is, hogy az ezen elvnek megfelelőleg hozott, a vallás-
felekezetek egymás közti viszonyait helyesen szabályozó 
törvények tökélyesíttessenek oly czélból, hogy ezen tör-
vényeknek végrehajtása biztosíttassék. Ezzel a látszólagos 
kitéréssel nem tértünk el a XX. t.-czikk 2. §-ában ki-
mondott elv megvalósításának sürgetésétől, mert a vallás-
felekezetek közötti egyenlőség csak úgy nyugszik szilárd 
alapon, ha a vallásfelekezeti viszonyokat szabályozó tör-
vények végrehajthatósága biztosítva van, mert csak ekként 
akadályozhatok meg azok a túlkapások, a melyek a 
felekezetek közötti békét megzavarják, az egyenlőséget 
és a viszonosságot sértik. Kiterjeszkedtünk továbbá azon 
intézmények ismertetésére is, a melyek, mint a vallás-
közi béke súrlódási pontjai és a vallásegyenlőségi elv 
érvényesítésének akadályai, az igazságnak megfelelően 
szabályozandók. 

Panaszkodtunk végre arról is, hogy egyesek sértik 
a vallásfelekezetek közötti egyenlőség elvét és hogy a 
hatóságok ezen sérelmeket a fennálló törvények daczára 
nem orvosolják. 

Mindezen fejtegetéseinkre Nmgod mély sajnálatunkra 
csupán azzal felel, hogy a kormány a vallásegyenlőségi 
elvet komolyan végrehajtani iparkodik és hogy a vallás-
egyenlőségi elv megvan, a felhozott konkrét sérelmi 
esetek pedig már hivatali elődei által vizsgálat tárgyává 
tétettek, részben már el is intéztettek és a mennyiben 
még függőben volnának, az itt kifejtett elv szerint fog-
nának elintéztetni. 

Arra a kifejtéseinkre azonban, hogy a vallásügyi 
törvények ellen vétők túlkapásai ezen törvények tökélet-
lensége, a szankczió hiánya miatt nem orvosolhatók, hogy 
egy, a törvénnyel ellentétben álló joggyakorlat alap-
törvényeinket félremagyarázza és valódi értelméből kifor-
gatja és hogy vannak jogintézményeink, a melyek az 
egyenlőségi elvvel meg nem férnek, Nagymóltóságod 
egyáltalában nem reflektál. 

Feleslegesnek tartja azonban Nagyméltóságod ezen 
viszonyok rendezését azért is, mert az egyes felekezetek 
az általános rendeletek ellen ép úgy véteni fognak, mint a 
törvény ellen. Ezen kijelentésre azt jegyezzük meg, hogy : 

1. Mi nem újabb általános elvi kijelentéssel, hanem 
az illető konkrét viszonyokat az egyenlőség elvének 
megfelelő módon szabályozó törvényhozási, illetőleg kor-
mányzási intézkedésekkel óhajtjuk ezen kérdéseket ren-
deztetni. 

2. Épen azért kérünk a törvények meg nem tartá-
sára szankcziót, hogy a törvényt betartsák. 

3. Az a kijelentés, hogy újabb jogszabályt azért 
nem kell hozni, mert azt úgy sem fogják megtartani, 
meglepő ugyan, de el nem fogadható ; mert bízunk abban, 



hogy a törvényt a kötelességtudó emberek meg fogják 
tartani, a kötelességszegőket pedig a törvény fogja a 
köteles engedelmességre kényszeríteni. 

Abban is félreértette Nagyméltóságod a mi véle-
ményünk első részét, mintha az egyebet is tartalmazna, 
mint vallásügyi sérelmek felsorolását, a melyeket a szokott 
módon azzal vél elintézhetni, hogy azoknak az egyenlő-
ségi elv szemmeltartásával való elintézést megígéri. 

Mi nem annyira az egyes esetekben előfordult, 
többnyire már helyre nem is hozható sérelmek orvos-
lását, nem az egyenlőségi elv elleni sértés megtorlását 
czéloztuk a konkrét esetek felsorolásával. Ezt már azért 
sem kívánjuk, mert felszólalásunknak nem az a főczélja, 
hogy a visszaélések megtoroltassanak, hanem az, hogy 
a visszaélések a jövőben megakadályoztassanak, azáltal, 
hogy egyrészt törvénnyel állapíttassanak meg azok a 
jogi következmények, a melyek a már létező törvények 
megtartását és végrehajtását biztosítják, másrészt ki-
küszöböltessenek azok az állapotok ós intézmények, 
melyek, mint a vallásközi viszonyok súrlódási pontjai, a 
vallási békét folyton veszélyeztetik, a kedélyeket elkese-
rítik, a honpolgárokat egymással szemben ellentétes, sőt 
ellenséges helyzetbe sodorják. 

Ez a mi óhajtásunk és jogos követelésünk. Mi akar-
juk a vallási békét és nem azok, a kik ezen kérdések 
rendezésétől azért irtóznak, mert egyes vallásfelekezetek 
érzékenységét nem merik felkölteni. 

Téves az a felfogás, mintha ezen kérdések rende-
zésének sürgetése valamely felekezet elleni támadás ter-
mészetével bírna. A törvények, melyeket mi akarunk, 
nem valamely vállásfelekezet vagy annak közegei ellen 
irányulnak, hanem minden honpolgárt kötelezőleg rendez-
nék a még nem rendezett jogviszonyokat és épen úgy 
képeznének biztosítékot a protestáns részről elkövetett 
túlkapások és visszaélések ellen, mint megfordítva. Ered-
ménye pedig ezen törvényeknek épen az lenne, hogy a 
vallásfelekezetek között fenforgó súrlódási pontok ki-
küszöböltetvén, a béke ós az egyetértés a vallásfeleke-
zetek között biztosíttatnék. Nem akarjuk ismételni azokat 
a panaszokat, a melyeket többször hivatkozott vélemé-
nyünkben a jogtalan és törvényellenes hittérítésre, a 
protestáns hitoktatásnak némely róm. kath. vallású isko-
lákban való megakadályozására, a temetők használatára 
és az azokban temetkezés megakadályozására vonatkoz-
nak. Nagyméltóságod azon ünnepélyes ígérete, hogy ezek 
a sérelmek a jövőben az egyenlőség és viszonosság elvé-
nek szemmeltartásával fognak orvosoltatni, megnyugtat 
bennünket és csak akkor fogjuk újból a kényszerrendsza-
bályok megalkotását sürgetni, ha azon reményünkben, 
hogy a vallási türelmesség terjedése és a jogok kölcsö-

nös tiszteletben tartása tűrhető állapotokat fog teremteni, 
csalatkoznánk. 

Érdemleges választ és elintézést kell azonban kér-
nünk a véleményünk V. fejezetében felhozott sérelmeket 
illetőleg. 

Ezen fejezetben ugyanis sok mindenféle oly sére-
lemről panaszkodtunk, a melyeken maga a m. kir. kor-
mány segíthetne, ha az egyenlőségi elv megvalósítását 
komolyan venné. 

Örömmel vennők tudomásul a kielégítő választ, de 
a kapott válasz egyáltalában nem kielégítő. Azt mondja 
Nagyméltóságod, hogy a bizottság által felhozott sérelmi 
esetek már hivatali elődei által vizsgálat tárgyává tétettek, 
részben már el is intéztettek és a mennyiben még függő-
ben volnának, az itt kifejezett elv szerint fognak el-
intéztetni. 

Nagyméltóságod válasza sokkal inkább megnyug-
tatott volna, ha egyenként megjelölte volna azokat az 
eseteket, a melyek már elintéztettek és ha tudatná velünk 
az elintézés mikéntjét is és megjelölné azokat az aka-
dályokat is, a melyek az el nem intézett esetek elinté-
zésének útjában állanak. 

Miután Nagyméltóságod egyik kívánságunkra sem 
mondja, hogy az nem volna jogos ós nem volna telje-
síthető és miután ezen pontban csakis oly kívánalmak 
vannak felsorolva, a melyek teljesítése a kormánytól 
függ, újból kérnünk kell Nagyméltóságodat, hogy tettek-
kel váltsa be azon igéretét, hogy a kormány a törvény-
ben lefektetett egyenlőségi elvet a legszigorúbban alkal-
mazni fogja. Ezen szempontból újból figyelmébe ajánljuk 
Nagyméltóságodnak mindazt, a mit a prot. ujonczok fel-
esketésére, a tanári kinevezésekre, az állami intézetekben 
alkalmazott hitoktatók díjazására, a prot. theol. fakul-
tásoknak a budapesti egyetemen való felállítására, az 
apáczáknak a közhatósági kórházakban való alkalmazá-
sára nézve korábbi felterjesztéseinkben elmondottunk. 

Nagy fontosságot tulajdonítunk azonban annak, és 
a megoldás elhalogatását tovább nem tűrhetőnek tekint-
jük, hogy a párbér és hasonló szolgáltatások kérdése 
végre az 1848: XX. t.-cz. 2. §-ában kifejezett elvnek 
megfelelőleg haladéktalanul megoldassék és hogy a kor-
mány ezen kérdések mikénti elintézése tárgyában nyíl-
tan és őszintén mondja meg véleményét. 

Mikép gondolja orvosolhatónak Nagyméltóságod 
az egyenlőségi elv puszta hangoztatása által a párbér-
sérelmeket ? 

Igaz, hogy ez a kérdés a törvény szempontjából 
igen egyszerű és világos. Az 1791. évi XXVI. t.-cz. hatá-
rozottan és minden kétséget kizárólag megszüntette azt 
a jogtalan és visszás állapotot, hogy prot. hívek a róm. 

Jobb és megbízhatóbb M A G V A K A T olcsóbban senki sem ad, mint 
r ' r 
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kath. plébánosnak vagy kántornak párbért, stólát vagy 
egyházi viszonyon alapuló tartozást fizessenek. Mégis a 
törvény ezen világos rendelkezése daczára mai nap is elő-
fordul és minduntalan panaszok érkeznek hozzánk, hogy 
közigazgatási hatóságok és bíróságok marasztalják hívein-
ket az ilyféle szolgáltatásokban. Majd a eanonica visi-
tatio, mint szerződési jogczím, majd a telki teher theoriája 
lesz előrántva, a melyek segélyével ki lesz forgatva a 
törvény határozott intencziója és világos értelme. Már 
maga az a feltevés, hogy ezek a kérdések per tárgyává 
tehetők, megsértése a törvénynek és ezeknek a kérdé-
seknek birói útra való utalása által is csak a felekezetek 
közötti perpatvar és egyenetlenkedés fokoztatik. 

A róm. kath. egyháznak magának sem érdeke az, 
hogy ily kicsinyes, anyagi szempontból alig számbavehető 
zaklatásokkal a más vallásúak elkeseredését maga ellen 
irányítsa ós ébren tartsa. Az autonómiával, a mely után 
a róm. kath. hívek törekesznek, meg épen nem egyez-
tethető Össze a más vallásúak megadóztatása; mert az 
az egyház, a mely nem akarja, hogy az Ő dolgaiba 
avatkozzanak, tartsa fenn önmagát és ne kívánja a segé* 
lyezést más vallású hívektől. 

Súlyos jogsérelmét képezi végül a protestánsok-
nak a róm. kath. kegyurasági terhekkel való megterhel-
tetése. 

A külföldi eredetű kegyurasági intézmény jogi 
alapja szerint egészen más volt, mint a mivé az az idők 
folyamán, különösen Ausztriában és osztrák minta után 
(Konkordátum) nálunk kifejlődött. Eredetileg ez egy kitün-
tetés, egy jutalmazás volt az egyház részéről, azért, hogy 
egy-egy hitbuzgó híve templomot épített, azt jókarban 
tartotta és a plébános ellátásáról gondoskodott. A szol-
gáltatás teljesen önkéntes volt, kényszerre nem gondolt 
senki; a szolgáltatás volt a prius, aztán jött a jutalma-
ZclS, íl kegyúri jog adományozása. Az egyház lassan 
egyet fordított a dolgon és így okoskodott: „őseid java-
dalmat alapítottak, már most te utód tartsd fenn, mert 
ha azt nem teszed, elveszem tőled az ezzel járó kegy-
úri jogot". A kegyúri terhek teljesítésének elmulasztása 
tehát csakis a kegyúri jog elvesztését vonta maga 
u tán; a kényszerbehajtásra akkor az egyház még nem 
gondolt. 

Arról azonban, hogy az egyház összes személyi és 
dologi kiadásait a kegyúr fedezze, a közönséges egyház-
jogban sehol sincs szó. A tridenti zsinat rendelete szerint 
a székes és társas egyházak összes kiadásait a főpapok 
jövedelmeiből, a lelkipásztorkodással járó egyház-java-
dalomnál első sorban az egyházvagyon feles jövedelmé-
ből kell fedezni. (Kőnek Egyházjogtan kézikönyve, V. 
kiadás 226. 1. Dr. Szeredy József Egyházjog, II. kötet 
1376. I.) Az egyházi építkezéshez, a tridenti zsinat (Sess. 
XXI. Cap. 7. de ref.) szerint, a kegyúr csak akkor volt 
köteles hozzájárulni, ha az egyház vagy javadalom után 
bizonyos jövedelemben részesül; így magyarázzák a 
tridenti zsinat idézett szabályát Schulte, "Walter, Perma-
neder és dr. Szeredy egyházjogi írók is. Ezt a nézetet 

osztotta XIV. Benedek pápa is, állítván, hogy abból, 
mivel a kegyúr az egyház felépítésével már egy jótéte-
ményt szerzett, nem következik, hogy még egy másik 
jótétemény szerzésére is szorítható (Kőnek id. helyen 
228. 1.). Szeredy id. műve u. ott azt is kimondja: ha 
mindezekből a kívánt költség nem kerülne ki, akkor a 
plébánia kath. hívei szólítandók fel, miután kiválóan ezek 
érdeke forog fenn. 

A magyar törvény, a melyre Kőnek és Szeredy 
annak megokolása végett hivatkoznak, hogy nálunk a 
kegyúr tartozik az egyház építkezési költségeit fizetni, az 
1723 : LXXI. t.-cz. ezt egy szóval sem mondja, sőt ellen-
kezőleg az 1. §-ban azt rendeli, hogy a hol a főpapok és 
egyházi javadalom birtokosai a javadalmakról nem gon-
doskodnának és azokat pusztulni hagynák, javadalmaik 
zár alá vétessenek és az épületek helyreállítása és javí-
tása a zárlat jövedelmeiből eszközöltessék. 

A 2. §. pedig szórói-szóra ezt rendeli: „Praeterea 
etiam eo refiectendum, ut Episcopi et Ecclesiarum Pat-
roni de Parochorum intertentione et Subsistentia a populo 
(ubi necessum esset) praestanda prospiciant". 

Ezen törvény szerint tehát, a mely pedig újabb 
magyar törvénnyel megváltoztatva nincs, nemcsak az 
építkezés, hanem még a plébánosok eltartása sem köve-
telhető a kegyúrtól; ez, a püspökkel együtt, csak gondos-
kodni köteles, hogy ezen költségek, a hol szükséges, a 
néptől behajtassanak. 

A magyar egyházjogi írók ezen téves tanítása azon-
ban úgy átment a köztudatba, hogy ma azt már minden 
biróság kétségtelen jogszabály gyanánt elismeri, hogy 
a kegyurasági teher dologi teher, a mely a nemesi birtok 
vagy annak bármely birtokrészecskéjét akként terheli, 
hogy a kegyúr köteles nemcsak a plébános teljes ellátá-
sáról gondoskodni, hanem az épületeket javítani és a 
rombadőlteket újból felépíteni. 

A dologi teher létezését pedig a canonica visitatió-
ról felvett jegyzőkönyvvel látják megállapítva, a melyről 
a Kúria 31. számú döntvényében kimondotta, hogy ez 
egymagában a dologi teher létezését nem állapítja meg. 

Habár pedig a fentiek szerint a kegyúri tartozások 
terjedelme és dologi terhi minősége a magyar törvények 
szempontjából nagyon is kifogásolható, minket protes-
tánsokat ez kevésbbé érdekel, de igen is sérelmes reánk 
nézve az, hogy mi egy oly róm. kath. egyházi természetű 
jog czímén, melyről mi szívesen lemondunk és a mellyel 
élni nem akarunk, köteleztetünk a róm. kath. egyház 
czéljaira adózni. Hogy mi erre köteleztetünk, míg a kath. 
földesúr erre a prot. egyházzal szemben kötelezve nincs, 
ez talán mégis csak beleütközik az 1848: XX. t.-cz. 2. 
§-ában kimondott egyenlőségi elvbe ? 

A hol valamely jogszabály, habár a törvény ellenére 
és a törvény meghamisításával keletkezett és a bírói 
ítéletekben nyilvánuló gyakorlatban oly mély gyökeret 
vert, mint nálunk a kegyurasági terhek viselési köte-
lességének tana, ott általános elvek hangoztatásával és 
azokra való utalással a bajon segíteni nem lehet; ott 



csak a törvényhozás állíthatja helyre a téves tanítások 
által megzavart igazságot. 

Feltétlenül szükség van tehát törvényre, a mely 
ezt a százados igazságtalanságot, a mely az 1848: XX. 
t.-czikkben kimondott elvvel homlokegyenest ellenkezik, 
a magyar jogéletből kiküszöbölni fogja. 

Tudjuk, hogy a kérdés minden jogos igényt és 
érdeket kielégítő megoldása gondos előkészítést kiván s 
hosszabb előmunkálatokat igényel. Távol áll tőlünk, hogy 
annak elhamarkodott megoldását kívánjuk. De mentől 
nagyobbak a megnyugvást keltő rendezés nehézségei, 
annál szükségesebb, hogy azonnal és komoly akarattal 
fogjunk hozzá a megoldás előkészítéséhez. 

Hiszen hogy ennek a kérdésnek az igazságos ren-
dezése a róm. kath. egyháznak is kiváló érdeke, bizo-
nyítja azon anomália, a mely a róm. kath. egyház nagy 
sérelmére a főváros és a szabad kir. városok prezen-
tálási jogát illetőleg fenforog. 

Miután az igazság követelménye, hogy attól, a ki 
a terhet viseli, a jog gyakorlása sem tagadható meg, a 
róm. kath. egyház például a fővárosban kénytelen tűrni, 
hogy egy fővárosi róm. kath. plébánia megüresedése 
esetében a prazentálási jogot a törvényhatósági bizottság 
más vallású tagjai is gyakorolhassák. 

Hogy ez igazságtalan ós tarthatatlan állapot, alá-
írjuk. De ezt csak úgy lehet megszüntetni, ha azt a 
másik igazságtalanságot, hogy a más vallásúak a róm. 
kath. egyház sziikégleteit fedezni kötelesek, szintén meg-
szüntetjük. 

Ezen sérelmes állapot tarthatatlansága még jobban 
kiviláglik, ha azt a fennálló és eddig végre nem hajtott 
állami törvény szempontjából nézzük. 

Az 1868. évi LIIÍ. t.-cz. 23. §-a kötelezi a városokat, 
a melyek valamely vallásfelekezet czéljaira a házipénztár-
ból segélyt nyújtanak, hogy abban igazságos arányban 
a többi felekezeteket is részesítsék. 

A fővárosnak az utolsó népszámlálás szerint van, 
a katonaságot nem számítva, 703,448 lakosa, ebből 
427,112 róm. kath., 276,336 pedig más vallású. Miután 
a főváros a róm. kath. vallás czéljaira 1907-re 883,129 
koronát vett fel a költségvetésbe, a lélekszám arányá-
ban a többi felekezeteknek 538,000 korona járna. Ád 
azonban a főváros a többi felekezeteknek összesen 178,400 
koronát, tehát 359,600 koronával kevesebbet, mint a 
törvény szerint kellene. 

Távol áll tőlünk azt követelni, hogy a róm. kath. 
egyház indokolt szükségletei fedezéséről gondoskodás 
ne történjék. Nem ezt akarjuk mi, hanem csak azt, hogy 
a róm. kath. egyház szükségletei az egyenlőségi elv 
szemmeltartásával nyerjenek kielégítést. 

A róm. kath. egyház hívei az egyházi szükségletek-
hez jóformán külön egyházi adóval nem járulnak hozzá. 
Nem azért, mert nem akarnak hozzájárulni, hanem azért, 
mert ez így lett berendezve. A városi lakosság az egyházi 
adótól legtöbb helyen teljesen mentes, az egyház összes 
szükségleteit a közadóból a városi pénztár fedezi. Falu-
helyen megterhelik ugyan a szegény népet a párbérrel, 
de a hiányt nem a kath. egyház gazdag alapjából, nem 
a püspök és káptalanok feles jövedelmeiből pótolják, 
hanem a más vallásúaktól haj t ják be dologi teher 
czímén. A hol ez a behajtás nehézségbe ütközik, a községi 
elöljáróság által szavaztatják meg a r. kath. egyház és 
iskola szükségleteit és az úgynevezett „községileg aver-
tált párbér" jogczímén adóztatják meg a protestáns 
lakosságot. 

f Az eddigiekkel bebizonyítottuk, hogy az 1848. évi 
XX. t.-cz. 2. §-ában kimondott elv még nincs teljesen 
végrehajtva és hogy ezen elvnek elismerése még nem 
egyszersmind az elvnek végrehajtása. 

A nehézségek, a melyekbe ezen sérelmek orvos-
lása ütközik, csak a helyzet félreértésén alapulnak. 
Mihelyt megjön a belátás, hogy a vallásfelekezetek 
közötti jó egyetértés minden magyarnak közös érdeke, 
csak egy kis jóakarat kell hozzá, hogy ezek a viszonyok 
az igazságnak megfelelően rendeztessenek. Elvi kijelen-
tésekkel azonban a dolgon segíteni nem lehet, ós azért 
a dolognak oly elintézésébe, mint ezt Nagyméltóságod 
leirata tartalmazza, bele nem nyughatunk. Nagyméltóságod 
válasza nagy elégületlenséget fog kelteni az egész ország-
ban és ha Nagyméltóságod az egyenlőség elvének 
tényleges megvalósításától továbbra is elzárkóznék, az 
sajnosan dokumentálná a közvélemény előtt, hogy az 
ország ezen elv megvalósítását a kormánytól nem 
várhatja. 

Ezt a feltevést elutasítjuk magunktól ós erősen 
bízunk abban, hogy Nagyméltóságod belátva azt, hogy 
a jognak tisztelete a magyar állam fennállásának leg-
erősebb alapja, ós hogy egy erős és hatalmas Magyar-
országot nem szabad gyöngíteni az által, hogy a vallás-
felekezetek közötti béke az ezt veszélyeztető súrlódások 
által megzavartassók, erős kézzel maga meg fogja tenni 
a kezdeményezést az 1848. évi XX. t.- cz. 2. §-ában ki-
mondott elvnek végrehajtására. 

EgyházfelszerelŐ és oltárépitö mü-
intézet. Úr asztalterítők, kelyhek, 

borkancsók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi-utcza 41. 



ISKOLAÜGY. 
A nem állami tanítók fizetésrendezésére 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása a 

képviseló'házban. 
A törvényjavaslat tárgyalása, a húsvéti szünet után, 

f. hó 4-én vette kezdetét a képviselőházban. A javaslat 
ellen már a húsvéti szünet előtt is folyt a nemzetiségi 
agitáczió. A szünet alatt pedig egymást érték a nemzeti-
ségi népgyűlések, a melyeken a képviselőház nemzeti-
ségi képviselői és a nemzetiségi egyházak papjai, tanárai 
és tanítói vitték a vezető szerepet. Nem csoda tehát, 
ha a javaslat tárgyalásánál a nemzetiségi képviselők 
nagyobb bátorsággal, sőt vakmerőséggel támadtak a 
magyar nemzeti érdekeket szolgáló rendelkezések ellen, 
hátuk mögött érezvén a saját maguk által felbujtogatott 
és félrevezetett tömeget. Mikor e sorokat írjuk, néhány 
rövid beszédű más felszólalóktól eltekintve, szinte kizáró-
lag csak nemzetiségi és néppárti szónokok zagyva és 
hazafiatlan beszédei ostromolják a javaslatot és követelik 
annak visszavonását. Tele a szájuk panasszal a magyar 
sovinizmus és a nemzetiségek erőszakos elnyomatása 
miatt. Pedig az a türelem, a mellyel a képviselőház 
beszédeiket hallgatja, s az a vakmerőség, sőt arczátlan-
ság, a mellyel a magyar nemzetet a saját házában 
támadni, gyalázni merik, a legvilágosabb bizonyítéka 
beszédeik hazugságának. A hazugságok azonban, bár-
mily orczátlanul lépnek is fel, csak hazugságok marad-
nak s a javaslatból törvény leend. 

A javaslatot Vertán Endre előadó ismertette s 
ajánlotta elfogadásra. 

Hozzá legelsősorban Molnár János apát, néppárti 
képviselő szólalt hosszabb beszédben. A javaslatot még 
általánosságban sem fogadja el, mert sérti az egyházi auto-
nómiát és burkoltan az iskolák államosítására törekszik. 

Molnár János beszéde után gr. Apponyi Albert 
szólalt fel, a helyzet tisztázása végett. Molnár felszóla-
lása azt a hiedelmet kelthetné, mintha a magyar r. kath. 
főpapság elvileg ellene volna a javaslatnak. Ez nem 
úgy van, mert a főpapság elvileg nem ellenzi azt, csupán 
oly változtatásokat kiván, a melyek a javaslat alapelveit 
nem sértik. 

Erre a felszólalásra Molnár apát úr igen különös 
riposztot adott, azzal a kijelentéssel, hogy ha a magyar 
püspöki kar azt a véleményt adta is a javaslat felől, a 
mit a miniszternek adott, az nem jelent semmit, mert 
az csak az opportunizmus szüleménye; Róma azonban 
más véleményen van és reá nézve ez az utóbbi a köte-
lező. Ezzel a kijelentéssel a napilapok is foglalkoztak 
már, erősen tiltakozván a benne jelentkező fekete inter-
naczionalizmus ellen ; legközelebb azonban mi is vissza 
fogunk térni reá, hogy a r. kath. jóhiszemű autonomis-
táknak s magának gr. Apponyi Albertnek is felnyissuk 
a szemét az ultramontán elvek és törekvések meglátha-
tása végett. 

Simkó Józsefnek a javaslatot pártoló beszéde után 
Polit Mihály nemzetiségi képviselő beszélt s többszöri 
elnöki figyelmeztetés után határozati javaslatot nyújtott 
be, a melyben a javaslatnak a napirendről levétetését 
és a vallás- és közoktatásügyi miniszternek arra utasí-
tását kérte, hogy az egyházi főhatóságok előzetes meg-
hallgatása után egy újabb, olyan javaslatot nyújtson be, 
a mely csakis a néptanítók járandóságára vonatkozzék. 

A f. hó 5-diki ülésen Meczner Béla szólt a javaslat 
mellett, csupán azt kívánva, hogy az idősebb tanítókról 
is történjék fokozottabb gondoskodás a korpótlékok 
segítségével. Erős támadást intézett az oláh nemzetiségi 
képviselők állásfoglalása ellen, rámutatva arra, hogy míg 
ezek látszólag a tanítói javadalmak fokozását kívánják, 
addig főpapjaik a miniszterhez beadott memorandumban 
épen a javadalmak fokozását kifogásolják. 

Erre a leleplezésre Goldis László, a következett 
nemzetiségi képviselő szinte olyanformán replikázott, 
mint Molnár József, t. i. megtagadta az oláh képviselők-
nek az oláh püspökökkel való szolidaritását s hosszabb, 
zagyva beszéd után határozati javaslatot terjesztett be, 
a mely szerint új javaslat készíttessék az egyházi főható-
ságok előzetes meghallgatásával s a javadalmi kiegészí-
tések az évi költségvetésekbe beillesztve bocsáttassanak 
az egyházi főhatóságok rendelkezésére. 

A f. hó 6-diki ülésen Marjay Péter, ref. papkép-
viselő szólalt fel a javaslat mellett. Azzal a felekezeti 
tanítók minden igényét kielégítettnek nem látja ugyan, 
de mégis haladást lát benne. Megérdemelt módon támadta 
azután Molnár apát urat, tiltakozván az ellen, hogy a 
magyar kultúrpolitikában bármely idegen hatalomnak, 
vagy épen a római pápaságnak az akarata legyen a döntő. 

Manojlovics szerb nemzetiségi képviselő ellenezte 
ugyan a javaslatot, de látszólag inkább csak pedagógiai 
szempontból, hangoztatván, hogy a szerbeknek nincs 
kifogásuk a magyar nyelv intenzívebb tanítása ellen, 
de azt ne követeljék, hogy a magyar nyelv legyen a 
nemzetiségi iskolák exisztencziájának az alapföltétele. 

Leitner Adolf demokrata elvileg az iskolák államo-
sítása hívének vallotta magát ; de egyelőre elfogadta a 
javaslatot és megérdemelt leczkéztetésben részesítette a 
hetvenkedő nemzetiségi képviselőket. 

Az ülés további érdemleges részét Popovics György 
nemzetiségi képviselő zagyva, csupán az idő kihúzására 
szánt beszéde töltötte ki. 

A f. hó 7-diki ülést két nemzetiségi képviselő 
beszélte k i : Vajda-Vojvoda Sándor és Szkicsáh Ferencz. 
Hogy Vajda Sándor mit beszélt, ott sem az elnök, 
sem a gyorsírók nem hallották, a mennyiben a nemzeti-
ségi honatya jónak látta oly hátulról és oly suttogva 
szólani, hogy csak a vele egy húron pendülő nemzeti-
ségi képviselők érthették. A mint az Országgyűlési 
Tudósító másnapi számából s a Vojvoda úr által beadott 
idézetekből kitűnt, egyebet sem tett Vojvoda úr, mint a 
végtelenségig czitált a javaslatból, az előtte szólottak 
beszédeiből s felolvasott egy olyan, a magyar nemzetet 



vérig sértő oláh verset, a melyet ha értettek volna a 
képviselők, Yojvoda úr bajosan vitte volna el sértetlenül 
a bőrét a képviselőházból. Végül határozati javaslatot 
nyújtott be, a melyben azt kívánta, hogy miután a javas-
lat az ország alaptörvényeinek legnagyobb részét hatályon 
kívül helyezi, annak elfogadtatása esetén utasíttassék a 
kultuszminiszter oly törvényjavaslat beterjesztésére, a 
melyben hitelesen jelöltessenek meg az ország alap-
törvényeinek még nem abrogált intézkedései. 

Szkicsák Ferencz nemzetiségi képviselő pedig, min-
den komolyságot nélkülöző beszéde útján azt javasolta, 
hogy a törvényjavaslat vétessék le a napirendről és a 
kultuszminiszter arra utasíttassék, hogy az egész kormány -
nyal egyetértve olyan törvényjavaslatot nyújtson be, a 
mely a kötelező állami biztosítást mondja ki, oly képen, 
hogy a biztosítás eszközlésével a tanítók bízassanak meg 
s ezen működésük ellenében a biztosítási alap terhére 
adandó jutalékok képezzék a fizetések kiegészítő részét. 

A f. hó 9-diki ülés elején Pop-Csicső István nemzeti-
ségi képviselő melegítette fel a már nagyon is ismeretes 
nemzetiségi felekezeti kifogásokat. Az ülés többi részét 
pedig a Vojvoda Sándor által felolvasott, illetve a naplóba 
becsempészett, a magyar nemzetet gyalázó vers ügyének 
a tárgyalása töltötte ki. A ház ebben akképen határozott, 
hogy Vojvoda urat a maga nyilvános igazolására szólítja 
fel ; ellenkező esetben pedig megrovásban fogja részesíteni. 

BELFÖLD. 

A ref. egyetemes konvent ülései. 
A ref. egyetemes konvent f. hó 9-én kezdte meg 

ülésezéseit Budapesten, a ref. főgimnázium dísztermében. 
A tárgysorozat második pontja Kun Bertalan lelkészi 
elnök helyettesítéséről szólott, mindnyájunk szomorúsá-
gára jelezve, hogy agg pátriárkánk, a kit magas korával 
együttjáró testi gyengesége zsinatunk legutolsó üléseiről 
elmaradni kényszerített, most sem képes elnöki szókét 
elfoglalni. 

A mikor azonban a tagok összesereglettek, örömmel 
láttuk azok között megjelenni Kun Bertalan püspököt 
is. Az erős lélek még a gyenge testet is megerősítette, 
csakhogy ott lehessen a konvent fontos tanácskozásain. 
S az az imádság, a mellyel a kifejtendő munkálkodásra 
Isten áldását kérte az ősz püspök, bizonyságot tett a 
felől, hogy jóllehet a test már gyenge, de a lélek még 
erős Kun Bertalanban és annyi hosszú esztendő után 
is még mindig csak egy eszme lelkesíti: egyháza javá-
nak kötelességei hű teljesítése által való munkálása. 

Az imádság elhangzása után fel is használta az 
alkalmat Antal Gábor dunántúli püspök arra, hogy a 
konvent nevében a legszívélyesebben üdvözölje Kun 
Bertalant, aki Isten kedvező kegyelméből életének 91-dik 
esztendejét tölti s 40 és fél éve viseli a püspöki hivatalt. 
A meleg hangú s őszinte szeretetből és tiszteletből 

fakadt üdvözlő beszédet a konvent egész terjedelmében 
jegyzőkönyvébe iktatta, — valamint Kun Bertalannak 
amaz ünnepélyes kijelentését is, hogy a míg Isten neki 
erőt ad, addig teljes odaadással fogja szolgálni egyháza 
nagy érdekeit. 

A konvent az 1907—1909. évekre újra alkottatván, 
a megalakulás formalitásain esett át az ülés legelső 
sorban is. Ideiglenes jegyzőkül Sass Bélát és Molnár 
Bélát alkalmazván, a rendes és póttagok vétettek számba, 
majd pedig a jegyzői kar választatott meg. Megválasz-
tattak lelkészi részről: Sass Béla és Radácsi György, 
világi részről: dr. Nagy Dezső és dr. Segesdy Ferencz. 

Ezután a konventi bizottságok alakíttattak meg; 
majd pedig megválásztattak a rendes és a rendkívüli 
fegyelmi bizottság tagjai. Rendes fegyelmi birák lettek: 
Antal Gábor, dr. Bartók György, dr. Darányi Ignácz, 
gr. Degenfeld József, Fejes István, Mezey Albert, Széli 
Kálmán, Molnár Béla, dr. Nagy Dezső, Radácsi György; 
— póttagok: Dóczi Imre, Szilády Áron, Czike Lajos, 
dr. Baksa Lajos, Deésy Gyula. — Rendkívüli fegyelmi 
birákká választattak: Szilády Áron, dr. Yécsey Tamás, 
Baksay Sándor, dr. Darányi Ignácz, dr. Nagy Dezső, 
Antal Gábor, gr. Tisza István, Molnár Béla, dr. Bartók 
György, Simó Lajos, Mezey Albert, Deésy Gyula, 
Kenessey Béla, Fejes István, br. Vay Béla, Széli Kálmán, 
Sass Béla, gr. Degenfeld József, György Endre, Dóczi 
Imre, Dávidházy János és dr. Baksa Lajos. 

Gr. Tisza István, Radácsi György és dr. Baksa 
Lajos, újonnan megválasztott birák nyomban letették a 
gyűlés színe előtt hivatali esküjöket. 

Br. Bánffy Dezső elnök bemutatta a dunántúli 
egyházkerületnek a f. hó 30-án tartandó, főgondnok-
beiktató-közgyűlésre meghívó levelét, a melynek alapján 
a konvent ki is mondta, hogy gondoskodni fog a be-
iktatáson való hivatalos képviseltetéséről. 

Hogy az önkéntes jelentkezés alapján alakuló 
bizottságok megalakulhassanak, az elnökség az ülést 
20 perezre felfüggesztette, a melynek letelte után Sass 
Béla jegyző tett jelentést a bizottságok összealkottatá-
sáról. A jelentés tudomásul vétele után a gyűlés ismét 
felfüggesztetett, hogy a bizottságok megválaszthassák 
elnökeiket és előadóikat. Ez megtörténvén, az újból 
megnyitott ülésnek bejelentetett, hogy a közjogi bizottság-
elnökévé dr. Darányi Ignácz, előadójává dr. Nagy Dezső, 
—- a közigazgatási bizottság elnökévé dr. Bartók György, 
előadójává Mády Lajos, — az iskolaügyi bizottság elnökévé 
Antal Gábor, előadójává Dóczi Imre, — a misszióügyi 
bizottság elnökévé gr. Degenfeld József, előadójává 
Dávidházy János, — a tökesegélyzö bizottság elnökévé 
gr. Degenfeld József, előadójává Széli Kálmán válasz-
tattak meg. 

Megalakittatott ezenkívül az egyet, tanügyi bizottság 
is, s elnökévé Antal Gábor, előadójává Dóczi Imre 
választatott meg. Azután pedig megválasztották a két 
prot. egyházat közösen érdeklő ügyek tárgyalására hiva-
tott bizottságba Baksay Sándort, dr. Darányi Ignáczot, 



Ádám Kálmánt, Antal Gábort, gr. Tisza Istvánt, Molnár 
Bélát, dr. Bartók Györgyöt, br. Bánffy Dezsőt, Simó 
Lajost, Kun Bertalant, Meczner Bélát, gr. Degent'eld 
Józsefet, Széli Kálmánt, Sass Bélát és dr. Baksa Lajost. 

Mindezen, az alakuláshoz tartozó ügyek elintézése 
után tért csak reá az ülés a tnlajdonkópeni munka megkez-
désére. Ennek első pontját a közalapi végrehajtó bizottság-
nak Kenessey Béla által előterjesztett jelentése képezte-

A jelentés szerintjl905. decz. 31-én 22,410 K. 86 f. 
maradt hátralékban az évi járulékokból. A kivetett ösz-
szegnek Dimamellék 12, Dunántúl 6V2» Tiszáninnen V/2 , 
Tiszántúl 25, Erdély 5%-ával maradt hátralékban. Bevétel 
volt 1906-ban 613,123 K 61 f., — kiadás ugyanannyi, 
ebből azonban 328.655 K 36 f. tőkésítés. A közalap 
vagyona 1906. decz. 31-én 3.510,200 K volt, a Jordán-
alapé 199,510 K 16 f., a kettőé együtt 3.809,710 K 
16 fillér. — Az elfogadott költségvetési tervezet szerint 
1907-ben tőkésítésre fordítanak 80,484 K 32 fillért, 
missziói segélyekre 42,932 K 30 fillért, a lelkészi özvegy-
árva-gyámintézetre 32,193 K 73 fillért, egyszersmin-
denkori segélyekre 25,565 K 38 fillért, tőkesegélyekre 
127,978 K 83 fillért, kiegyenlítésekre 12,782 K 69 fillért. 
Az összes kiadás tehát 321,937 K 25 fillérben irányoz-
tatott elő. 

Az amerikai magyar egyházmegye gyülekezetei 
részéről beküldött 137 K 10 fillér közalapi járulékot a 
konvent nem fogadtajel, nehogy ezáltal bárminemű köte-
lezettséget láttassék vállalni az amerikai magyar gyüle-
kezetek közalapi segélyezését illetőleg. 

Szentendre újból kérvényt intézett a konventhez 
az iránt, hogy a Jordán-alap kamatait, addig, míg meg-
erősödik, kizárólag neki adja ki. A konvent azonban, 
daczára annak, hogy a szentendrei egyház bejelentette, 
hogy kérelme elutasíttatása esetén polgári pert fog 
indítani a konvent ellen, mégsem teljesítette a kérelmet. 

A bizottság előterjesztése alapján a konvent meg-
állapította az egyszersmindenkori segélyeket. Az erre 
vonatkozó részletes kimutatást külön közöljük; itt rövi-
den csak annyit jegyzünk fel, hogy ezen a czimen a 
Dunamelléken 5 gyülekezet 3700, a Dunántúl 18 gyüle-
kezet 5150, Tiszáninnen 14 gyülekezet 5200, Tiszántúl 
20 gyülekezet 5909, Erdélyben 34 gyülekezet 6000 kor. 
segélyben részesült. 

Báró Bánffy Dezső indítványára a konvent kimond-
ván, hogy a zsinati költségek fedezésére szolgáló kerü-
leti járulékokat jövőre évenként a kerületek közigazgatási 
segélyéből egyszerűen le fogják vonni, — az első napi 
ülés véget ért. 

A második napi „ülés, annak tudomásul vétele 
után, hogy a parókhiális könyvtárbizottság elnökeivé 
Baksay Sándor és dr. Puky Gyula választattak meg, — a 
lelkészi özvegyárva-gyámintézet végrehajtó bizottságának 
a jelentését, majd ezzel kapcsolatban az orsz. ref. lel-
készi nyugdíj- és özvegyárva-gyámintézet ügyrendjére 
és végrehajtására vonatkozó javaslatot vette tárgyalás 
alá, Szőts Farkas előterjesztése mellett. 

Az özvegyárva-gyámintézetnél 1906. decz. 31-én 
a kivetett járulékokból 24,035 K 21 fillér maradt hát-
ralékban. Hátralékban maradt a kivetett járulékokból 
Dunamelléken 26, Dunántúl 46, Tiszáninnen 10, Tiszántúl 
26, Erdélyben 5°/ 0. Az intézet vagyona volt 1906- decz. 
31-én 2.004,400 korona. Az 1906. évi szaporulat 103,741 
kor. 66 f. Özvegyeknek és árváknak kifizetett az intézet 
1906-ban 180,441 K 02 fillért. 1907. évre segélyezendő 
lesz 343 özvegy és 311 árva, összesen 194,874 K 22 
fillérrel. A folyó évi bevételi előirányzat 316,126 K 37 
fillért mutat. Ugyanennyi a kiadás is, ebből azonban 
110,826 K 39 fillér tőkésítés. 

A gyámintézettel kapcsolatban tárgyalta a konvent 
az amerikai magyar egyházmegye lelkészeinek az intézet 
kebelébe felvétetésére vonatkozó kérelmét. Teljesítette 
is, bizonyos kikötések mellett. így meghatározta, hogy 
az amerikai lelkészek a konvent elnöksége útján fognak 
érintkezni a gyámintézettel és viszont; hogy a lelkészi 
javadalom igazolása a konventi elnökség által történik ; 
a javadalomnak minden dollárja két koronával vétetik 
egyenértékűnek; azok a lelkészek, a kik hazulról mentek 
ki és a gyámintézetbe már a belépési járulékot be-
fizették, csak a magasabb javadalmazás különbözete után 
fizetik a belépési járulékot, az évi járulékot azonban, a 
folytonosság helyreállítása végett, a közbeeső hiányzó 
évekre is kötelesek megfizetni. 

A felsőnyéki lelkészi javadalom tévesen megálla-
pított összegét rektifikálta a konvent és a lelkésztől, 
1906-tól kezdve már a helyesbített javadalmi összeg után 
szedi be a járulékot. 

Miután a zsinat intézkedése szerint a lelkészi özvegy-
árva-gyámintézet egyesíttetett a lelkészi nyugdíjintézet-
tel, a konvent a lelkészi özvegyárva-gyámintézet eddigi 
végrehajtó-bizottságát megszüntette s annak helyébe egy 
új, öt tagból álló bizottság megalakítását mondotta ki. 

Ezután a lelkészi nyugdíj- és özvegyárva-gyám-
intézet ügyrendjére és a törvény végrehajtására vonatkozó 
javaslat tárgyalása következett, a mi egészen ki is töl-
tötte a második napi ülést. A konvent a bizottsági 
javaslatot, némi csekély módosításokkal, általánosságban 
és részleteiben is elfogadta. Referens. 

(Folyt, köv.) 

A f.-zempléni ref. egyházmegye lelkész-
értekezlete és közgyűlése. 

A f.-zempléni ref. egyházmegye lelkészi kara f. hó 
3-án Sátoraljaújhelyen tartotta meg értekezletét, Hutka 
József esperes elnöklete alatt. 

Legfontosabb tárgya volt a lelkészértekezletnek az 
országos lelkészegyesület tárgyában való állásfoglalás. 
Ez ügynek Sütő Kálmán egyházmegyei aljegyző, illetve 
értekezleti jegyző volt az előadója. Szépen csoportosított 
érveivel kimutatta, hogy országos lelkészegyesületre igenis 
nagy szükség van. Péter Mihály gálszécsi lelkész, egyház-
megyei főjegyző indítványára kimondatott, hogy az elő-



adó érveit az értekezlet magáévá teszi, az országos 
lelkészi egyesület eszméjét elfogadja. Az értekezlet azután 
Péter Mihály és Sütő Kálmán lelkészeket választotta 
meg és küldötte ki a Budapesten tartandó országos 
lelkészi kongresszusra. 

Második tárgya volt a lelkészértekezletnek Hubay 
Bertalan azon indítványa, hogy mondassék ki, miszerint 
a szorosan vett theologiai tudományokból is tartassanak 
az értekezleten felolvasások, még pedig oly módon, hogy 
az értekezlet jelölje ki a tárgyat, s azzal egy tagot bízzon 
meg. Az értekezlet az indítványt nem tette magáévá, mert a 
mi lelkészértekezletünk inkább a cura pastoralis és a 
társadalmi kérdések területén szeretne és akar ismozogni. 

Harmadik tárgyul volt kitűzve azon, a tiszáninneni egy-
házkerület által az egyházmegyékhez véleményezés végett 
áttett kérdés, hogy a Bocskay-emlékre begyűlt pénzek 
mire volnának legezélszerűbben fordíthatók? Alólirott 
indítványára kimondotta a lelkészértekezlet, hogy ha mind 
az öt egyházkerületből begyűlt pénzek együtt kezeltetné-
nek, akkor leghelyesebb volna s legméltóbb Bocskay 
emlékéhez, ha ezen tőke kamataiból évről-évre a Prot. 
írod. Társaság kiadásában megjelenő népies kiadások 
előállítási költségei fedeztetnének, ha pedig tiszáninneni 
egyházkerületünk maga kezelné a területén összeszedett 
pénzösszeget, azon esetben a tőkének a kamatait évről-
évre egy oly egyháznak adnánk ki, a hol a reversalis-
statisztika a legszomorúbb képet mutatja, és a kiutalt 
pénzekből imakönyveket, prot. szellemű iratokat vennének 
és osztanának ki a gyülekezeti tagok között. 

Más, de kevésbbé fontos ügyekkel is foglalkozott 
a lelkészértekezlet. 

Délután a közgyűlést előkészítő ülés volt. Másnap 
tartatott meg az egyházmegyei közgyűlés a lelkészlakon 
levő tanácsteremben, Dókus Ernő gondnok és Hutka 
József elnöklete alat t ; ezelőtt a-zonban istentiszteleten 
voltunk. Dókus Ernő gondnok rövid üdvözlő beszéde és 
a szokásos megalakulás után Dókus László tanácsbíró 
tette le a hivatalos esküt, kit a világi főjegyzői székből 
emelt a közbizalom a tanácsbirói állásba. Székét szép 
beszéddel foglalta el. 

Ezután az esperes olvasta fel jelentését, mely hű 
képe az egyházmegye legközelebbi történetének. Jegyző-
könyvbe foglaltatik. 

E jelentés szerint az egyházmegyében oly tünetek, 
a melyek aggodalomra adnának okot, elő nem fordultak, 
sőt inkább a lelkészek, tanítók buzgón végzik hiva-
talukat ; a hitélet, szemben a sok helyt tapasztalható közö-
nyösséggel, elég szép képet mutat, a minek oka abban is 
rejlik bizonyára, hogy az idegen nyelvű és más fele-
kezetűek közé ékelt lelkek, a tapasztalt nyomás folytán 
inkább megőrzik rugalmasságukat, öntudatukat. A hitélet 
a buzgó templomlátogatásban, az adakozásokban és épít-
kezésekben nyilatkozik. 10 év lefolyása alatt alig van oly 
egyházközség, melyben templom, iskola vagy paplak 
nem épült volna. Sőt legtöbb olyan, a melyekben az 
összes épületek újonta emeltettek fel. 

Meleg szavakkal emlékezett meg az esperes az 
elhunyt Hegedűs Sándorról. Özvegyéhez részvétiratot 
fog intézni egyházmegyénk. Úgyszintén Tisza Istvánt, 
dunántúli főgondnokká történt megválasztatása alkalmából, 
szívből üdvözli. 

Forró köszönetet szavaztunk Fejes István sátoralja-
újhelyi lelkész, tb. esperesnek, a ki nagy és értékes 
könyvtára theologiai irányú műveit a sátoraljaújhelyi 
lelkészi könyvtár részére ajánlotta oda. 

Ezek után kezdetét vette az egyes egyházak ügyei-
nek tárgyalása. A ki ismeri egyházmegyénk életét, az 
jól tudja, hogy oly belkörű dolgok ezek, melyek a távo-
labbiakat, mint a kik közé tartoznak e lapok olvasói is, 
nem igen érdekelhetik. Azért azon hitben élek, hogy ezeket 
bátorsággal mellőzhetem. 

Csak annyit jegyzek még meg, hogy a körülbelül 
50 pontból álló tárgysorozat aránylag gyors letárgyalá-
sának a szabatos és pontos előkészítésen kívül az volt 
az egyik főoka, hogy — a mi ugyan kevés helyen lehet 
így — az egyházmegyei gondnok a gyűlés előtt minden 
aktát áttanulmányozott, minden tárgyról világos áttekin-
téssel bírt, a mely körülmény természetesen rendkívüli 
módon megkönnyítette a tárgyalást és az ú j gondnok iránti, 
különben is általános rokonszenvet még mélyebbé tette. 

Délben közebéd volt, melyet Dókus Ernő gondnok 
adott az egyházmegyei közönség részére. 

Péter Mihály, papi főjegyző. 

Közalapi egyszersmindenkori segélyek. 
I. Dunamellék. 

Újpest 1200, Szánk 1000, Gödöllő 600, Pócsvárad 
500, Vértes-Acsa 400, összesen 3700 korona. 

II. Dunántúl. 
Kisláng 1200, Dáka 1000, Hajmáskér 600, Rátót 

500, Nagypeszek 100, Felső-Alsó-Várad 200, Rinyaszent-
király 100, Somogyhatvan 100, Gige 200, Csertő 100, 
Dunamocs 100, Sáregres 200, Szombatfa 100, Mezőlak 
100, Héregh 100, Naszály 150, Kisbér 100, Bana 200, 
összesen 5150 korona. 

III. Tiszáninnen. 
Ungvár 1200, Rakacza-Szend 1000, Borsod-Geszt 

600, Barka 500, Nagybózsva 200, Tarcza-Vajkócz 100, 
Karcsa 200, Tarczal 200, Nagybári 200, Nagyráska 100, 
Páskaháza 200, Alsószuha 200, Zádorháza 200, Szirén-
falva 300, összesen 5200 korona. 

IV. Tiszántúl. 
Remete 1200, Martinka 1000, Felsőfalu 600, Báka 

500, Szolvva 500, Gut 100, Tivadar 300, Csetfalva 100, 
Fugyivásárhely 200, Jéke 200, Tiszaigar 300, Kaplony 
100, Papos 100, Csécse 100, Géberjén 100, Gyügye 
100, Hermánszeg 100, Komlódtótfalu 100, Szamosbecs 
100, Ura 100, összesen 5900 korona. 



V. Erdély. 
Nagysomkút 1200, Noszoly 1000, Lecsmér 600, 

Marossolymos 500, Marosillye 60, Karácsonfalva 100, 
Rákösd 60, Gerezsd 100. M.-Gyerőmonostor 100, Magyaró-
kerek 60, Magyarfodorháza 60, Somlyóújlak 100, Pánczél-
cseh 100, Komlód 100, Unoka 200, Szászludvég 100, 
Rigmány 200, Csóka 100, Fintaháza 80, Szentsimon 60, 
Nyárádszentimre 60, Gógán 60, Maroscsapó 100, Mike-
falva 60, Szászvessződ 100, Mihályfalva 60, Dombos 100, 
Árvátfalva 100, Ábrányfalva 60- F.-Boldogfalva 100, 
Szentlászló 60, Kőröspatak 100, Orbai-Telek 100, Karatna 
60, összesen 6000 korona. 

Ezeken felül Gyergyó-Borszék, mint fürdőhely, ima-
házépítésre kapott az 1907—1909. évekre 200 - 2 0 0 , 
összesen 600 koronát. 

KÜLFÖLD. 

Az amerikai magyar ref. egyházak jövője. 

Az „Amerikai Reformátusok Lapja" f. évi első 
számában „Új esztendő" bevezető czikkében foglalkozik 
az amerikai magyar reformátusoknak a hazai egyházhoz 
csatlakozása kérdésével, mintegy alkalmat adva e kérdés-
hez hozzászólásra másoknak is. Én is bátorságot veszek 
magamnak, hogy emez aktuális kérdéshez, úgyis mint volt 
amerikai, úgyis mint hazai lelkész hozzászólhassak. 

Ismeretes, nemcsak az amerikai, hanem a hazai 
egyházi és világi sajtó előtt is az az áldatlan harcz, a 
mely odaát, az oczeánon túl boldogulásukat kereső reform, 
magyar honfitársaink között évek óta dúl, a mely testvér-
harcz romboló hatással van a hitéletre, midőn az egy czélra 
törekvő erőket szétforgácsolva, a magyar református nevezet 
szégyenére egymás megsemmisítésére törekesznek, s az 
egyik Kéfásénak, a másik Pálénak vallja magát, holott 
pedig az összetartásra odakünt is oly nagy szüksége volna 
a magyarnak; egynek kellene lenni a haza-, fa j - és 
hitrokoni szeretetben. 

Tudvalevő dolog ezen lap olvasói előtt, hogy 
magyarországi egyetemes egyházunk, az odakünt dúló 
testvérharczról értesülve, s az amerikai magyar reform, 
lelkészeknek egy már korábbi kérelmét teljesítve s ki 
akarva terjeszteni reájuk is atyai gondoskodó szeretetét, 
az ellentétek kiegyenlítése czeljából elküldötte követeit, 
legelsőben is gróf Dégenfeld József tiszántúli egyház-
kerületi főgondnok, majd a pápai ref. theol. akadémia 
tanára, dr. Antal Géza, és legközelebb Bede László 
máramarosszigeti főgimn. vallástanár személyében, azzal 
a szeretetteljes izenettel, hogy fogadják el az édes 
anyának feléjök nyújtott kezét; hogy ne mondják azután 
magukat sem Kéfásénak, sem Pálénak, hanem legyenek 
egyek, a magyarországi reform, egyházé, mint a kinek 
szárnyai alól bocsáttattak ki az élet utaira. 

Voltak, a kik a hívó szót szívesen vették és a 
feléjök nyújtott kezet elfogadva, ma már ismét ahhoz a 

testhez tartoznak, a melyről leszakadtak. De fájdalom, 
vannak és pedig a nagy rész, a kik nem hallgatva meg 
a hazai egyház hívó szózatát: idegen misszió szolgálatába 
állottak. 

Hiába, a hazai egyház legmesszebb menő áldozata 
daczára, olyan megoldási módot még nem sikerült találni, 
a mely a nem csatlakozottakat jobb meggyőződésre birva, 
egy zászló alá sorakoztatná. És mi lehet a valódi ok, a 
mely lehetetlenné teszi ezt? Ebben a tekintetben eltérők 
a vélemények. Hivatkoznak a hálára, mellyel tartoznak a 
régebben segítő amerikai egyháznak. Igaz, hogy a hála 
legszebb virága az emberi szívnek ; dehát azok a nem 
csatlakozott, hazai készültségű lelkészek, felszenteltetésük 
alkalmával nem kötelezték-e magukat a hazai anyaszent-
egyház szolgálatára ? Szent esküvéssel kötelezték, de azt 
képesek most megszegni, csekélyes önző érdekekből, 
személyes okokból. Mert hát tulajdonképen az egész be 
nem csatlakozásnak ez az egyedüli rugója. Az a sokat 
hangoztatott hála, az amerikai állami törvényekre hivat-
kozás, mind háttérbe szorulnak. 

A mikor hazafias, nemzeti czélról van szó, akkor 
a személyi érdekeknek háttérbe kellene szorulniok. S nem 
elszomorító-e, hogy azok a hazai theologiát végzett 
lelkészek a legdühösebb ellenségei a hazai anyaegyház 
által megindított mozgalomnak V Különösen a presbiterián 
misszió alatt működők azok, a kik készek Ezsauként 
egy tál lencséért eladni elsőszülöttségi jogukat. És ha 
ez még sokáig így tart, az amerikai magyar refor-
mátusság sírja meg lesz ásva az ilyen presbiteriánussá 
lett papok kezei által; mert az a megtévesztett, félre-
vezetett nép képes lesz árúba bocsátani lelkiismeretét, 
hitét, azért, hogy az egyház fentartására ne kelljen 
áldoznia. 

De messze is tértem tulajdonképeni tárgyamtól, 
mivel nem az a szándékom, hogy a csatlakozás elcsépelt 
kérdésével pro avagy kontra foglalkozzam ; csupán csak 
egy dologra akarok kiterjeszkedni : Kalassay pittsburgi 
lelkész azon terveire, a melyeket az „Amerikai Refor-
mátusok Lapjá"-ban felszínre hozott Első tervezésében 
az az eszme, hogy a mostani két egyházmegye olvadjon 
össze, dicsérendő, mert ez már egy lépés volna a békés 
együttműködéshez, s az sem lehetetlen, hogy ezáltal egy 
magyar egyházkerületet lehetne szervezni. De azt már 
részemről nem tartanám egészséges dolognak, hogy „jogi-
lag a magyar egyházhoz tartozzék, de ennek a jognak 
gyakorlását engedje a Reformed Church in the U. S.-nek, 
ós ez az egyházkerület évről-évre jelentést tegyen a 
konventnek s három évenként a Reformed Church generál 
synodjának és azután ez az egyházkerület a konvent ós 
generál synod által megerősített törvények szerint kor-
mányoztassék". Hát ezt én lehetetlenségnek tartom, mert 
egy nyereggel két lovat ülni nagyon bajos, s ez nem 
volna czélra vezető dolog. Ha magyarok vagyunk és 
azok akarunk tovább is maradni és pedig magyar 
reformátusok: akkor legyünk igazi magyar reformátusok 
s ne tűrjünk semmiféle idegen beavatkozást. Igaza 



van teljesen a konvent világi elnökének, báró Bánffy 
Dezsőnek, a ki feltétlenül követeli — nemzeti czélokból 
is — hogy a magyar református egyházak szakadjanak 
ki az idegen denominatióból. 

Azt pedig, hogy az említett formában megalakult 
egyházkerület anyagi és erkölcsi segélyezését a hazai 
egyház vállalja magára, vagyis a hazai egyház adjon min-
dent, csak azért, hogy a tej színét leszűrve egy idegen, 
csak a savóját adja oda az áldozatokat hozó magyar 
egyháznak : arról beszélni is felesleges. 

Dömény Zoltán. 
(Vége köv.) 

EGYHÁZ. 
Lelkószválasztások. A Jcis-hartai ref. gyülekezet 

Keck Endre dobanovcei missziói lelkészt, — a yyönki 
ev. gyülekezet Miihl Sándor kuczurai lelkészt, — a szem-
laki ref. gyülekezet Balogh Gyula miskolczi segédlelkészt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Lelkészkikftldés. A konventi elnökség az amerikai 
magyar ref. egyházmegye kötelékébe tartozó mount-carmeli 
tót-magyar gyülekezet lelkipásztorául Kinsele Miksa 
ujbanovcei missziqi lelkészt küldötte ki. 

Lelkészbeiktatás. Bakó Józsefnek, Nagykörös új 
lelkészének, a nagy Filó Lajos utódjának beiktatása 
f. hó 7-én ment végbe a ref. templomban, melynek min-
den helyét megtöltötte az áhítatos közönség. A beiktatási 
ünnepélyen részt vettek Benedek László pándi lelkész, 
egyházm. tanácsbiró, a ki az egyházmegye esperese nevé-
ben végezte a beiktatást; Mészáros János kecskeméti 
ref. lelkész, Györffy Balázs és Szabó József kecskeméti 
főgondnok, Szűcs Kálmán lajosmizsei lelkész, Barabás 
Béla és dr. Molnár Albert országgyűlési képviselők. 
A beiktató beszéd végeztével megtartotta Bakó József 
beköszöntő beszédét, melyben papi működése irányelveit 
ismertette. Az istentisztelet végeztével a presbitérium 
díszgyűlést tartott, melyben az új lelkészt Patonay Dezső 
lelkész és dr. Kökény Dezső főgondnok az egyháztanács, 
Mészáros János a kecskeméti egyház, Szalag Gyula igaz-
gató a főgimnáziumi, H. Kiss Kálmán a képezdei tanári 
kar, Papp Gedeon tanító a tanítói testület nevében üdvö-
zölték. Felolvasták Baksay Sándor püspök, Ádám Kálmán 
esperes, a czeglédi és jászberényi egyházak, Wekerle 
Sándor miniszterelnök, Darányi Ignácz miniszter s egy-
házkererületi főgondnok üdvözlő leveleit és sürgönyeit. 
Délben közebéd volt a főgimn. tornacsarnokában, hol 
számos felköszöntőben üdvözölték az uj lelkipásztort. 

Egyházmegyei közgyűlések. A felsöszabolcsi ref. 
egyházmegye f. hó 17—19 napjain tartja meg tavaszi 
közgyűlését Nyíregyházán, a következő tárgysorozattal: 
1. április 17-én d. u. 3 órakor a szokásos előértekezlet 
tartatik meg; 2 április 18-án d. e. 8 órakor egyház-
megyei közgyűlés; 3. április 19-én d. e. 9 órakor egy-
házmegyei bírósági ügyek tárgyalása. A közgyűlés főbb 
tárgyai: 1. Az esperes időszaki jelentése. 2. Zsinati kép-
viselői jelentések. 3. Közalapi bizottság jelentése. 4. Jelen-
tés a vagyonleltárakról és költségvetésekről. 5. Időszaki 
bírósági tagok választása. 6. Küldöttségek, egyházak, 
egyesek kérvényeinek tárgyalása. 7. Egyházmegyei pénz-
tárnok választása s a rendes időben beérkezendő ügyek, 
tárgyak s kérvények felett való intézkedés. — A nagy-
bányai ref. egyházmegye f. hó 25—26. napjain Nagy-
bányán fogja megtartani tavaszi közgyűlését. 

Diószegi Sámuel emlékezete. Az idén van száza-
dik évfordulója annak, hogy Diószegi Sámuel, a tudós 
debreczeni ref. lelkész és tanár kiadta Magyar füvész-
könyv czímű művét, a melyet sógorával, Fazekas Mihály 
főhadnaggyal, a Ludas Matyi szerzőjével együtt írt meg 
s a mely az első magyar rendszeres növénytan volt. 
A Természettudományi Társulat növénytani szakosztálya 
márcz. 22-én délután ünnepies ülés keretében ülte meg 
ezt a nevezetes dátumot az Akadémia üléstermében, 
nagy és disztingvált közönség jelenlétében. A debreczeni 
kollégiumot Barcsa János és Török Péter tanárok kép-
viselték. Az ünnepélyt Klein Gyula műegyetemi tanár 
nyitotta meg, a ki hangsúlyozta, hogy a Füvészkönyv 
szerzői voltak a legelsők, a kik tisztán tudományos 
czéllal írtak magyar nyelven növénytant. Ezután Barcsa 
János olvasta fel Diószegi életrajzát. Kimerítően ismer-
tette, hogy miképen lettek Diószegi és Fazekas Mihály 
botanikusokká. Ennek okát abban látja, hogy Debreczen-
ben a botanikának, részint nyomtatásban megjelent, részint 
kéziratban levő számos emléke volt és hogy Debreczen-
ben a XVIII. század végén nemcsak az irodalom, hanem 
a tudományosság is hálás talajra lelt. A Debreczenben 
jelenleg is meglevő kollégiumi füvészkert is Diószegi 
hatása alatt keletkezett. A nagy tetszéssel fogadott, 
emlékbeszéd után Thaisz Lajos botanikai szempontokból 
ismertette a Füvészkönyvet. Majd dr. Csapodi István 
nyelvészeti szempontból méltatta a százados művet s 
kiemelte, hogy Diószegiék, az akkori rohamos és a magyar 
nyelvet sok esetben egészen felforgató nyelvújítással 
szemben, jó nyelvérzókkel, a nép nyelvének és a régebbi 
irodalomnak felhasználásával, nyelvészeti szempontból 
is értékes munkát végeztek. Az ünnepélyt Klein Gyula 
elnök zárószavai rekesztették be. 

Kitüntetett lelkész. Nagy Gedeon diósjenői ref. 
lelkészt, a drégelypalánki egyházmegye esperesét, az 
egyházi és iskolai közélet terén szerzett érdemei jutal-
mául, a király a Ferenez Józsefrend lovagkeresztjével 
tüntette ki. 

Főgondnoki beiktatás. Tisza István grófnak, a 
dunántúli ref. egyházkerület újonnan választott főgond-
nokának ünnepélyes beiktatása f. hó 30-án lesz Pápán. 
A beiktatási ünnepélyre vonatkozólag a kerületi főjegyzői 
hivatal a következő hivatalos programmot bocsátotta k i : 
1. Április 29-én kivonulás az 5 és fél órakor érkező 
gyorsvonathoz* főgondnok úrnak s a vele érkező vendé-
geknek fogadása végett. 2. Április 29-én este 8 órakor 
ismerkedés a Grijff-szálló nagytermében. 3. Április 30-án 
délelőtt 10 órakor a ker. közgyűlés megnyitása a pápai 
hitrokonok templomában. 4. Alakulás. 5. Jelentés a fő-
gondnok választásról a vonatkozó jegyzőkönyv felolva-
sásával. 6. Küldöttség kinevezése főgondnok úrnak a 
gyűlésbe leendő meghívására. 7. Püspök úrnak az eskü 
letevésére felhívó beszéde. 8. A 37. dics. I. versét é n e k l i ^ 
az egész gyülekezet. 9- Főgondnok úr eskütétele. 10. -
Főgondnok úr üdvözlése a kerület nevében. 11. Fő-
gondnok úr válasza az üdvözlésre/fl2. j Küldöttségek 
tisztelgése, melynek sorrendje a jelentkezések után fog 
megállapíttatni. 13. Záróbeszéd. 14. Közebéd délután 
2 órakor a Griif-szálló nagytermében. 

Lelkészértekezlet. A felsőbaranyai ref. egyház-
megye siklósvidéki lelkészi köre f. hó 3-án Siklóson 
tartotta meg értekezletét Iványos Soma nagyharsányi 
lelkész elnöklete alatt. Belkörű ügyeken kívül tárgyalta 
a gyűlés az orsz. ref. lelkészegyesület kérdését és el-
határozta a mozgalomhoz való csatlakozást. A megtar-
tandó kongresszuson a lelkészi kör Iványos Soma által 
fogja magát képviseltetni. A kongresszus helyéül Pécset 



ajánlották, időpontjául pedig az aratás utáni időt. Tár-
gyalták a három milliós újabb államsegély kérdését is, 
s az volt a vélemény, hogy ez nem fogja fedezni a 
szükségleteket, mivel a kimutatások sok helyen hibás 
alapon készültek. Felkérték egyébként az egyházmegyét, 
hogy hasson oda, hogyha már több segélyt nem nyer-
hetünk, a nyerendőből legelső sorban az egyházi adó-
reform szükségletei fedeztessenek. Végül szükségesnek 
ítélték, hogy — miután az új zsinati törvények azt meg-
engedik — a kerületi jegyzőkre és tanácsbirákra nézve 
a tízéves tisztújítás behozassék. 

Egyházmegyei választások. A felsőszabolcsi ref. 
egyházmegye lelkészi aljegyzőjévé ifj. Oörömbei Péter 
mándoki lelkészt választotta meg. — A nagykárolyi ref. 
egyházmegyében a mult héten bontották fel az esperesi 
és az egyik lelkészi tanácsbirói tisztre beadott szavaza-
tokat. Abszolút többséget egyik jelölt sem nyert s így az 
esperességnél szűkebb körű szavazás lesz Berey József 
nagyecsedi és Havas Gyula börvelyi lelkészek, a tanács-
biróságnál pedig Tukacs Lajos és Király István között. 

A debreczeni ref. egyházmegye f. hó 4—5. nap-
jain tartotta meg tavaszi közgyűlését Debreczenben. 
A gyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a derecskei népes 
gyülekezet lelkészi állása két papságra osztassék. Fog-
lalkozott a gyűlés az orsz. ref. lelkészegyesület tervével 
is. Az egyesület megalakítását szükségesnek ítélték s 
kimondották, hogy abba az egyházmegye be fog lépni. 

Szeretetvendégség. A budapest-zuglói ref. egyház-
rész helyibizottsága, úgy erkölcsi, mint anyagi tekintetben 
szépen sikerült szeretetvendégséget rendezett f. hó 7-én. 
Az est erkölcsi sikeréhez a sok szép és változatos ének-
és zeneszámon kivül különösen hozzájárult Szilassy 
Aladár szabad előadása a budapesti ref. egyház életéből. 
Krdekesen, vonzóan rajzolta meg azt a 30 évet, mióta 
ő is ez egyház tagja, felmutatván a lassú, de folytonos 
fejlődést és erősödést, s azon czélokat, melyek a bpesti 
egyházban a közeljövőben megvalósításra várakoznak. 
Jellemzően magyarázta az áldozat jelentőségét. Ha az 
egyház, vagy embertársaink javára munkálkodunk, ha 
a közjó oltárára akár testi, akár lelki erőinkkel, vagy 
anyagiakkal adózunk, ha e munkánkban az Isten és 
emberek iránti tiszta szeretet vezet : azt nem tekinthet-
jük áldozatnak, mert az nekünk jóleső örömet., belső 
boldogságot szerez. Igen szép volt Csűrös István biblia-
magyarázata Dávidról és Sémeiről. A hirtelen fellobbanó 
haraggal szembeállítja a nyugalmat, a dühös boszúállás-
sal a készséges megnyugvást. Majd dr. Fleischer Gyula 
szólt röviden : „mindenkor örüljetek" bibliai szavak alap-
ján; ugyancsak ő mondott imát is, áldást kérve az Isten 
országa érdekében híven sáfárkodó munkásokra. A szeretet-
vendégség 80 koronát jövödelmezett. 

Harcz az egy gyermekrendszer ellen. Baranya 
vármegye törvényhatósága legutóbb tartott évnegyedes 
rendes közgyűlésén jelentős és a többi törvényhatóság 
által is követésre méltó szocziálpolitikai javaslattal fog-
lalkozott. Benyovszky Móricz grófnak, a vármegye főis-
pánjának kezdésére ugyanis a vármegye elhatározta, 
hogy minden lehetőt megtesz a dunántúli és különösen 
a baranyamegyei magyarság között föllépett egygyennek-
rendszer korlátozására. E czélból a törvényhatóság köz-
ségről-községre összegyűjteti az egy gyermekrendszerre 
vonatkozó Összes népszaporodási, gazdasági, népéleti, 
szocziologiai adatokat, hogy így ezt a szövevényes, más-
más helyen különböző okokból pusztító társadalmi beteg-
séget a maga egészében megismerhessék. Koszits Kamill 
alispán vezetésével az egész tisztikar, a jegyzőkkel 
együtt, nagy lelkesedéssel és szívesen vállalkozott a 

nehéz és fáradságos munkára, mely egyelőre az adatok 
összegyűjtéséből fog állani, hogy azután helyenkint 
különböző konkrét javaslatokkal léphessenek föl. A mun-
kálatokat egy erre a czélra kiküldött nagybizottság végzi, 
a melynek előadója Buday Dezső dr., árvaszéki tb. ülnök 
és egyetemi magántanár. A nagyfontosságú akcziót a 
legmelegebben üdvözöljük, s hisszük, hogy annak támo-
gatására a legszívesebben fogják szolgálataikat felaján-
lani a baranyai papok ós tanítók is. 

I S K O L A . 

Az Országos Ref. Tanáregyesület f. évi közgyűlé-
sét május hó 22. és 23. napján Kolozsvárt tartja meg, 
kapcsolatban az ottani ref. kollégium 300 éves jubileumá-
val. A tanáregyesület elnöksége, a mint a Debr. Prot. 
Lap írja, már elkészítette a közgyűlés programmját, 
melyet a kolozsvári rendezőbizottsággal közölt. Ennek 
jóváhagyása után azonnal kinyomatja és szétküldözi az 
elnökség a közgyűlési meghívót, a kollégiumi ünnepély, 
az egyesületi közgyűlés, az ezzel kapcsolatos dolgok és 
az ezt követő erdélyi kirándulások részletes programm-
jával együtt. 

EGYESÜLET. 

Tájékoztató. 1. A „Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság" és a „Tiszántúli Ref. Egyházi Értekezlet 
Hajdúböszörmény városa és a hajdúböszörményi reform, 
egyház együttes meghívása folytán, ez évi közgyűlését. 
Hajdúböszörményben tartja, mely alkalommal a „Magyar 
Evangéliumi Belmissziói Egyesület" is összejövetelt tart. 
A jelentkező tagok elszállásolásáról s a vasúttól a városba 
szállításáról a helyi rendezőbizottság gondoskodik. Fel-
kéretnek tehát a tisztelt tagok, hogy 1907. május hó 
1-ső napjáig a hajdúböszörményi református lelkészi 
hivatalhoz czimzett tudósításukban szíveskedjenek jelezni, 
hogy Hajdúböszörménybe melyik vonattal érkeznek s 
kivánják-e, hogy elszállásolásukról gondoskodva, legyen ? 
Óhajtandó volna, hogy az együttes ünnepélyes fogadtatás 
megejthetóse czéljából a vendégek jún. hó 1-sŐ napján a dél-
utáni félhat órás vonattal érkeznének — 2. A fent említett 
testületek elnöksége a keresk. minisztériumnál közbenjárt, 
hogy a gyűlésre utazó tagok a M. Á. V. vonalain kedvez-
ményes jegyet nyerhessenek. Az igazolványokat a helyi 
református lelkészi hivatal fogja idejében kézbesíteni. — 
3. Június hó l én este 6 és fél órakor a Mag}ar Protestáns 
Irodalmi Társaság közgyűlése a városház nagytermében, 
ugyanakkor a Tiszántúli Ref. Egyh. Értekezlet közgyűlése 
a főgimn. nagytermében, — 4. Június hó 1-én este 
8 órakor ismerkedési estély lesz a Beregszászi vendéglő 
termében. — 5. Június hó 2-án reggel 8 és fél órakor 
gyülekezés a városháza földszinti tanácstermében, a hon-
nan a tagok együttesen mennek a közelben eső Bocskay-
téri templomba, hol az ünnepi istentiszteletet 9 órakor 
a M. P. I. T. ós a T. T. R. E. É. együttesen tartják. — 
6. Ugyanazon napon, templom után, a Bocskay-szobor 
leleplezésének ünnepsége. — 7. Ugyanazon napon déli 
2 órakor a város által adadó társasebéd. Az ebédjegyeket 
a vendégek az étkezőhelyiségben helyükbe hordva veszik 
át. — 8. Ugyanazon napon délután 4 órakor a Magyar 
Ev. Belmissziói Egyesület összejövetele a városháza nagy-



termében. — 9. Június 3-án reggel 9 órakor a M. P. I. T. 
és T. T. R. E. É. együttes díszgyűlése a Kossuth-téri 
templomban. — 10. Ugyanazon napon 12 órakor a ref. 
egyház által adandó bucsúebéd. — 11. A részletes pro-
grammot a tagok saját egyesületüktől külön kapják. — 
Hajdúböszörmény, 1907. április 3. — A hajdúböszörményi 
rendezöbizottság. 

GYÁSZROVAT. 

Vörös Pál, a tihanyi ref. gyülekezet lelkipásztora, 
f. hó 7-dikén elhunyt. 

Dr. Freysinger Lajos, kir. tanácsos, kir. közjegyző, 
Vácz város díszpolgára, Pest vármegye közigazg. bizott-
sági tagja, városi képviselő, a dunamelléki ref. egyház-
kerület világi jegyzője, a pesti ref. egyházmegye tanács-
birája, a váczi ref. egyház presbitere, életének 56-ik 
évében, rövid betegség után, Váczott elhunyt. Mind a 
dunamelléki kerület, mind a pesti egyházmegye, mind 
a váczi gyülekezet sokat veszített a kiváló ember el-
hunytával. 

Legyen áldott emlékezetük ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Hibaigazítás. Távollétem folytán a lap két utóbbi 
számát nem magam korrigálván, bennök értelemzavaró 
sajtóhibák maradtak. így a 14. számban, Sass Béla czikké-
ben, a 211. oldal 2-dik hasábjában, a felülről számított 
16-dik sorban „dicasteriarum" — dicasteriorum helyett; 
— a 212. oldal 1-ső hasábjában, az alulról számított 8-dik 
sorban „inxta" — iuxta helyett; — ugyanezen hasáb 
alulról számított 7-dik sorában, az exhibeantur szó után 
pont, a vonás helyett; — ugyanezen oldal második hasáb-
jában, az alulról számított 24-dik sorban „pro suprema 
inspectine" — pro superinspectione helyett. A hibákat, 
az író kívánságának is megfelelőleg, ezennel helyre-
igazítjuk. Szerk. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át látjuk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia, vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyeredmé-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánljuk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J. orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. * 

A Bór- é s Líthíon-fartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik veseba jokná l , a húgyhólyag 
bánta lmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Hzini/c- l.ipóczl Salvatorforrás-vállalat 

iiiidupe.it, V., Jturlol{rakpart S. 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é l i f ü r d ö k ú r a 

a S Z E N T ^ L U K A C S - F Ü R D Ő B E N . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermál is-fürdök, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

• 1 = • merítő prospektust küld ingyen a  

Szt-Lukács-fiirdő igazgatósága Budapest-Budán. 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
Zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkflU töltést is szállít • 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget, a Szerk. 



HIRDETÉSEK. 

I X M I P A R - U T C Z A 4 s z . < 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

hai*mániuiYiokat 
mindkétrendszerszerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ES TÁRSA 
Budapest, X.̂ , Delej-utcza II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

P i a n i n ó k . 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

MffiEMUBI 
i — fermésatttéfMé̂ Es 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél , 
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

Első magyar dragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

MÜLLERJÁNOS 
M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII., Csömöri-űt 50. 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Ezen czégtáblán is -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül ánisítiatnak 
eredeti SINGER varró-

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 1 • 
ügyelni, bogy kelli 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV. , U j v i l á g - u t c z a 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

„ IV. , Muzeum-körut 27. ,, VH., Kirá ly -utcza 52 
„ VI . , Teréz-körut 21. „ II., F ő - u t c z a 15. 

Újpest: Árpád-u . , Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: S z é c h é n y i - u . l í 

Halász H u b e r t 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt ezement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, ezement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

G A N Z - f é l e 
ty Villamossági Részvénytársaság 

LEOBERSDORF BUDAPEST 
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

s y 
* 

Elektromos világítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és 
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst-
emésztő készülékek. Vízszűrők. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 évi = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak p f rész le t f ize tésre is! - ^ f 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VIL, Erzsébet-Körűt 29. 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
árak! 

^ M M m M M M M M M M M M M M M m m m M M M ^ 
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ODEON Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyeb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
E g y e t e m - u t c z a 5 . s z á m . 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

V i l á g h í r ű 

FONOTIPIA AVE MARIA orgonakiséret és 
hegetíü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Huss, 
Oresto Luppi stb. leghirneve-

sebb művészektől. = müvészhanglemezek 
Margit olasz királynő udvari szállítói. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n í u m g y á r o s 
cs. és kir. ndvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az x 8 8 j . é v i k i á l l í t á s o n « N a g y d í s z o k l e v é l * és 
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l ) ) , a z 1 9 0 4 . é v i v e s z -
p r é m i k i á l l í t á s o n a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , a z o n -

k í v ü l s z á m t a l a n k i t ü n t s t é s é s e l i s m e r é s . 
K é s z í t k e l l e m e s é s t ö m ö r h a n g ú , l e g i o b b é s l e g -
ú j a b b r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . E l v á l l a l j a v í t á s o k a t 
é s á t a l a k í t á s o k a t . K i s e b b o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n -
n a k . Szo l id m u n k a é s j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k 
j ó s á g á t m i s e m b i z o n y í t j a i n k á b b , m i n t a z , h o g y 
a g y á r a l a p í t á s a ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a l e t t 

m e g r e n d e l v e é s k é s z í t v e . 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 

Orgonaópítési műintézet . 

Hieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VIL, Garay-ntcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolesóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 3.0 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
feeltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását piér-
sékeH árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 



Gerenday fl. és Fia 
= szobrászok. = 

E l s ő o r s z á g o s a n s z a b a d a l m a z o t t 
s í r e m l é k m ű - g y á r o s o k . Úrasz ta lok , 

k e r e s z t e l ő - m e d e n c z é k ! 
T e r v e z e t e k e t d í j né lkül küldünk. 

Főüz le t , i roda é s m ű t e r e m : 
BUDAPEST,VI I . , R á k ó c z i - ú t 90. 

Alapíttatott ^ 
ect*', az 1848. évben. 

|p848|| IFENNÁLLF 

Mechanika. Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 

Ü
nép-, közép- és fe lső iskolák számára . 

E R D É L Y É S S Z A B Ó 
t a n $ z e r H é s z í t o i n t é z e t e , 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. Árjegyzékek és köl tségvetések ingyen és bérmentve . 
A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR c s . ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 8 , 1 6 6 . 

I KÁLLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER I • hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá a ján l ja s a j á t gyárában készült , el ismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- cs fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó-gerenda!m
btmeiy 

hegedű, gordonka , beil lesztése után 
sokkal jobb , erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe l i a n g f o k o z r í - s r o r e m l a j a -

v í tássa l 4 fr t . 
Kezesség minden egyes hangszerné l . 

Legnagyobb gyár és raktár 

Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
ta tok. Iskolával 30 forinttól 

feljebb. 
Az összes hangszerek jav í tása kü-
lönleges, szaksze rű pon tosságga l , 
ju tányos á r b a n ; kezesség minden 

egyes hangszerné l . 
Ár jegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, k ívánat ra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 

A ki t e h á t v a l ó d i Kál la i „ G l ó -
r i a " m o t o r t a k a r v e n n i , a z 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 
s z a k é r t ő c z é g h e z . ^ * ^ ^ ^ ^ 

I E 3 I a s z n á . l t g ő z c s é p l ő - k é s z l e t e i k : c s e r é * b © i s - v é t e t -
= = = = = n e k . — T e s s é k á r l a p o t k é r n i . — 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . 

A v a l ó d i Kál la i - fé le „ G L Ó R I A " m o -
t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n =: 

B u d a p e s t , V I . N a g y m e z ő - u . 4 3 . 
s z á r i a la t t l é t e z n e k . 

T e s s é k a p o n t o s c z í n i r e ü g y e l n i J 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „ G L Ó R I A " b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
te i t 3-5 évi részletfizetésre 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője : 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélf ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez-
ményben része-
sül. —• Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Hirdetési d í j a k : 

Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal , . 10 kor . 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő ; 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Ká lv in - té r 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e lől izclés i és h i rde tés i d í jak stb. 

in tézcndól t . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

! . Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 f i l l é r . 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Az egyházak állami támogattatása és a prot. egyházak igényei. Hamar István. — Iskolaügy. A nem 
állami tanítók fizetésrendezésére vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása a képviselőházban. — B e l f ö l d : A ref. egyetemes 
konvent ülései. Referens. — Lelkészértekezlet! közgyűlés. Szuhay Benedek. — K ü l f ö l d : Az amerikai magyar rof. egy-
házak jövője. Dömény Zoltán. — Régiség . Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János, r— 
I r o d a l o m . — E g y h á z . - I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t , - r H i r d e t é s e k . 

Az egyházak állami támogattatása és a 
prot. egyházak igényei. 

IX. 
A f. évi 14-dik számban ugyané czím alatt 

írt czikkemet azzal végeztem, hogy az államsegé-
lyezésnek olyan újabb módját kellene megtalálnunk, 
a mely mellett nemcsak attól a nyomorúságtól 
szabadni hatnánk meg, hogy a nemzetiségi egy-
házakkal együtt egy kalap alá vonatván, miattok 
egyházi és iskolai autonomiánk újabb és újabb 
részleteit vagyunk kénytelenek feláldozni, hanem 
attól a veszedelemtől is, hogy egy radikális egy-
házpolitikai irányzat túlsúlyra jutása esetén az 
állami támogattatástól is eleshetünk s erre támasz-
kodó intézményeink romba dőlhetnek. 

Miként szabadulhatnánk meg ettől a nyomorú-
ságtól s ettől a veszedelemtől ? Sokat gondol-
koztam már felette, a mióta az állami támogattatást 
s azzal kapcsolatban egyházunk életét figyelemmel 
kisérve, látom az emelkedés helyett a hanyatlást, 
az erők szabad kifejtése helyett a megkötöttséget. 
A meggyőződés, a melyet gondolkozásom ered-
ményeképen leszűrtem, meglehet, hogy kritizálható, 
s a megoldás, a melyet annak megfelelőleg helyes-
nek látok, meglehet, hogy nem látszik könnyen 
keresztülvihetőnek; de mégis kifejezést adok neki, 
annyival is inkább, mivel báró Bánffy Dezsőnek, 
a középiskolai tanárok személyi pótlékára vonat-
kozó miniszteri intézvény alkalmából a kultusz-

miniszterhez intézett feliratából úgy látom, hogy 
gondolataim az övéivel lényegileg megegyeznek. 

Igényeinket az állami támogattatást illetőleg 
eddigelé a felekezeti egyenlőségből folyó egyenlő 
elbánás elvére alapítottuk. Ezt az elvet hangsúlyoz-
zuk akkor is, a mikor az 1848. XX. t.-cz. végre-
hajtását követeljük. Ebből az elvből indultak ki 
a kormányok is, valahányszor csak segélyt nyúj-
tottak. Az egyenlő elbánás elve azonban, ha támo-
gattatáshoz juttatott is, de meg is nyomorított 
bennünket. Megnyomorított, mert ama szomorú 
tény következtében, hogy a törvényesen bevett és 
egyenlőknek minősített felekezetek között vannak 
olyanok is, a melyek részint egyházi, részint nemzeti-
ségi okokból ellenőrzésre szorulnak: a kormányok, 
a természetes állam-raisonból kifolyólag, a segély-
nyújtást mindig olyan feltételekhez kötötték, a mely 
feltételek egyházi és iskolai függetlenségünk újabb 
és újabb feláldozását tették szükségessé! 

S a míg a felekezeti jogegyenlőségre támasz-
kodó egyenlő elbánás elvére helyezkedünk, mint 
alapra, a helyzet nem is fog megváltozni, mert az 
állami érdekek megváltoztatni nem engedik. Változ-
tatni a helyzeten csak akkor lehet, ha a felekezeti 
jogegyenlőség elvétől elválasztjuk az állami támo-
gattatás körében az egyenlő elbánás elvét; mert 
hiszen ez a két elv nem egymásnak logikai folyo-
mánya és nem elválaszthatatlan, hanem két függet-
len dolog, a melyeknek nem szükséges feltétlenül 
karöltve haladniok és egymássál feltétlen kapcso-
latban érvényesülniük. 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

9Fónagy-féle Dustless'-szel 
a t i i d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43, szám alatt. 
O v a l i o d j u i i b u t r t n z a t o l . t ó l . ™ U t a s í t á s o k i n g y e n . 



Más dolog a szabad vallásgyakorlat tekintetében 
való egyenjogúság és viszonosság, s más az állami 
támogattatásban való egyenlő elbánás. Egy modern 
államban szabad vallásgyakorlatot, egyenjogúságot 
és viszonosságot nyerhet minden vallásfelekezet, a 
mely hit- és erkölcstanában semmi olyat nem tanít, 
a mi a közerkölcsiségre és az állami rendre nézve 
veszedelmes lehetne. Mint bevett felekezet meg-
nyerheti az állami jogvédelmet s intézményei ki-
képzésében és fentartásában az állami hatalom 
külső támogatását. Ebből azonban még egyáltalában 
nem következik az, hogy ha az állam jónak látja 
valamelyik felekezetet anyagi támogatásban is része-
síteni, akkor a jogi egyenlőség és viszonosság 
alapján, minden többi, törvényesen bevett felekezet 
aránylagosan egyenlő anyagi támogatást követel-
hessen. E kettőnek az összefoglalása, illetőleg 
összezavarása igen könnyű, s a tapasztalat azt 
mutatja, hogy ez meg is történt az államsegélye-
zés körében, nyomorúságára, veszedelmére épen 
azoknak a felekezeteknek, a melyek épen nem 
szolgáltak reá arra, hogy az állani által, a mely-
nek mindenkor támogatói voltak, megnyomorít-
tassanak. 

Boldogult Kovács Albert, a ki politikusnak, 
egyházjogásznak is volt olyan kiváló ember, hogy 
nézete kellő súllyal essék a fontba, mint tanítványa 
s mint tanárkollegája előtt is többször hangoztatta, 
hogy a helyes egyházpolitika csak az lehet, a 
meíy jogi tekintetben egyenlő elbánásban részesít 
ugyan minden törvényesen bevett vallásfelekezetet, 
az állami anyagi támogatás tekintetében azonban 
azt is mérlegeli, hogy egyik s másik törvényesen 
bevett felekezet mily mértékű valláserkölcsi, kultu-
rális és nemzeti szolgálatokkal működik közre az 
állam konszolidálása és felvirágoztatása munkájá-
ban, és ahhoz képest nyújtja az anyagi támogatást. 
A legoktalanabb egyházpolitika pedig az, a mely 
a jogi egyenlőség és viszonosság elvét átviszi, min-
den megszorítás nélkül, az anyagi támogatás terére 
is, s a míg látszólag egyenlő elbánásban részesíti 
az összes törvényesen bevett felekezeteket, a való-
ságban a nemzetfen tartó egyházakat teszi tönkre 
és a nemzet és az állam ellenségeit erősíti. 

Nálunk, a mióta csak megkezdődött az egy-
házak állami támogatása, nem a Kovács Albert 
szerint helyes, hanem a szerinte helytelen egyház-
politika érvényesült. S ennek nyomorúságait s 
veszedelmeit fájdalmasan érezhetik a magyarországi 
protestáns egyházak, de legfőképen a református 
és az unitárius egyházak. Az egyenlő elbánás elve 
egy kalap alá szorította őket oláhval, szásszal, 
tóttal, rácczal, s a végeredmény az egyházi és 
iskolai autonomia olyan átlyuggatása lőn, hogy 
valósággal keresnünk kell, hol áll még fenn bástyá-
inkból egy-egy darab. S ha az államsegélyezésnek 

eddig gyakorolt rendszere továbbra is fenmarad, 
ha épen mi nem is, de utódaink meg fogják érni 
azt, hogy az autonomia, a melyre oly büszkén és 
lelki nyugalommal szoktunk hivatkozni, csak a 
türelmes papiroson van meg, de voltaképen, az 
életben és az államhoz való viszonyban nem maradt 
meg belőle semmi sem. 

Mi volna tehát a teendő? E tekintetben az 
első helyes lépést megtette már a ref. zsinat, a 
mikor kimondotta, hogy a ref. egyház, egyházi és 
iskolai szükségei fedezése körül a magyar állam-
mal szemben támasztható igényeit nem egyedül 
az 1848. XX. t.-czikknek 3-dik szakaszából szár-
maztatja, hanem ama szolgálatokból is, a melyeket 
a magyar állam és a magyar nemzet érdekében 
századokon át önerején teljesített. Ezt az első lépést • 
azonban követnie kell a másodiknak is. S ez a 
második annak nyilt, önérzetes kijelentése, hogy 
a jogi teljes egyenlőség és viszonosság nem jelent-
heti egyszersmind az anyagi támogattatás körében 
való teljesen egyenlő elbánást; tehát, a mikor 
egyházunk az állam támogatását igényli, akkor jog-
gal megköveteli, hogy a támogatás mértékének és 
mikéntjének megállapításánál azok a nemzeti és 
kulturális szolgálatok vétessenek figyelembe, a 
melyeket századokon át önerején teljesített. 

Ezt azonban nemcsak egy deklaráczióban kell 
kifejezni, hanem el kell ismertetni a kormánnyal 
és a törvényhozással is; mert csak ebben az eset-
ben lehet elérni azt, hogy a magyar protestáns 
egyház nemcsak a támogatás mértékét, hanem 
feltételeit, módozatait illetőleg is olyan külön 
elbánásban részesüljön, a mely mellett mind az 
autonomia megmaradhat, mind pedig egyházunk 
és intézményeink exisztencziája biztosítva lehet. 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 
A nem állami tanítók fizetésrendezésére 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása a 

képviselőházban. 
Az április 10-diki ülésen, a napirend előtt Vajda-

Vojvoda Sándort hívta fel az elnök a inaga igazolására. 
Es a tisztelt oláh honatya, sok kerteígetes és a maga 
mentegetése után ünnepélyesen megkövette a házat a 
magyargyalázó vers felolvasása, illetve annak a naplóba 
becsempészése miatt. A ház meghallgatta ugyan a men ; 

tegetőzést; azt azonban teljesen kielégítőnek nem talál-
ván, a legszigorúbb eljárást alkalmazta Vojvoda úrral 
szemben, t. i. jegyzőkönyvi megrovásban részesítette, 
elrendelte a napló kiigazítását, sőt az ez ügyben tartott 
zárt ülésen egyenesen azt a véleményét fejezte ki, hogy 
a magyarfaló oláh le fogja magára nézve vonni a követ-



kezményeket, vagyis lemond mandátumáról. A kiben 
azonban annyi szemérem sincs, mint Vojvoda úrban, 
attól ilyen gavallér dolgot nem igen lehet várni, a mint 
hogy nem is mondott le mind e inai napig sem. Sajnos, 
hogy az ilyen alakokkal szemben nincs erősebb eszköze 
a képviselőháznak, mint a jegyzőkönyvi megrovás. 

A nyilt illés további folyamán Szontagh Andor, 
Simonyi-Semadan Sándor és Kollár Márton szólaltak 
fel. Szontagh határozottan visszautasította Szkicsák 
Ferenez aina rágalmát, mintha a magyar ev. egyház, 
különösen pedig annak püspökei pártpolitika szolgála-
tában állanának. A javaslatot, a mely ugyanazon ideálo-
kért küzd, mint a magyar protestantizmus, a tárgyalás 
alapjául elfogadja; kívánja azonban annak a fizetés-
különbségnek a megszüntetését, a mely az állami és 
nem állami tanítók javadalmazásánál fenforog. 

Simonyi-Semadan Sándor a néppárt nevében jelen-
tette ki a javaslatnak a tárgyalás alapjául elfogadását. 
Ezzel a néppárt egyházi tekintetben bizonyos konezesz-
sziókat tesz ugyan, de szívesen megteszi azt a nemzeti 
ügy érdekében. Kívánta azonban a korpótlék arányosabb 
beosztását és a kántori fizetések fel nem számítását. 

Kollár Márton tót nemzetiségi képviselő azt pana-
szolta fel, hogy a felvidék egyetlen középiskolájában sem 
tanítják a tót nyelvet; pedig az szép, gazdag nyelv és 
még az angyalok is azon dicsérik az égben az Istent. 
A javaslatot, a mely sérti a felekezetek autonómiáját, 
nem fogadja el. 

Április 11-én, mint a törvény által megállapított 
hivatalos ünnepnapon, nem tartott ülést a képviselőház. 
A 12-diki ülésen Melczer Vilmos a szászok álláspontját 
fejtette ki a javaslattal szemben. Hangoztatta, hogy a 
szászok nem zárkóznak el a magyar nyelv tanulása és 
tanítása elől, sőt azt szükségesnek ítélik. A javaslat által 
sem nemzetiségüket, sem egyházi autonómiájukat- nem 
érzik megsértve. Miután azonban a javaslat a magyar nyelv 
ügyében túlzó követelésekkel áll elő, azt nem fogadja el. 

Ezután gróf Apponyi Albert szólalt fel és hosszabb, 
a javaslattal szemben felhozott ellenvetések összességére^ 
kiterjeszkedő beszédet mondott. Rámutatott arra, hogy 
ő az állami és nem állami tanítók végső fizetése között 
eddig fenforgott 1200 korona különbözetet 400 koronára 
szállította le. A még megmaradó különbözet kiegyenlí-
tése jobb jövőre kell hogy maradjon, miután az állam 
pénzügyi helyzete jelenleg nagyobb áldozat hozatalát 
nem engedi meg. Az iskolafentartóknak különben is 
meg van adva a lehetőség arra nézve, hogy a különb-
séget, az államsegély alább szállása nélkül, elenyész-
tessék. Ha a különbséget az állam szüntetné meg, az 
újabb öt és fél millió, a kántori jövedelmek figyelmen 

kívül hagyásával történő rendezés pedig öt millió 200 
ezer korona, összesen tehát körülbelül 11 millió korona 
újabb teherrel járna. A korpótlékok más beosztása szin-
tén újabb költséget eredményezne; mindennek daczára 
sem zárkózik el az elől, hogy a részletes tárgyalás során 
e tekintetben némi módosítás tétessék; valamint az elől 
az óhajtás elől sem, hogy a 200 koronás rendkívüli 
személyi pótlékok legelső sorban a legrégibb tanítók 
kompenzácziójára fordíttassanak. A mi a felekezeti auto-
nomia sérelmét illeti, a miniszter ítélete szerint erről 
nem lehet szó, ha csak az autonomiát valami olyannak 
nem kívánjuk tekinteni, a melynek örve alatt az állami 
érdekek érvényesülését lehetetlenné akarjuk tenni. 

A javaslat intézkedései a magyar nyelv intenzivebb 
tanítása ós a hazafias szellem ápolását illetőleg nem 
sérthetik a nemzetiségeket. Ilyen intézkedések feltalál-
hatók minden -több nyelvű állam törvényhozásában, s az 
állam csak javát akarja szolgálni a nem magyar nyelvű 
honpolgároknak, a mikor őket az állam hivatalos nyelvé-
nek megtanulhatására el akarja segíteni. A nemzetisé-
gek pedig csak köteles hálájukról tennének bizonyságot 
akkor, ha a kezükbe adott eszközt felhasználnák. Az isko-
lák feltétlen államosításának nem híve, sem pénzügyi 
okokból, sem pedig azért, mert azt tartja, hogy a nemzeti 
kultura szolgálatában meg kell becsülni minden olyan 
tényezőt, a mely e kulturának nem ellensége. 

Nóvák Aurél oláh nemzetiségi képviselő, bár han-
goztatta az oláhok hazafiságát és azt, hogy az oláhság 
épen nem akar elzárkózni a magyar nyelv megtanulása 
elől, a javaslatot természetesen nem fogadta el. 

A 13-diki ülésben a naplóbiráló bizottság tett első 
sorban jelentést arról, hogy a Vojvoda Sándor által a 
naplóba becsempészett gyalázkodó verset abból kitörölte; 
azután pedig Szentiványi Árpád, Vlád. Aurél és Baloghy 
Jenő szóltak a törvényjavaslathoz. 

Szentiványi sajnálattal emlékezett meg arról, hogy 
a javaslat ellen irányuló nemzetiségi izgatás már a tiszai 
evang. egyházkerületben is felütötte a íe jé t ; pedig, ha 
a javaslat érinti is az egyházi autonomiát, de nem sérti 
azt. A javaslatot tárgyalási alapul elfogadta. * 

Vlád Aurél román nemzetiségi természetesen ellene 
beszélt a javaslatnak, mert az a soviniszta irány erős-
bödését mutatja. Határozati javaslatot terjesztett be, a 
mely szerint a kultuszminiszter arra volna utasítandó, 
hogy az állami tanítóképezdékben az illető vidékek nem-
zetiségi nyelvei oly mértékben taníttassanak, hogy a 
tanítók képesek legyenek a nemzetiségi gyermekeknek 
saját anyanyelvükön való oktatására. 

Baloghy Ernő a javaslatot, a mely hosszú idők 
mulasztásait van hivatva orvosolni, elfogadta. 

Jobb és megbízhatóbb M A G V A K A T olcsóbban senki sem ad, mint ^ f 
r ' r 
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A javaslat ellen még fel volt iratkozva néhány 
nemzetiségi képviselő ; ezek azonban, nem számítván arra, 
hogy a sor már ezen az ülésen reájuk kerül, nem 
voltak jelen a házban. Ezt a körülményt az elnök 
azonnal felhasználta a nemzetiségi szóáradat lezárására 
és a javaslat általános tárgyalását berekesztette. 

A 15-diki ülésen a záróbeszédek vették kezdetöket, 
s ezeknek az árja, tekintve azt, hogy a nemzetiségi 
képviselők, határozati javaslataikkal majd mindnyájan 
biztosították maguknak az újabb felszólalás jogát, kitöl-
tötte az ülés keretét. 

BELFÖLD. 

A ref. egyetemes konvent ülései. 
A harmadik napon, ápr. 11-én, a jegyzőkönyv 

hitelesítése után, Sass Béla referálta a debreczeni böl-
csészeti fakultás ügyében kiküldött bizottság jelentését. 
A bizottság melegen felkarolta az ügyet és több fontos 
indítványt terjesztett elő a fakultás felállíthatásának elő-
segélésére. így ajánlotta, hogy a Bocskay-ünnepélyeken 
begyűlt összegek, „Bocskay-tanszékalap" czímenbocsáttas-
sanak a tiszántúli egyházkerület rendelkezése a lá ; hogy 
az egyetemes egyház, a közalap terhére, maga állítson 
egy tanszéket; hogy a kerületek is hivassanak fel tan-
székek alapítására, s hogy a fakultás szervezhetése 
végett az 1848. XX. alapján az államsegély is igénybe 
vétessék. Mivel azonban a Bocskay-alapra begyűlt pén-
zek hovafordítása iránt a tiszáninneni kerület még nem 
nyilatkozott, — továbbá a közalapi végrehajtó-bizottság-
nak is nyilatkoznia kell a tanszék költségeinek fedezése 
tekintetében: a kérdés érdemleges tárgyalását az őszi 
rendkívüli ülésre halasztották el. 

Nagy Károly a liturgiális bizottság előterjesztéseit 
referálta ezután. Ezek alapján elrendelte a konvent az 
agendás könyvnek nyilt pályázat útján leendő megszer-
kesztését. A szerkesztő bizottságba megválasztotta, Bak-
say Sándor elnöklete alatt, Nóvák Lajost, Czike Lajost, 
Széli Kálmánt ós Nagy Károlyt. Az agendás könyv tar-
talmazni fogja, Nóvák Lajos világosító jegyzeteivel, a 
zsinat által megalkotott istentiszteleti rendtartást; második 
részében pedig adni fog a különböző liturgiális cselek-
ményekre nézve 3—3 minta-agendát. 

Dávidházy János előterjesztésében a missziói bizott-
ság jelentése került ezután tárgyalás alá. A missziók 
részint Örvendetes, részint kedvezőtlen jelenségeket mutat-
nak. A kedvezőtlen jelenségek okai részben a viszonyok-
ban, részben pedig a missziói, illetve a szórványokat 
gondozó lelkészekben magokban rejlenek. Hogy mi tekin-
tetben, eléggé elárulja az a már ismételten szőnyegre 
került kívánalom, hogy a missziók gondozására hivatott 
lelkészek valami módon, a helyszínén igazoltassák, hogy 
tényleg meglátogatták a missziói pontokat. Bár igények 
elég bőven jelentettek be missziói segélyek iránt, anyagi 

erő hiányában nem tudta azokat honorálni a konvent. 
Azt csak abban az esetben tehetné, ha a már régebben 
segélyezett missziói pontok annyira erősödnének, hogy 
az egyetemes egyház segélyét nélkülözhetnék. 

Ezután a lelkészi nyugdíj- és özvegy-árvagyám-
intézet öt tagú végrehajtó-bizottságát választották meg. 
Tagjai lettek : Antal Gábor, gr. Degenfeld József, Mezey 
Albert, Puky Gyula és Dókus Ernő. 

Dóhus Ernő az egyetemes egyházi központi helyiség 
ügyében kiküldött bizottság jelentését és javaslatait 
mutatta be, s örömmel jelenthetjük, hogy a konvent végre 
is nagyfontosságú lépésre határozta el magát. A jelentés 
szerint, az a terv, hogy a központi hely a budapesti 
ref. egyházzal, illetve a budapesti theologiával közösen 
építtessék fel, a kerületi ellenkező vélemények következté-
ben megdőlt. Miután azonban az egyetemes egyház nem 
nélkülözhet a fővárosban egy központi helyiséget, a bizott-
ság azt a javaslatot terjesztette elő, hogy az egyetemes 
egyház maga létesítse azt. A hozzávetőleges költségvetés 
szerint a zsinat és konvent tanácskozó termeit, levéltárait, 
a nyugdíj-és özvegy-árvagyámintézet hivatalos helyiségeit 
stb. magában foglaló központi épület körülbelül 270,000 
koronába kerülne. Ezt az összeget a közalap tőkéjéből 
vennék kölcsön, az évi amortizáczió összegeit pedig a 
3 milliós államsegélyből. szakítanák ki. A konvent az 
indítványt el is fogadta; a bizottságnak megadta a fel-
hatalmazást az alkalmas telek megvételére, s egyszersmind 
felhívta a bizottságot, hogy az építkezés terveit és rész-
letes költségvetését az őszi rendkívüli ülésen mutassa be. 

A konvent megtette tehát az elhatározó lépést arra 
hogy az egyetemes egyház végre a saját helyiségeiben 
tarthassa meg ülésezéseit. A központi helynek ilyetén 
megoldása közvetlenül kell hogy érdekelje a dunamelléki 
kerületet, a mennyiben nem igen bízunk benne, hogy a 
budapesti egyház, ha Kálvin-téri telkét kiépítteti, abban 
továbbra is helyet adjon a theologiának és a Ráday-
könyvtárnak. A dunamelléki kerületnek tehát sürgősen 
gondoskodnia kell a felől, hogy theologiáját hol helyezi 
el. A legmegfelelőbb megoldás itt is egy önálló épület 
emelése volna. S a kerület ebbe minden nehézség nélkül 
bele is mehetne. Nem kellene hozzá egyéb, mint csak 
az, hogy a Kálvineumra már megajánlott amortizácziós 
összeget erre a czélra rendelje. 

A parókhiális könyvtári bizottság jelentését Antal 
Géza referálta. Intézkedett a konvent az évi tagdíjak 
befizetése és felhasználása iránt. Felhívta a kerületeket 
a könyvtári bizottságok szervezésére. Tudomásul vette a 
kiadványok tervezetét, a mely szerint az _idei könyv-
illetmény Warga Lajos egyháztörténetének a folytatása 
lesz, azután pedig a már munkába vett kétkötetes bibliai 
lexikon. 

Az ülés második felében az egyet, tanügyi bizott-
ság jelentései kerültek szőnyegre, részben Sass Béla, 
részben Dóczi Imre referálásában. 

Sass Béla jelentéseiből kiemeljük a következőket. 
A magyar ref. egyház fentartott 1906-ban 2408 elemi 



iskolát, 2945 tanteremmel, 3005 tanítóval, illetve tanító-
nővel. A tankötelesek száma 406,505 volt, s ezekből 
nem járt iskolába 56,773 (13"977 0). Az iskolák fentartási 
költségei 3.965,637 koronára rúgtak, a melyből 82 ,14%_ o t ; 

viselnek a hívek és az alapítványok, 15'41%~o t a z állam, 
2-45° /0-ot a polgári községek és egyéb alapok. A jelentés 
sajnálattal konstatálta az iskolába nem járók számának 
nagyságát és annak fokozódó emelkedését. S a konvent 
fel is hívta a kerületeket az okok felkutatására s a 
jelentéstételre. A tanító-, de különösen a tanítónőképzők-
ben igen sok lévén a magántanuló, a konvent felhívta 
a fentartó-testületeket a magántanulás korlátozására. Jog-
akadémiáink, különösen a két felső évfolyamon, mind 
kevesebb növendékkel rendelkeznek; különösen erősen 
csökken a vizsgálattevők száma. Oka ennek az, hogy 
akadémiáink nem adhatván diplomát, növendékeik vizs-
gálataik letevése végett az egyetemeket keresik fel. 
A bajon csak a jogi szakoktatás reformja és deczentrali-
zácziója segíthetne. Ennek sürgős keresztülvitele tárgyá-
ban feliratot is intéz a konvent a kultuszminiszterhez. 
A középiskolai tanárok fizetéskiegészítése után, iskoláink 
szervezeti egységénél fogva, halaszthatatlan immár a jogi 
ós a theol. tanárok fizetésrendezése. Kimondta tehát a 
konvent, hogy feliratot intéz a kultuszminiszterhez, kérve 
a jogtanári fizetéseknek, a középiskolai tanárokéhoz 
hasonló módon kiegészítését, a theol. tanárok fizetés-
rendezése végett pedig az 1848. XX. alapján adandó 
évi államsegély megfelelő felemelését és annak az egyet, 
egyház, illetve a kerületek rendelkezésére bocsátását. 
Nagy Károly reámutatott ugyan arra, hogy a theologiai 
tanárok fizetésrendezése- már a felemelt államsegélyből 
megkezdhető volna, a konvent és az előadó azonban (az 
utóbbi ő tudja, hogy miért!) ezt az álláspontot nem 
tette magáévá. S ennek eredménye az lesz, hogy ha az 
állam segítségével a jogtanárok hozzá fognak is jutni 
fizetésük rendezéséhez, a theologiai tanárok várhatnak 
a rendezésre, ki tudja, meddig, mert hiszen a zsinati 
törvények záradéka elég világosan értésünkre adta, hogy 
magasabb állami segítségre, legalább belátható időkig, 
nem számíthatunk ! x 

A tanítók orsz. egyesületének a felterjesztésére ki-
mondta a konvent, hogy a tanítóválasztásoknál az úgy-
nevezett próbaesztendőt egyszersmindenkorra megszünteti, 
s utasítja a kerületeket, hogy az erre vonatkozó kiköté-
seket a pályázatokból hagyassák ki a gyülekezetekkel. 
A kultuszminiszter értesítette a konventet, hogy hajlandó 
a tanítóképző-intézeti tanárok fizetésrendezésére. A ren-
dezés kikötései azonban erősen és oknélkíil belevágnak 
autonómiánkba, s ezért a konvent el is határozta, hogy 
a sérelmes rendelkezések módosítása tárgyában feliratot 
intéz a miniszterhez. 

Hogy az evang. egyház egyeteme nem járul hozzá 
a debreczeni bölcsészeti fakultás szervezéséhez, sajná-
latos tudomásul szolgált. 

A Dóczi Imre által referált, középiskolai ügyek 
közül a következők voltak általánosabb érdekűek. Közép-
iskoláinkba a mult iskolai évben 9531 tanuló iratkozott 
be. Ezek közül 8715 állott ki vizsgálatot. A tanulók 
között 5456 volt református, 3478 pedig más vallású. 
A kultuszminiszter több intézetünknek adott újabban 
államsegélyt és beruházási segélyt. Az ezekről szóló 
jelentések tudomásul vétettek. Tudomásul szolgált az is, 
hogy néhány középiskolánkban a gyakorlati tanárképzés 
életbe léptettetett; s egyszersmind elhatározta a konvent, 
hogy feliratilag kérni fogja a kultuszminisztert arra, hogy 
a gyakorlati tanárképzésnél a mi iskoláinkat is vegye 
tekintetbe. A halasi gimnáziumi vagyonkezelés ellenőrzése 
ügyét a közjogi és közigazgatási bizottságoknak adták 
ki véleményezés végett. 

A f. hó 12-diki ülés jó nagyrészét is tanügyi jelen-
tések és intézkedések töltötték ki, Dóczi Imre és Radácsi 
György előterjesztésében. 

Pártolólag terjesztették fel a debreczeni főgimnázium-
nak újabb 300,000 koronás és a mezőtúri főgimnázium 
100,000 koronás építési államsegély iránti kérelmét. Tudo-
másul vették a gimnáziumi államsegélyek kiutaltatását. 
Sajnálatos tudomásul szolgált Váró Ferencznek az egyet, 
tanügyi bizottságban a középiskolai szakelőadói tisztről 
történt lemondása. A kiváló férfiú érdemeit jegyzőkönyvé-
ben örökítette meg a konvent. Tudomásul vették a közép-
iskolai tanárok fizetésének, személyi pótlékok útján meg-
történt állami rendezését i s ; de elismeréssel adóztak 
ama feliratnak is, a melyben br. Bánffy Dezső konventi 
világi elnök kifejtette a kultuszminiszter előtt azt, hogy 
sérelmet követett el, a mikor erre vonatkozólag a konventet, 
mint legfőbb tanügyi hatóságot, nem kérdezte meg, s reá 
mutatott arra, hogy az egyháznak a mostani rendszer 
szerint történő állami támogatása, minden újabb esetben 
egy-egy jó darabot tör le az autonómiának, a magyar 
nemzet életére nézve oly becses bástyáiból; ideje volna 
tehát, ha a kormány a segélynyújtásnak olyan módozatát 
találná ki, a mely mellett, a míg a tanügyi és a nemzeti 
érdekek biztosíttatnak, az autonomia is sértetlenül meg-
maradhatna. Báró Bánffyfe feliratában az ezután követendő 
útra is reá mutat. Javaslataival, a melyek legnagyobb 
részben összevágnak a mi gondolatainkkal is, lapunk 
vezető helyén foglalkozunk. 

Radácsi György a theol. tantervnek munkában levő 
revíziójáról, a lelkészi vizsgálatok és az oklevelek ki-
állítása körül követendő egyöntetű eljárásról és a theol. 
tanárok nyugdíjügyéről tett jelentést. Az előbbiekben 
történt intézkedések tudomásul vétettek ; a theol. tanárok 

a és Hausner Egyházfelszerelő és oltárépitő mű-
intézet. Úrasztalteritök, kelyhek, 

borkancsók gyártása. 
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nyugdíjügyét illetőleg pedig kimondta a konvent, hogy 
felkéri a minisztert, ha már nem ad segélyt az egyet, theol. 
tanári nyugdíjintézet szervezéséhez, akkor legalább a 
nem állami tanárok orsz. nyugdíjintézetébe vegye fel a 
theol. tanárokat. 

Ezek után György Endre referálta a tőkesegély-
osztó bizottság jelentését és javaslatait. A jelentések 
tudomásul vétettek ; a javaslatok alapján pedig a tőke-
segélyek a következőleg állapíttattak meg: I. Duna-
mellék. Tószeg 200, Szolnok 1000, Kocsér 200, Szólád 
300, P.-Kerekegyháza 200, Bugyi 600, összesen 6 egy-
ház, 2500 korona. — II. Dunántúl. Bori 200, Nagy-
salló 200, Besse 100, Nagyszecse 150, Nagykanizsa 250, 
Lábod 150, Pozsony 1200, Nagykeszi 150, Felsőgellén 
150, Ekei 100, Kerka-Németfalu 150, Tapolczafő 150, 
Borsosgyőr 200, Kisbér 100, Lábatlan 100, Brekinszka 
100, Padrag 100, összesen 17 egyház, 3500 korona. — 
III. Tiszáninnen. Vily 150, Bakta 250, Hernádbüd 200, 
Hegyi 350, Szutor 200, Uzapanyit 250, A.-Kálosa 250, 
Ragály 250, Zubogy 140, Harmacz 150, Hangács 350, 
Vaján 150, összesen 12 egyház, 2690 korona. — 
IV. Tiszántúl. Végvár 300 ; Bátyú 200, Munkács 900, 
Lövőpetri 300, Kisvarsány 200, Karász 130, Laskad 150, 
Kisléta 120, G-emzse 150, Mogyorós 200, Székely 100, 
Benk 150, Akli 150, Dabolcz 200, Feketepatak 50, 
Hosszúmező 150, Túrterebes 125, Aranyosmedgyes 100, 
Győrtelek 100, Tatárfalva 50, Jármi 100, Pancsova 500, 
összesen 22 egyház, 4425 korona. — Erdélyre nézve, 
miután az első helyen ajánlott gyülekezetek már mind 
segélyben részesültek, újabb tőkesegélyek nem utalvá-
nyoztalak. 

Az ülés vége felé, eléggé megfogyott konvent előtt, 
a közigazgatási és közjogi bizottság jelentései kerültek 
sorra, az előbbiek Mácly Lajos, az utóbbiak dr. Nagy 
Dezső előterjesztéseiben. 

A közigazgatási bizottság jelentései és javaslatai 
során tárgytalannak nyilvánították a lelkészek és a fele-
kezeti tanárok vaústi kedvezményei ügyében való újabb 
felterjesztést; — pedig hát, quod uni justum, alteri 
aequum ! — legalább ez volna a helyes elv és ennek 
hangoztatásában konventünknek nem szabad volna meg-
szűnnie, mindaddig, a míg czélhoz nem ju t ! Tudomásul 
vették ez egyet, presbiteriánus szövetségben való tag-
ságra vonatkozó jelentést; elutasították a dunántúli egyh.-
kerület amaz indítványát, hogy az államsegély ne a népes-
ség aránya, hanem a gyülekezetek száma szerint osztassék 
fe l ; a Gusztáv Adolf-egyesülettel való érintkezés ügyét 
a püspöki és a főgondnoki karhoz utasították megbeszélés 
végett; mint nem szabályos úton felterjesztettet, vissza-
utasították az esperesi értekezletnek az esperesi tisz-
teletdíjak egyöntetű rendezésére vonatkozó kérelmét; 
megválasztották az énekügyi bizottságba a konvent részé-
ről Antal Gábort, Baksay Sándort, dr. Bartók Györgyöt, 
Dávidházy Jánost, Meczner Bélát és Sass Bélát; intéz-
kedtek a zsinati törvényeknek kinyomatása ós f. évi 
augusztus 1-én leendő életbeléptetése iránt, felhíván a 

kerületeket gyűléseiknek ennek megfelelő időben leendő 
tartására; a Thököly-szoborbizottság kérelmét pártolólag 
ajánlották a kerületek jóindulatú támogatásába. 

A közjogi bizottság jelentése során, több kisebb 
fontosságú ügy egyszerű tudomásulvétele után, a dunán-
túli egyházkerületnek a horvát-szlavonországi egyházi 
szeparatisztikus törekvésekre vonatkozó felterjesztésénél 
megszakadt a tárgyalás, mivel gr. Tisza István szerint 
az ügy nagy fontossága megköveteli, hogy a konvent 
ne az ülés végén, hanem annak elején és kellő meg-
fontolással vegye azt tárgyalás alá. A konvent tehát az 
ügy érdemleges tárgyalását a másnapi ülésre halasz-
totta el. 

A f. hó 13-dild ülésen legelső sorban a horvát-
szlavonországi egyházak elszakításának ügye került tár-
gyalás alá. A horvát-szlavonországi prot. egyházak ugyanis 
az 1898. évi törvény értelmében a magyarországi prot. 
egyházak fenhatósága alatt állanak; újabban azonban a 
horvát-szlavonországi politikai körökben olyan törekvé-
sek indultak meg, a melyek a prot. gyülekezeteknek az 
anyaegyháztól való elszakitását czélozzák. E törekvésekre 
a dunántúli ref. egyházkerület azzal a kéréssel hívta 
fel a konvent ügyeimét, hogy azoknak ellensúlyozására 
tegye meg a kormánynál a szükséges lépéseket. A köz-
jogi bizottság azt indítványozta, hogy a konvent memo-
randumban tiltakozzék a szeparatisztikus törekvések ellen 
és memorandumát terjessze be a miniszterelnökhöz. 
A nagyfontosságú ügyhöz Fogarassy Albert, gróf Tisza 
István ós Antal Gábor szóltak, s a konvent el is fogadta 
a bizottság javaslatát. 

Ezután tudomásul vették a közös bizottság által a 
kormányhoz intézett újabb feliratot, s elhatározták, hogy 
az egyenlőség és viszonosság elvét sértő tényekről és 
gyakorlatokról kerületenként kimutatásokat készíttetnek 

Tudomásul vette a konvent az északamerikai magyar 
egyházak ügyeiről szóló elnökségi jelentést is ; azután 
pedig az új zsinati törvények I., VIII. és IX. czikkeinek 
életbeléptetése iránt tette meg a szükséges intézkedéseket . 
Az egyetemes ügyészt az őszi konvent fogja megválasz-
tani ; az amerikai egyházak gondozásával és az erre 
vonatkozó szabályzat kidolgozásával az elnökség bízatott 
meg ; a romániai gyülekezetek gondozása pedig az erdélyi 
kerület hatáskörébe utaltatott. A zsinati törvényeknek 
Horvát-Szlavonország területén életbeléptetését illetőleg a 
miniszterelnökkel való érintkezés az elnökségre bízatott. 

Kenessey Béla az adóügyi bizottság javaslatait ter-
jesztette elő, a III. törvényczikk végrehajtását illetőleg. 
Az államsegély igénybevételét illetőleg a bizottság sza-
bályzatot dolgozott ki, a mely az egyházi lapokban is 
publikáltatni fog. A végrehajtást illetőleg a konvent egy 
bizottság alakítását határozta el. Ebeb a bizottságba a 
kerületek 2—2 tagot választanak, míg elnökét és elő-
adóját maga a bizottság választja meg. 

A konvent ezzel letárgyalván tárgysorozatát, az 
ülésezéseket Kun Bertalan püspök hálaadó imádsága 
rekesztette be. Referens. 



Lelkészértekezlet^ közgyűlés. 

A felsőborsodi ref. egyházmegye lelkészi testülete 
Sajószentpéteren f. hó 9-ón, Dávid József értekezleti 
elnök vezetése alatt tartotta szokásos tavaszi nagy-
gyűlését, a tagok élénk érdeklődése mellett. A reform, 
népiskola nagy termében pont 9 órakor éneklés és 
Lengyel Gyula kondói ifjú lelkésztársunk áhítatos, mély 
tartalmú alkalmi imájával vette kezdetét tanácskozásunk. 
Ez utóbbi különösen alkalmi vonatkozásaival nagyban 
előkészítette a lelkeket. 

Dávid József elnöki megnyitójában két fontos dolgot 
emelt ki. Egyik : felekezetközi viszonyainknak nyomorúsá-
gos helyzete ; a másik az országos ref. lelkészegyletnek 
föltétlen megalakítása. Gondolatgazdag előadása lebilin-
cselte a jelenvoltakat. 

Mindszenti Imre helyére alelnökké Demeter Bertalan, 
Bodnár Béla helyére egyik jegyzővé Bogdáni József 
lelkésztársunk választatott, kik szép beszédben köszönték 
meg a kitüntető bizodalmat, s felajánlották szolgálataikat 
az egyesület érdekében. 

Első helyen tárgyaltuk „Az országos ref. lelkész-
egyesület'" alapszabálytervezetét. Erről Demeter Bertalan 
értekezett. Föltétlen elismeréssel adózik úgy Morvay 
Ferencz, mint dr. Baltazár Dezsőnek. Erősen hiszi, hogy 
most már az ügy óriási lépésekkel fog előre haladni s 
a siker reményével biztatja egyesületünket. Az általános 
tárgyalás alapjául a tervezetet nagy melegséggel, mélyre-
ható indokolással ajánlja s kivánja, hogy mi is, mint e 
mozgalomnak régebbi fölvetői, okvetlenül csatlakozzunk 
a kibontott lobogó alá. 

Többek hozzászólása után a tervezet tárgyalását 
megkezdettük. A vita mindvégig emelkedett szellemben 
s nagy érdeklődéssel folyt. 

A 2. §.-t a múltkori szövegezésemben fogadták el, 
vagyis ezt a záradékot elfogadtuk: „önkormányzati jogaink 
legkisebb sérelme nélkül". 

A 3. §. 4-ik sorában az „előterjesztések" után ez 
jön : „mellett mindaddig, míg a lelkészi fizetésnek 2400 
koronára leendő kiegészítése, valamint a vallásfelekezetek 
közötti viszonosság nagy elvének kimondása törvényileg 
rendezve és biztosítva nem lesz; az 1848. XX. t.-cz. 
életbeléptetésének szorgalmazása, a korpótlékok rende-
zése foglalnak helyet". 

Az 5. §. igy: Az egyesület rendes tagja lehet 
erkölcsi kötelezettség erejénél fogva minden ref. lelkész 
jellegű egyén" stb. 

E §-nál nagy vita indult meg a fölött, hogy a 
világiak tagjailehetnek-e egyesületünknek? BarthaMihály, 
Vadászy Pál, Szuhay Benedek, Kerekes János mellette, 
Demeter Bertalan, Csizmadia Jenő ellene szólaltak fel. 
De szavazás döntvén e fontos kérdésben, kitűnt, hogy 
négy szótöbbséggel a világiakat nem óhajt ja az egye-
sület tagjai közé fölvenni; nem, még úgy sem, hogy 
se indítványozási, se szavazati joguk ne legyen. A segéd-

lelkészeket nem segítő tagoknak, de rendes tagoknak 
vesszük föl, fizetési kötelezettséggel és szavazati joggal. 

A 11. §-ba „szavazás útján" és „hozatnak" közé 
„általános szótöbbséggel" irandó be. 

A 12. §. d) pontja így szövegezendő: „indítványok 
tárgyalása és a választmány által felterjesztett ügyek 
elbírálása". 

A 12. §. záradéka legyen így : „A nagygyűlés mindig 
isteni tisztelettel veszi kezdetét s azzal is záratik be" 
(hálaadó ima.). 

A 21. §. így lenne: „A választmány a tisztviselőkön 
kívül annyi tagból áll, a hány egyházmegye csatlakozik". 

A választmányról szóló 25. §. megtoldandó egy 
26. §-sal s ez szólna igy: 

„26. §. A választmány határozatai minden esetben 
a nagygyűlés elé terjesztendők elfogadás, megerősítés 
végett." 

A többi rész változatlan hagyandó, csak a szakaszok 
száma lesz eggyel több. 

Végül indítványképen felveti értekezletünk a nagy-
gyűlés előtt azt a kérdést, hogy nem kellene-e nekünk 
ref. lelkészeknek egy napilapról is gondoskodni ? Mi 
49-en kötelezzük magunkat nemcsak a leendő lap jára-
tására, de arra is, hogy a tagdíjakat emelnénk fel oly 
magas összegre, hogy tagdíj fejében lapot is kapnánk. 
A tagdíjat szedje be mindenütt az egyházlátogatóság, 
esperesi rendelkezésre ! 

A nagygyűlésen egyházmegyénk papságát Dávid 
József és Szuhay Benedek, mint kiküldött képviselők 
fogják hivatalosan képviselni; de sokan bejelentették 
feljövetelük szándékát, kivált, ha a nagygyűlés aug. 
utolsó felében tartatik meg. E körülményre különösen 
felhívom Morvay Ferencz elnök úr becses figyelmét. 

Szentmártoni Dániel értekezleti jegyző ismertette 
aztán a Czinke István munkálatát felsőbb utasításra, 
vagyis vAz egyházi és iskolai alapítványok alapszabály-
rendeletét" . Elfogadásra ajánlotta ő is; mi is jónak tartjuk, 
s e vélemény megy a Parasznyán, máj. 1-én tartandó 
egyházmegyei közgyűlésre. 

A Bocskay-einlékre begyűlt összegre az a véle-
ményünk, hogy kamatozzék addig, míg az egyházmegyék 
többsége valamely nemes czélt meg nem jelöl. 

Kerekes János azon indítványa, hogy az egyház-
megyei elnökség a közgyűlési tárgysorozatot módosí-
taná, illetve hogy az egyházkerületre küldendő képvise-
lőket ezentúl mindig a gyűlések elején, tehát a lelkészek 
tömeges jelenlétében választanánk meg, elfogadtatott, s 
ily értelmű kéréssel fordul értekezletünk az elnökséghez. 

A pályakérdéseket kitűző bizottság tagjaivá lettek, 
Dávid József elnöklete alat t : Szuhay Benedek, Elek 
József, Demeter Bertalan. 

Délután 2 óra felé közös ebédre gyülekeztünk, 
hol megindult a pohárköszöntők árja, s derült kedély-
hangulatban s azon fölemelő tudatban töltöttük a fehér 
asztalok mellett is az időt, hogy egy lépéssel mi is 
elébb vittük a rendkívül fontos lelkészegyesület kérdését. 



Adja Isten, hogy a hány ref. egyházmegyéje van 
nagy Magyarországnak, annak lelkészei, ha többet nem, 
de legalább annyit e fontos kérdésben határozzanak, 
mint mi határoztunk F.-Borsodban. Akkor lesz föltétlenül 
országos egyesület is, napilap is, mely bizonyára új 
életet és erőt fog vinni mindnyájunk csüggeteg szivébe! 

Kápolna. Szuhay Benedek. 

KÜLFÖLD. 

Az amerikai magyar ref. egyházak jövője. 
II. 

Volna azonban még egy terve Kalassay S. lelkész-
társamnak, a melyet nem lehet figyelmen kivül hagyni. 
Ez az: „hogy az idehaza képzett, lelkészek haza pályáz-
hatási joga biztosíttassék, az ott képzett lelkészek ok-
levelei kellő vizsgálatok után érvényeseknek ismertessenek 
el". A tervnek első része jogos és biztosíttatott is a 
konventi elnökségnek 1906. évi okt. 5-én kelt 493. sz. 
alatti intézményével, mely az 1902. évi májusban tartott 
konvent 43. sz. 12. pontján alapul, hogy a kipályázó 
lelkészek a konventi elnökség elbocsátója nélkül nem 
foglalhatnak el lelkészi állást odakint; viszont a haza 
pályázók csak a konventi elnökség ellenjegyzésével ellátott 
minősítéssel bocsáthatók pályázatra. Ezt tartom én is 
helyesnek, s ez a jog ki van terjesztve mindazokra, a kik 
csatlakoznak. Tessék ehhez alkalmazkodni az itthon kép-
zett amerikai lelkész uraknak, mert csak az itthon kép-
zettekről beszélhetünk. S vájjon nem vall-e a hazai egy-
ház gondoskodó szeretetére az, hogy jótéteményét, a 
mely tulajdonképen 1905. év július 1-jéhez volt kötve, 
kiterjeszti még ma is azokra, a kik az elhagyott szülei 
hajlékba belépnek ? ! 

Arról azonban, hogy a kint képzett lelkészek velünk 
hasonló minősítésben részesüljenek, s oklevelük a mi 
hazai oklevelünkkel egyenlően érvényesíttessék, a ki 
ismeri az amerikai lelkészképzést, még csak hallani sem 
akarhat, mert ez egyenlő volna az apagyilkossággal. 
Teljes tisztelettel viseltetem a külföldi lelkészképzés iránt, 
de csak Európa határain belül. Az amerikai magyar 
ref. lelkészképzés iránt azonban nem, s hogy miért 
nem, azt is indokolni fogom, Kalassay lelkésztársam is 
jól ismeri ezt, és épen azért nem is tarthatja komolyabb 
tervnek említett kívánságát. 0 előtte is, ép úgy, mint 
előttem, ismeretes az az ú. n. „belső elhivatás megnyilat-
kozása", a mely az Amerikában képzett Timotheusokat 
a lelkészi pályára vezeti, kik megunva az egyéb foglal-
kozásokat, felvétetik magokat egyik vagy másik theol. 
szemináriumba. És kérdem, lehetnének-e velünk egyenlő 
minősítéssel az olyanok, a kik minden előképzettség 
nélkül, egyik a presbiteriánus, másik a ref., harmadik 
a kongregaczionalista, negye<iik a baptista theologiákon 
1—-2 év alatt, úgy, a hogy szerzik meg azt a képesítést, 
melyért mi itthon 12 évig küzdünk? Azután, ha az ilyen 

baptista, avagy presbiteriánus szellemet beszívott atyafi 
itthon pap lehetne, szemforgató álkegyességével baptis-
tává és tudja Isten, mivé nem tenné, nemcsak saját 
gyülekezetét, de megmételyezné azon vidék összes refor-
mátusságát. És hogyan is lehetne ott jó református 
magyar papokat képezni, a hol nincsenek magyar taná-
rok? A ki van, az az egy is pápistából vedlett reformátussá. 
Nevelhet-e az ilyen jó magyar reform, lelkészt ? Lehet-e 
ott szó magyar lelkészképzésről, a hol a magyar prot. 
egyháztört., egyházjog és liturgika stb. ismeretlenek, mert 
azokat még a tanár úr sem ismeri. Az ilyen lelkészképzés 
s erőszakkal magyar ref. lelkésszé tevés ellen Harsányi 
Sándor hömesteadi lelkész társam már 3 évvel ezelőtt 
felemelte tiltakozó szavát, épen az Amerikai Reform. Lap-
jában. De ha az ilyen lelkészképzés ellen nem is, de a 
velünk egyenlő minősítés ellen minden hazai lelkész tilta-
kozni fog ; mert utóvégre Kálvin palástja nem olyan 
köpönyeg, melyet mindenki viselhessen. 

Ezekből kifolyólag Kalassay S. lelkésztársam fel-
színre hozott tervezetét csak az esetben fogadhatnók el, 
ha az amerikai theologiákon magyar tanszéket állítaná-
nak fel, itthon képzett tanerőkkel, a kik kellő theol. 
tudással rendelkeznek s vezethetik a kellő előképzett-
séggel bíró ifjakat a theol. tudományok gyönyörűséges 
mezején. Ilyen férfiak pedig vannak néhányan az ott 
működő lelkészek között, a kiknek egynémelyike erős 
theol. tudással rendelkezik. És ha az amerikai missziók 
olyan gondoskodó és önzetlen szeretettel viseltetnek a 
kivándorlott magyar protestánsok lelki élete iránt, hát 
tegyék lehetővé az alapos lelkészképzést és alkalmazzanak 
theol. szemináriumaikban az ottani ref. lelkészek közül 
tisztességes fizetéssel óraadó tanárokat, mert csak is 
így és ezáltal oldható meg, s nem a csatlakozással, az 
amerikai magyar lelkészképzés kérdése. És majd csak 
az ilyen, velünk egyenlő készültségü lelkészek bocsáttas-
sanak hazai egyházba pályázásra. Vagy ha ez kivihetet-
len az amerikai missziók részéről, tessék az egyházakat 
átbocsátani, hogy a liazai egyház gondoskodjék tovább 
is hívei, fajrokonai lelki életéről. 

Jelenben csakis azon két amerikai készültségü lel-
készt minősíthetjük becsatlakozás esetén, a kiknek egyike 
a pesti theologián végzett 1 évet, s a másika a debreczeni 
theol. akadémián 2 évet; de ezeket is csak olyan feltétel 
alatt, ha a különbözeti tantárgyakból, valamelyik hazai 
theol. vizsgáló bizottság előtt, a lelkészi minősítéshez 
szükséges vizsgákat sikeresen leteszik. De azokat, a kik-
nek sem belső elhivatásuk, sem előképzettségük, sem 
rátermettségük nincsen a lelkészi pályára: nem hogy itthon 
minősíteni, de általános becsatlakozás esetén még oda 
kiint sem lehetne alkalmazni, hanem helyüket hazai 
készültségü lelkészekkel kell betölteni. 

És még egyre leszek kíváncsi — természetesen 
az általános csatlakozás esetén — hogy Kalassay lelkész-
társam milyen állásponton van, és a hazai egyház milyen 
eljárást alkalmaz arra a lelkészre nézve, a ki itthon 
lelkészi minősítését elvesztette, hivatalvesztésre ítéltetett 



az egyik hazai kerület konzisztóriuma által, de a kit ennek 
daczára is alkalmazott lelkésznek, mint ellenpapot, a 
hazai mozgalom gyöngítésére a Reformed Church ame-
rikai magyar egyházmegyéje? 

Én elismerem és meg is vagyok róla győződve, 
hogy Kalassay S. lelkésztársam közlött propoziczióját leg-
jobb indulatból hozta felszínre, a miből azt látom, hogy 
kezdenek az eszmék tisztulni. Nem tudom ugyan, hogy 
konventünk kiküldöttének, Bede Lászlónak, sikerül-e az 
ellentétek kiegyenlítése ? Igazán óhajtandó volna ez, 
hogy Amerika magyar kálvinista népét egy akolba hozva, 
hitéletében ú j korszakot nyitna meg, hogy azután közös 
erővel munkálnánk anyaszentegyházunk javát. 

Tudom azt is, hogy vannak, a kik szerencsétlen 
eszmének tartják a magyar egyházmegye megalakulását, 
és annak vezetőségére kancsal-szemekkel nézve, a kárhoz-
tatás köveit dobják. Én, ak i annak a magyar egyház-
megyének tagja voltam, jó lélekkel merem állítani, hogy 
olyan kipróbált férfiak kezében van, a kik biztos kikötőbe 
vezetik egyházaik hajóját, s a kik fajszeretetöket, a 
hazai egyházhoz való ragaszkodásukat soha és semmi 
körülmények között meg nem tagadják. 

S milyen szép lenne az, ha az egyetértés lelke 
megteremtené az amerikai kálvinizmus jövőjét, mely az 
önállóságra törekvésben nyilvánulna. Ha a vezetőkben 
meglenne a jó akarat a csatlakozáshoz, akkor az együttes 
működés meghozná a maga gyümölcsét, nemcsak a lelki-
ismeret megnyugtató öntudatában, hanem egy erős magyar 
kálvinizmus megteremtésében, s akkor lenne csak igazán 
boldog az oczeánon túl letelepedett magyar reformátusság. 

Mert én nem hiszem, hogy az Egyesült-Államok tör-
vényeinek tiszteletben tartása mellett lehetetlen volna az, 
hogy a kivándorolt magyar ref. hivek egy testbe, a 
hazai egyház testébe olvadjanak, akkor, a mikor ez által 
az egybeolvadással nemzeti czélok és a fajszeretet ápo-
lása járna karöltve. Nem hiszem, hogy az amerikai 
közvélemény rossz szemmel nézné, ha azok, a kik arra 
hivatva vannak, őszintén felvilágosítanák e felől a segélyző 
amerikai egyházi hatóságokat. 

Ezekben óhajtottam a Kalassay lelkésztársam által 
az Amer. Ref. Lapjában felhozott tervekre észevételeimet 
megtenni s aggodalmaimnak kifejezést adni, anélkül, hogy 
bárkit is őszinteségemmel sérteni akarnék. 

Dömény Zoltán, ev. ref. lelkész. 

RÉGISÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

Megkezdjük a dunamelléki ref. egyházkerület régi 
latin jegyzőkönyve adatainak közlését ott, a hol Földváry 
László ismert nagybecsű munkája végződik, az 1757-dik 
esztendőnél és folytatni kívánjuk egész az újkor hajnal-
hasadásáig, a hol az 1790/91. XXVI. t.-cz. a magyar 

közjognak hosszú ideig tartó és a magyar protestantiz-
musra nézve annyi nehéz szenvedésnek forrásává vált 
tévedését ki nem igazítja. 

Ne ütközzék meg az olvasó, ha nem mindent kap 
fordításban, hanem nagyobb számban fog találkozni — 
bár csillag alatt is — latin nyelvű közlésekkel, instan-
cziákkal, dekrétumokkal, hatósági levelezésekkel stb. 
Vajha a Földváry-féle Adalékokból se maradtak volna 
ki azok a leginkább latin nyelvű okmányok, a melyeket 
a tudós szerző hangya szorgalma összeszedegetett, de a 
melyeknek kicsinyes pénzügyi szempontokból ki kellett 
maradni a nagybecsű kollekczióból, s most ott vannak 
és ki tudja, meddig is ott maradnak a régi szuperinten-
dencziális jegyzőkönyv fakult lapjain, vagy a levéltár 
aktacsomói között. Az okmányok csak addig elsőleges 
források, a míg eredeti nyelvi alakjokban — írásban-e, 
vagy nyomtatásban, már mindegy — állanak a kutató 
és biráló ész rendelkezésére. A ki valamikor a duna-
melléki ref. egyházkerület pragmatikus történetének meg-
írására vállalkozik, nem nélkülözheti ezeket, mert ezek 
képezik a történeti hitelesség tanúbizonyságait. Köz-
lésük így a tudomány szempontjából indokolt. 

Rendszert, tárgyi vagy helyi csoportosítást se keres-
sünk a közlendőkben. Ezt tenni csak az eseményeket 
utólag szemlélő, rendező, pragmatikus történetíró és nem 
a krónikás feladata. A szuperintendencziális kézalatti 
jegyzőkönyvek krónikák, az egymásután felmerülő egy-
házi események chronologikus megrögzítései. Az eredeti-
ben még az a kisebb csoportosítás sincs meg, a melyet 
itt a római számok után zárjelbe tett előzetes tárgyi 
megjelölésben találunk. 

Azon se ütközzék meg az olvasó, hogy ha az egy-
házkerület határait túllépő eseményeket is felvesszük 
ez adalékok közé. A dolog természete szerint az egyetemes 
vonatkozású kérdések tárgyalása elől az egyházkerületek 
nem zárkózhattak el. A mi pedig itt vagy amott tár-
gyaltatott, az a jegyzőkönyvből ki nem maradhatott. 
Legtöbbször nagyon fájdalmas körülmények adtak erre 
okot; az üldözések, a fokozatos elnyomatásra irányuló 
hatalmi törekvések és túlkapások sohasem voltak csak 
helyi jellegűek. 

Azt sem mondjuk, hogy a közlendők •— legalább 
alakilag — vonzó, lebilincselő olvasmányok lennének. De 
hiszen csak adatokat közlünk, eseményeket sorolunk fel, 
a régi krónikások, leginkább a generális scribák által 
megalkotott formában; csak az ősök által összehordott 
köveket állítjuk közelebbi rendelkezésre. Ha jő a ren-
dező, alkotó kéz, találja azokat készen és illeszthesse 
be a helyre, a hol ama nagy épületben örök helyük 
vagyon. A mi pedig a közlemények belső értékét, a régi 
és az ezeket megszólaltató krónikástól független preczió-
zitását illeti, azt mindenki tudja, ismeri. 

Vajha mégis annyi jó indulattal és érdeklődéssel 
találkoznának ez adalékok, a minővel mi azokat a régi 
fakult írásokból kibetűztük. 



Az 1757-dik esztendő eseményei . 

I. 

(Csáthi Dániel superintendens halála. — A nagykörösi 
concursus. — A superintendens-választás elrendelése. — A kecs-
keméti concursus. — Gyih'ki István curator lemondása. — Darvas 
József megválasztása. — Szönyi Virágh Mihály az új superinten-
dens. — A generális soriba választásának elrendelése. — Giczey 
Sámuel kiilsö-somogyi esperes lemondása. — A superintendens 
választás királyi jóváhagyása.) 

Az 1757-dik esztendő január hava 30-án temet-
ték el Nagykőrösön Csáthi Dániel superintendenst, 
Helmeczi Komoróczy István utódát. Negyedfél évre 1 

terjedő kormányzása nem mutatott fel nagyobb ered-
ményeket. Egyenes jellem, kegyes lélek, szorgalmas és 
jóakaratú munkás volt,2 nagyobb vezető és irányító 
képesség nélkül. 

Temetése után az Atyák nagyrésze hazautazott, 
csak Szőnyi Virágh Mihály generális scriba és solti 
^speres, Olvedi András kecskeméti, Monori András cser-
háti esperesek, Mócsi István nagykőrösi lelkész, Miskolczi 
János assessor és kecskeméti tractualis jegyző ésLossonczi 
István, a neves nagykőrösi rector-prefessor maradtak 
együtt, hogy megbeszéljék a további teendőket és meg-
vizsgálják az elintézésre váró egyházi ügyeket, a mint 
következnek: 

1. A jászkisériek a Simonyi András halálával meg-
üresedett lelkészi állásra a czeglédi második lelkészt, 
Dancsházi József fiatal prédikátort óhajtják. A czeglé-
diek, bár nehezen, hosszú tanácskozás után, Dancsházit 
elbocsátják., ki hivatalát el is foglalja. 

2. A cserháti tractusba kebelezett monori egyház 
kéri, hogy "Vecsei István lelkész, a ki botrányos maga-
viseletét hosszú idő óta is meg nem változtatta, s miután 
már eltávozására nézve a monori presbyteriumot még 
1756-ban megnyugtatta, mozdíttassék el a monori egy-
ház szolgálatából. A kérelem méltányosnak találtatott 
ugyan, de miután egyúttal a monori egyház presbyteriu-
mától olyan tartalmú levél érkezett, a mely az egyházat 
Vecseivel szemben „adhuc" türelmesnek mondja, Yecsei 
István az 1557-ik esztendőre monori hivatalában meg-
hagyatik. 

3. A dömsödi egyház (solti tractus) némely tagjai 
Komáromi Ferencz lelkészük ellen heterodoxia miatt 
panaszt emelnek a superintendensnél és a seniornál és 
a dömsödi egyházból való elmozdíttatását kérik. Az 
írásbeli vád és védelem megvizsgálása igazolta, hogy 

1 Földváry László téved, a midőn azt mondja Csáthiról 
(Adalékok II. k. 281. 1.), hogy „öt esztendeig viselte csak a super-
intendeosi hivatalt". Helmeczi 175B. február 22 -en halt meg; 
Csáthit ugyanez év június 26-án választották utódjául, s így az ö 
superintendenssége mindössze negyedfél évre terjedett. — Lásd 
különben Szönyi Virághnak 1757, febr. 21-ről keltezett alább köz-
lendő levelét. — M. J . 

2 „Hujus viri dum viveret celeberrimi virtutes exprimere 
multum temporis et plnres linguas seriptor habere deberet. Quarum 
summa huo venit: Fűit Deo et hominibus bonis gratissimus, in 
conversationibus exclusa hypocrisi sincerus, cordialis, gestum 
superbiam refugientem ostendit, in Officio Pastorali et Superin-
tendentiali sine omni Personarum respectu Diligens, Pius, aequus 
fűit. Dignus omnino longiori vita, si fatis aliter placitum fuisset" 
— írja róla Sz. Virágh. vSup. jkv. 1. 664. 1.). . 

Komáromi Ferencz az igazság utában tényleg megtán-
torodott. De miután nem előre megfontoltan, hanem mint 
Apológiájában mondja, könnyelmű meggondolatlanságból 
követte el tévedését s mert magát az igazság követésére 
ismét késznek mutatta: megengedtetett neki, hogy az 
1757-dik évben még Dömsödön maradhasson, köteles-
ségévé tétetvén a megsértett egyháztagok ünnepélyes 
megkövetése. 

4. Szentmiklósi Sámuel yyömröi (cserháti, tractus) 
lelkész nagyobb ekklózsiába való áthelyeztetését kéri. 
Nem lévén éppen pásztornélküli nyáj, kérése nem volt 
figyelembe vehető. 

5. A tószegi egyház (kecskeméti tractus) küldöttei 
egyházuk nyomorúságos anyagi helyzetére hivatkozván, 
azt kérik az Atyáktól, hogy a lelkészi javadalmat csök-
kenthessék és hogy Bölcsi István lelkészük kebelükből 
szabadon elköltözhessék. Határozat: a kórelem elégsé-
ges okokkal nem táinogattatván,. a régi állapot fenn-
tartandó. 

6. A superintendensi hivatal üresedésben lévén, 
tekintettel a túlszigorú téli időre, a tractualis seniorok 
felhivatnak: hogy az időközben előforduló ügyeket vizs-
gálják meg és a törvények értelmében intézzék is el, a 
mennyire lehetséges, a felebbezéstől tartózkodjanak és 
a generális scribához ne futkossanak. 

7. Mindezeket Isten nevében elvégezvén, a rend-
kívüli consessus tagjainak kérésére megjelent nemes 
Bcretvás János első biró, Nyáry Mihály és Farkas János 
nemes senatorok jelenlétében számba vétetett a Super-
intendentiának a nagykőrösi első lelkészi lakáson talál-
ható vagyona; az egyházkerület pecsétjét és jegyző-
könyvét ládába zárván, lepecsételve Mócsi István nagy-
kőrösi lelkész őrizésére bízták, míg a kisebb jelentőségű 
dolgoknak a megboldogult Superintendens özvegyének 
jelenlétében történendő összeírásával Mócsi István nagy-
kőrösi lelkész és Lossonczi István rector-professor bízat-
tak meg. 

Az egyházkerület gyásza közöltetett az egyházak-
kal, az egyházak patronusaival, első sorban kis-terenyei 
Gyürki István curatorral és Ráday Gedeonnal. A super-
intendens-választásra Szőnyi Virágh generális scriba 
hívta fel az egyházakat 1757. február 21-én kelt kör-
levelében. 3 

3 A levél szövege: Viris plurimuin Reverendis, Clarissimis 
et Eruditissimis Dnis, Superintendentiae nostrae cis- et ultra-Danu-
bianae adscriptis, in opere Domini conservis Dignissimis, Salntem ! 
— Ecce viri Venerandi! exordium Anni 1757 labentis tetrico vultu 
Nobis obversum ; magnum luctus et moeroris adtulit argumentum, 
quo Divinum irrevocabile fátum, Viri quondam Summe Venerandi 
D. Danielis Csáthi, Superintendentiae Nostrae cis- et ultra-Danu-
bianae tribus cum dimidio Annis vigilantissimi Superintendentis vitae 
et mortis piam catastrophen periodice tangit et pandit ; instanté 
enim die 24. Januarii. Animam suain Redemptori suo commen-
dans, ac in tuto collocans spirare desiit et Nos capite Praenobili 
destitutos reliquit. Utinam vobis et nobis regendis cum Pia Sua 
gravitate, modestia, prudentia, candore, ingenuitate, amore et honore 
longius praeesse voluisset! omnibm jucundissimum fuisset. In hoc 
ergo discrimine rerum Regimini, et Societati Nostrae Laboranti 
modo competente subvenire ; atque vacans ofíicium quanto ocius 
expleri, ofticii et summae Prudentiae vestrae esse sciatis. 

Age(n)dum itaque, Divina favente gratia, in conformitate 



A superintendens-választás tárgyában beadott sza-
vazatok felbontására és az új superintendensnek hiva-
talos beiktatására 1757. május 10-én gyűltek össze az 
Atyák Kecskeméten. A gyűlésre megjelentek az egy-
háziak közül: Szőnyi Virágh Mihály generális scriba és 
solti senior, Ölvedi András kecskeméti, Saliai András 
tolnai, Dámány András felsőbaranyai, Monori András 
cserháti és Bányai István alsóbaranyai esperesek. Csúzi 
Mihály vértesaljai, Giczey Sámuel k.-somogyi esperesek 
aggkorukra való hivatkozással igazolták elmaradásukat. 
Megjelentek még az egyháziak közül: Mócsi István 
nagykőrösi, Szathmári Pál és Gonda István kecskeméti 
lelkészek, valamint Gózon István kecskeméti gymnasialis 
rector-professor. A világiak közül: Ráday Gedeon és 
Fáy N. Péczelről, Sárközi Pál kecskeméti senator fiával 
Jánossal és Biró István a kecskeméti egyház procuratora. 

Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

.(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
Irodalmi pályázat. A M. Prot. Irodalmi Társaság 

pályázatot hirdet Koszorú czíinű kiadványsorozatának 
1907. évi tíz füzetére. Kívántatnak evangéliomi vallásos 
és erkölcsi elbeszélések, rajzok, életrajzok, jellemképek 
prózában vagy versben. Tartalmilag az a fő feltétel, 
hogy az evangéliom lelke és ereje lüktessen bennök, 
hogy a hitre erősítőleg s az erkölcsre nemesítőleg has-
sanak. Alakilag az a fő, hogy népszerűen és tősgyöke-
res magyar nyelven szóljanak. A füzetek terjedelme egy 
kis nyomtatott ívnél rövidebb és másfélnél hosszabb 
nem lehet. A közlésre elfogadott dolgozatok a Társaság 
tulajdonába mennek át és ívenként 50 (ötven) koroná-
val díjaztatnak. A pályázat nyilt, bárki részt vehet benne; 
jeligés levélke nem szükséges. A kéziratok folyó évi 
június 15-ig a Társaság alólírott titkárához (Budapest, 
Kálvin-tér 7. sz.) küldendők be. A választmány határoza-
tából Budapest, 1907 márczius 15-én, Szöts Farkas, tár-
sulati titkár. 

Benignissimae Resolutionis Regiae Anno 1734. die 21. Octobris 
emanatae: Helveticam Confessionem proütentes, Superiores seu 
Superintendentes e numero Praedicantium in Hungaria jam habi-
torum, et quidem Patriae filiorum suo modo eligere ac constituere 
possint etc. in Locum, jam tutum locum obtineűfis, Alium e medio 
Venerandorum fratrura vestrorum, liberis vesíris votis, favorem, 
omnem personalias, contentiones, rixas excludentes, surrogate, 
observatis observandis criteriis necessariis in Canonibus et Verbo 
dei prostantibus : Doctum, Pium, Prudentem, Modestum, Expertum, 
Pacificum, Sobrium, Industrium, Officiosum, aequi et justi tenacem, 
ad juris justitiaeque administrationem Idoneum, admittentes et 
Populi cordati consensum, eligite; Liberas voces seu suffragia 
chartis inscribite, usualibus Vestris sigillis roborata obsignate, 
medio vestri fideíis tabellionis ad me deferte, et per Me Venerabili 
Presbyterio examinanda et numeranda submittite. 

Deus vero omnis boni ordinis, vobis gratiose adesse velit, 
Spiritu Suo regat, in omnem veritatem ducat, sub protectione et 
tolerantia Clementissimae Nostrae Reginae in pace conservet. 
Totiusque huiüs sacri moliminis, et operis idea Nominis ejus 
Gloriae, emolumento Ecclesiae, et fulcro Regimimi Nostri sit 
inservitura. Valete. Dabam Kun Szent Miklosini Ao 1757. die 21. 
Februariis. 

Vestri Nominis et Honoris 
L. S. 

observantissimus et in opere Domini 
conservus sincerus 

Michael Virágh Generális Scriba m. p. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A Usgéresi ref. gyülekezet 
Pecsenye András királyhelmeczi segédlelkészt, — a kis-
tárkányi ref. gyülekezet Harkay Barna veresmarti lel-
készt, — az erdőhegyi ref. gyülekezet Bokor Sándor 
borsai lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Egyházmegyei választások. Áz alsóbaranya-bácsi 
ref. egyházmegyében Cseh Ervin lemondásával megüre-
sedett egyházmegyei gondnoki tisztség Kozma László 
egyházmegyei tanácsbiró, volt orsz. képviselő, zombori ügy-
véd személyével töltetett be, kit a gyülekezeteknek majd-
nem egyhangú bizalma ültetett előkelő állásába. Benne 
az egyházmegye buzgó keresztyén férfiút, az egyházi 
közigazgatás minden ágában jártas egyént nyert. Papi 
családból származott, az egyházmegye szülöttje; tanácsbirói 
működésében lelkiismeretesség és éles judicium jellemez-
ték. Nagy tudásával egyenrangú egyháziasságot visz gond-
noki székébe. Az egyházmegye a legszebb reményeket 
fűzi működéséhez. — Az üresedésben volt papi tanács-
birói tisztségre Tiefentháler Fülöp ószivaczi lelkész válasz-
tatott meg. 

Orgonahangverseny. A budapesti reform, egyház 
budai és erzsébetvárosi egyházrósze, temploma belső 
berendezése, illetve építési alapja javára f. hó 12-én 
sikerült orgonahangversenyt rendezett a Kálvin-téri temp-
lomban. Az egybegyűlt nagy és előkelő közönség lelki 
gyönyörűséggel hallgatta végig a műsor gondosan össze-
állítóit ós változatos számait. Hild Károlyné művészi 
hegedűjátékán, Berts Mimi operaházi énekesnő énekein 
és az operaházi férfi nyolczas karénekein kivül külö-
nösen Degel Frigyes orgonaművész remek játéka szerzett 
a közönségnek nemes szellemi élvezetet. 

Egyházi közgyűlés. A pesti ev. magyar egyház-
község f. hó 15-én tartotta meg évi közgyűlését dr. 
Wagner Géza felügyelő és Horváth Sándor lelkész elnök-
lete alait. A közgyűlés megvizsgálta és helybenhagyta 
az 1906. évi számadásokat és elfogadta a folyó évre 
szóló költségvetést. Az iskoláknál és a hitoktatás téte-
lénél tetemes túlkiadások jelentkeznek, a miért is el-
határozta a közgyűlés, hogy a híveket egyházi adójuknak 
önkéntes fokozására hívja fel, a fővárost pedig meg-
keresi az egyházi aránysegély megfelelő felemelésére. 

A bihari ref. egyházmegye f. hó 13-án tartotta 
meg tavaszi közgyűlését, Sulyok István esperes és Bary 
József gondnok elnöklete alatt. Az esperesi jelentés 
szerint a gyülekezetek élete a lefolyt félév alatt nyugodt 
és zavartalan volt, s az egyháztagok áldozatkészsége 
szép mutatója a hitbuzgóságnak. Az egyházmegyei lel-
készi gyámintézet és az egyházmegyei pénztárak jelen-
téseinek és számadásainak helybenhagyása után a gyűlés 
belkörű ügyekkel foglalkozott. Általánosabb érdekű hatá-
rozata a gyűlésnek az, a mely szerint felterjesztést intéz 
a kerülethez, a vallástanítás tananyagának czólszerűbb 
beosztása és a vallástani kézikönyvek revideálása tár-
gyában. 

Az abauji ref. egyház megye f. hó 16-án ülésezett, 
Révész Kálmán esperes és Meczner József gondnok 
elnöklete alatt. A gyűlés ünnepélyesen beiktatta Puky 
Endre alispánt világi főjegyzői, Téglássy Endrét világi, 
s Benka István lelkészi aljegyzői hivatalába, azután 
pedig az egyházmegye folyó ügyeit intézte el. 

Egyházfelügyelöi jubileum. A körmöczbányai ev. 
gyülekezet szép ünneplésben részesítette f. hóv 14-én 
Hurtay Lajos főfelügyelőjét, hivataloskodása 30-dik év-
fordulóján. Az egyházközség díszközgyűlésére kíildött-



ségileg meghívott főfelügyelőt Raab Károly esperes 
üdvözölte meleg szavakkal, méltatva a jubiláns érdemeit. 
Ugyanez alkalommal leplezték le az ünnepelt főfelügyelő 
mellképét is, a melyet az egyház gyűléstermében helyez-
tek el. 

Az imgi ref. egyházmegye f. hó 3—4. napjain 
ülésezett Ungváron. A gyűlésen meg nem jelent Komjáthy 
Béla gondnokot a társelnöki székben Nyomárkay Aurél 
tanácsbiró helyettesítette. Az esperesi jelentés, a mely a 
gyülekezetek valláserkölcsi életéről kedvező képet rajzolt, 
kegyeletesen emlékezett meg az egyházmegye elhunytai-
ról és meleg szavakkal annak jubiláló lelkipásztorairól. 
Komjáthy Gábor ungvári lelkész hivataloskodása 25-dik, 
Szölössy Gyula cseppelyi lelkész pedig 30-dik évét töl-
tötte be ebben az évben. A gyűlés maga is a legszivé-
lyesebben üdvözölte a két érdemes férfiút, a kik válaszuk-
ban további hűséges szolgálatukat Ígérték. A lelkészi és 
tanítói változások tudomásul vétele és a megválasztottak-
nak hivatalaikba való beerősítése után, sajnálattal érte-
sült a gyűlés Szabó Józsefnek a lelkészi, Szabó Lajosnak 
a világi tanácsbiróságról lemondása felől. Az előbbi 80 
éves korát, az utóbbi betegeskedését hozta fel lemondása 
indító okaképen. A közgyűlés méltányolta is Szabó József 
lemondását, s érdemei elismerése mellett elrendelte a 
megürült tanácsbirói szék betöltését. A Szabó József 
lemondása folytán megürült tanügyi bizottsági elnökségre 
Szűcs István tanácsbirót választották meg. Szabó Lajos 
lemondását azonban a gyűlés nem fogadta el, hanem elhatá-
rozta, hogy hivatala továbbviselésére kéri fel az érdemes 
férfiút. Az iskolai és tanítói földeknek az egyházak nevére 
való telekkönyvi átíratása, a tanfelügyelő felebbezései 
folytán akadályokba ütközvén, a közgyűlés a kerületet 
kéri fel a szükséges lépések megtételére. Az ágtelki 
gyülekezetnek, papi lakás építéséhez, 2000 korona segélyt 
szavaztak meg. 

A vallásfelekezetből kilépés felülvizsgálata. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, egy előfordult eset-
ből kifolyólag, egy vallásfelekezetből való kilépés tár-
gyában hozott elsőfokú határozatnak a felülbírálása kér-
désében elvi jelentőségű határozatot hozott, a melyből 
kiemeljük a következőket: A minisztérium eddig is már 
több esetben mint másodfokú hatóság döntött a vallás-
felekezetekből való kilépés és áttérés ügyeiben fölmerült 
vitás kérdésekben és csak kivételes esetekben bízta a 
fokozatos elbírálást a közigazgatási hatóságokra, a mely 
esetekben delegált hatáskörben jártak el. Arra való 
tekintettel, hogy többnyire csak tények megállapítása 
és alakszerűség megtartása alkotja a vizsgálat tárgyát, 
és mert a törvényekben és rendeletekben meghatározott 
szabályoknak egyöntetű alkalmazása, ezekben az ügyek-
ben kívánatos, — ennélfogva, az igazságügyminiszterrel 
egyetértőleg, megállapodott abban a vallás- ós közok-
tatásügyi miniszter, hogy a vallásfelekezetekből való 
kilépés, vagy áttérés alakszerűségeinél fölmerülő vitás 
kérdésekben elsőfokban a járási főszolgbiró, illetőleg 
polgármester illetékes a határozathozatalra és az eme 
határozat ellen esetleg beadott fölebbezések felől a má-
sodfokú s egyszersmind végleges döntést a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumnak tartja fönn. 

Orgona-megrendelés. Ömbód község (Szatmár m.) 
a református templom részére szükséges ú j orgona 
készítésével Országh Sándor rákospalotai (Bpest mellett) 
orgonagyárost bízta meg- A mű a legújabb csőrendszer 
szerint, díszes szekrénnyel készül ós f. évi augusztus 
1-én lesz a használatnak átadva. 

I S K O L A . 

Prot. szellemű történeti tankönyv. Az Orsz. Ref. 
Tanáregyesület Kiss Lajos szegedi főreáliskola! tanárt 
bízta meg egy, a 8-dik osztály számára szóló, prot. szellemű 
magyar történelmi kézikönyv megírásával. A munka 
elkészült és a bírálóknak: Géressi Kálmánnak, Kulcsár 
Endrének és Bodrogi Jánosnak az ítélete szerint nagyon 
sikerült. A könyv legközelebb nyomatás alá kerül és 
már a jövő tanévben használható lesz. Előre is felhívjuk 
reá iskoláink történettanárainak a figyelmét. 

U j tanár. A pápai reform, főgimnázium igazgató-
tanácsa, a Hódmezővásárhelyre kinevezett Csépke Andor 
helyére dr. Szabó Miklós tanárjelöltet, az Eötvös-kollé-
gium növendékét hívta meg helyettes tanárrá. 

EGYESÜLET. 

A Lorántífy Zsuzsánna-Egyesület f. hó 19-én este 
a reform, gimnázium dísztermében teaestélyt rendezett a 
következő tárgysorozattal: 1. Ima és bibliamagyarázat. 
Tartotta Böszörményi Jenő, a L, Zs. E. misszionáriusa. 
2. Sucher : Női kar. Előadta az énekkar. 3. Felolvasás. 
Tartotta Miklós Elemér. 4. a) Delibes: Magándal „Lakmé" 
operából, b) Schumann: Wanderlied. Énekelte dr. Kovács 
József, zongorán kisérte Krausz Gusztáv. 5. a) Chopin-
Wilhelmj : Nocturne. b) Dworak: Humoreszk, c) Tschai-
kovszky: Allegro. Előadta Reyéczy Ilona, hegedűművésznő, 
kisérte Krausz Gusztáv. 6. Haydn: Hymnus. Előadta az 
énekkar. 

A Nagypénteki Ref. Társaság f. hó 19-én tartotta 
meg évi közgyűlését a budai ref. templomban. Az egye-
sület évi működésére még visszatérünk. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület f. hó 16-án 
az Erzsébet-körút 7. sz. alatti teremben szeretetvendég-
séget rendezett, mely alkalommal az egyesület üdvözölte 
tiszteletes Kónya Gábor urat, a magyar ker ifj . egye-
sületek első utazótitkárát. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A Fonciére közgyűlése. A Foficiére Festi Biztosító-
intézet Budapesten f. hó 11-én tartotta meg rendes évi 
közgyűlését, Kilényi Hugó miniszteri tanácsos elnöklete 
alatt, melyen 26 részvényes vett részt, 418 szavazat 
képviseletében. Elnök üdvözölvén a részvényeseket, a 
jegyzőkönyv vezetésével 'dr . Menza Artúrt bízta meg, 
annak hitelesítésére pedig dr. Pollák Imrét és Vermes 
Lajost kérte fel. Az igazgatóság jelentése legelsőbben 
is igen melegen parentálja el az intézet elhúnyt alelnökét, 
illetőleg vezérigazgatóját, szepesváraljai Sarbó Vilmost, 
a ki csaknem 40 esztendőn át szolgálta az intézet érde-
keit a legönzetlenebb odaadással. Az intézet üzletforgalma 
az elmúlt évben ismét örvendetesen fejlődött. A díjtarta-
lékok az életágazatban az emelkedéssel 22..132,147*70 K-t, 
az elemi ágazatokban pedig 2.489,068*30 K-t tesz. úgy hogy 
a díjtartalékok összege az üzletév végén 24.681,215 76 K. 
A hivatalnokok és szolgák nyugdíjegyletének vagyona 
1906. év végén 1.108,345*40 korona, A tiszta nyereség 
251,992*74 K, a melyből a tartalékalap javadalmazása 
után 5 százalékos osztalékul 150,000 koronát s 2 száza-



lékos felülosztalékul 60,000 koronát fizetnek, részvényen-
ként 14 koronát a részvényeseknek s az egyéb levonások 
után fenmaradó 3747'86 K-t ú j számlára ír ják át. Az 
igazgatóság jelentését, valamint a felügyelő-bizottságét 
is egyhangúlag tudomásul vették és a felmentést meg-
adták. Ezután az igazgatóságba egyhangúlag hat évre 
megválasztották Engel Miksát, Guttentag Gusztávot, Hoff-
mann Sámuelt, dr. Keppich Gyulát, Kilényi Hugót, Simó 
Lajost,' Strasser Alfrédet és gróf Zichy Ferraris Manót. 
A felügyelő-bizottság tagjai lettek egy évre : Auer Róbert, 
Doctor Gyula, Friedmann I., dr. Marquet Lajos, Ribári 
Lajos és Wolfinger Lajos. Választás után Kovács Ernő 
részvényes a részvényesek nevében őszinte köszönetet 
mondott az igazgatóságnak, Sarbó Leó és Ribári Mór 
igazgatóknak buzgó működésükért. A közgyűlés után az 
igazgatóság tartott ülést, a melyen elnökéül kilényi 
Kilényi Hugót, alelnökül pedig vágujhelyi Hoffmann 
Sámuelt és farszádi Simó Lajost választották meg. A fel-
ügyelő-bizottság elnöki tisztségét Ribári Lajossal töltöt-
ték be. 

Az orvostudománynak világszerte sokatigérő re-
naissance-át lát juk rohamosan fejlődni egy ú j gyógy-
módban, mely egyszerűsége, czélszerűsége és kiváló 
sikerei által ma már, mint legbiztosabb és legjobb gyógy-
mód van elismerve. Ez a gyógymód a hemopatia, vagyis 
vérgyógyítás, mely a képzelhető legszebb gyógyerediné-
nyekkel lesz alkalmazva köszvény, görvélykór, asztma, 
szív-, vese-, gyomor- és bélbajokban, súlyos idegbántal-
mak (neurasthenia, paralysis, tabes) és makacs bőrbeteg-
ségek eseteiben. A több ezrekre menő gyógyult, mint 
lelkes apostol terjeszti ezen gyógymód kiválóságát, mely 
eredményeiben tökéletesebb és tartósabb, mint bármely 
fürdő vagy intézeti kezelés. Ezen gyógymód megalapítója 
dr. Kovács J. fővárosi orvos, a ki most kezdi őszi kúráit. 
Mindazon betegeknek, kik a fent felsorolt bajok egyiké-
ben szenvednek, őszintén ajánl juk ezen orvos tanácsát ki-
kérni, ha a nyár folyamán betegségükből ki nem gyó-
gyultak. Dr. Kovács J . orvos úrnak Budapesten, V. ker. 
Váczi-körút 18. szám, I. em. alatt van a gyógyintézete 
(csak bejáró kezelésre), hol naponta 9—1 és 3—6-ig 
fogad betegeket, de meghívásra betegeket látogat a fő-
városban és vidéken is. Mindazok, kik nyáron ki nem 
gyógyultak, el ne mulasszák ezen gyógymódot alkal-
mazni, mely visszaadja egészségüket. 

Látványosságszámha megy az a dús óra- és ékszer-
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítinényűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte 'hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánl juk. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályáza t . 

A külsősomogyi ref. egyházmegyébe kebelezett s 
lemondás folytán megiiresült somogyendrédi ref. lelkészi 
állásra pályázat nyittatik. 

Ezen állás javadalma, a dunamelléki ref. egyház-
kerület 1896. évi októberi közgyűlésének 126. jkvi sz. 
határozatával 1800 koronára értékeltetett, s ezenkívül 
240 korona 99 fillér államsegéllyel van kiegészítve, tehát 
Ill-ad osztályú. 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket Kálmán 
Gyula espereshez Ságvár (Somogy vm.) f. évi május hó 
12-éig küldjék be. 

Az állás, a választás jogerőre emelkedése után, a 
teljes fizetés élvezete mellett, azonnal elfoglalandó. 

Kunszentmiklós, 1907. április 16. 

Baksay Sándor, püspök. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR. 

A Bór- és Lithion-tartalmú. természetes és vasmentes 

alvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a húgyhólyag 
bánta lmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
bziniie- Lipóozi Sulvatorforrás-vállalat 

Éudupest, V., Jtudolfrakpnrt 8. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál ÓB emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

+ E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é l i f í i r d ö k ú r a 

a S Z E N T - L U K A C S - F Ü R D Ő B E N . 
Természetes forró-meleg-, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális-fürdök, Yízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú z - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fiirdökúra felől ki-

merítő prospektust küld ingyen a  

Szt.-Lukács-fűrdö igazgatósága Budapest Budán. 

HIRDETÉSEK. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

O r g o t i a -

h a r m ó n i u m o k a t 
raindkétrendszerszerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-ttcza II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
P i a n i n ó k . P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

mm 
. - . . -_ terméaetMgiiferjyes 

^ S ^ S A V A N Y O V I Z 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő h a t á s ú n a k b izonyu l t köhögésné l , 
gégeba jokná l , g y o m o r - és h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s f t t a t n a k 

e r e d e t i S I H 6 E R v a r r ó -

I I m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e l l ő 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpód-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, VAoz: Széchényi-u. 11 

A l e g j o l b l b 

kályhákat és ^ g ^ kandallókat 
császári és .királyi 

udvari szállító 

szállít 
H E I M X I . 

B u d a p e s t , T l x o n e t - u c l v Í I t r 
K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l á d i h á -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b , r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 100 ,000 van b e l ő l e h e s s n á l a t b a n 

V a l ó d i 
csak ezze 

a v é d ő -
j e g y gyeJ. 

MEIDINGER-ÖFEN 
ÍCr H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o i s a Í O . ssar. 

][ • ® »| 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetítő készülékek 
Vetítő gépek 

a l e g n a g y o b b választékban és 
legKitűnőbb Kivitelben Kaphatók 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 
í i E g a i r s i r 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 év i = 

jótállás melletti 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,chína-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. Jutányos 

árak! 

2 POLGÁR KALMAN 
míiórás és ékszerész, az ev. ref. egyhazak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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ODEON 
Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHÍFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-utcza 5. szám. 

Összes 
íemezeink két 
különböző fel-
vételt t a r t a t 
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szedtől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Világhírű 

FONOTIPIA 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedű-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghirneve-

sebb művészektől. = míivészhanglemezek 
Margit olasz királynő udvari szállítói. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . " P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Ala.pitta.tott 1861-ben. 

Az 1885. évi k i l l l í t i son «Nagy díszoklevél* és 
«Ferenc2-József lovagrenddéln, az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntstés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
A >• jegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Orgonaópí tós i mű in tóze t . 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyéra 

Budapes t , YIL, Garay-utcza á8. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikái) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a iegmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. —1 Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 



M e c h a n i k a . Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő - gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
tanszerkészítő intézete, 

Budapest , VII., Károly-kőrút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Ajánlások: A nm. vallás- és közokt. miniszter űr 107756. sz. 
re:ideletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251.sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak 

KÁLLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo-
zi torok csakis motortelepünkön = 
Budapest,VI. Nagymező-u.43. 

szá TI alatt léteznek. 
Tessék a pontos czímre ügyelni! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" ben-
zinmotorait és benzin-
motoros cséplőkészle-
teit 3-5 évi részletfizi tésre 

A ki teliál valódi Kállai „Gló-
ria" inoto't akar venni, az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jótállás kitűnó" cséplésért. szakértő czéghez.>--"»*>->-*-

H a s z n á l t g ő z c s é p l ő - k é s z l e t e l s : c s e r é b e i s - v ó t e t -
— n e k - — T e s s é k á r l a p o t k é r n i - = = = = = 

fl világhírű fleol-fíarmoniumoK Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O W A S S E R J . 
cs. és kir. udv. hangszergyáros 

a m. kir, zeneakadémia , sz ínházak, hadsereg , művészek s tb . szállítója 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Specxialista: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a I mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erösebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt . Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerró általam konstruáltatott. Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-

ban és kicsinyben. 

HOIINYÁNSZKY VIKTOR OS. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 8 , 1 6 7 . 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzétt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
-aktára. Specialista vonóshangszerek ké-
bzítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP t •"'""•i 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a kéziratok, e lőf izetési cs hirdetési díjak stb. 

intczendók. 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fil lér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Az egyházak állami támogattatása és a prot. egyházak igényei. Hamar István. — A theologiai tanterv 
revíziójához. Objectiv. — Iskolaügy. A nem állami tanítók fizetésrendezésére vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása a kép-
viselőházban. — B e l f ö l d : Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület ügye. Morvay Ferenez. — Az 1904. évi ref. zsinati törvény 
III. czikkónek végrehajtása. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János. — 
Nekrolog; Gulyás Benő. (1857—1907). K. S. — Egyház . - Iskola. — Gyászrovat. — E g y e s ü l e t . — Különfé lék . 
— Hirdetések . 

Az egyházak állami támogattatása és a 
prot. egyházak igényei. 

III. 
Hátra van még', hogy prot. egyházaink állami 

anyagi támogattatásának ama, szerintem helyesebb 
módozatairól szóljak, a melyek mellett egyfelől 
autonómiánk is megmaradhatna, másfelől az állam-
segély esetleges megvonatásának veszedelme is 
kikerülhető lenne. 

Mielőtt azonban e módozatok fejtegetésébe 
bocsátkoznám, a magam igazolása végett bizonyos 
dologra reá kell mutatnom, mert különben könnyen 
az a vád érhetne, hogy nem a magam fejével 
gondolkozom, hanem másnak a nézeteit tálalom 
fel magaméi képében. 

Már a mult héten említettem, hogy br. Bánffy 
Dezső konventi elnök úrnak, a középiskolai tanárok 
személyi pótlékára vonatkozó miniszteri intézvény 
alkalmából a kultuszminiszterhez intézett feliratából 
azt látom, hogy gondolataim az övéivel lényegileg 
megegyeznek. Mondottam ezt a feliratnak a leg-
utóbbi konvent alkalmával történt futólagos átolva-
sasa alapján. Azóta báró Bánffy Dezső felirata a 
Sárospataki Ref. Lapokban és az Erd. Prot. Lapban 
egész terjedelmében nyomtatásban is megjelent, s 
így olvasva azt át figyelmesen, még inkább látom, 
hogy a megoldás tekintetében gondolataim közel 
rokonok báró Bánffy Dezső gondolataival. De ha 
ez így van is, a magam igazolására tartozom ki-
jelenteni, hogy gondolataimat sem nem a báró 

Bánffy Dezső úrral való konferálás, sem feliratának 
előzetes ismerete alapján nem nyertem, hanem sáját 
magam szűrtem le magamban azokat. Ezeknek 
leszűrésére és összefoglalására főként dr. Bernáth 
Istvánnak e lap f. évi 7-dik számában „Az 1848. 
XX. t.-cz. veszedelmei" czím alatt közölt czikke 
és annak tiszteletreméltó aggodalmai indítottak, 
annyival is inkább, mivel a czikk közlése alkal-
mával már megígértem, hogy aggodalmaira leg-
közelebb meg fogom adni a választ. Közbejött a 
zsinatnak már sokszor említett két elvi deklará-
cziója, a melyek csak álláspontomat erősítették. 
Ezek alapján fogtam hozzá álláspontom kifejtésé-
hez és leszűrt gondolataim írásba foglalásához, április 
első napjaiban, tehát oly időben, a mikor báró 
Bánffy Dezső memorandumáról még tudomással 
sem bírtam, s a fővárostól több száz mértföld 
távolságban, tehát oly körülmények között, a melyek 
teljesen lehetetlenné tették, mind magával a kon-
venti elnökkel, mind valamely, a memorandumról 
tudomással bíró emberrel való konferálást. Ha gon-
dolataim azért rokonok is báró Bánffy Dezső gon-
dolataival, az legfeljebb csak azt mutathatja, hogy 
a premisszákból helyesen vontam el a következte-
téseket s hogy a viszonyokat helyesen mérlegeltem, 
nem pedig azt, hogy a helyesebb megoldásra vonat-
kozó gondolataimat báró Bánffy Dezső memoran-
dumából kölcsönöztem. 

Ezek előrebocsátása után hadd szóljak állami 
anyagi támogattatásunknak általam helyesebbnek 
ítélt módozatairól. 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

, F ó n a g y - f é l e D u s t l e s s ' - s z e l portalanítandók 
a t ü d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a l í o d j u n k u t ó n z a t o l í t ó l . U t a s í t á s o k i n g - y e n . 



Az állami anyagi támogatás mostani rend-
szerének csak egyik, bár kardinális hibája az, 
hogy az egyenlő elbánás elvéből kifolyólag, az 
állami, nemzeti érdekek szempontjából, egy kalap 
alá fogván bennünket a nemzetiségi egyházakkal, 
teljesen átlyuggatja autonómiánk kiilső bástyáit. 
Még nagyobb hibája az, hogy egyházunk belső 
hivatalnokait: lelkészeit, tanárait, tanítóit erkölcsi 
függésbe hozza az állammal, s a mikor ezeknek 
támogattatást kereső szemeit s a támogattatásért 
hálás szíveit önmaga felé irányítja, ugyanakkor 
meglazítja azt a szoros erkölcsi kapcsot, a mely-
nek gyengítetlenül kellene fennállania az egyház, 
a fentartó testületek és a saját alkalmazottaik 
között. Lehetetlen fájdalommal nem látni azokat 
a jelenségeket, a melyek a tanítók, tanárok és 
legutóbb már a lelkészek között is mutatkoznak, 
hogy helyzetük javítását keresve, nem a segítségre 
önmaga erején képtelen egyház, vagy fentartó 
testületek ajtaján zörgetnek, hanem a mindenható 
államén; hogy ettől segítséget nyerhessenek, képe-
sek még intézményeink államosításainak sürgeté-
sére is; ha pedig megnyerik az államtól a támo-
gatást, inkább az állam alkalmazottainak tekintik 
magokat, mintsem az egyházénak. 

Az állami segélyezés rendszerének eme pontján 
is tehát okvetlenül változtatnunk kell. az egyház 
előnyére, ha csak azt nem akarjuk engedni, hogy 
az egyház belső hivatalnokai lelkekben elszakad-
janak tőlünk. 

Az államsegélyezés mai rendszerének leg-
nagyobb és a jövőt illetőleg legaggodalmatkeltőbb 
hibája pedig az, hogy az állami segélyek részint 
csak budgetszerűleg, részint csak miniszteri intéz-
vények útján nyújtatnak, de közjogi törvények 
által, illetve tőkeszerűleg biztosítva egyáltalában 
nincsenek. Változtatni kell tehát a helyzeten itt is. 

Ha sikerülne bevinnünk az állam egyházi és 
iskolai politikájába azt az elvet, hogy az állami 
anyagi támogattatás alapjául ne csupán a jogi 
egyenlőségből származtatott egyenlő elbánás elve 
szolgáljon, hanem a törvényesen bevett felekezetek-
nek a nemzeti, állami konszolidáczió és felvirágoz-
tatás munkájában tanúsított valláserkölcsi és kultu-
rális szolgálatainak tekintetbe vétele is, akkor 
ezután, illetve ezzel kapcsolatban azt kellene köve-
telnünk, hogy a jelenleg különböző czímeken 
nyújtott államsegélyek kommasszáltassanak, és az 
állam legfőbb felügyeleti jogát, valamint a ma-
gyar nemzeti érdekeket teljesen biztosító, de az 
autonómiát sem sértő feltételek mellett, magoknak 
az egyetemes egyházaknak adassanak ki, hogy azok, 
az egyházak által kidolgozott s az állam által 
eleve vagy utólag helybenhagyott szabályzat sze-
rint, magok az egyházak által használtathassanak 
fel, mind belső hivatalnokaik fizetésének rendezé-

sére, mind közintézményeik fentartására, mind egyéb 
szükségleteik fedezésére. 

Az államsegély-nyújtásnak e módozata mellett 
egyfelől az volna lehetséges, hogy kijussunk az 
egyenlő elbánás elnyomó nagy kalapja alól és ne 
kelljen eltűrnünk azt, hogy az állam, a nemzeti 
és állami érdekek szükséges biztosítására törekvé-
sében, ép úgy belenyúljon a mi egyházi és iskolai 
autonómiánkba, mint a nemzetiségi egyházakéba. 
Szóval elérhetnénk, hogy az állam anyagi támoga-
tását méltányosabb feltételek mellett nyerhessük 
meg, mint jelenleg és ne legyünk kénytelenek 
autonómiánk külső bástyáit, egyiket a másik után 
lerontanunk. Másfelől pedig lehetséges volna ki-
kerülnünk ama másik nagy veszedelmet is, a melyet 
báró Bánffy Dezső „az autonomia erkölcsi tartalma 
csökkenésé"-nek nevez igen helyesen, s a mely a 
közvetlenül az államtól nyert anyagi támogatás 
következtében az egyház, iskola és ezek belső 
alkalmazottai közötti erkölcsi viszony' meglazulá-
sában mutatkozik. Ha tanítóink, tanáraink, lelké-
szeink javadalmaik rendezése tekintetében nem az 
államra, hanem az egyházra támaszkodhatnának, 
hiszem, hogy a közöttük meglazult erkölcsi köte-
lékek újból megerősödnének; erősebb lenne leikök-
ben az egyházhoz tartozás érzése, fokozódnék az 
egyháziasság, az egyház javára munkálkodás köte-
lességének tudata; míg ma, állam segélyes, illetve 
az állam által kinevezett tanítóink, tanáraink, vall-
juk meg, inkább az állam hivatalnokainak tekintik 
magukat, mintsem az egyház szolgáinak. 

Mindezeknek betetőzése végett követelnünk 
kellene a kommasszált államsegélyeknek, nemcsak 
közjogi törvény által való, hanem tőkeszerü teljes 
biztosítását is. 

Közjogi törvényalkotásra van szükség legelső 
sorban is, mert lehetetlen eltűrnünk azt az állapotot, 
hogy a mikor alsó, közép és felső iskoláink, egy-
házi adózásunk reformja és egyéb közintézményeink 
egy jó részben az állam anyagi támogatására van-
nak alapítva, akkor az államsegélyt csak az időn-
ként megújuló és más-más politikai, társadalmi 
és vallásos felfogások által befolyásolt törvényhozó 
testületek biztosítsák az évi költségvetésekben, vagy 
hogy e segélyeknek nyújtása vagy megvonatása 
a még gyorsabban változó kormányok jóindulatá-
tól tétessék függővé. 

Maga a közjogi törvényalkotás azonban nem 
elégséges. Egy közjogi törvény, a miképen meg-
alkottatott, akképen el is töröltethetik. Az egyhá-
zaknak és az államnak közjogilag szabályozott 
viszonyában előállható változásokat illetőleg elég 
csak a különféle konkordátumok eltörlésére és a 
francziaországi példára hivatkoznunk. Annak a 
veszedelemnek, hogy egyházunk, az azt biztosító 
közjogi törvény eltörlésével vagy módosításával 



elessék az államsegélynek teljes összegétől, vagy 
annak csak egy részétől is, magunkat kitennünk 
nem szabad, mindaddig, a míg belsőleg úgy meg 
nem erősödünk, hogy a magunk erején is meg-
élhetünk. 

Azt az összeget tehát, a melyet egy meg-
alkotandó közjogi törvény papiroson biztosít, bizto-
síttatni kell tőkeszerűleg is, úgy hogy annak ki-
fizetését az állam, az egyházpolitikai helyzetek 
bármilyen alakulása mellett se tagadhassa meg. 
Ennek külső módozata tekintetében teljesen helyes-
nek ítélem báró Bánffy Dezső gondolatát — s ezt 
az egy gondolatot csakugyan tőle kölcsönözöm 
a mely szerint azt kellene elérnünk, hogy „a segé-
lyezés tekintetében megfelelő kötvényezett, állam-
adóssági papírok kiszolgáltatása által az állam és 
az egyház között magánjogi (hitelező és adós 
közötti) viszony létesíttessék, a mi relatíve a leg-
magasabb biztosítékot képes nyújtani". 

Tisztában vagyok vele, hogy a mit e czikk-
sorozatban az állami támogattatás újabb alapelveit 
és módozatait illetőleg elmondottam, nem könnyű 
megvalósítani, mert ahhoz hosszú évtizedek meg-
gyökeresedett felfogásának és megszokott gyákor-
latának a megváltoztatása volna szükséges. Ettől 
az átalakító munkától azonban a magyar protestáns 
egyháznak nem szabad félnie vagy húzódoznia. 
Nem, mert saját létezése forog koczkán. 

Az állami támogattatás mai rendszere autonó-
miánknak mind külső bástyáit lerombolja, mind 
pedig annak belső erkölcsi tartalmát felemészti; 
már pedig, a mint báró Bánffy Dezső igen helye-
sen mondj a , , a legteljesebb jogi autonomia is 
értéktelen erkölcsi tartalom nélkül!" 

Álljunk azért munkába mindnyájan! Es áll-
jon legelső sorban báró Bánffy Dezső, a ki memo-
randumában oly tisztán látj a az állami támogatás 
mai rendszerének már meglevő és a jövőben még 
csak fokozódható veszedelmeit s azokkal szemben 
a megoldásnak helyesebb útját és módozatait! 

Ne késlekedjünk, mert jam proximus ardet 
Ucalegon! Hamar István. 

A theologiai tanterv revíziójához. 

Nagy örömmel olvastam e lapban a budapesti ref 
theol. tanári kar által kidolgozott újabb theologiai tan-
tervet. 

Részletesen és behatóan minden pontjával itt nem 
foglalkozom. Csupán a következőkben vagyok bátor 

egyszerűen és röviden szerény megjegyzéseimet meg 
tenni. 

Mint a mult évben e lap kifejtette a bibliásabb 
lelkészképzést, örömmel látom, hogy azt az új terv lehető-
leg megvalósítani igyekszik. Most még csak arra kérem 
az illetékes köröket, hogy oda törekedjenek miszerint: 

a) a növendékek a biblia egyes szebb és jelentősebb 
helyeit könyv nélkül is megtanulják; 

b) ismerjék meg az Isten országára és a Messiásra 
vonatkozó jövendöléseket; tudják a jelentősebb helyeket 
megnevezni és idézni; 

c) a negyedik év végén, eltekintve a tudományos 
és részletes exegezistől, röviden, népszerűen képesek 
legyenek az egész szentírást magyarázni. 

Szerintem, ha minden más rövidebbre szabatik is, 
ennek mint alapnak, meg kell lenni. Igaz, hogy kint az 
életben is elsajátíthatják ezt, a már megszerzett kulccsal 
tovább nyitogatván az ismeretek tárházát; de mégis csak 
az lenne a normális állapot, hogy a lelkiorvos bonczolni, 
anatomizálni a kurzuson tanuljon meg. 

A mi a dogmatikát, szimbolitikát illeti, ezeket össze 
kellene kötni kijelölt magántanulmányokkal, a melyekről 
rövid kivonatokban referálnának a növendékek. 

Terjedelmes alapossággal kellene kiterjeszkedni az 
apologetikára és polemikára. Sőt magántanulmányul olva-
sásra lehetne ajánlaui a jó külföldi, idevágó műveket is, 
mint a milyen pl. Deimert munkája. 

Bizony rövid az a négy esztendő, pedig milyen jó 
volna, ha egyebek közt az őskeresztyénséget megismerhet-
nék, nemcsak a dogma- vagy az egyháztörténelemből, ha-
nem a specialiter ezzel foglalkozó művekből is. Persze túl-
ságba mennünk nem lehet. Pedig milyen üdvös dolog volna, 
ha nemcsak általában keresztyén hitünknek, hanem külö-
nösebben ref. egyházunknak és vallásunknak is teljesen 
megedzett apologetái, vagy ha kell, polemizálói is lehetné-
nek. Igen üdvös volna az ellenünk irányuló róm. kath. 
apologia és polemika jelesebb termékeinek ismertetése 
és czáfolása is. Ilynemű munka pl. Hoványitól: „Ujabb 
levelek a fensőbb katholiczizmusról" (két kötet), a mely 
hatalmas történelmi, theol. irodalomtörténeti ismeretekkel 
és erős elmeéllel van megírva. De jó kezek alatt ne 
féltsük az ilyen tűzpróbákkal szembeállítani ifjainkat. Ha 
itt-ott önhibánkat is jobban megismerjük, az csak használ 
nekünk. Hiszen épen abban van az evangéliomi egyház 
ereje, hogy minden törekvése, egész lényege az, hogy a 
biblia alapigazságait még a modern belellenségekkel 
szemben is megőrizze, hibáit pedig, mert keresztyénileg 
szabad, a fokozatos fejlődésben kiköszörülje, s így 
alapjában véve még hiányai is nem támadhatók oly 
értelemben, hogy ez a támadás az evangéliomi egyházat 
mint olyat érintse. 

Jobb és megbízhatóbb M A G V A K A T olcsóbban senki sem ad, mint 
r ' r 
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A mi pedig a liturgikát illeti, megvallom, mindig 
mosolyogni vagyok kénytelen, ha erre gondolok. 

Mit is akarunk mi a liturgikával ? Vagy azt akarjuk 
elérni, hogy megtudják lelkészeink, mikor hogyan kell 
fungálnunk; vagy pedig azt, hogy utat nyissunk a széle-
sebb látókörnek és továbbfejlesztésnek. Ha az első a 
ezél, akkor felesleges e tantárgyra nagyobb óraszámot 
beállítani, mert azt, hogy mikor mit és hogyan kell 
végezni egy fungensnek, rövid néhány óra alatt elmond-
hatjuk akár egy jogászlegátus diáknak, akár egy újdonsült 
levitának. Ha azonban az istentisztelet elméletének meg-
ismertetésével a továbbfejlesztés alapjait akarjuk lerakni, 
felesleges dolgot cselekszünk, mert hiszen, a hogy a 
tények mutatják, ezen a téren csak egy jottával sem 
merünk tovább lépni. 

De mégis, hogy a tantárgy közöljön is valami 
mélyebb ismeretet, jó volna az ifjakkal megismertetni 
az általános keresztyén kultusz szempontjából, különösen 
a Nagy Konstantin idejéig terjedő liturgiát és pedig nem-
csak nagy általánosságban, hanem lehetőleg archeologikus 
részletességgel. Szükséges volna behatóbban foglalkoz-
nunk az apostoli és ó-katholikus alakzatokkal és fejlőd-
ményekkel, a mely tekintetben nem lehet figyelmen kívül 
hagynunk a popány és zsidó keresztyén őskultusz-alak-
zatot a zsinagógában, a templomban és a magánházakban, 
a pogány keresztyén szubjektivebb, szabadabb kultusz 
charisma didaskaliát (l. Kor. 14, 14.). Üdvös dolog volna 
ismertetni a Didache tón Apostolónt, a mit kiegészít 
Chrysostomus liturgiája és az ősrégieket elénk táró görög 
keleti kultusz, aztán pedig a tudósítások Plinius Secundus, 
Justinus Martyr, Irenaeus, Tertullian, Cyprian, Clemens, 
Origenes stb. műveiben. Azután ismertetni kellene a 
különböző templom-építészeti és berendezési tipusokat is. 

A mi pedig különösebben a reformáczió egyházai-
nak a kultuszát illeti, bizony igen jó volna ennek kere-
tében ismertetni a lutheránus kultusz fázisait, a külön-
böző ágendák kialakulását. Zwinglinek a mise menetéhez 
való konzervatív álláspontját, Farel letarolt ürességét, 
Kálvinnak ez üres alapon való továbbépítését, a zürichi 
schaflhauseni, berni, baseli, genfi, a bibliahű, himnolo-
gikus lendületben valamennyit túlszárnyaló neuschateli, 
továbbá a rajnai, hollandiai ref. alakzatokat. S ha mind-
ezekre idő nincs a rövid kurzus alatt, legalább a magán-
olvasmányok útján igyekezzenek a theologusok ezeket 
megismerni. Hogy felekezeti érdekek és vonatkozásokon 
magasan felül álló, általános érvényű és megmérhetetlenül 
nagy kincsek hevernek e téren parlagon, az tagadhatat-
lan. A mint a „Siona" szaklapból látom, az evangéli-
kusok ugyancsak aknázzák már a kincseket a maguk 
javára. 

A mi az énektanítást illeti, annak teljes részletes-
séggel és pontossággal való betöltése feltétlenül szük-
séges. Vannak missziói állomásaink, a hol a lelkész 
maga az énekvezér is. 

Itt ismét egy kívánságot vagyok bátor hangoztatni, 
t . ' i . hogy theologus ifjaink a négy év alatt tanulják 

meg a harmoniumon való zenélést. A zene már maga 
finomítja, nemesíti érzelmüket és ízlésüket; azután pedig a 
harmoniumon játszani tudás kulcsot ad a lelkészek kezébe, 
hogy megismerjék a reformáczió egyházainak énekeit, s 
benyithassanak a mennyei zengedezések gazdag tárházába, 
a melyből gazdag kincseket meríthetnének a mi vajúdó 
énekeskönyvünk számára. 

Minden theologiai intézetünkben be kellene tehát 
hozni a kötelező énektanítás mellé a szintén kötelező 
harmoniumon tanulást is, összekötve a reformáczió egy-
házainak ének- és zeneirodalmával. E nélkül a theologia-
müveltség teljességét, kultusz- és énekügyünk evangéliomi, 
tiszta, erőteljes fellendülését még csak nem is remél-
hetjük. 

A művelt népek nyelvére nézve pedig feltétlenül 
oda kell törekednünk, ha kényszerítő erővel is, hogy 
legalább egy modern nyelvet lehetőleg beszédben, de 
írásban és olvasásban feltétlenül megtanuljanak a leendő 
lelkészek. Lehet, hogy elfogult vagyok, de én úgy elmé-
leti, mint praktikus szempontból a német nyelvet tartom 
nélkülözhetetlenül szükségesnek. 

Most még csak arra akarok rövid megjegyzést 
tenni, hogy a theologiai tanári vizsgára csakis a „dicsé-
retes okmánnyal" rendelkezők jelentkezhetnek. Ez még 
á régi czopf maradványa 

Ezt szerintem egy oly közvetítéssel kell lemetszeni, 
mely szerint úgy a vallástanári állásra, valamint theologiai 
professzori vizsgálatra bocsáthatás feltétele legyen a 
„dicséretes" oklevél, vagy ennek hiányában az alapos 
tanulmányozás és készültség sokkal bizonyosabb nyilvá-
nulása, a szélesebb körű theologiai irodalmi működés, a 
mi az előbbi esetben sem maradhat el. Objectiv. 

ISKOLAÜGY. 
A nem állami tanítók fizetésrendezésére 
vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása a 

képviselőházban. 
A záróbeszédek az ápr. 16-diki ülés derekán vég-

ződtek be. Ezek elhangzása után, a mint előrelátható 
volt, a nemzetiségiek és még egynehány képviselő sza-
vazatát kivéve, a Ház óriás többséggel általánosságban 
elfogadta a javaslatot a tárgyalás alapjául és kezdetét 
vette a részletes tárgyalás. 

Daczára annak, hogy a pártértekezletek szinte egy-
hangúlag elfogadták a javaslatot', a részletes tárgyalás 
során a felszólalók temérdek módosítást nyújtottak be, 
a melyeknek legnagyobb részéhez a kultuszminiszter is 
hozzájárult. Az e javaslatok folytán eszközölt változ-
tatások nem szolgáltak a törvényjavaslat hátrányára, 
mert általában véve az egyházak iskolai autonómiájának 
megvédését és a nemzeti szempontok erősítését czélozták. 

Az 1. § nál Molnár János a „hitfelekezeti" szó 
helyébe a „hitvallásos" meghatározást kivánta volna a 



czímbe beilleszteni; a Ház azonban, gr. Apponyi minisz-
ter ama replikája után, hogy az állami iskolák is vallá-
sosak, a módosítást mellőzte. 

A 2. §-nál Ováry Ferenez, Goldis László, Szkicsák 
Ferenez ós Csernoch János nyújtottak be módosító indít-
ványokat, Ezek közül Ováryéhoz és Csernochéhoz a 
kormány is hozzájárult, és így a §. rendelkezése akképen 
módosult, hogy a segédtanítók legfelebb egy évig alkal-
mazhatók ; hogy a tanító halála esetén alkalmazott 
segédtanító javadalmazásához, ha a tanító özvegyet vagy 
árvát hagyott hátra, fél évig az állam is hozzájárul, s 
hogy az esetleg összeházasodó tanító és tanítónő számára 
a fentartó testület két-, esetleg három-szobás lakást 
köteles csak adni. 

A 2. §-sal a Ház csak a 17-diki ülésben végzett. 
A 18-diki ülésben a tárgyalás ismét csak két szakasszal 
haladt előre. A 3-dik szakasznál a felszólalók általában 
véve a korpótlékok beosztását kifogásolták. A miniszter 
maga is belátta a javaslat e tekintetben való méltány-
talanságát s maga nyújtott be módosítást az iránt, hogy 
a három első ötödévi korpótlék 200 — 200, a 4-dik és 
5-dik 100—100, a 6-dik ismét 200 koronás legyen. 
A 3. §. ezzel a módosítással ment keresztül. 

A 4. §. szintén előnyös módosuláson ment keresztül, 
a mennyiben, a miniszter hozzájárulásával, kimondta a 
Ház, hogy a személyes pótlékok nyújtásánál, a felekezeti 
tanítókra nézve a felekezeti főhatóság is meghallgatandó, 
s hogy a pótlékra a tanítók nem csupán az egy helyen 
való huzamosabb szolgálás alapján számíthatnak. Meg-
nyugtató tudomásul vették továbbá a miniszter ama ki-
jelentését, hogy a személyi pótlékban legelső sorban az 
idősebb tanítókat kívánja részesíteni, körülbelül úgy, 
hogy a nem állami tanítók 10 % " a részesüljön, öt év 
alatt fokozatosan a személyi pótlékban. 

A 18-diki ülésen a javaslat 5—11. szakaszai men-
tek át a rostáláson ; a 12. §. sorsa még függőben maradt. 
Az 5. §-ban, a „földbirtok jövedelméből" szavak után 
beszuratott „vagy szolgálmányokból", s a miniszter ki-
jelentette, hogy reméli a keperendszer rövid idő alatt 
leendő megszüntethetését. 

A 6. §• változatlanul elfogadtatott. A 7. §-t, a 
melynél a terményekben fizetés rendezésének indítványa 
merült fel. addig, míg ennek pénzügyi vonatkozása tisz-
tába nem hozatnak, a miniszter visszavonta. A 8. §. 
változatlanul ment keresztül; a 9. §. pedig jelentéktelen 
stiláris módosítással. A 10. §. változatlanul marad t ; a 
11. §. pedig azzal a módosítással, hogy a kántori járan-
dóságok, azok jellegének érintése nélkül, együttesen 
fizetésnek számítandók. 

A 19-diki ülésen a 12. §. azzal a pótlással ment 
keresztül, hogy az állami segély az iskolától csak abban 
az esetben vonható meg, ha az iskola főhatóságához 
intézett figyelmeztetés daczára sem szűnt meg a segély 
megtagadásának az oka. A 13. §-hoz hozzápótoltatott, 
hogy az iskolafentartás elvesztett joga ismét feléled, ha 
az iskolafentartó később államsegéllyel ú j ra fel akar ja 
állítani iskoláját. A 14. §-on csak stiláris módosítások 
történtek. 

A 20-diki ülésen csak a 15—16. §. intéztetett el. 
Az utóbbi változatlanul maradt ; az előbbin pedig az a 
fontos változtatás történt, hogy a nem állami iskoláktól 
a miniszter abban az esetben sem vonhatja meg a 
segélyt, ha a tanulók száma harminezon alól szállt, s 
hogy az állami segítséget az iskolai főhatóság is kérheti. 

A 21-diki ülést a 17. §• tárgyalásának bevégzése 
és a 18. §. feletti tárgyalás megindulása töltötte ki. 
A 17. §. azzal a módosítással ment keresztül, hogy az 
iskolák falaira vallásos és kegyeleti jelvények is fel-
függeszthetők ; hogy minden iskola felirata magyar 
legyen, olyanformán azonban, hogy legyen egy, a növen-
dékek nyelvén megszerkesztett felírás is ; hogy az iskola 
kellő berendezéséért első sorban a tanító legyen felelős, 
s hogy az iskolaszék elnöke, a szükséges intézkedé-
sek elmulasztása esetén, büntetőjogilag is felelősségre 
vonható. 

A 18. §-nál Bozóky Árpád annak a kimondását 
kívánta, hogy, Horvát-Szlavonország kivételével, az egész 
magyar állam területén minden iskola tannyelve a magyar 
legyen, s a gyermekek anyanyelve legfelebb az első és 
a második osztályban használtathassák kisegítő nyelv 
gyanánt; dr. Nagy Dezső pedig azt indítványozta, hogy 
a hol nincs magyar nyelvű iskola, ott a nem állami 
iskolák kötelesek a magyar anyanyelvű, valamint a ma-
gyarul tanulni akaró, nem magyar anyanyelvű gyerme-
keket is magyar nyelvű oktatásban részesíteni. Az igazi 
magyar iskolapolitika szerint Bozóky indítványát kellett 
volna ugyan elfogadni; a Ház azonban, gr. Apponyi 
kultuszminiszter mérséklő felszólalása után, mégis csak 
Nagy Dezső módosításához járult hozzá. 

Ez azonban csak már a 23-diki ülésben történt 
meg, a melyben ezenkívül még a 19—20. §-ok nyertek 
elintézést. A 19. §-ban kimondatott, hogy a tanulók 
gondolataikat magyar nyelven necsak szóban, hanem 
írásban is ki tudják fe jezni ; továbbá, hogy a tanterv 
mindenkor az iskolai főhatóság meghallgatása után álla-
píthassák meg. A 20. §-ban pedig az állapíttatott meg, 
hogy a felekezeti iskolák tantervét a miniszter nem meg-
állapítja, hanem csak jóváhagyhat ja . 
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A 21. §-szal a Ház csak a 24-diki ülésben végzett, 
azt a korlátozást véve fel abba, hogy a miniszter a hit-
felekezeti iskolákhoz olyan tanítót, a ki ellen az egyházi 
hatóság valláserkölcsi szempontból megokolt kifogást 
emel, ki nem nevezhet. Ezen az ülésen nyert elintézést 
még a 22. §. is, azzal a módosítással, hogy a tanító 
fegyelmi vizsgálat alá vonható abban az esetben is, ha 
a magyar nyelv tanítását elhanyagolja, illetve a javas-
latban jelzett átlagos eredményt el nem éri. A Ház ezzel 
kapcsolatban arra is felkérte a kultuszminisztert, hogy a 
tanítóknak e ponttal kapcsolatos fegyelmi ügyeiről tegyen 
jelentést évenként a képviselőháznak. * 

B E I , F Ö L D . 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület ügye. 
— Lelkésztársaink tájékoztatásául. — 

Azután a nagy kavarodás után, a melyet egy napi-
lapban történt vehemens támadások okoztak, szükséges-
nek látom s kötelességemnek tartom lelkésztársaimat az 
ügy mai állása felől tájékoztatni. 

Az említett támadás tényleg nagy zavart, kárt 
azonban csak annyiban okozott, hogy a gyűlés előkészí-
tése elé akadályokat gördített; akaratlan haszna pedig 
az volt, hogy lelkésztársainkat állásfoglalásra indította, 
úgy hogy ma már elég tiszta képet alkothatunk magunk-
nak az egyesület esélyei felől. 

A novemberi gyűlés állásfoglalása világos és hatá-
rozott, belemagyarázást nem tűr és nem enged s míg 
egy új gyűlés új álláspontot nem foglal el : csakis ez 
lehet és lesz irányadó. Czéljai közül egyet sem enge-
dünk sem letöröltetni, sem elhomályosíttatni. Ezt az állás-
pontot foglaltam el s ennek adtam kifejezést mint az 
előkészítő bizottság elnöke, felelősségem érzetének teljes 
tudatában. Ez alatt értendő — s ezt sokak megnyug-
tatására mondom — az 1848. XX. 2. és 3. §-a is. 

Sajnos azonban, hogy kérelmem, a mit értekezések 
végett lelkésztársaimhoz intéztem, a kitűzött időig vissz-
hang nélkül maradt. Azóta azonban, örömmel jelenthetem, 
hogy érkeznek ajánlatok s reménységem van, miszerint 
minden egyházkerületből lesz egy-egy előadónk, kiknek 
hivatása nem tudományos értekezés, hanem tömör és 
velős • megokolással- előterjesztendő indítványok meg-
tétele leend. 

Nem tekintem magamat jogosítottnak arra, hogy 
ezeknek irányt szabjak; de a bizottságot, melynek vállaira 
vettetett a gondos előkészítés terve: igenis. Azért e 
bizottság véleményét kell előbb ismernem, mi végre szük-
séges volt a hitelesített jegyzőkönyvet velük megismer-
tetnem s a gyűlésre vonatkozó nézeteiket kikérnem. Ez 
a szétszórtság és a miatt, hogy a jegyzőkönyvek lemásol-
tatására eszközeim hiányzottak, nehézkesen, körlevél 
útján most van folyamatban. 

* A javaslat utolsó §-ait illetőleg az Iskola rovatban adunk 
pótló tudósítást. Szerk. 

E körlevélben ismertettem a helyzetet, különösen 
hangsúlyozván azt, hogy a gyűlést májusban, kellő siker 
és méltóságos lefolyás reményével alig tarthatnék meg. 
Azért indítványozom, hogy halasszuk el augusztus végére 
vagy szeptember elejére. 

A bizottság alapszabálytervezetét elejtettnek nem 
tekintem, sőt továbbra is alapul veszem. De minden 
bizottsági tagot felkértem arra, hogy módosításait tegye 
meg, esetleg egészen új tervezetet küldjön be hozzám. 
A bizottság mindezeket tárgyalandja s szótöbbséggel 
állapítja meg a közgyűlés elé terjesztendő tervezetet. 

A kongresszus lefolyására ajánlatba hozom a követ-
kezőket : 

A gyűlést valamelyik templomban (Kálvin-téri vagy 
budai) ünnepi istentisztelet előzze meg, melyre a gyűlés 
tagjai teljes papi ruhában palástosan, zárt sorokban 
vonuljanak fel. 

A gyűlés a Nemzeti Múzeum vagy a városháza 
dísztermében (esetleg a budai Vigadó épületében) tar-
tatnék. 

A gyűlés tárgysorozatát így proponáltam: 
1. Alakulás, elnök és jegyzők választása. 
2. Az alapszabályok megvitatása, elfogadása. 
3. Az elfogadott alapszabályok által meghatározott 

tisztviselők választása. 
4. Lehetőleg minden kerületből egy-egy fontosabb 

indítvány megokolt előterjesztése. 
Ilyenek lehetnének pl. 
a) az 1848. XX. t.-cz. 2. ós 3. §-ainak valódi értelme, 

jelentősége és végrehajtására vonatkozó indítvány ; 
b) a reform, lelkészek rtzetésrendezésének halaszt-

hatatlan volta, az erre kötelezett erkölcsi testület meg-
állapítása s végrehajtásának módozatai; 

c) a szocziális kérdések a lelkészi hivatás szem-
pontjából s ebből folyó teendőink ; 

d) a kálvinista régi jámbor hit és hagyományos, 
puritán erkölcsiség reformálása; 

e) a lelkészek érdekeit, felkaroló lap szüksége s 
ennek módozatai. 

Az én egyéni nézetem szerint ezek volnának a 
legégetőbb kérdések, a mi azonban nem teszi egyáltalá-
ban azt, hogy akár a bizottság, akár a vállalkozók más 
kérdéseket ne tűzhetnének a tárgyalás alapjául. Ennyi 
azonban teljesen elég s több már az idő hiánya folytán 
sem vehető fel. Óhajtandó volna mindenesetre, hogy 
minden kerületből legyen előadónk, öt indítvány tervét 
ezért vetettem föl. 

Természetesen más indítványok is a gyűlés elé 
terjeszthetők, ha azok a gyűlés napját (mely előre közölve 
leend a minden egyes lelkészjellegű egyénnek meg-
küldendő nyomatott meghívóban) legalább 15 nappal 
megelőzőleg hozzám beküldetnek. 

Látnivaló, hogy mindezek előkészítésére, közös 
orgánum hijján, májusig már nincs fizikai idő, mert 
hiszen a gyűlést meghirdető levelet már most ki kellene 
bocsátanom, holott még sem alapszabálytervezet, sem 



előadók, sem biztosított hely nincsenek s nem is lehet-
nek, míg a bizottságtól körlevelem a tagok véleményével 
együtt vissza nem érkezend. 

Eddig három tagtársam válaszolt, kik propoziczióimat 
nagyjában és egészében elfogadták, megtoldva azzal, hogy 
a bizottságot a június első napjaiban, Böszörményben tar-
tandó M. P. 1. T. ülése alkalmára hívnám össze, a mihez 
én kész szívvel hozzájárulok s a hová a böszörményiek 
bennünket szeretettel hívnak és várnak. Számtalan magán-
levél, illetve már megválasztott küldött is a halasztást kéri. 

E szerint, ha a bizottság többsége hozzájárul, a 
kongresszus — valószínűen — aug. utolsó felében jön 
össze s több mint bizonyos, hogy az nem várt és nem 
is remélt impozáns megnyilatkozása lesz ref. lelkész-
testvéreink felébredésének, egy ú j s eredményeiben ma 
ínég kiszámíthatatlan nemes munka megkezdésének. 

Ezt a reményt nem a levegőből, hanem az életből 
merítem. Az ország különböző részeiből hozzám érkező 
levelek s a lapokban egyre sűrűbben jelentkező értekez-
leti tudósítások a forrásaim. 

Az a.-szabolcs-hajdúmegyei leik. értekezlet s annak 
lelkes elnöke viszi elől a zászlót, nyomatott felhívásával, 
szívvel-lélekkel csatlakozván a nov. 22-ki megállapodá-
sokhoz s buzdítva arra másokat is. 

Állást foglalt F.-Zemplén, F.-Borsod, a debreczeni 
tekintélyes egyházmegye értekezlete, Alsó- és Felső-
Baranya, a szigetvárvidéki értekezlet stb., s mint magán-
úton értesültem, lelkesedik egész Dunántúl, a szatmár-
megyei papság stb. Erdélyről nem tudok semmit. De ha 
értesülésem nem csal, a zsinaton a zászlóvivő a papságot 
eszménknek úgy megnyerte, miszerint már csaknem bizo-
nyosnak mondható, hogy a hetven tanítványok közt ott 
leendenek a választott apostolok is, nagyok és kicsinyek, 
mindnyájan testvérek a szolgálatban, melyet vettünk az 
Úrtól. 

A református lelkészek testvéresülésének — az elő-
jelekből ítélve — olyan imponáló ünnepe lesz ez a 
kongresszus, a minőt egyházunk története még nem 
mutatott fel. 

Nem lármás tüntetés, hanem a testvéreknek erkölcsi, 
közös, nagy és magasztos czélra egyesülése. Nem vásári 
jajveszékelés, hanem czéltudatos, komoly törekvés, mely 
nemes munkában dicsőítse meg magát. Szent testvérisülés, 
hol az erős az erőtlent ápolgatja, támogatja, segítvén a 
közös czél elérésére. 

Nem akarok, nem tudok lemondani arról a hitem-
ről, hogy a lelkészek e szervezett testületéből nincs 
lelkész, a ki magát kivonni akarhatná; nem hiszem, hogy 
legyen református pap, a ki a testvérisiilés e nagy ünne-
pén, legalább képviselője útján, résztvenni ne óhajtana. 

A rügy, ha későre, ha nehezen is, fejlődik, duzzad; 
itt-ott már virágok is nyiladoznak. Minő szép, szemnek 
tetsző, szívnek kerlves látvány leendene az, ha e nagy 
testület testvériségének élőfája virágba borulna. 

A jelek kedvezők. A tavasz biztat. A szellők fúj-
nak. A lélek ihletése nem hagyja a sziveket érintetlenül! 

Sokan már elindultak. A kik még késnek, hiszem, 
ők is jönnek a szentek egyességére, a nagy czélok meg-
valósítására. Erő kell ehhez és ezt az erőt egyedül a 
tömörülés adta meg mindenha, adja meg ma is. A ref. 
lelkészi kar jelentőségének régi magaslatáról aláhanyat-
lott, ezt tagadni nem lehet. Újra felemelkedhetik s vele 
együtt emelkedik az aláhanyatlott ref. egyházi élet is, 
mihelyt kezet kézbe fogva, egyesült erővel vetjük kezein-
ket az eke szarvára. Ez elnémíthatlan meggyőzőtlésem. 
Hála Isten ! nem csak az enyém, hanem sokunké. 

Legyünk ott hát minél többen a testvérisülés, a 
Szentek egyességének nagy ünnepén! 

Mi igyekezni fogunk, hogy az utazásra kedvez-
ményesjegyet eszközölhessünk s teljes szívvel követünk el 
mindent, hogy a közsziikség gyanánt jelentkező egyesület 
ne csak létesüljön, de éljen és virágozzék és teremjen 
jóízű gyümölcsöket, sok próbán átment anyaszentegy-
házunknak úgy, mint az újabban elfelejtett s a kor 
haladó szekere által útfélen hagyott Krisztus szolgáinak. 

A| bizottság véleményének beérkezése után nem 
mulasztandom el lelkésztestvóreimet az ügy állásáról 
ismét tájékoztatni. 

A kibontott zászló pedig csak hadd lobogjon vidá-
man az egyre szaporodó lelkesült tábor felet t ! 

Nagyváty, 1907. április 15. 
Morvay Ferencz 
a 12-ös biz. elnöke. 

Az 1904. évi ref. zsinati törvény III. ezikké-
nek végrehajtása. 

A legutóbb tartott ref. egyetemes konventen az 
egyetemes konvent zsinat-előkészítő adóügyi albizottsága 
a második budapesti országos református zsinat alkotta 
III. törvényczikk végrehajtása tárgyában a következő 
előterjesztést te t te : 

„Főtiszteletű és Méltóságos Egyetemes Konvent! 
Az egyházi adóról szóló 1904. III. t.-cz. végre-

hajtása tárgyában a következő határozati javaslatokat 
van szerencsénk tisztelettel beterjeszteni: 

1. Hívja fel az egyetemes konvent az egyházkerü-
leteket, hogy a III. t.-cz. 4. §-ában elrendelt vagyon-
leltárt, a törvény életbeléptetése, illetőleg kihirdetése 
után minden egyházközség presbitériuma azonnal vegye 
munkába s azt úgy és oly módon állítsa össze, a mint 
azt a hivatkozott §. 1—3. pontjai megkövetelik. 

2. Felhivandók az egyházkerületek, hogy utasítsák 
az egyházközségeket, hogy ezek a törvény életbelépteté-
sétől kezdve évi számadásaikat mindenütt polgári év 
szerint vezessék. (III. t.-cz. 6. §.) 

3. Az egyházkerületek útján ügyelmeztetendők az 
egyházközségek, hogy a 8. §. 3-ik kikezdése szerint 
egyházi adó húsz éven alóli egyháztagokra sem saját 
személyök, sem azon családfő terhére, a kinek család-' 
jához tartoznak, ki nem vethető, kivévén, ha önállóak 
és külön vagyonuk van és a gyülekezetben vagyon utáni 



adó van életbeléptetve, vagy pedig házasságban élnek ; 
az ugyanezen §. 4-ik kikezdóse szerint pedig: az ezzel 
ellenkező gyakorlat e törvény kihirdetésétől és életbe-
léptetésétől számított két év alatt mindenütt megszün-
tetendő. 

4. A 12—15. §-okra vonatkozólag, a melyekben 
az egyháztagok egyházi adóterhének könnyítésére léte-
sítendő egyetemes adóalapról, az adóteher könnyítése 
érdekében ez adóalapból segélyt igénylő egyházközségek 
adókulcsáról, a segélyt kérő egyházközségek kérvényei-
nek miként leendő felszereléséről s az egyetemes adó-
alap kezelésének, valamint a segély megállapításának 
és kiutalványozásának módjáról van szó, — mondja ki 
az egyetemes konvent, hogy 

a) az egyházi adóteher csökkentésére szolgáló segé-
lyezést 1908. januárius hó 1-ével életbelépteti, illetőleg 
már az 1907. évben az 1904. III. t.-cz. életbeléptetésé-
vel megnyitja az e nemű segélyezésekért való kérvényez-
hetést. Az 1907-ik évi állami költségvetésbe már felvett 
1 millió és az 1908-ik évi költségvetésbe kilátásba helye-
zett 2 millió ugyanily czímü segélynek a ref. egyetemes 
egyházra eső és az állami pénztárból kiutalványozandó 
hányadának az egyetemes adóalapra eső 70°/<ra a Magyar 
Földhitelintézetnél egy, az egyházi adóteher csökkentésére 
szolgáló egyetemes-alap czímén nyitandó folyó-számlán 
fog kezeltetni ós a folyószámla-kivonatok az adóügyi 
végrehajtó bizottság előadója által fognak felülvizsgáltatni. 

b) Azoknak az egyházközségeknek, a melyek az 
egyházi adó csökkentésére szolgáló segélyt igénybe venni 
kívánják, az 1904. évi III. t.-cz. rendelkezésének meg-
felelőleg, be kell terjeszteniök a kérvény beadási évét 
megelőző Öt évnek egyházmegyeileg megvizsgált és jóvá-
hagyott zárszámadásait, az esperes által hitelesített 
másolatban. 

Az 1907. év folyamán benyújtandó kérvények mellék-
letét az 1902., 1903., 1904., 1905. ós 1906. évek fent 
közölt számadásai fogják képezni, míg a későbbi kérvé-
nyekhez a megfelelő megelőző öt évnek zárszámadásai 
lesznek csatolandók. 

A hol a jelzett évek zárszámadásaiból esetleg ki-
maradtak volna azok az állandó terhet képező kiadások, 
— mint a minők a lelkész és tanító javadalmazása, a 
részükre adott földek jövedelme, természetbeli szolgál-
tatások értéke, tandíjak, termények stb. — ott a zár-
számadások az ezeket feltüntető s a presbitérium által 
ülésben hitelesített, az egyházmegyei számvevőség által 
felülvizsgált és az esperes aláírásával is igazolt pót-
számadásokkal egészítendők ki. 

c) Az adócsökkentési segélyt igénybe venni kivánó 
egyházközségek utasíttatnak, hogy egy, az egyet, konvent 
által e czélra készítendő s nekik a püspöki, illetőleg 
esperesi hivatalok útján megküldendő rovatos íven 
mutassák k i : 1-ször névszerinti felsorolással az egyház-
községi egyházi adófizetőket s ezek egyházi adóját (a 
termények, szolgálmányok stb. pénzértékre való átszámí-
tásával), azoknak az egyházi adókönyveknek az alapján, 

a melyek szerint a gondnokok az egyházi adókat az 
1906-ik, illetőleg a kérvényezési közvetlenül megelőző 
évben beszedték, illetve a melyekbe a presbitérium által 
szabályszerűen megállapított egyházi adókirovások az 
egyes adófizetőkre nézve beírattak; 2-szor el kell készí-
teni minden ilyen egyházközségben a III. t.-cz. 13. §-ában 
foglalt adókulcs alkalmazása mellett az új egyházi adó-
kivetést, az ugyancsak a kérvényezés évét megelőző 
évben volt egyházi adót fizetők névszerinti és a reájuk 
az ú j adókulcs szerint eső adó feltüntetésével. 

Az 1907. évben kérvényezők az 1906. évben volt 
adóalanyokat és ezek adóját tűntetik ki. 

Azoknak az egyházközségeknek azonban, a melyek 
a 13. §. 2-ik bekezdésében levő vagylagosság szerint 
kívánják az adócsökkentési segélyt igénybe venni, a ' 
régi és a normál adókulcson kivül még be kell terjesz-
teniök az általuk életbeléptetni szándékolt ú j adókulcsot 
is. Ezek csak akkor folyamodhatnak, a mikor már az 
egyházmegye adókulcsukat s az ennek alapján készített 
részletes, névszerinti számításaikat jóváhagyta. Köteles-
ségük lesz tehát életbeléptetni szándékolt adókulcsukat 
egyénenkénti alkalmazásban kidolgozni s azt az egyház-
megyei jóváhagyásra felterjeszteni és úgy csatolni kér-
vényükhöz. 

A fent jelzett kimutatások két-két eredeti példány-
ban lesznek kiállítandók, a melyek közül az egyik az 
illetékes egyházmegyei levéltárban lesz megőrzendő. 

d) A segélyt igénybe venni akaró egyházközségek 
továbbá tartoznak a kérvény beadási évére (az 1907-ben 
folyamodók az 1907. évi) vonatkozó költségvetéseiket 
megerősített és hitelesített alakban mellékelni kérvényük-
höz, valamint az egyházi tisztviselők díjleveleit (minden 
tételükben pénzértékre is átszámítva) megerősített és 
hitelesített alakban. 

e) A lelkészi és tanítói díjlevelekben, vagy általá-
ban az egyházi adóban szereplő mindennemű terménybeli 
és munkabeli szolgáltatások pénzértékre leendő átszá-
mításának módozataira nézve adandó egyöntetű eljárás 
elkészítésével, valamint a nyomtatványok rovatainak meg-
állapításával az egyetemes adóügyi bizottság bizatik meg, 
azzal az utasítással, hogy a termény- és munkaszolgál-
tatások pénzértékének megállapításánál azokat a zónák 
szerint feltüntetett értékeléseket vegye alapul, a melyeket 
a legutolsó öt évre nézve az országos statisztikai hivatal, 
illetőleg a m. k. földművelésügyi minisztérium kimutatott. 

A lelkészi és a tanítói fizetések kiegészítésénél 
történt állami értékelések változtatás alá nem eshetnek. 

f ) Az egyetemes adóalap kezelésére, a segélykérvé-
nyek elbírálására, a segélyezés összegére nézve javaslat-
tételre egy adóalap-végrehajtó-bizottság alakíttatik és 
pedig akként, hogy e végrehajtó-bizottságba minden 
egyházkerület két-két rendes és egy-egy póttagot választ. 
Elnökét a saját kebeléből e bizottság maga választja, 
valamint előadóját; ez utóbbit azonban választhatja akár 
a saját kebeléből, akár raj ta kívül álló egyének közül is. 



g) Az egyházkerületek felhivandók, hogy már leg-
közelebbi közgyűléseiken válasszák meg e végrehajtó-
bizottság tagja i t ; a választások eredményét azonnal 
jelentsék be a konventi elnökségnek, a mely azután az 
egyházi törvény életbeléptetése után a lehető legrövidebb 
idő alatt hívja össze e bizottságot alakulásra. 

Átmenetileg a konventi adóügyi bizottság nyomassa 
ki már előre a kérvényezésliez szükséges nyomtatványo-
kat a megfelelő utasításokkal és a beváltási árak meg-
állapításával. 

h) A beadandó kérvényeket, a hozzájuk mellékelt 
kimutatásokkal ós számításokkal együtt, egy egyház-
megyénként alakított, három tagból álló kiküldöttség 
vizsgálja meg, a mely a konvent által kiküldött elnökön 
kívül "egy-egy egyházkerületi és egyházmegyei kiküldött-
ből áll. 

Ez a küldöttség az egyházmegyék területén alkal-
mas helyen tárgyalja az illető egyházmegyéből beadott 
s felszerelt kérvényeket, szükség esetén oda behívja a 
lelkészeket a gondnokokkal s esetleg két-két presbiter-
rel. Ez a kiküldöttség aztán átvizsgálja, szükség esetén 
helyesbíti, igazolja a kimutatásokat és ajánlattal terjeszti 
fel a kérvényeket a végrehajtó - bizottsághoz, a mely 
esetleg még végleges javaslattétel előtt szakembert is 
kíildhetne ki az előtte talán nem egészen elfogadható 
adatok megvizsgálására. 

A végrehajtó-bizottság segélyezési javaslatai fölött 
az egyetemes konvent határoz és a segélyösszegek csak 
a konvent döntése után folyósíttathatnak. 

i) Az előző pontban említett kiküldöttség tagjainak 
megfelelő számban leendő megválasztására felhivandók 
lesznek az egyházkerületek és egyházmegyék s maga 
az egyetemes konvent is felkéretik, hogy egyházmegyén-
kénti egy-egy megbízottját majd jelölje ki. 

h) A kiküldöttség költségeit az egyetemes adó-alap 
viseli, a végrehajtó-bizottság által megállapítandó úti- és 
napidíjszabályzat szerint. 

Budapest, 1907. április 8-án tartott bizottsági ülésből. 
Gróf Tisza István, Kenessey Béla, 

elnök. előadó. 

Az egyetemes konvent a bizottság javaslatait egész 
terjedelműkben változatlanul magáévá tette s egyetemes 
konventi határozat erejére emelte. 

RÉGISÉG. 
Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 

történetéhez. 
(Folytatás.) 

A gyűlés Szőnyi Virágh Mihály generális scriba 
buzgó imádságával kezdődött; a korelnöki tisztséget 
Olvedi András, a kecskeméti tractus agg seniora, „longa 
rerum experientia clarus vir" viselte. 

1. A gyűlés első tárgyát Gyürki István super-

mtendentialis Curator lemondása képezte, a kit késő 
vénségének gyengeségei indítottak e lépésre. A gyűlésen 
megjelentek egy értelemmel Ráday Gedeonnak ajánlották 
fel a curatorságot, de Ráday „sobrias ob rationes" nem 
vállalta a tisztséget, hanem, egyébként az egyházi ügyek-
ben mindenkori szíves közreműködését Ígérvén, maga 
helyett nagyréti Darvas Józsefet ajánlotta. Ráday ajánlását 
annyival inkább is elfogadták, mert Darvas József egyé-
nisége nemcsak hogy teljesen megfelelt a követelmények-
nek, de az egyházi ügyek iránti buzgó érdeklődésével, 
eredményes szolgálataival már előbb is nagy érdemeket 
szerzett magának. Darvas 1757. június 3-án közölte az 
akkor már superintendens Szőnyi Virágh Mihálylyal a 
curatori tisztséget elfogadó elhatározását, a következő 
levélben: 

Tiszteletes Nagy Jó Uram' Superintendens Uramnak 
(Michaeli Virágh) ajánlom igaz kötelességgel 

való szolgálatomat Kegyelmednek! 

Házamtul való eltávozásom miatt későcske jővén 
kezeimhez az Venerabilis Superintendentia érdemes Levele, 
örömmel értettem annak continentiájából Tiszteletes Nagy 
Jó Uramnak, néhai T. Csáthi Dániel Uram helyében lett 
választását, adván Istenemnek hálákat, hog3r illy elalacso-
nyodott sorsunkban s' állapotunkban is maga Szent Edgy 
Házának igazgatását közöttünk fenn tartani kegyeimessen 
méltóztatik, Kívánván Istenünk ő Szent Felsége ezen 
terhes Edgyházi igazgatásra ruházza fel Tiszteletes Nagy 
Jó Uramat minden ahoz kívántató drága virtusokkal s' 
erőkkel s' adgyon Isten maga Házának, Tiszteletes Nagy 
Jó Uram bölcs vezérlése alatt csendes békességet, szégye-
nitse a Mennyei Felség szomoríttatásunkra, szorongattatá-
sunkra czélozó minden szándékokat s' igyekezeteket, 
Hajcsa hozzánk való könyörületességre felséges fel kent 
Koronás Király Aszszonyunk kegyelmes szívét, s' adgyon 
tellyes örömet ő Felsége dicsősséges országlása alat t ; 
azonnal irtam Ágens Uramnak ő kegyelmének, faiképpen 
repraesentáltassék a felséges Udvarnál Tiszteletes Nagy 
Jó Uram választása. 

A mi csekély Személyemen való megnyugovását 
illeti az Venerabilis Superintendentiának, tagadhatatlan, 
hogy ezer mencséget találnék fel, mellyel magamat ezen 
hivataliul menthetném; de mivel mindeneknek felette 
tartozom Keresztyéni hivatalom szerint az Isten dicsőssége 
mellett csekély tehettségem szerint fáradnom, nem kivánom 
ez által is Istenünk különös kegyelmességébűl eddig tett 
futásimbanmeg szűnnöm,fel áldozván minden tehettségimet 
Kegyelmetek szolgálattyára. Kérvén Tiszteletes Nagy Jó 
Uramat, hogy edgymás megeshető intervenientiákban 
méltóztassék in tempore tudósíttani, hogy mások bölcs 
opinióját is vehetném effélékben az felsőbb Instántiákon, 
úgy az holott szükséges lejend sérelmünknek orvoslását 
kereshessük. Péczelrül az Ur Öcsém Ráday Gedeon ő 
kglme fogja inviálni Tiszteletes Nagy Jó Uram hozzám 
küldendő érdemes Leveleit, óhajtván e mellett azon szeren-
csémet, hogy Tiszt. Nagy Jó Uram érdemes személyét 
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m é g ez n y á í o n t i s z t e lhes sem. Tiszt . N a g y Jó U r a m á l t a l 
m i n d a z o n be l ső r e n d e n lévő Tisz t . U r a i m a t , k i k k e l I s t e n 
s z e m b e n j u t a n d g y a t i sz te lvén, M a g a m a t j ó a k a r a t i b a n s ' 
s z íve s ség iben a j á n l v á n ; s ' hozzá t a r t o z a n d ó sze re lmesse i -
n e k I s t en iü l j ó t k i v á n v á n s ' m i n d e n t i sz te le t te l köszön tvén . 
M a r a d o k . S u b D a t o in D o l y á n 3. J u n i i 1757 . 
T i s z t e l e t e s N a g y J ó U r a m n a k 

S u p e r i n t e n d e n s U r a m n a k igaz k ö t e l e s s z o l g á j a 

N a g y r é t i D a r v a s Józse f m. p . 

2. A s u p e r i n t e n d e n s - v á l a s z t á s t á r g y á b a n b e a d o t t 
s z a v a z a t o k f e l b o n t á s á r a k i k ü l d e t t e k : D á m á n y A n d r á s és 
S z a t h m á r i P á l e g y h á z i a k , a v i l ág iak közül S á r k ö z i P á l 
é s S á r k ö z i J á n o s . 

3. A k i k ü l d ö t t e k a s z a v a z a t o k a t f e l b o n t v á n és 
s z á m b a vévén , j e l e n t e t t é k , hogy n é g y személy közö t t 
megosz ló 12 s z a v a z a t k ivé te léve l , 100 -ná l több s z a v a z a t o t 
k a p o t t Szőnyi V i r á g h Mihá ly g e n e r á l i s sc r iba , a k u n s z e n t -
miklós i e g y h á z n a k m á r h u s z o n h á r o m év ó ta h ű s é g e s lelki-
p á s z t o r a . Szőny i V i r ágh e le in te v o n a k o d o t t e l f o g a d n i a 
s u p e r i n t e n d e n s s é g e t , s c s a k a k k o r e n g e d e t t a c s a k n e m 
e g y h a n g ú l a g m e g n y i l v á n u l t k ö z a k a r a t n a k , a mikor a gyű-
lés a s z a v a z á s e r e d m é n y é t m e g s e m m i s í t e n i n e m vol t 
h a j l a n d ó . 

4 . E d d i g i g y a k o r l a t szer in t , h a a g e n e r á l i s s c r i b a 
vá lasz ta to t t a s u p e r i n t e n d e n s i t i s z t ség re , u t ó d a a j u r a t u s 
n ó t a r i u s s á g b a n az le t t , a k i me l l e t t e a l e g t ö b b s z a v a z a t o t 
kapo t t . E z e s e t b e n a z o n b a n a v á l a s z t á s c s a k n e m egy-
h a n g ú l a g tö r t énvén , i n t ézkedn i ke l le t t a s z a v a z á s n a k e l ren-
d e l é s e i ránt . A c o n c u r s u s t a g j a i h á r o m szemé ly j e l ö l é s é b e n 
á l l a p o d t a k m e g ; ezek vo l t ak : Mócsi I s tván n a g y k ő r ö s i , 
Lossoncz i J á n o s d u n a p a t a j i é s S z a t h m á r i P á l k e c s k e m é t i 
l e l ké szek . A s z a v a z á s r a m á r az ú j S u p e r i n t e n d e n s szó l í t j a 
fel 1757. j ú n i u s 13 -án K u n s z e n t m i k l ó s r o l k e l t e z e t t l eve lé -
b e n 1 az e g y h á z a k a t , 

1 A levél szövege : Venerandis, Clarissimis et Eruditissimis 
Dominis, (quos Venerabilis Superintendentiae Nostrae cis- et ultra-
Danubianae tenet ambitus) in opere Domini Conservis Dignissimis 
Salutem ! — Spero Neminem Vestrum latere ; Venerabílem Nostram 
Superintendentiam cis et ultra-Danubianam Prudentissiino dum 
viverét et ex lndultu Regio constituto et confirmato superintendente 
Daniele Csáthi jam rebus humanis exenipto viduatam atque desti-
tutam man'sisse, eam ob rem, de Novo Superintendente in Confor-
mitate Caesareo Regiae Resolutionis A<> 1781 ernanatae — Moribus 
sibi Subjectorum Ministrorum invigilaturo, constituendo soliciti; 
vestris votis liberisKeokemethini inParocliiaReformatorumPrimaria 
a Patribus Ecclesiasticis et Dominis Patronis Secularibus, seu fide 
dignis testibus 10a Maji Anni labentis, revisis, numeratis, et, pon-
deratÍH Neo Superintendentem electum, canonice consecratum, et 
brevi Deo favente ad exigentiam Regii Intimati repraesentandum 
Michaelem Virágh Szőnyiensem, nuper V. Superintendentiae Nostrae 
Seribiim Generálom seu Juratum Notarium legitime et pure nemine 
contradicente statuistis, vobisque praeesse et prodesse voluistis et 
efficistis; atque per hoc Locum et Oí'ticium Generális Scribae 
vacuum reliqúistis. Quare prolicuum et necessarium Superinten-
dentiae Nostrae Moderatoribus tam Ecclesiasticis quam Secularibus 
ceu Patronis et Nutriciis visum est ; e tuto Sanctae Nostrae Socie-
tatis córpóre tres viros, doctrina et moribus claros, videlicet: 
D. Steplianum Mocsi, Johannem Lossonczi et Paulum Szatthmari: 
Hunc Kecskemethiensis, lstuin Pathaiensis, lllum denique N. Körösi-
ensis Ecclesiarum Reform at a rum Pastores solemniter candidare, et 
Vobis e trium Numero Unum votis liberis ad officium et Gradum 
Generális Scribae consequendum, et exornandum, eligendum offerre. 
Ponderatis itaque Viri Generáli Scribae habitis qualitatibus ; Unum 
horum : DüctUm, Pium, Prudentem, Modestum, Honestum., Expertum, 

5. Giczey S á m u e l kü l ső - somogy i sen io r í r á s b a n k é r i 
az A t y á k a t , h o g y a m u n k á b a n m á r n a g y k o r a ó ta mia t t 
is e l f á r a d v á n , a senior i t i s z t s ég v i se lésé tő l m e n t s é k fe l 
é s h e l y é b e m á s a l k a l m a s e m b e r t v á l a s s z a n a k . A m é l t á -
nyos k é r e l e m t e l j e s í t t e t e t t , a miről a t ovább i e l j á r á s 
v é g e t t a s u p e r i n t e n d e n s 1757 . m á j u s 18 -án ke l t l eve léve l 1 

ér tes í t i az é r d e k e l t s é g e t . 
E k ö z b e n a s u p e r i n t e n d e n s - v á l a s z t á s 0 F e l s é g é n e k 

D ö m j é n Ge rge ly á g e n s ú t j á n b e j e l e n t e t v é n , a p p r o b á l t a t o t t . J 

Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

(Folyt, köv.) 

Pacificum, Sobrium (accedente quoque Ecclesiae instructioni Vestrae 
commissae consensu) ultro designate, vota vestra Literis notate. 
privo Vestro sigillo obsignate, ac íidelissime ac indilate medio 
tabellarii vestri electo Neo-Superintendenti admanuare haud prae-
termittatis. Ubi Deus Cordium inspector atque Director gratia sua 
illuminante et sanctificante Vobis Paterne assistat, ut omne opus 
vestrum gloriae Divinae, emolumento Ecclesiae et íirmitati sanctae 
societatis Nostrae sit inserviturum. Valete et me Vos amantem in 
Domino amore reciproco arnate, Dabam Kun Sz. Miklósini 13. Junij 
A. D. 1757. 

Vestri Nominis Honoris et Pacis 

in Domino amantissimus 
L. S. Michael Virágh 

Electus el Consecratus Neo Superintendens 
cis- et ultra-Danubianus. m. pr. 

1 A levél szövege: Lectori Christiano Salutem Omnigenam ! 
— Nos Infrascripti, Venerabilis Superintendentiae cis- et ultra-
Danubianae electus Superintendens, atquePresbyterium,Praesentibus 
nonnullis secularis status Spectabilibus et Nobilibus Viris ceu 
Patronis, Kecskemethini in Parochia primaria Reformatorum 10. Maji. 
1757. considentes ; Per praesentes memoriae commendamus quibus 
expedit Universis et singulis Significantes, Quod pro parte et ad 
Instantiam Reverendi ac Dilectissimi Nostri Svm-Presbiteri Samu-
elis Gittzei annis fessi, diebus satiati, foelicia extrema meditantis, 
officio Senioris in V. Tractu Somogyiensi exteriőre; et V. D. 
Ministri in Ecclesia Reformatorum felső-Nyékiensi per longam 
annorum retroactorum seriem prudentissime et fructuosissime 
defuncti, et hodiedum fungentis, ast jam officium duntaxat Senioris 
sponte coram Nobis exuere; et alteri viro capaci Ecclesiastico 
V. Traetui praespecificato ingremiato cedere volentis justumque 
petentis assensum Praebentes. Praetitulatum Virum Samuelem 
Gittzei, ab obligatione et onere ofticii senioris absolvimus, quieta-
mus, ab omnibus talem reputari volumus, alterumque officio Senioris 
habilem Virum Ecclesiasticum ei canonice substitui posse imo 
debere declaramus, Mandamus, in cujus rei majorem evidentiam 
hasce usuali seu authentico Sigillo Nostro munitas testimoniales 
extradandas esse duximus. Signat: Kun Sz : Miklósini 18. Maji. 1757. 

Michael Virágh Superintendens 
et Senatus Ecclesiasticus cis- et ultra-Danubianus m. p. 

2 Az approbatióról Darvas József értesíti Virághot: „Tisz-
teletes Nagy Jó Uram! Superintendens Uram! — Kivántam Tisz-
teletes Nagy Jó Uramnak tudtára adnom, hogy 6 i l sexta psentis 
Junii, Tiszteletes Nagy Jó Uram választatása a Felséges K: Udvar-
nak repraesentáltatott, és approbáltatott. Azért méltóztassék csak 
hivatallyához bízvást látni. Mellyben midőn Istennek minden malasz-
tyait kívánnám, Magamat szíves indulatiban ajánlváű, Maradok 

Sub Dato in Dolyán 24. Junii 1757. 
Tiszteletes Nagy Jó Uramnak 

Superintendes Uramnak 
igaz köteles szolgája 

Nagyréti Darvas József m. pr. 



NEKROLOG. 

G U L Y Á S BENÖ. 
(1857—1907) 

Valóban megdöbbentem, midőn a „Sárospataki 
Református Lapok'' egyik utóbbi szániában olvastam: 
„jelentékeny veszteség érte a tiszáninneni kerületet, s 
közelebbről az a.-borsodi egyházmegyét s ebben a csáti 
egyházat Gulyás Benő elhunytában. A hatalmas, erősnek 
tetsző tölgy kivágatott élete delén, 50 éves korában. 
A magasabbra törő lelkipásztorok közé tartozott, a kik 
nemcsak szóval, mindennapi küzdéssel, de tollal is szíve-
sen szolgálják a ref. egyház magasabb érdekeit. Isme-
retes országszerte mint egyházi beszédíró, s ha teste 
bírta volna lelkének nemes indulatait szolgálni, még 
sokat nyerhettünk volna a közegyház javára." 

A szerkesztőnek e néhány sorhoz kapcsolt azon 
felszólítása után, hogy egy bővebb nekrologot szívesen 
fogadna, vártam, hogy közelében élt s vele munkálko-
dott lelkésztársai közt akad valaki, a ki Gulyás Benő 
életét és munkálkodását ismertetni fogja. Mivel azonban 
eddig senki sem jelentkezett: a messze távolból én kül-
dök egy szerény, de baráti szívből fakadó virágot az 
elhunyt sírjára. 

A sárospataki iskolában ismerkedtünk meg, s daczára, 
hogy ő 3—4 osztállyal feljebb járt, barátjává fogadott 
mely barátság akkor sem szűnt meg közöttünk, midőn 
éltünk utai nagyon is eltávolodtak egymástól. 

Már gimnazista korában szeretett irogatni s az 
önképzőkör nem egy elbeszélését jutalmazta dicsérő 
elismeréssel. Lelkének szárnyalását azonban sokszor meg-
törte, megbénította a napi élet gondja, szüksége. Szegény 
volt ő is ; hazulról alig kapott valami segítséget. Lelké-
nek ereje, Istenben való bizodalma azonban soha el nem 
fogyatkozott; bízva küzdött és elvégezte a theologiát. 
Hivatásérzéssel ment a papi pályára, s igazi öröm töltötte 
el szívét, midőn mint végzett ember hagyta el a főiskolát, 
mely oly sok szép reményének volt dajkája, oly sok 
fáradozásának és küzdelmének néma tanúja. 

Van-e fiatalember, a ki diplomával zsebében, nem 
hinné magáról, hogy ő most már ember, hogy tárt karok-
kal várja őt az élet, s hogy ő pótolhatatlan űrt fog 
betölteni ? Gulyás Benőt az életbe lépésekor nagy csaló-
dás várta I A tiszáninneni kerületben akkor annyi volt 
a káplán, hogy ő legjobb s legerősebb igyekezete mellett 
sem bírt egy szerény káplánságot elnyerni. Fájt neki, 
de nem zúgolódott, nem csüggedt. Lelke vitte, hajtotta 
vasárnaponként egyik egyházból a másikba, egyik kated-
ráról a másikra, s prédikált, felajánlva szolgálatát az őt 
mindenkor szívesen látó lelkész uraknak, miért el is 
nevezték őt A.-Borsod vándorkáplánjának. Bár nem volt 
nagy szónok, de lelkének szelídségével, a benne élő 
tűznek melegével megnyerte az a.-borsodi egyházak 

egyik legdíszesebb és legnyugalmasabb katedráját: a 
mezőcsátit. 

Azóta csak párszor találkoztam vele. Beteges volt; 
kedvetlen volt! De betegeskedésében is megmaradt a 
„Könyvek könyvéhez" való erős ragaszkodása, az Úr 
utainak keresése és az Isten mélységes titkainak vizsgáló, 
kutató törekvése, s irt magának, mert a munkát élet-
szükségletnek tartotta; írt a nagyközönségnek, lelkész-
társainak, mert szeretett szolgálni a közjónak, hogy az 
evangéliomi világosság sugarait terjeszteni segítse! 

A pályát megfutotta; a nemes harczot megharczolta; 
legyen áldott emlékezete! K. S. 

EGYHÁZ. 

Lel kész választá ok. A mocsolácli ref. gyülekezet 
Maller János somogyendrédi helyettes lelkészt, — a 
mohai ref. gyülekezet Kutassy Dezső várpalotai lelkészt 
választotta meg lelkipásztorává. 

A budapesti evang. gyülekezetek küldöttsége 
Scholtz Gusztáv/ püspök és Wagner Géza felügyelő veze-
tése alatt f. hó ^2-én kereste fel Bárczy István polgár-
mestert, hogy a legutóbbi egyházközségi gyűlés hatá-
rozatából kifolyólag felhívja a fővárost az egyház 
felekezeti aránysegélyének méltányos felemelésére. A pol-
gármester megígérte, hogy a kérelmet jóakarattal fogja 
támogatni. 

Az abauji ref. lelkészegyesület f. hó 16-án rend-
kívüli közgyűlést tartott, hogy az orsz. ref. lelkészegye-
sület kérdését megvitassa. A gyűlés kimondta, hogy az 
eszme támogatásához nem csatlakozik, mert abban olyan 
törekvéseket lát feltűnni, a melyek megbonthatnák az 
egyház lelkészi és világi elemei, továbbá a lelkészek és 
a hivatalos egyházi hatóságok közt szükséges harmóniát. 
Erre a határozatra mi csak azt jegyezzük meg, hogy ha 
voltak is s ha még itt-ott vannak ma is a lelkész-egyesület 
eszméje körül olyan szimptomák, a melyek miatt az 
abauji papság nem akar ahhoz csatlakozni, nekünk erős 
a hitünk arra nézve, hogy a ref. papság higgadt több-
sége meg fogja tisztítani az eszmét a hozzá tapadt 
salaktól, s hogy a lelkészegyesületből olyan szervezkedés 
válik, a melytől senkinek sem kell félnie, s a melyhez 
az abauji papság is nyugodt lélekkel csatlakozhatik. 

Lelkészértekezlet. A baranya-slavoniai ref. lelkészi 
kör e hó 11-én tartotta meg rendes évi gyűlését Laskón. 
A kedvezőtlen idő daczára nemcsak a környékbeli lel-
készek és tanítók, hanem a presbiterek is nagy távol-
ságokról eljöttek. Jelen volt Szabó Péter esperes is. Az 
értekezletet megelőzőleg a nagyszámú közönség a las-
kóiak Ősi templomában gyűlt össze istentiszteletre, mely 
alkalommal Ágoston Sándor kórógyi lelkész prédikált. 
Kulcsár Sándor elnök felhíván az egybegyűltek figyelmét 
sanyarú egyházi viszonyainkra, a hívek lágymelegségóre, 
összetartásra buzdította a megjelenteket s az értekezletet 
a zsúfolásig megtelt iskolateremben megnyitotta. Dömötör 
Lajos karancsi lelkész ismertette az új törvényeknek 
III. czikkét, mely az egyházi adózásról szól. Gyakorlati 
példákkal világította meg, hogy az új adórendszer köny-
nyit a tehetősebbeken is, de különösen a szegénysorsú 
egyháztagokra nézve valóságos áldás. Kár, hogy az életbe-
léptetéséhez szükséges államsegély nem adatott meg. 
A környékbeli presbiterek közül többen hozzászóltak a 



kérdéshez oly értelemmel, a milyen még a felvilágosult 
baranyai nép között is megkapó volt. Kérdéseikre a szük-
séges felvilágosításokat az előadó, az elnök s a jelenlevő 
esperes adták meg. Az értekezlet elhatározta, hogy az 
egyházm. útján felkeresi az egyházkerületet s a konventet, 
hogy a 48 : XX. folytonos napirenden tartásával sürgesse 
azon államsegélyt, mely lehetővé fogja tenni az új 
adózási üdv-ös törvény életbelépését. Kulcsár Sándor 
elnök indítványára kimondta az értekezlet, hogy sürgős 
szükségét látja, miszerint az 1893-ban készült jelentőivek 
helyett újak készítessenek. A reform, lelkészek országos 
egyesületének eszméjét s az arra irányuló mozgalmat az 
értekezlet örömmel karolta fel s az alakuló gyűlésre 
kiküldte képviselőkül Kulcsár Sándor elnököt s Ágoston 
Sándor jegyzőt, kit a jelen gyűlésen választottak meg 
jegyzővé is, miután Kurdy Béla a körből való távozása 
miatt lemondott. A két kiküldöttnek útiköltségeit az 
értekezlet tagjai saját pénzükből fogják megtéríteni. 

Egyházi törvények. A második budapesti országos 
református zsinat által alkotott s 0 Felsége által jóvá-
hagyott és megerősített egyházi törvények Sass Béla 
debreczeni ref. theol. akadémiai tanár és zsinati jegyző 
szerkesztésében Debreczen sz. kir. városa könyvnyomda 
vállalatánál, 270 lapon, tízezer példányban megjelentek 
s a városi nyomda ügyvezetőségénél (Debreczen, város-
háza), három korona ár és huszonnégy fillér portó be-
küldése mellett, portómentesen megrendelhetők. 

A tiszántúli ref. egyházkerület elnöksége a kerü-
let tavaszi közgyűlését május hó 18-ikára hívta össze 
Debreczenbe. 

Tanácsbiró választás. A felsőzempléni ref. egyház-
megye, a Dókus Ernő gondnokká választása folytán 
megüresedett tanácsbirói állásra Dókus Lászlót válasz-
totta meg. 

Vallásos estély. A kőbányai ref. templomban f. 
hó 30-án, este 7 órakor vallásos estély lesz, a következő 
sorrenddel: 1. Gyülekezeti ének XXIII. zs. 1 v. 2. Ima 
és biblia-olvasás. 3. Karének. 4. „A mai társadalom 
nyomorúsága és alacsony eszményei" czímen előadást 
tart Böszörményi Jenő kőbányai ref. h. lelkész. 5. Ima 
után gyülekezeti ének LXXXIV. zs. 6 v. 

A kocséri ref. leányegyház 10 éves fennállása 
alkalmából f. hó 28-án emlékünnepélyt tart. Az ünnepély 
sorrendje a következő: 1. Felálló ének: XC. zsoltár 
„Te benned, b í z t u n k . . 2 . Közének: 37-ik dics. „Jövel 
Szentlélek Úr Isten." 1., 2. v. 3. Karének. Ima Gluck K.-
tól. Előadja Varga József tanítókép. tanár vezetése mellett 
a nagykőrösi ref. tanítóképezdei Énekkar. 4. Ima és 
ünnepi szentbeszéd. Tartja Szekér Sándor, jászkarajenői 
lelkész. 5. Karének. „Áldások Is tene . . . " (Szemeramis-
nyitányból, Rossinitől). Előadja Varga József tanítókép. 
tanár vezetése mellett a nagykőrösi ref. tanítóképezdei 
Énekkar. 6. A kocséri egyház rövid története. Felolvassa: 
Ory Lajos, h. lelkész. 7. Záróima és áldás. Mondja 
Horváth József nagykőrösi vallástanár. 8. Karének 179. 
dics. 7. v. Előadja Varga József tanítókép. tanár vezetése 
mellett a nagykőrösi református tanítóképezdei Énekkar. 
9. Gyülekezeti végének: 37-ik dics. 3-ik verse. 

I S K O L A . 

A kolozsvári ref. kollégium jubileuma. A kolozs-
vári ref. kollégium, mint már jelentettük, májusban fogja 
megünnepelni háromszázados jubileumát. A rendező-bizott-
ság már megállapította a programmot. Május 22-én dél-
előtt istentisztelet lesz a belsőfarkas-utczai nagytemplom-

ban. Az imádságot Bartók György dr. ref. püspök fogja 
mondani. Török István dr. igazgató ünnepi beszédet tart. 
Azután Bethlen Ödön báró üdvözli a vendégeket. Dél-
ben bankét, este pedig bál lesz. 23-dikán az Országos 
Református Tanáregyesület fog közgyűlést tartani, melyen 
Imre Sándor dr. tanár Apáczai Cseri Jánosról, az intézet 
egykori híres tanáráról fog emlékbeszédet mondani. Rácz 
Lajos dr., sárospataki gimnáziumi igazgató a bölcsészei-
nek a magyar református iskolákban való szerepéről szóló 
értekezését fogja fölolvasni. A gyűlés után újra lakoma 
lesz. Este díszelődást tartanak a Nemzeti Színházban. 

A népiskolai törvényjavaslat részletes tárgyalását 
f. hó 25-én bevégezte a képviselőház. A 23. §. azzal a 
módosítással ment keresztül, hogy ha a felekezeti tanító 
felfüggesztését az egyházi hatóság megtagadná, azt a 
minisztérium is elrendelheti. A 24. §-ban kimondatott, 
hogy a fegyelmi eljárást a miniszter az iskolafentartók 
meghallgatása nélkül is megindíthatja, de csakis a 22 §-
ban felsorolt esetek alkalmával; továbbá, hogy ha 
az iskolafentartó indítja meg a fegyelmi vizsgálatot, 
akkor kötelesek azt a miniszternek azonnal bejelenteni. 
A 25—26- §. helyébe új szöveg került, a mely kimondja, 
hogy ha valamely iskolától a tanító a 22. §. a), b) és c) 
pontjaiban felsorolt okok miatt mozdíttatott el, annak 
helyére új tanító csak a miniszter jóváhagyása mellett 
állítható be; az eset ismétlődésekor a miniszter az iskolát 
megszüntetheti; ha pedig kiderül, hogy az előfordult 
hibában az iskolaszék is cselekvőleg részes, akkor már 
az első alkalommal megszüntethető az iskola, vagy 
fenmaradása új iskolaszék alakításától tétetik függővé. 
A 27. §. lényegében változatlanul maradt. A 28-—31. §-ok 
változtatás nélkül elfogadtattak. A 32. §-nál új eskümintta 
fogadtatott el. A 33 — 34. §-ok változatlanul maradtak. 
A 35. §-ba bevétetett az, hogy a szerzetesrendű tanítók 
és tanítónők is kaphatnak kiegészítést. (Ezzel a trójai 
falóval legközelebb foglalkozni fogunk! Szerk.) A 36— 
38. §-ok változatlanul maradtak. Végül a függőben maradt 
7. §., a miniszter új szövegezése szerint ment keresztül. 

GYÁSZROVAT. 

Lajos János, bögözi ref. lelkész, élete 42-dik, lelki-
pásztorkodása 16-dik évében, f. hó 8-án elhunyt. 

Nyikos Kálmán, litéri ref. lelkész, a veszprémi 
egyházmegye volt esperese, 76 éves korában, f. hó 16-án 
jobblétre szenderült. 

1(1. Bitay Mihály, udvarfalvi ref. lelkész, életének 
85-dik évében, hosszas szenvedés után elhunyt. 

Binder Adolf, a gyúrói evang. gyülekezet lelki-
pásztora, 68 éves korában, f. hó 3-án meghalt. 

Legyen áldott emlékezetük! 

EGYESÜLET. 
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak Hajdú-

böszörményben, f. évi június hó 1., 2. és 3. napjain tar-
tandó X. vándorgyűlése a következő programm szerint 
fog megtartatni: I. Közgyűlés külön a Társaság tagjai 
számára. Ideje: június 1-én. este fél 7 óra; helye: a 
városház gyűlésterme. Tárgyai: 1. Elnöki megnyitó és 
válasz a testületek üdvözlésére. Antal Gábor püspök, a 
Társaság másodelnöke. 2. Jelentés a Társaság 1906. évi 
működéséről. Szőts Farkas, theol. tanár, a Társaság tit-



kára. 3. A Társulat egész tisztikarának és a választmány 
felerészének újjáalakítása. 4. Esetleges indítványok. 
5. Elnöki zárszó. — II. Istentisztelet, közösen a Tiszán-
túli Egyházkerületi Értekezlettel. Ideje : június 2-án d. e. 
9 óra; helye: az egyház Bocskay-téri temploma. Imád-
ságot mond Oeduly Henrik nyíregyházi ág. hitv. evang. 
lelkész; alkalmi beszédet tart Dicsőfi József debreczeni 
lelkész, a tiszántúli egyházkerület főjegyzője. Az Isten-
tisztelet végeztével adakozás a társaság „Károli-alap"-ja 
részére. — III. Díszülés, közösen a Tiszántúli Egyház-
kerületi Értekezlettel. Ideje : jún. 3-án d. e. 9 óra ; helye : 
az egyház Kálvin-temploma. Tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 
Zsilinszky Mihály v. b. t. t., az Irodalmi Társaság másod-
elnöke. 2. Emlékezés Bocskay Istvánról, mint hitünk hősé-
ről. Balogh Ferencz theol. tanár, társulati választmányi 
tag. 3. Émlékezés Bocskay Istvánról, mint nemzetünk 
hőséről. Dr. Körössy Kálmán ügyvéd, társulati tag. 4. Oda 
Bocskay Istvánról. Irta és felolvassa Kozma Andor, a 
Kisfaludy-Társulat tagja. 5. Elnöki zárszó. Gróf Dégen-
feld József, mint a Tiszántúli Egyházkerületi Értekezlet 
világi elnöke. A Társulat ezévi vándorgyűlését, Hajdú-
böszörmény egyházának és városának meghívására, a 
Tiszántúli Egyházkerüli Értekezlettel közösen tartja. 
Közös lesz a hálaadó istentisztelet, közös a díszülés. 
A vándorgyűlésre való jelentkezés, a vasúti kedvezményes 
jegyek elküldése, az elszállásolás, az ismerkedő estély, 
a Bocskay-szobor leleplezése, valamint a társas ebéd 
ügyében a Társulat tagjai a hajdúböszörményi rendező-
bizottságtól nyernek részletes tájékozást. 

A pápai ref. leányegyesület folyó hó 30-án, a ref. 
főgimnázium tornatermében hangversenyt rendez. A hang-
verseny műsora a következő lesz: 1. Komoly költemény. 
Szavalja Kakas Irén ev. tanítónő. 2. Aradi emlék. Huber 
Károlytól. Hegedűn előadja Rácz Dezső főgimn. tanár, 
zongorán kiséri Kiss József zenetanár. 3. Felolvasás. 
Tartja dr. Kapossy Luczián főgimn. tanár. 4. Magyar 
ábránd. Liszt F.-től. Két zongorán előadják Blatky Ida 
zenetanítónő és Kiss József zenetanár. 5. Szép Ilonka. 
Melodráma. Szavalja ölé Sándor főisk. szenior, zongorán 
kiséri Blatky Ida. 6. Népdalok. Énekli a főgimn. énekkar 
24 tagja Outray Mátyás hittanhallgató vezetése mellett. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Az „Anker" élet- és járadékbiztosító társaság 

Bécsben április 13-án tartotta XLYIII. rendes közgyűlését 
gróf Prokesch Osten Antal úr elnöklete alatt. A napirend 
előtt az elnök meleg szavakban emlékezett meg nagy-
méltóságú Zichy Jenő gróf igazgatósági tag és dr. Koziol 
Károly vezérigazgató elhunytáról. — Mint a számadási 
jelentésből kitűnik, az 1906. évben 8734 ajánlat nyúj-
tatott be 58.462,515 K tőkére és 54,069 K járadékra 
és 7016 szerződés 46.500,106 K tőkére és 46,603 K 
járadékra létesíttetett. Az év végén érvényben volt 86,738 
biztosítási szerződés 528.283,329 K tőkére és 634,213 K 
járadékra, melyből Magyarországon 24,395 szerződés 
102.410,000 K tőkére volt érvényben. — A haláleseti, 
vegyes- és meghatározott lejárattal kötött biztosítások 
állománya az 1905. év deczember 31-iki állományhoz 
viszonyítva 3142 szerződéssel 24.398,447 K összegben 
szaporodott. — Az 1906. évben a társaság bevételei 

25.585,665 koronára rúgtak, a kiadások 9.298,479 K-ra, 
tartalékba helyeztetett 15.257,688 K. A biztosítási szer-
ződésekből kifolyólag kifizetésre került 18.728,712 K. — 
A halálesetre nyereményosztalékkal biztosítottak mint 
nyereményosztalékot az „A" osztalékterv szerint az évi 
dijnak 25%-át, illetve 20% 

-át, a „B" osztalékterv (emel-
kedő osztalék) szerint pedig a biztosítás tartama arányá-
ban az évi díj 30, 2 7 % 25, 2272 , 20, 17V>, 15, 127a , 
10 és 9%-át kapják, összesen 997,943 K-t. Ebből 
Magyarországon 7500 kötvénytulajdonosnak 210,500 K 
fizettetik ki készpénzben. — A társaság összes vagyona 
171.172,989 K, melyből Magyarországon 27 millió 
korona van elhelyezve. — A tőkék elhelyezése teljesen 
a törvényes határozmányoknak megfelelően történik és 
bécsi és budapesti ingatlanokból, pupilláris értékpapírok-
ból és jelzálogkölcsönökből áll; a felügyelő bizottság 
elismerően hangsúlyozta, hogy a társaság vagyonának 
megejtett beható megvizsgálása ismét bizonyítékát szol-
gáltatta annak, hogy a társaság a vagyon elhelyezésénél 
szigorú szoliditással jár el és különös figyelmet fordít a 
biztosítási alapok ós díjtartalékok gazdag díjazására. 
Az 1.065,283 K-t kitevő tiszta nyereségből a biztosítéki 
és tőketartalékok további díjazására 295,000 K fordítta-
tott és a biztosítottak nyereményosztalék-kiegészítési 
alapja javára 125,000 K utaltatott át. Az 1906. évi 
részvényszelvény a társaság bécsi és budapesti pénztárai-
nál folyó hó 13-tól kezdődőleg 200 K-val váltatik be. 
Az igazgató-tanács kilépő tagja, báró Ludwigstorfif Antal, 
újból megválasztatott és a kooptált igazgatósági tag, 
Popper Bernát, a bécsi bankegyesület igazgatója, ezen 
állásában megerősíttetett. 

Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
Össze a raktárán levő órák ós ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Fábián Béla budapesti, református vallású mag-
kereskedő hirdetését olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni, a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 



ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és ú j élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
astlima, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nál. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő : H a m a r István. 

HIRDETÉSEK. 

NYILTTÉR, 

A Bór- és bithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
k i tűnő s ikerre l h a s z n á l t a t i k vesebajoknál , a húgyhólyag 
bánta lmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
,V.(ií f / f f - l.ijióc.H Sri Ivtilovf'orri'rs-vállalat 

Budapest, V., Hudolfrujepart 8. 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D Ő 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

T é l i f ü r d ö k ú r a 

a S Z E N T - L U K Á C S - F Ü R D Ő B E N . 
Természetes forró-meleg', kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, minden nemű thermális-fi irdök, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú a - , k ö s z v é n y - , 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

•'' ' 1 — merítő prospektust küld ingyen a . • ==• 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága Budapest-Budán. 

forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapítő. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 
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h a r m ó n i u m o k a t 
ni indkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza II. sz. (Tisztviselő-

telep). 
P i a n i n ó k . 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

P i a n ó k . 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 

varró-

it m 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Üjvilág-utczá 16. Budapest: VII., Kerepeai-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. ,, VII., Király-utcza 52. 
. „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Taní tók , jegyzők, h iva ta lnokok vidéken szép ^ ^ 
mel lékkerese t re (nem részle t , sem biztosí tás) ^ 
-j* £ j* j* t ehe tnek szert , j* S & £ f f y 

%:> Levelet „A 24" a la t t GOLDBERGER hi rde tés i ^ 
i roda , BUDAPEST, Váczi-utcza 20. továbbí t . ^ 
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Pontos és 
l eg jobb ORAK 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak ^ r részletf izetésre i s i 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
^ fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

I POLGÁR KÁLMÁN 
Pontos 

kiszolgálás! 

mt 
mi 
m 
m 
w 

müörás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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Jutányos 
árak! 

ODEON Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyeb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
1000 opera- ós népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-utcza 5. szám. 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal 
maznak, bár-
mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Világhírű 

FONOTIPIA 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghirneve-
= sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói 

Ország h Sándor 
o r g o n a . - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palota (Budapest mellett) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 6 1 - b e n . 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy diszokl«vél» és 
«Ferencz-József lovagrenddel®, az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, .azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismeri*^ 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb ik leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
( r jegyzék és részleten tervezet kivtí/natra 

díjmentesen Mlldetik. 

Orgonaépítési műintézet . 

R i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. é t kir. udvari orgonagyóra 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, neines-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a iegmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 



fl uiltMíríi fleoI-harmoníumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d en 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen ^ 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.—korona. ^ 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

I KÁLLAI M O T O R T E L E P E 
n> I „4. \T I M n ,, 4-oto A1 Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A v a l ó d i Kál la i - f é l e „ G L Ó R I A " m o -
t o r o k c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 

Budapes t , VI. N a g y m e z ő u .43. 
s z á t i a la t t l é t e z n e k . 

T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" b e n -
z i n m o t o r a i t és b e n z i n -
m o t o r o s c sép lőkész le -
teit 3-5 évi részletfizl tésre. 

A ki t e h á l va lód i Kál la i ,,G16-
r ia" m o t o r t a k a r v e n n i , a z 
f o r d u l j o n b i z a l o m m a l e z e n 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . »» ^ i k é r t ő c z é g h e z . ^ ' ^ ^ 

H a s z n á l t gőzcséplö-kiészle-tels: c s e r é b e Is -v-éte-fc-
: n e k . — Tessék : á r l a p o t k é r n i - •• 

Első magyar óragyár gó'zerő-
berendezóssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
M A J E R K Á R O L Y utóda 

Budapest, VII., Csömörí-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes á r j egyzékek , köl t ség-
jegyzékek ingyen. 

Mechanika. Üvegtechnika . 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabad kézi rajzi és geometriai 

t a n s z e r e k . 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és fe lső iskolák számára . 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
t a n s z e r K é s z í t ő i n t é z e t e , 

B u d a p e s t , VIL, Károly-körút 3 . — Telefon 42 -05 . 
Árjegyzékek és köl tségvetések ingyen és bérmentve . 

A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter űr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 20025l.sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 
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Halász H ubert 
B U D A P E S T 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

V.*>\«) m 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
önmagának zeng dicséretet. 65 frttól minden árban kapható. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER I • hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá a ján l j a s a j á t gyárában készült , el ismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- ('• fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó-gerenda \ a 8 l £ X 
hegedű, gordonka , beil lesztése után 
sokkal jobb , erősebb és lágyabb 
hangot nyer . (Biztos siker.) Hege-
dűbe h a u g f o k o z r i - i r c r c i i d a ja -

v í tássa l 4 f r t . 
Kezesség minden egyes hangszerné l . 

Legnagyobb gyár és raktár 

Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
tatok. Iskolával 30 forinttól 

feljebb. 
Az összes hangszerek jav í tása kü-
lönleges, szakszerű pon tosságga l , 
ju tányos á r b a n ; kezesség minden 

egyee hangszerné l . 
Ár jegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, k ivánat ra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÍJA BUDAPESTEN. 3 8 , 1 6 8 . 



EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
Hirdetési díjak : 

Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal . 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin - tér 7. sz. . 
a h o v á a k é z i r a t o k , clóli7.elcsi cs h i rde t é s i J í ja l i s tb . 

intczcndólv. 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Előfizetési á r a : 
Egész cvre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Br. Bánffy Dezső íőgondnok felirata gr. Apponyi Albert kultuszminiszterhez a középiskolai tanárok 
fizetéskiegészités-tervezete alkalmából. Báró Bánffy Dezső. — Iskolaügy. Vakondoktúrás veteményes kertjeinkben. Sedivy 
László. — A felekezeti tanárok fizetéskiegészitése. — Könyv i smerte té s . Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : A felsőszabolcsi 
egyházmegye közgyűlése. Andrássy Kálmán. — Vegyesházassági statisztika. Homola István. — K ü l f ö l d : Hollandia 
királynője a magyar ref. egyházhoz. Kis Albert. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. 
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Br. Bánffy Dezső főgondnok felirata 
gróf Apponyi Albert kultuszminiszterhez a közép-
iskolai tanárok fizetéskiegészítés-tervezete alkalmából. 

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Nagyméltóságod ve-
lem, mint a magyarországi református egyház Egyetemes 
Konventjének világi elnökével, szives volt bizalmasan 
közölni azt a szabály-tervezetet, a melyet az 1906. évi 
állami költségvetésben a felekezeti tanárok javára, fize-
téslik pótlásául, megszavazott 600,000 korona szétosztá-
sánál követni kiván. Nagyméltóságod ezt a szabályterve-
zetet észrevételezés végett, az egyetemes konvent mellő-
zésével, hivatalosan az egyházkerületeknek küldötte meg. 
Bátor vagyok itt nagybecsű figyelmét felhívni arra, hogy 
egyházi törvényünk 58. §. k) pontja és 464. §-a értel-
mében hasonló természetű ügyek Egyetemes Konventünk 
hatáskörébe tartoznak. Mint a magyarországi ref. egyház 
Egyetemes Konventjének elnöke csak azért nem tettem 
ebbeli jogkörének érvényesítése végett ez alkalommal 
formaszerű előterjesztést, mert azzal a befejezett tény-
nyel állottam szemben, hogy a tervezet az egyes kerü-
letekkel közöltetett és mert ezek észrevételeiket közvet-
lenül el is juttatták Nagyméltóságodhoz, s mert nem 
akartam, hogy a segélyezés végrehajtása e miatt hala-
dékot szenvedjen. 

A mi az ügy érdemét illeti, a magam részéről a 
magyarországi ref. egyház nevében is csak köszönete-
met fejezhetem ki Nagyméltóságodnak azért, hogy a 
felekezeti tanárok ezen fizetéskiegészítését akképen kon-
templálta, hogy az így nyújtandó összeg az egyes fele-
kezeti iskoláknak az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. §-a 

alapján kötött szerződések keretén kivül adatik és hogy 
így ez az iskola felekezeti jellegét nem érintheti, szóval, 
hogy a segély ebből a szempontból közömbösíttetett. 
Bizonysága ez annak, hogy Nagymóltóságod különös 
súlyt fektet a felekezeti és ezek között főleg a magyar 
református egyház tanügyi autonómiájának és egyáltalán 
önkormányzatának sértetlen megóvására. 

Midőn ezt a tényt örömmel van szerencsém kon-
statálni, másrészt, mint magyar református ember és az 
egyháznak ez idő szerint vezető elnöke, súlyos aggodal-
maimat sem hallgathatom el. 

En és velem együtt a magyar református egyház 
több előkelő vezető férfia régen tudatában vagyunk 
annak, hogy az állam részéről nyújtott minden ily segély, 
bármely czímen adassék is az, minden alkalommal egy-egy 
darabot tör le a magyar református egyház önkormány-
zatából. így történt az az 1883. XXX. t.-czikknél, továbbá 
a lelkészi és tanítói fizetések kiegészítésénél, a törvé-
nyek alapján nyújtott segélyeknél, és így történik az 
jelenleg a fentebb említett segélyezési szabályzatnál, 
a mely a tisztán felekezeti alapból fizetett és tisztán az 
egyház önkormányzati fegyelme alatt álló tanárokra 
nézve is — bizonyos, a kormány által gyakorlandó 
állami felügyeleti és fegyelmi jogot állapit meg. 

Tudatában vagyunk annak is, hogy midőn az állani 
ezen a módon és czímen a mi autonómiánkba belenyúl, 
nem gondolhat csupán a magyar református egyházra, 
hanem valamennyi felekezetet szem előtt kell tartania, 
és különösen gondolnia kell arra, hogy bizonyos feleke-
zetekkel szemben magasabb állami és pedig nemzeti 
állami — politikai szempontok érvényesüljenek. Tudjuk 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustiessc-szel portalanítandók 
a t t i d e v é s z terjedesének meggátlása czéljábcl. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czégí 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a l í o d j u i i k n t f i i i z a t o l i t ó l . U t n s í t ó s o k i u g y e n . 



azt is, hogy bizonyos egyenlőségi elvek, a melyek tör-
vényeinkben is kifejezésre jutnak, nem igen engedik 
meg, hogy az egyes felekezetek közt különböztetve, 
enyhébb és szigorúbb szabályzatok állapíttassanak meg 
az egyikkel, mint a másikkal szemben. 

S épen ezen a ponton van az összeütközés. 
Önmagunknak bevallható tényként áll előttünk az, 

hogy míg például a román és szerb görög keleti egyház 
s ennek autonómiáján belül a hívek és azok vezetői, 
nyelvüknél és faj i jellegüknél fogva, a magyar államnak 
nemcsak hogy nem támasztékai, de sőt annak aláakná-
zói, addig a magyar református egyház hívei nemcsak 
állam- és nemzetfentartó faj t képeznek, hanem egyházi 
önkormányzatuk, épen csonka nemzeti államiságunkból 
folyó szerencsétlen politikai viszonyainknál fogva, a tör-
vényhatóságokkal legalább is egyenrangú alkotmánybiz-
tosítékot képeztek a múltban és képeznek a jelenben 
és fognak képezni a jövőben; de csak abban az esetben, 
ha ezt az autonomiát sikerül az állami hatalommal szem-
ben nemcsak formai épségben tartani, hanem annak 
erkölcsi tartamát is megőrizni, de sőt azt lehetőleg tovább 
fejleszteni. 

Már fentebb jeleztem azokat a törvényeket, a melyek 
a magyarországi ref. egyház önkormányzatán formailag, 
helyesebben jogilag, rést ütöttek és azt jelentékenyen 
megerőtlenítették. 

Még sokkal veszedelmesebb azonban az a hatás, 
a melyet a fentebb említett állami segélyek és a még 
jövőben nyújtandó segélyezések a magyar református 
egyházi autonomia erkölcsi tartalmának csökkenése tekin-
tetében előidéznek. Felesleges Nagyméltóságodnak mon-
danom, hogy a legteljesebb jogi autonomia is erkölcsi 
tartalom nélkül értéktelen, és épen ezen erkölcsi tartalmat 
szívja ki az állam az eddigi módozatok mellett nyújtott 
segélyezéseivel. Napról-napra vérszegényebbekké válunk. 

Az egyház szolgálatában álló lelkészek, tanárok, 
tanítók azt érzik gazdájuknak, a kiktől fizetést, vagy 
anyagi támogatást kapnak, s ennek folytán mindinkább 
lazul a szellemi és erkölcsi kötelék az egyház és törzs-
kara közt. Egy oldalmozdulattal közeledünk az állam 
mindenható védőszárnyai alá és leszünk napról-napra 
tehetetlenebbek a mindenkori államhatalommal szemben, 
és így törik le az a hatalmas ellenálló erő, a mely a 
református egyház autonómiájának politikailag is oly 
nagy becsét képezte. S a legnagyobb veszedelmet ezek 
közt is az képezi, ha oly segélyek adatnak, mint a 
költségvetésbe beállított legközelebbi 600,000 koronás 
tétel, a mely inkább kegyadomány s a melyet minden 
kormány bármely pillanatban megvonhat s ez által a 
magyar református egyház törzskarának egy jelentékeny 
részét teljesen a markában t a r t j a ; mert ha az állam 
nem segélyez, ez legfeljebb csak küzdelemre ingerel, 
de ott, a hol már megadott és élvezett segély vonatik 

^ el, vagy ennek elvonásával lehet fenyegetni, az élvezett 
anyagi előnyök elvesztésétől való félelem az erősebb 
lelkeket is megtöri. 

Nem zárkózom el az elől, hogy a mai gazdasági 
és társadalmi viszonyok között a tisztességes megélhetés 
eszközeinek bírása mozgatja első sorban az emberek 
törekvéseit. Fájdalmas tudatában vagyok annak, hogy 
egyházunk szegény és azt nem képes oly mértékben 
nyújtani, mint az állam; egyházunk különben is túlterhelt 
és újabb időben megcsökkent áldozatkészségétől egyhá-
zunk az anyagi eszközöket nem remélheti. Kénytelenek 
vagyunk az államhoz fordulni. És épen ebben rejlik a 
dilemma, a circulus vitiosus. 

Legközelebb itt lesz az 1848. XX. t.-czikknek a 
végrehajtása, a mely ha nem kellő módon történik 
meg, egyházunk önkormányzatát az eddigiekkel össze 
nem hasonlítható nagyobb veszedelemmel fenyegeti. Ha 
ezen törvény végrehajtásaképen nyújtandó államsegéllyel 
levesszük a hívek hátáról az eddig viselt nyomasztó 
teher egy részét, azt többé visszacsinálni nem lehet; és 
vonja meg bármikor az állam az ezen t.-czikk alapján 
nyújtott egyházi dotácziót, ez a hatalmas történeti ref. 
egyház, a magyar fajnak ez a tartalmas csomósulási 
pontja, a felbomlás elé néz. Egy abszolút kormány tel-
jesen a kezében tartja és módjában áll hazánk függet-
lenségéhez legmakacsabbul ragaszkodó ezt a fajt szer-
vezetében megfojtani és ellenálló erejét végképen 
megtörni. 

Nem lehetett czélom e helyütt, hogy pozitív javasla-
tokat tegyek Exczellencziádnak e részben, miképen kellene 
a viszonyok kényszerítő hatása alatt siilyedő autonómián-
kat megóvni, de sőt ennek daczára azt fejleszteni. Aggo-
dalmaimat tártam fel és arra kérem Exczellencziádat, 
hogy minden egyes kormányzati cselekménynél, törvényes 
intézmények létesítésénél, vezéreltesse magát attól a 
szellemtől, hogy míg egynémely felekezetekkel szemben 
az állami fékentartás indokolt, addig az ezekkel való 
formai egyenlősítésnek a magyar ref. egyház autonó-
miája, nemzeti államunk ezen kiváló biztosítéka áldo-
zatul ne essék. 

Nehéz dilemma, de Nagyméltóságod bölcsesége 
— bízom benne — minden esetben megtalálja a helyes 
utat, s engedje meg, hogy ezúttal csak a következő gon-
dolataimat bocsássam Exczellencziád bölcs mérlegelése alá. 
Óhajtandó, hogy egyházunk törzskara: lelkészei, tanárai 
és tanítói, lehetőleg ne hozassanak közvetlen függőbe 
az államkormánytól, hanem a mit az állam adni akar, 
az egyház által juttassa nekik. Az egyház legyen az, 
a melynek kezéből és kegyéből veszik az anyagi fen-
tartás eszközeit. 

Mindazokat a segélyeket, a melyeket az állam 
nyújt, törvény útján biztosítsa, hogy az ne visszavonható 
kegy legyen az államtól, hanem törvényes követelés 
vele szemben. 

A mi pedig az 1848. XX. t.-czikk végrehajtását illeti, 
mielőbb szűnjék meg a kontemplált állapot, hogy az e 
czímen nyújtandó összeg évről-évre megállapítandó, ennél-
fogva meg nem is állapítható költségvetési tételt képezzen. 
Nagyon kívánatos, de sőt szükséges, hogy az állam az 



1848. XX. t.-czikk alapján nyújtandó segélyt ne csak 
közjogi törvény alapján biztosítsa, a mely egy ellenkező 
törvényhozási intézkedéssel — mint Francziaország pél-
dája mutatja — könnyen felforgatható, hanem a segé-
lyezés tekintetében, megfelelő kötvénvezett államadóssági 
papírok kiszolgáltatása által, az állam és az egyház 
között magánjogi (hitelező és adós közötti) viszony 
létesíttessék, a mi relatív a legnagyobb biztosítékot 
képes nyújtani. 

Ezekben voltam bátor Exczellencziádnak, mint a 
magyar ref. egyház vezető elnöke, a helyzetet feltárni, 
és kérem, szíveskedjék az előterjesztetteket nagybecsű 
figyelmére méltatni. Báró Bánfj'y Dezső. 

ISKOLAÜGY. 

Vakondoktúrás veteményes kertjeinkben. 
Nem tudhatva, vájjon egyházi sajtóink vezetőinek 

s az egyházi élet hivatottabb őrállóinak figyelmét esetleg 
nem kerüli-e ki az a csúnya támadás, a melyet egy 
„Felekezeti tanár" intézett a Budapesti Napló április 
14-diki számában az egyházi főhatóságok ellen: tollat 
kell fognom, nehogy észrevétlenül és megbélyegzetleniil 
maradjon kirohanása és a saját fészkének bepiszkítása. 

A félreértés kikerülése végett előre is kijelentem, 
hogy nem a tanár urakon akarok egyet ütni, hanem 
csupán azon — reményem szerint — egyetlen és mind 
magáról, mind a háláról megfeledkezett kartársukon, a 
ki az említett kirohanást, az igazságuk fogyatékosságát 
jól érző álarczos lovagok harczmodora szerint, a „Tanárok 
húsvétja" czímmel megírni és a nyilvánosságra hozni 
nem átallotta. 

A „felekezeti tanár" czikkében dühös kirohanást 
intéz az egyházi főhatóságok ellen, a melyek szerinte 
„milliók urai", „a felekezeti érdekek nagy javadalmazási! 
szószólói", „kiket Isten arra teremtett, hogy uralkodjanak, 
diszponáljanak", „kiknek más bajáért nem fá j a fejők". 
Azért haragszik pedig az ismeretlenség homályába bur-
kolódzott professzor úr, mivelhogy „a nélkülözéssel küz-
ködő felekezeti tanárok" számára kiutalt kormánysegé-
lyeket húsvéti tojásul nem tudta eljuttatni az egyházi 
hatóság kezeikbe, hanem „ráültek, hogy saját illatukkal 
impregnálják". Ilyen és ezekhez hasonló tónusban beszél 
egyházi főhatóságairól a czikket írt „felekezeti tanár" 
úr, a kiről jó volna megtudni: ki ő és merre van hazája ? 

Ez az ügy nem oly jelentéktelen, hogy vele foglal-
kozni felesleges volna ! Én legalább úgy látom, hogy 

a „felekezeti tanár" úr kirohanásában olyan felfogás és 
irányzat nyilatkozik meg, a mely, ha tovább terjedne, 
a legnagyobb veszedelmére szolgálna felekezeti közép-
oktatásunk szellemének. A szokatlan és merész hangú 
czikkben nem annyira a kifogásolt késedelem a rugója 
a tanár úr őszinte megnyilatkozásának, hanem az egy-
házi autonómiából folyó kormányzati, felügyeleti és 
fegyelmi hatóság reá is kiterjedő, neki is parancsoló 
szervezete. Ezt tekinti ő nyűgnek, ennek létjogát támadja 
meg, feledve azt, hogy más viszonyok között, más köte-
lékben szintén megtalálná a természetes fenhatóságot, a 
kitől kenyerét kapja, a hogy abszolút függetlenséget csak 
az élvezhet, a ki maga ura magának. A mikor egy ilyen 
gyűlöletes gyámkodás alatt lévő tanári állásra nyílik 
pályázat: mégis vannak feles számmal mindenkor, a kik 
szívesen hajtanák fejeiket az autonomia igájába, mely-
nek kellemetlen terheit 2600 korona kezdő fizetésért 
valahogy csak el lehet szenvedni! 

Bizony furcsán van a mi egyetemes egyházunk az 
ő középiskoláival és tanáraival 1 Elhitették vele, hogy 
ha a fizetéseket gőzerővel nem emeli, az államiakéval 
egyenlővé nem teszi: egyfelől tanerőket nem kap, más-
felől iskoláink színvonala annyira alásülyed és verseny-
képtelenné válik, hogy azokat bátran be is csukhatja. 
Erejét túlhaladó áldozattal igyekezett is ezt az állítólagos 
fenyegető veszélyt elhárítani az egyházhatóság, illetve 
minden fentartó testület s tanárai anyagi helyzetének 
színvonalát bőséges jóakarattal s tőle telhető mértékben 
emelgette is több ízben, míg más téren működő alkal-
mazottjainak és szolgáinak, tanítóinak és papjainak sokkal 
kedvezőtlenebb helyzetében nem látta meg annyira az 
egyházi élet színvonalának jövő sülyedését; holott, ha 
a fizetés és munkaeredmény között természetes és nem 
csak olyan mondva-csinált, ijesztgetésre alkalmas junktim 
volna: sokkal inkább fenyegető lenne a veszély az utóbbi 
téren, hol a szemérmetes koldúsok felette lapos tarisz-
nyával, kevés elemózsiával já r ják még most az élet 
országútját s felényi, sőt harmad- és negyedrésznyi fize-
téssel — de ám nem kevesebb munka mellett — nem 
csak hogy tűrik ugyanazon autonomia gyámkodását, hanem 
az ellene intézett alattomos és nyílt támadásokat is 
visszaverik, a mennyire erejüktől kitelik! 

Mi még nagyon soká leszünk ott, a hol az elé-
gedetlenkedő „felekezeti tanár", a húsvéti piros tojások 
boldog várományosa, azóta már tulajdonosa is, ki aligha 
gondolt arra, hogy annak a gyűlölt autonómiának hány 
ezer szegény szolgája várja csendes rezignáczióval, mind-
inkább foszladozó reménységgel, nyomasztó helyzetének 
jobbra fordulását! 
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Az egyházias érzelmű „felekezeti tanár" úr egyéb-
ként okosan tenné, ha lerázná nyakáról az egyházi 
autonomia igáját s keresne magának külömb kenyéradót, 
ha tud. Egyházi hatóságainkat pedig az ily jelenségek 
sokszorosan sarkalhatják arra, hogy a tanári fizetések 
további emelése helyett,* iskoláink egyházias színvonalá-
nak biztosítása érdekében mielőbb állítsák fel az egye-
temet s vele kapcsolatban a ref. tanárképzőt. így talán 
fizetett ellenségeket nem fogunk tartani és táplálni ! 

Nyitra. Sedivy László, ref. lelkész. 
* * 

* 

Helyet adtam e czikknek, mert szükségesnek tar-
tottam, hogy „Felekezeti tanár" aposztrofált kirohanása, 
habár utólag is, felelet és megrovás nélkül ne maradjon. 
Megvallom, hogy a „Felekezeti tanár" czikkét, megjele-
nése alkalmával nem olvastam ; de hiszen a mai világ-
ban ki volna képes figyelemmel kisérni az összes napi-
lapokat ? Ha olvastam volna, magam is reflektáltam volna 
r eá ; mert semmit sem tartok csúnyábbnak és elitélen-
dőbbnek, mintha az egyházi intézmények szolgái: papok, 
tanárok, tanítók, panaszaikat, vélt vagy jogos sérelmeiket 
a nyilvánosságnak elég szennyes piaczára hurczolják ki, 
a helyett, hogy ott mondanák el, a hol kellene és illenék, 
a belkörű egyházi és iskolai sajtóorgánumok hasábjain. 
Sajnos, hogy újabban nem az utóbbi, hanem az előbbi 
divatozik, és pedig aligha magasabb okokból, mint csak 
abból a hiszeniből, hogy a napilapok hasábjairól a kicsiny 
emberek hangja is messze elhallatszik és a szunyog-
dongás is oroszlánordítássá erősödhetik, a melytől meg-
rettennek mindenek, a kik ellen irányul. A napi sajtó 
útján való ilyetén terrorizálni akarás méltatlan mi hozzánk! 
Hogy pedig „felekezeti tanár" úgy beszél egyházi fő-
hatóságairól, mint czikkében teszi: még elszomorítóbb, 
mert nem csupán azt tudjuk meg beszédéből, hogy a 
háládatosság érzése nem igen lakozik lelkében, hanem 
azt is, hogy még azzal a jó ízléssel sem rendelkezik, 
a mellyel nemcsak a nevelésre hivatott tanárembernek, 
de minden embernek rendelkeznie kell, a ki intelligens, 
jól nevelt embernek kívánja magát tekintetni! Szerk. 

A felekezeti tanárok fizetéskiegészítése. 
Egy ref. középiskolai tanártól kapjuk a következő 

sorokat : 
A nem állami tanárok 4 évi várakozás után öröm-

mel fogadták a közoktatásügyi miniszter igéretét, hogy 
fizetésöket az államiakéval egyenlőre egészíti ki. Az 
igéret után nagy és keserű a csalódás, mely a ref. közép-
iskolák tanárait a most megjelent rangsorbaosztással 
a fizetéskiegészitésnél érte, mert ez nem az állami tanárok 
pótlékának megfelelőleg történt. 

A most megjelent kimutatásokban csak abban van 
meg az államiakkal való egyenlőség, hogy a ref. tanárok 
felerészben a VIII., felerészben a IX. fizetési osztályba 
vannak sorolva, bár maga a rangsorbaosztás sem egy-
séges elven történt és így nem is igazságos. Némely 
tanárnál a megválasztás napja, másoknál a rendes szolgálat 
megkezdése volt az irányadó, s így megtörténik, hogy 

egyes tanárok az őket megillető helynél 13-mal előbb 
jutottak a rangsorba. 

Az állami tanárokkal szemben jelentékeny veszteség 
a felekezeti tanárokra nézve az is, hogy az egyes fél-
években 4—5 hónapig elesnek a magasabb pótléktól, a 
szabályzat ama rendelkezése következtében, hogy az 
állani minden félévre a félév 1. napján levő állapot 
szerint adja az egész félévre a pótlékot, holott sok eset-
ben 1 hónap, némelykor 2—3 nap múlva már jóval 
magasabb pótlék illetné meg őket. 

Nincs meg az állami tanárokkal való egyenlőség a 
szolgálati idő számításánál sem. Míg az állami tanárok 
a VIII. fizetési osztályban töltött 5 vagy 10 év múlva 
föltétlenül megkapják a magasabb fizetést, addig a fele- .. 
kezetieknél azt is nézik, hogy megvan-e szolgálati évei-
nek száma 17, vagy 22, azaz feltételül tűzik ki, hogy 
a IX. fizetési osztályban 12 évet töltött legyen. Ez annyi-
val inkább méltánytalan elbánás, mert az állami tanárok 
átlag 9—10 év alatt bejutnak a VIII. osztályba, s a ref. 
tanárok is bejutottak a mostani beosztás szerint. Ilyen 
számítás mellett van rá eset, hogy egyes tanárok 17 évet 
töltvén a VIII. fizetési osztályban, csak 3600 K-át kap-
nak, holott az államiak már 10 év után 4400 K-t kapnak. 

A csalódást még inkább fokozza az 1907. I. félévi 
kimutatás, mely szerint az állam a mult félévinél még 
kevesebb segítséget nyújt a ref. tanároknak. A mult év 
végén nyugalomba vonult tanárok megüresedett helyeit 
nem töltik be, bár a rangsorban utánok következőket 
megilletné az előlépés. így aztán az történik, hogy inig 
a mult év II. felében 41 tanár volt a VIII. osztály I. 
fokozatában, addig a mostaniban csak 39, a II. fokozatá-
ban is hárommal kevesebb. Ugyanígy van a IX. fizetési 
osztály I. fokozatában is, hol a mult félévi kimutatásban 
13 tanár volt, a mostaniban csak 9. így aztán a IX. 
osztály 2 fokozatába nem jutott be 10, I. fokozatába 
12 tanár, bár a törvény által kivánt 4, illetőleg 8 szol-
gálati évet már a mult év szept. 1-én betöltötték. Ezen 
tények szerint úgy látszik, hogy a 4 szolgálati évet most 
betöltött tanárnak még 4 évig, összesen 8 évig kell 
várnia, hogy bejuthasson abba a fokozatba, hova az 
államiak 4 év alatt jutnak. Ugyanígy van a VIII. osz-
tályban is. 

Keserű csalódással látjuk ezekből, mennyire nincs 
meg az államiakkal való egyenlőség (a vasúti és egyéb 
kedvezményeket nem is tekintve), még akkor sem, mikor 
az egyenlőség már látszólag megvan. Joggal várhatja a 
felekezeti tanárság e sérelmek orvoslását, s a jövőben 
történhető sérelmek elkerülésére már most is kell gon-
dolnunk. Most foglalkozik a közoktatásügyi minisztérium 
az állami tanárok fizetésrendezésével; most kell állást 
foglalnunk s együttesen, hogy fizetésünk az oly gyűlö-
letes s a tanárok közt a viszálkodás magvát képező 
rangsor elvetésével, a szolgálati évek alapján az állami 
tanárokéval egy időben történjék. 

* Helyesebben ta lán: „mellett". Szerk. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Debrecsceni lelkészi t á r . Gyakorlati ev. ref. papi lexikon. 

Negyedik kötet. Szerkesztette: S. Szabó József, fölszentelt lelkész, 
debreczeni kollégiumi tanár. Ara kötve 10 korona. Debreczen, 1906. 

A lelkészi tár nagy, vastag kötet, szép nyomással, 
tartós kötésben, 628 lapon, gazdag, változatos tartalom-
mal. Könnyebb áttekinthetés czéljából ide jegyzem a 
tartalom-mutatót. 

Bibliai magyarázatok 8 ; egyházi beszédek ifjúsági 
istentiszteletekre 5 ; közönséges egyházi beszédek 13; 
ünnepi beszédek 15; alkalmi beszédek 24 ; keresztelési 
beszéd 2 ; konfirmácziói beszéd 2 ; úrvacsorai beszéd 
2 ; esketési beszéd 4 ; gyászbeszédek és imák 11; a 
lelki gondozás körébe tartozó dolgozat 2 ; halotti imád-
ságok 7 ; alkalmiak 4 ; a különfélék rovatában 1; tehát 
összesen 100 különféle beszéd és dolgozat. 

Dicséret illeti a szerkesztőt, hogy évről-évre ily 
változatos, az egyházi és vallásos élet minden ágazatára 
szükséges munkával áll a papság és a nagyközönség 
elé ; én legalább azt hiszem, hogy a lelkészi tár olvasói 
között világiak is találkoznak, bár tudom azt is, hogy 
vallásos és egyházias irányú könyvekkel nehéz a vilá-
giak szivéhez férni, de nem tartom lehetetlennek. A mai 
léha, Isten és vallás nélküli korban azt is tapasztalom, 
hogy az örök világosság után vágyakozók száma napról-
napra növekedik, hogy a világgal és e világgal küzdő 
lelkek belátva e küzdés, csatározás sikertelenségét, igye-
keznek menekülni Ahhoz, ki minden szenvedést meg-
enyhít, minden ellentétet kiegyenlít, minden küzdelmet 
és harczot megszüntet, hogy békesség és jóakarat ural-
kodjanak e földön. 

A könyv árát — épen a nagyobb elterjedésre való 
tekintetből — magasnak tartom. Nem azért, mintha a 
könyv nem érné meg a 10 koronát, hanem, ipert álta-
lában szegények vagyunk. Én azt gondolom, hogyha a 
10 koronát 2 kötetért (kellene a vevőknek külön-külön 
kiadniok, több vevője akadna a lelkészi tárnak. Különben 
szerkesztő és kiadó tudják legjobban, hogy e tekintetben 
miként járjanak el. 

A könyv rövid ismertetésénél követni fogom a 
tartalom-jegyzéket, s az egyes csoportokra teszem meg 
általánosságban észrevételeimet. 

A mi a bibliamagyarázatokat illeti, általában jók ; 
különösen szépek és tartalmasak, tanítók és építők S. 
Szabó József magyarázatai. Történeti hűség, a történeti 
események bő ismertetése, az egyének festése, s a val-
lásos lélek szárnyalása jellemzik e magyarázatokat. 
De Barakonyinak: „A förtelem és paráznaságok ' czimű 
bibliamagyarázatát én nem vinném a templomba, bár 

tudom, hogy a melyek a bibliában megírattak, a mi 
tanulságunkra Írattak meg, s hogy a tisztáknak min-
denek tiszták. A paráznaságnak ilyen erős színekkel 
való festése inkább árt, mint használ, különösen az egy-
szerű, tanulatlan népnél, mely a magasságok és mély-
ségek rejtelmeit, titkait vizsgálni és megérteni nem képes. 

Az ifjúsági istentiszteletekre készített beszédek 
mind jók és tartalmasak; de az if júság felfogásának, 
értelem- és érzelemvilágának legmegfelelőbb Adorján 
Ferencz: „Jövel Uram Jézus!" czímű beszéde. Gyönyörű 
vonásokkal szemlélteti Jézust, az istenembert, a ki velünk 
van a világnak végezetéig, s a ki hívásunkra mindenkor 
megjelenik, hogy értelmünket megvilágítsa, szívünket 
megtisztítsa s gyenge akaratunkat a jóra megerősítse. 

A közönséges egyházi beszédek között van három 
a nagy Dobos János hagyatékából: „Szenvedések eny-
hítése, haszna", „Nem ismerjük az Istent", „A sorsunkkal 
való megelégedés", melyekben evangeliumi erő, gazdag 
élettapasztalat nyilatkozik meg, s melyek alkalmas pél-
dákul szolgálhatnak arra nézve is, hogy miként kell 
összefoglalni a papnak a hit- és erkölcsi élet megnyilat-
kozásait, hogy építőén hathasson a hallgató közönségre. 
Szép és tartalmas beszédek dr. Baltazár Dezső: „Az 
igazság ellenségei", Paulinvi Károly: „A széles és 
keskeny út", Szakács Imre : „Isteni bolondság, emberi 
bölcseség" czímű prédikáczióik; de általában is mond-
hatom, hogy mind a 13 közönséges egyházi beszéd jó, 
használható, katedrára való. 

Hogy S. Szabó József a lelkészi tár szerkesztésé-
vel jó szolgálatot tesz a papságnak, az bizonyos; de 
szerintem még áldásosabb volna munkája, ha még több 
jó és építő közönséges beszédet venne be a lelkészi 
tárba. Ünnepi és más alkalmi beszédet könnyebben talál 
a gyakorló papság, de meg sokat a szükség is rákény-
szerít, hogy alkalmi beszédeket maga készítsen; de hogy 
minden vasárnapra maga írjon a pap prédikácziót, azt 
csak nagyon kevesen teszik és tehetik meg. Azért tar-
tanám czélszerűnek a közönséges beszédek számának 
szaporítását. 

Az ünnepi egyházi beszédek csoportja Szűcs József: 
„Bizonyságtétel amaz igaz világosságról" czímű adventi 
rövid vázlatával kezdődik. Az ilyen csonka s ép azért 
keveset mondó beszédeknek a lelkészi tárba való fel-
vételét nem tartom szerencsés dolognak. A kinek mon-
dani valója van, szóljon, beszéljen, de beszéde legyen 
bevégzett egész, ne bízza másra, hogy az találja ki 
gondolatait, ha vannak, vagy pótolja azokat, a melyek 
az írónál hiányoztak. Illyés Endrének: „Jézus Krisztus 
Istennek a Fia" czímű adventi beszéde, s különösen 
annak első része, hogy „Krisztusban ismerjük meg az 
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Atyát" gyenge; annak mélyebben kellene járnia. Hogy 
Krisztusban az Atyát lássuk, erős lélekkel kell a Krisztus 
lelkébe leszállanunk, s az ige halhatós fegyverét erős 
kezekkel forgatnunk, különben hiábavaló munkát vég-
zünk, csak szavakat hordunk össze és üres szalmát 
csépelünk. Igen szép és tartalmas beszéd Csernák Béla: 
„Vald Péter adventi tanítása". A drága gyöngyöt kereső 
kereskedő képében gyönyörűen jellemzi Yaldot és köve-
tőit, kik eladnak és elhagynak mindent, hogy a leg-
drágább gyöngyöt: Krisztust és az ő országát megnyer-
hessék ; az ilyen beszéd építő hatása elmaradhatatlan. 
E csoportból különösen kiemelkednek Harsányi Pá l : 
„A virágvasárnapi hadvezér és király", aztán Veress 
István: „Elvégeztetett minden" czímű beszédei. Szintén 
jók és tartalmasak Balogh Ferencz : „Kelj fel a halál-
ból", Kóréh Endre : „Feltámadt az Úr" és Csizmadia 
La jos : „Áldozócsütörtöki tanulság" czímű beszédeik. 

Az ünnepek nemcsak hangulatkeltésre alkalmasak, 
hanem főként arra, hogy Krisztus életének főesemé-
nyeiben vallásunk sarkköveit mutassuk fel hallgatóink 
előtt, hogy e köveken felépüljön az ő törhetlen hit- és 
erkölcsi életök. Többé-kevésbbé e beszédekben is ott 
látjuk az élő, ható és örökké munkáló Krisztust, kinek 
vezérlete alatt mind közelebb jutunk az ő országának 
megvalósulásához. 

Keresztesi Samu. 
(Folyt, köv.) 

BELFÖLD 
A felsőszabolesi református egyházmegye 

közgyűlése. 
Április hó 17—19. napjain tartatott meg a gyűlés 

Nyíregyházán, a vármegye székházának nagytermében. 
17-én délig bizalmas eszmecserék, mintegy a moz-

gató erők és indulatok megismerése, a mint egy figyelmes 
esperes tudatára juthat, közvetett és közvetlen utakon-
módokon s ezek közlésével a kuszáltabb szálakat is 
könnyebben lehet kibogozni. Ugyanezen nap délutánján 
előértekezlet a fontosabb tárgyak felett. 

18-án volt a közgyűlés. Elég népes és érdekes. 
Megható szép jelenet volt mindjárt kezdetén, midőn 
esperesünk alapos készültségű és eszményi törekvésű 
fia: ifj. Görömbei Péter, pár évi papsága után, nagy 
bizalommal, aljegyzőül választatván, esküt tett a köz-
gyűlés előtt s a nemes önérzettől és örömtől meghatott 
esperes-apa, igazán szíve szerint kérte rá és működésére 
Isten áldását. Aztán majdnem újra választás következett. 
Ugyanis Koroi József, 8 éves aljegyző, hivatkozva nagy 
elfoglaltságára, előre beadta lemondását írásban. De a 
közgyűlés szeretete és ragaszkodása erősebb volt s még 
a makacskodást is megtörte s a nagyszorgalmú és kiváló 
széptollú jegyző megmaradt. De a kettős örömet mégis 
zavarta valami. Harmadik jegyzőnk, Erdélyi Imre, a mély-
kedélyű költő és zsoltáríró, a hosszú éveket igérő erős 

férfiú, alattomos kór sorvasztó lázában ég, emésztődik s 
távol maradt. Közóhajként imádkoztuk rá Isten gyógyító 
balzsamát. 

74 pontot jelzett a szétosztott tárgymutató s s \ 
között mindjárt elől állott, fontosságánál fogva is, az 
esperes időszaki jelentése. Szokásos megfigyelések, intéz-
kedések, bejelentések s ezek között jóleső, felemelő, 
megható bizonyságai a hegyeket mozgató hitnek. Kezdem 
a legszebbel. Döge, ezeren felüli, földmíves kisgazdákból 
álló gyülekezet. Pár évvel ezelőtt egy átvonuló rettenetes 
orkán tornyát levetette s a templomtetőn keresztül hegyé-
vel állott meg bent a templom padlózatán. Az egész 
helyiség rommá lett. Újra kellett építeni. Buzgó papja a 
külső segítség minden lehető eszközeihez folyamodott, 
de elvégre is, csak híveiben, kik maguk is szörnyű 
károkat szenvedtek, találhatta meg a kivánt segítséget. 
Tavaly készen volt az ú j Istenháza, a mai műízlésnek 
megfelelően, és a hívekre kivetett 63,970 koronából 
52,297 korona ez ideig be is lett fizetve. Már ú j haran-
gokra is gyűjtenek. Ehez igazán nem kell kommentár. — 
Veresmart, ezer körüli lélekkel, gazdálkodó és napszámos 
nép, néhány évvel ezelőtt nyakig adóssággal és folytonos 
czivakodással. Egy ifjú lelkipásztor vette át a kormány-
lapátot, Horkay Barna s nemcsak elült a vihar a zajló 
habokon, hanem . . . „halaknak nagv, spkaságát rekeszté 
be" . Adósságait kifizette, tavaly két harangot öntetett, 
egyiket 1000 koronáért, önkéntes adakozásból, Vég János 
egyháztag pedig 1600 koronáért a másikat öntette, azon 
kikötéssel, hogy azzal szegénynek és gazdagnak temeté-
sekor ingyen harangozzanak. Előző pár évben templom-
tetőt, gazdasági beruházásokat, mintegy 4200 koronáig 
létesítettek. — Gyulaj. Itt is zavar és zivatar volt még 
pár év előtt. Leszállt a béke angyala s élet kelt a 
romokon. 8831 K költséggel új iskolát, magtárt, mellék-
helyiségeket építettek. Mikolay György főgondnok, saját 
költségen iskolai felszereléseket vásárolt mintegy 300 K 
értékben. — NagyJcálló központi iskolát emeltetett 12,000 K 
költséggel, mely iskolába Benedek Lajos állami hivatal-
nok 300 korona értékű felszerelést ajándékozott. — 
Ofehértó két új harangot öntetett 2640 korona értékben, 
melyhez Egry Ferencz harangöntő és buzgó református 
hitsorsosunk vasállványt ajándékozott, mintegy 200 kor. 
értékben. Ez egyházunk is szegénysorsú kis egyház. — 
Kanyár 2000 K önkéntes adakozásból ú j orgonát, — 
Nagyhalász egy modern új iskolát, immár harmadikat, 
10,000 K költséggel, mikor is buzgó gondnoka, Hideg 
István, saját gazdálkodását elhagyva, heteken át még 
ebédjét is az építkezésnél töltötte, hogy hiány vagy hát-
rány ne legyen. — Tiszaszentmárton régi, emlékszem 
kis templomát, lehető stílszerűen kijavíttatta 4000 kor. 
költséggel. 

E felemelő tényeket örömmel vette tudomásul a 
közgyűlés s az istenes munkásoknak szíves elismeréssel 
adózott. 

íme a régi kovász ú j tésztákat is erjeszt, tápláló, 
ízes kaláccsá! 



Aztán b. e. Hegedűs Sándor halála felett meg-
hatottságának, igaz részvétének adott kifejezést s ezt 
özvegyéhez is eljuttatni rendelte a közgyűlés. 

Közös jóleső örömmel vette tudomásul Tisza István 
grófnak egyh. ker. főgondnokká történt megválasztását 
s erről az illető kerületet üdvözlő iratban tudósítani 
hau ózta. 

Újonnan választott tanítók 11-en és tanítónők 3-an, 
a hivatali esküt letették s elnöki áldáskivánsággal bocsát-
tattak el vallásos és hazafias missziójukra. 

Itt említeni meg, hogy egyházi nevelésügyünk 
érdekében általános az aggodalom. Sőt az elégedetlenség 
is kezd köztünk közvéleménnyé alakulni, hogy iskoláink 
vallásos eredménye nem éri meg a ráfordított költséget. 
Szinte vágy támad az államosítás után. Szomorú dolog 
az, és komoly aggodalomra ad okot, nemcsak vallás-
felekezeti, hanem általános emberi érdekből is. Mert az 
emberi élet nem az iskolai leczketudásért, hanem erkölcsi 
tartalmáért értékes és becses. 

Jelentős intézkedése volt közgyűlésünknek : összes 
pénztárainknak egy kézben való egyesítése. Közigaz-
gatási pénztárnokunk lemondván, ez az állás nem lett 
betöltve, hanem jelenlegi gyánipénztárnokunk : Veress 
János paszabi lelkész lett egyetemes pénztárnok, 1000 K 
évi tiszteletdíjjal. Ma már, különösen a hitelszövetkezeti 
ügyvitel, belenevel bennünket a pénzkezelés könnyebb 
és tisztább formáinak alkalmazásába s egy egyén száz-
féle természetű pénzt kezelhet teljes biztonsággal és nem 
nagy nehézséggel. 

Az egyházakból beérkezett költségelőirányzatok és 
vagyonleltárak átnézetvén, még mindig akadnak egyházi 
elöljárók, kik az eshetőleges hiány fedezéséről nem gon-
doskodnak, illetve nem jelzik a fedezet forrását. Már 
szinte belefáradtunk a fenyegetésbe, utasításba; a pénz-
bírságot pedig resteljük alkalmazni s — várunk az 
időtől! 

A Bocskay-alapra egyházmegyénkből összegyűlt 
236 korona, melyet a debreczeni egyetemre óhajtunk 
fordítani; sőt az országos gyűjteléket is a debreczeni 
egyetemre, gyűjtvén addig, míg tőkéje egy tanszékre 
elegendő. Ezt látnánk legmegfelelőbb emléknek. 

Folytonos fejtörést és aggodalmat okoz nagyobb 
községekben a nem felekezetünk különféle fajú isko-
láiba járó református növendékek vallásos oktatása, vala-
mint a szétszórt tanyákon élő népünk és gyermekeinek 
nevelése és hitünkben való megtartása. Idevonatkozó 
törvényünk betűjének testet adni nem vagyunk képesek. 
Népesebb egyházainkban annyi sablonos teendő néz a 
lelkészre, hogy iskolai megszabott órákat nem tarthat 
meg, belmissziói dolgokra alig gondolhat. És csak imád-
kozni tudunk több aratóért a folyvást növekvő munka-
mezőkre. Pénzünk nincs, sem alant, sem fent. Vallástanitók, 
káplán tanítók kellenének. Gyülekezeteink népe, megszabott 
egyházi és iskolai szükségleteit is alig-alig fedezheti. 
Rohamosan nőnek a szükségletek s a népvagyonosodás 
nemhogy aránylagosan nem növekszik, sőt a kivándorlás 

egyre terjed, a munkabérek emelkednek, most már nap-
számos-sztrájkok is divatba j ö t t ek ; egyedül a korcsma-
ipar lehet megelégedve a mai társadalmi bomladozással. 
A korcsmárosok vigan fütyörésznek. Mi pedig, gyűléstől 
gyűlésig, aggódva kérdezzük egymástól : mit cseleked-
jünk, atyámfiai, férfiak! S az egyiedüli felelet: majd 
csak lesz valahogy ! 

Az országos lelkészegyesület ügyében vdr. Balthazár 
Dezső indítványa lelkészegyletünkhöz tétetett Vi+; javaslat 
végett. ~>. 

Iskola-államosítási ügyekben kénytelen volt e g y -
házmegyénk több esetben belenyugvását adni. 

Szokásos adásvételeket, építkezéseket, díjlevélügye-
ket, mely ügyek mindenütt egyformák, — csak meg-
említem. Azt mégis külön, hogy a tanítói díjlevelek egye-
temes, biztos megállapítása végett, a küszöbön levő 
állami kiegészítések okából, a most induló egyházlátoga-
tók bízattak meg, hogy minden egyházban kérjék elő s 
a hol a dijlevél nem a tényleges fizetést jelöli, az ilyen 
egyházakat utasítsák törvényes díjlevél kiállítására, ne-
hogy az állami kiegészítés előtt akadályul álljanak. 

Néhány közigazgatási bírósági és fegyelmi ügyünk 
is volt. „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek" — 
mondja Krisztus Urunk. Hát persze hogy nem 1 A hol 
nincs a Krisztus, ott van a bűn. Akár szívben, akár 
főben. Akár daróczban, akár selyemben. 

Harmadnap jódélre bevégeztük s eloszoltunk kiki 
övéihez. Andrássy Kálmán. 

Vegyesházassági s ta t i sz t ika . 
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közle-

ményei szerint a mult évi október havában összesen 
10,522 házasság köttetett, ebből vegyesházasság 1448 
(%-ban 13*76). Tiszta ág. h. ev. házasság 458, ev. ref. 
863. A gyermekek vallására vonatkozólag 389 meg-
egyezés létesült, 163 az apa, 226 esetben az anya val-
lását fogják követni a gyermekek. A róm. kath. egyház 
javára 226, gör. kath. 14, ev. ref. 100, ág. h. ev. 41, 
gör. kel. 7, izraelita felekezet javára 1. 

Horvát-Szlavonországokban a mult évi október 
havában összesen 1187 házasság köttetett. Ebből vegyes-
házasság 53 (%-ban 4'48). Tiszta ág. h. ev. házasság 
34, ev. ref. 2. A gyermekek vallására vonatkozólag 19 
megegyezés létesült, 11 esetben az apa, 8 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. A róm. kath. 
egyház javára 16. gör. kel. 2, ev. ref. 1. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon, a 252 vegyesházasság-
nál létesült 94 megegyezésből 24. Vesztesége más hit-
felekezetekkel szemben, a 116 vegyesházasságnál létesült 
14 megegyezésből 2. Horvát-Szlavonországokban a r. 
kath. egyházzal szemben a vegyesházasságnál létestilt3 
megegyezésből vesztesége 3. Más felekezetekkel szem-
ben 4 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült-
A Magyarbirodalomban a r. kath. és más hitfelekeze-
tekkel szemben összes vesztesége október havában 29. 



Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyház-
zal szemben Magyarországon, az 519 vegyesházasságnál 
létesült, 224 megegyezésből,1 55. Horvát-Szlavonországok-
ban a 9 vegyesházasságnál létesült 5 megegyezésből 
vesztesége 3. Más felekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon, a 183 vegyesházasságnál létesült 23 megegyezés-
ből nyeresége 7. Horvát-Szlavonországokban 4 iiyen 
vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyar-
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége október havában 51. 

November havában Magyarországon összesen 23,648 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 2377 (%-ban 
1010) . Tiszta ág. h. ev. házasság 1383, ev. ref. 1572. 
A gyermekek vallására vonatkozó 650 ( ° / o - b a n 27'84) 
összes megegyezésből esik az apa vallására 287, az 
anya vallására 362. A róm. kath. egyház javára 375, 
gör. kath. 36, ev. ref. 150, ág. h. ev. 65, gör. kel. 23, 
izr. 1. 

Horvát-Szlavonországokban november havában 6498 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 104 ( % - b á n 
1'60). Tiszta ág. h. ev. házasság 43, ev. ref. 3. A gyer-
mekek vallására vonatkozó 27 összes megegyezésből 
esik az apa vallására 12, az anya vallására 15. A róm. 
kath. egyház javára 23, ág. h. ev. 1, gör. kel. 3 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége november havában 
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 422 
vegyesházasságnál előfordult 178 megegyezésből levonva 
a nyereség-veszteséget, 72. Horvát-Szlavonországokban a 
8 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége 
2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 132 
vegyesházasságnál létesült 20 megegyezésből nyeresége 2. 
Horvát-Szlavonországokban 6 vegyesházasságnál létesült 
1 megegyezésből nyeresége 1. A Magyarbirodalomban a 
r. kath. ós más hitfelekezetekkel szemben összes veszte-
sége november havában 71. 

Az ev. ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, a 780 vegyesházasságnál léte-
sült 339 megegyezésből levonva a nyereség-veszteséget, 
85. Horvát-Szlavonországokban a 12 vegyesházasságnál 
létesült 5 megegyezésből vesztesége 5. Nyeresége más 
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 265 vegyes-
házasságnál létesült 42 megegyezésből, 4. Horvát-Szlavon-
országokban a 8 vegyesházasságnál létesült 1 megegye-
zésből vesztesége 1. A Magyarbirodalomban a róm. 
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége 
november havában 87. 

Deczember havában Magyarországon összesen 7621 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 1396 (%-ban 
18"32). Tiszta ág. h. ev. házasság 664, ev. ref. 2420. 
A gyermekek vallására vonatkozó 316 (%" ban 22-64) 
összes megegyezésből esett az apa vallására 114, az 
anya vallására 172. A róm. kath. egyház javára 141, 
gör. kath. 7, ev. ref. 126, ág. h. ev. 37, gör. kel. 2, 
izraelita hitfelekezet javára 3. 

Horvát-Szlavonországokban deczember havában 190 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 12 (%-ban 

6'32). Tiszta ág. h. ev. házasság 11, ev. ref. 6. A gyer-
mekek vallására vonatkozólag egy megegyezés létesült 
a róm. kath. apa javára. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége deczember havában 
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 250 
vegyesházasságnál előfordult 64 megegyezésből levonva 
a nyereség-veszteséget, 12. Horvát-Szlavonországokban a 
4 vegyesházasságnál létesült egy megegyezés folytán 
vesztesége, egy. Más hitfelekezetekkel szemben Magyar-
országon a 150 vegyesházasságnál létesült 22 meg-
egyezésből nyereség-vesztesége 0. Horvát-Szlavonorszá-
gokban 2 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem 
létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más 
hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége deczember 
havában 13. 

Az ev. ref. egyház nyeresége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, a 611 vegyesházasságnál léte-
sült 176 megegyezésből, 24. Horvát-Szlavonországokban 
két ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. 
Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon, a 270 vegyesházasságnál létesült 42 megegyezésből, 
10. Horvát-Szlavonországokban 2 ilyen vegyesházasság-
nál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a 
róm kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes 
nyeresége deczember havában 34. 

Az 1906. évi hónapok szerinti nyereség-veszteség-
számla a havi közleményekben föltüntetett — még nem 
végleges^ csak előzetes — adatok szerint a következő: 

Veszteség: Nyereség: 
ág. h. ev. ref. ág. h. ev. ref. 

ev. ev. 
1. Januárban . . 4 9 5 9 — — 

2. Februárban . . 1 0 4 1 3 3 — — 

3 Márcziusban . . 6 — — 3 7 
4 . Áprilisban . . 2 2 18 — — 

5. Májusban. . . 3 7 4 9 — — 

6. Júniusban . . 5 0 1 8 — — 

7. Júl iusban. . . 3 0 3 0 — — 

8. Augusztusban . 3 6 — — 7 
9 Szeptemberben . 3 5 19 — — 

10. Októberben . . 2 9 5 1 — — 

11. Novemberben 7 1 8 7 — — 

12 . Deczemberben . 13 — — 3 4 

Összesen : 4 8 2 4 6 4 — 7 8 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

KÜLFÖLD. 

Hollandia k i r á l y n ő j e a m a g y a r r e f o r m á t u s 
egy házhoz. 

Márczius hó 23-án folyt le Hollandiában de Ruyter 
300 éves emlékünnepélye. Ez alkalommal de Ruyter 
sir jára Amsterdamban két utrechti tanulónk a református 
egyház nevében és adományából szép ezüst koszorút 
helyezett le a királynő jelenlétében. Most a népszerű 
uralkodónő, ki figyelmét ránk is szivesen kiterjeszti, 
olvasva a koszorút kisérő okmányt, levélben válaszolt a 
magyar reform, egyháznak. Levelét az említett utrechti 



hittanhallgatók vették kézhez április hó 17-én Hágában, 
hová audiencziára hivattak meg a külügyminisztérium 
elé. A levél kiállítása díszes, pergamentre van kalligra-
fálva és a királynő által sajátkezűleg aláírva. Magyar 
fordítása így hangzik : 

A Magyar Ev. Ref. Egyház Egyetemes Zsinatához. 
Mint tanuja a hódolatnak, mely a magyar evang. 

ref. egyház egyetemes zsinata részéről 1907. márczius 
23-án az amsterdami „Nieuwe Kerk" (új templom)-beli 
ünnepen a de Ruyter Mihály tengernagy emlékének 
hozalott, szives érdeklődéssel vettem tudomást a koszorút 
kisérő okmányról, a mely a nevezett zsinat nevében két 
magyar tanuló által helyeztetett a nagy tengeri hős dísz-
sírjára. Az abban kifejezett kegyelet és hálaérzetet, mely 
Hollandia e nagy fiát illeti, melyet a koszorú küldése 
maga is jelez, magas méltánylásban részesítem. Érte a 
zsinatnak és az egész magyar ev. ref. egyháznak meleg 
köszönetemet fejezem ki. Örvendek, midőn ennek jeléül 
a zsinatnak az itt mellékelt emlékérmet ajánlom fel. 

Kelt Het Loo-ban, 1907. április hó 9-én. 
Wűhelmina. 

Magyar ref. egyházunk, a melynek zsinata márcz. 
12-iki ülésében hozta meg azt a határozatot, hogy a de 
Ruyter emlékünnepélyben részt vesz, és ez egyháznak 
minden tagja örvendhet, hogy ez által ismét erősíthettük 
azt a szoros viszonyt, a mely közöttünk és a protestáns 
Hollandia közt már a reformáczió ideje óta fennáll. 
Ez a barátság, eltekintve a távolt és a nyelvkülönbséget 
áthidaló felebaráti szeretet kedves és igaz keresztyéni 
érzetétől, még mindig hasznunkra is vált. Nemcsak de 
Ruyter útján, de más alkalommal is segítségére sietett 
a holland nemzet egyházunknak, ha szorongattatásban 
vagy szükségben voltunk. Felekezeti főiskoláinkat már 
oly sokszor támogatta. Más jótékony czélokra is ado-
mányokat küldött. Nagy theologusok levelezése, sőt 
azoknak munkálkodása által felügyelt a tudomány helyes 
irányára. És most is, mint már másfél század óta, az 
utrechti egyetemen, alapítványi helyen, több-kevesebb 
magyar tanulót tart, gondoskodva azok mindennemű 
szükségeiről. Öröm volt ezeknek is most a hálában osz-
tozni, öröm a kivitelt elősegíteni és az eredményben 
elsőkként gyönyörködni. 

Különös hálát kell azonban egyeseknek kifejeznünk, 
így az utrechti egyetem theol. tanárjának, az érdemes 
dr. Valeton Józsuának, magyar diákjaink régi atyjának, 
ki igen sokat tett az ügy sikeres kivitelére. Maga is 
fel volt kérve a zsinat által, hogy a képviseletben venne 
részt; de akadályoztatása mellett őt talán szerénysége is 
tiltotta, hogy ott, mint tanítványai feje díszelegjen, sőt 
azt szükségtelennek is nyilvánította. Hanem tett más 
úton. A legutóbbi hágai útban is részt vett, hogy éke-
sebben, mint tanítványai tudnák, ő köszönje meg az 
egyházunk részére átadott királyi levelet és az ahhoz 
mellékelt ezüst emlékérmet. 

Hazánkban pedig a leghálásabb elismerés és köszö-
net illeti meg dr. Antal Géza pápai theol. tanárt, a ki 

nem szűnt meg buzgólkodni, , átvévén a kezdeményező 
lépést az ügy sikerre segél&sében. Az ő műve volt a 
királynőre ol> mély benyomást tevő okmány hollandus 
fogalmazása és az ezüst koszorú adásának keresztül 
vivése. Ő rá itt Hollandiában íls hálásan emlékeznek, 
mert itteni diáksága idejében m e g í r j német nyelven és 
könyvben kiadta a hollandus filozófia történetét . 

Utrecht, 1907. ápr. 20. Tuss Albert. 

RÉGISÉG. 
Adalékok a dunamel lék i ref . e g y h á z k e r ü l e t 

tö r téne téhez . 
(Folytatás.) 

11. 

CAz 1757. június 25-iki nagykörösi conferentia: Dallos István az 
új solti esperes. — Giczey Sámuel. — Igasság Paissa. — Klimó 
pécsi püspök visitatiója. — A conferentia e tárgybani kérelme 
Klimó püspökhöz. — Az egyházi kánonok újra nyomatása. — 
Az 1757. augusztus 9-diki kecskeméti conferentia. — H. Lossonczi 
János az új generális scriba. — A superintendentialis „cassa 
charitativum". — Az új lelkészek felszentelésének elhalasztása. — 
Az egyházi nevezetes események megörökítésének elrendelése. — 

Dömjén Gergely bécsi ágens ángáriája.) 

1757. év június 25-ikére Szőnyi Virágh Nagy-
Kőrösre conferentiát hívott össze. Megjelentek az egy-
háziak közül, a püspökön kívül: Ölvedi András kecskeméti, 
Monori András cserháti esperesek; Mócsi István nagy-
kőrösi, Szathmári Pál kecskeméti lelkészek és Lossonczi 
István nagykőrösi rector-professor; a világiak közül: 
Nyáregyházi Nyári Mihály nagykőrösi biró, Beretvás János, 
Farkas János és Balla Gergely senatorok. E conferen-
tián a következő ügyek tárgyaltattak: 

1. Az egyházkerületi „cassa charitativum" meg-
vizsgáltatván, Mócsi István nagykőrösi lelkész és Ölvedi 
András kecskeméti senior őrizete alá adatik. 

2. A generális scriba választásának határidejéül, 
miután a kecskeméti és a vértesaljai tractusok szavazatai-
kat még be nem küldötték, 1757. augusztus 9-ike, helyéül 
Kecskemét tűzetett ki. 

3. Szőnyi Virágh Mihálynak superintendenssé válasz-
tásával megüresedett solti seniori állásra a szavazatok 
többségével, Veszprémi György ráczkevei lelkész ellené-
ben, Dallos István fülöpszállási lelkész választatott meg. 

4. A külső-somogyi tractus kívánságára a conferentia 
ismét Giczey Sámuelt kéri fel a seniori hivatal viselésére. 

5. A néhai Helmeczi István superintendens által 
Melianus Gnatereth álnév alatt írt s 1741-ben kiadott 
„Igasság Paisa" czímű munka 210 példánya Lossonczi 
István útján bekötés végett egy nagykőrösi könyvkötőnek 
adatik át. A bekötés költségeinek egy részét — a super-
intendens közbenjárására — Helmeczi István egyetlen 
gyermeke, Helmeczi Éva, előbb Pataki István városi 
főjegyző, majd Sipos Gábor felesége, fedezte. 

6. A felső-baranyai tractus seniora, Dámány András 
értesíti a presbyteriumot — így nevezi a jegyzőkönyv 
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a conferentián megjeleni egyetemét, — hogy Klimó 
György pécsi püspök meglátogatni szándékozik az egy-
házmegyéjéhez tartozó egyhazakat. A püspöki látogatás 
czélzatát kellőleg megvilágosítják az espereshez előre 
megküldött következő kérdőpontok: 

1. Articularis ^íély-e ? 
2. Nem jele^inek-e meg a praedicatorok a nem articu-

laris helyeken, nem izgatják-e a népet a katholikus 
egyháztól való elpártolásra és nem károsítják-e 

^meg a plebanusokat jövedelmeikben ? 
Alkalmazkodnak-e az országgyűlési végzésekhez, 
a Leopoldina Explanatióhoz és a többi királyi 
Resolutiókhoz ? 

4. Bene et rite keresztelnek-e; kellőleg instruálva 
vannak-e a keresztelésre ? 

5. Vannak-e felesküdött és a szükségkeresztséghez 
megfelelő bábák ? 

6. Utasíttatnak a praedicatorok, hogy a püspöki 
látogatásra az egész ecclesia népességét számba 
vegyék, a jegyzéket átadás végett készen tartsák.1 

7. A hierarchikus hatalom túlkapásának ez újabb 
csalhatatlan bizonyítéka gondolkozóba ejtette a conferen-
tia tagjait. Előrelátható volt, hogy a bejelentett látogatás 
el nem marad; az Atyák mégis jónak látták megkérni 
a püspököt, hogy tervbe vett visitatiójától álljon el, vagy 
ha azt megtenni vonakodnék, a visitatiót az 1731. ápril 
6 iki királyi Resolutio értelmében foganatosítsa.'2 

1 A schema, mely szerint a kivánt kimutatás szövege el-
készítendő vol t : 

In hac linea scribant 
nomina et cognomina 

sinjnilorum. 

Paria Confessi- Confessi-
conjugum onis capa- onis non 

ces capaces 
Animas. 

2 A kérvény szövege: Ad Excellentissimum, IUustrissiraum 
ac Reverendissimum Dominum Georgium Klimo, Episcopum Quin-
que-Ecclesiensem, Inclytor. Cottuum de Baranya et Tolna Perpetuum 
Supremum Comitem ; nec non Sacratissimarum Caesareo Regiarum 
Majestatum Actualem Intimam Consiliarium (Titt. Titt.) Dominum, 
Gratiosissimum. Huinilliina Instantia Intro-Scriptorum. Excellen-
tissime, lllustrissime, ac Reverendissime, Domine et Patroné Nob s 
Gratiosissime ! Decantata Excellentiae Vestrae regnotenus aequa-
nimitas, Legum Patriarum Peritia, earumque strictissima observantia, 
Libertatum ac receptarum consuetudinum. tot tantisque Sacris 
Regmn Diplomatibus sanctitarum indefessum manutenendi studium, 
ac super haec Angustae Domus Austriacae (qua Divinitus sibi 
subjectos Populos in Negotiis, Religionem quoque eorundem con-
cernentibus, virtute Legum, et benignarum Resolutionum regendos 
et gubernandos esse vult) Excellentiae Vestrae, qua olim in Supremo 
Dicasterio ad clavum, nunc autem ad habenas Regni constituto, 
Voluntas si cui, Excellentiae Vestrae apprime nóta, nos animat 
et eo imqellit, ut hac liumilima Instantia Nostratot tantisque Curis 
Regnicolarihus obtrutam Excellentiam Vestram adire praesumamus. 

Visitatio Excellentiae Vestrae humilimae Instantiae hanc 
Nostrae praebit occasionem. In qua prouti Benignae Resolutioni 
Carolinae de dato diei Április 1731J2ÍÍ emanatae, perque gloriose 
regnantem Sacratissimam Dominam et Reginam Nostram clemen-
tissime confirmatae quaod Visitationem puncto 51L expressam nos 
nullatenus subtrahere volumus, imo ex liomagiali devotione, qua 
erga Summum Principem, et Terrae Doininanx tenemur, nos, sub-
misse cum veneratione subjicimus, Ita huinilime gratiosam aequani-
mitatem Excellentissimae ac Illustrissimae Dominationis Vestrae 
interpellemus dignetur super tabella nobis exhibita gratiose dispen-
sare, inque confonnitate praefatae benignae Resolutionis Carolinae 
eandem visitationem peragere 

Multa essent, quae in médium adduci possent motiva, qua 
de causa isthaec in huinilima subjectione Nostra deprecemur; sed 
intuita singulorum ex fata Tabella in Nos promanandorum prae-

8. Miután az egyházi kánon-könyv nagyon sok 
helyen hiányzott, s a hol megvolt, ott is szánalmas 
állapotban találtatott, kimondotta a conferentia, hogy azt 
az 1740-diki presbyterialis constitutiókkal megbővítve 
újra kinyomatják. 

A június 25-iki nagykőrösi határozat értelmében 
Szőnyi Virágh superintendens 1757. augusztus 9-ikére 
ismét konferencziát hívott össze Kecskemétre, hogy a 
generális scriba-választás tárgyában beadott szavazatokat 
felbontsák, a megválasztottat hivatalába ünnepélyesen 
beiktassák és az időközben felmerült egyházi ügyeket 
elintézzék Megjelentek: Olvedi András kecskeméti és 
Dallos István solti esperesek; Mócsi István lelkész és 
Lossonczi István rector-professor Nagykőrösről, Szathmári 
Pál és Gonda István kecskeméti lelkészek. 

1. A szavazás eredményéről Dallos István, Lossonczi 
István és Gonda István, kik a szavazatokat számba 
vették, tettek jelentést. A beadott 105 szavazatból 59 
szavazattal H Lossonczi István pataji lelkészt emelte 
az egyházak bizalma a főjegyzői tisztségre. (A történelmi 
hűség kedveért megjegyezzük, hogy Mócsi István nagy-
kőrösi lelkészre 40, Szathmári Pál kecskeméti első lelkészre 
6 szavazat esett.) Az ú j generális scriba a conferentia 
után Kunszentmiklóson megjelenvén, Szőnyi Virágh püs-
pök által, Dallos István solti senior, Veszprémi György 
solti tractualis jegyző és Baranyai Péter szabadszállási 
lelkész jelenlétében, hivatalába ünnepélyesen beiktattatott. 

2. A superintendentialis „cassa charitativum" további 
gondozás végett az új generális scribának átadatott. 

3. Az új lelkészek felszenteléséről és elhelyezésé-
ről is kellett volna a conferentiának gondoskodni, de ez 
— mint a jegyzőkönyv mondja — „ob aspectum tem-

judiciorum singula saltem in médium adducere sufticiat. Et quidem 
quoad Articularitatem vei non Articularitatem Locorum. 

Cum jam Legetenus, signanter Arlo 26. 1681. provisum 
habeatur : ex cujus Arii contextu Excellentiae Vestrae apprime 
noto, quod Dioecesi Excellentiae Vestrae inclusi Comitatus per 
totum Articulares sint, nec inter restrictos numereutur Excellentiae 
Vestrae probe notum erit 

Quoad Numerum vero Animarum, dignetur Excellentia Vestra 
gratiose sibi cordi sumere, qualia Nos fata mansura essent ab 
Áuditoribus, si considerat't vei saltem quanti contributionalis pagatim 
adrepartiri consueti onere, eorum numerum denudaremus, taliterque 
occasione repartitionum aliunde omnibus fere viribus et facultatibus 
eorundem exhaustis, iisdem uuice ex numero Personarum insub-
portabile quodpiam imponeretur oniis, prae reliquisque contribuenti-
bus, quorum numerus in tantum non constaret, aggravarentur, 
nonne pro proditoribus, non autem Pastoribus animarum ab iisdem 
insimularemur. 

Quoad obstetrices autem, in summa aeque humilitate decla-
ramus, quod earum ad baptisandum admissio directe Dogmatibus 
Nostris contraria sit, ac quod easdem ad baptisandum admittere 
salvo contextu Ilelv. Confessionis per tot et tantos Populos Eino-
paeos receptae, ad Baptismatis administrationem nullatenus valemus. 

Dignetur itaque isthaec Excellentia Vestra pro suo alto et 
prudenti, eoque aequanimi judicio pensitare, et nos gratiosissime 
ab expetita haruin Informatione iinmunes pronunciare: Qui in 
reliquo Nos, gratiosis patrociniis devoventes, vitám longaevam 
et foelicem. ad vota Excellentiae Vestrae continuo cum dignitatum 
accessu et augmento ardentissimis coram Deo Triuno precibus 
cordicitus voventes et comprecantes porseverainus — Excellen-
tissimae, Ilustrissimae ac Reverendissimae Dominationis Vestrae 
Patroni Nobis Gratiostissiini. Servi ac Clientes kumilimi Ministri 
H. C. addicti quoad punctum Baptizmatis Benigna Resolutione 
mediante Visitationi Excellentiae Vestrae Suöjecti. 



poris praesentis lugubrem" későbbi, alkalmatosabb időre 
halasztatott. 

4. Ugy látszik, hogy azon határozatnak, a mellyel 
még Csáthi Dániel superintendenssége alatt kimondatott 
az egyházi nevezetesebb eseményeknek a tractualis jegyző-
könyvekben való megörökitése, nem volt valami nagy 
foganatja, mert a határozatot e kecskeméti conferentia 
megismétli. 

5. Hogy Dömjén Gergely bécsi ágens 1757. évi 
ángáriája kifizettetett, arra nézve Szőnyi Virágh Super-
intendens felmutatja a nevezett ágens nyugtáját : „Reco-
gnosco praesentibus, Clarissimumac Admodum Reverendum 
Dominum Michaelem Virágh Szőnyi, Ecclesiarum Refor-
matarum in Tractu cis Danubiano habitarum Superinten-
dentem, annuum meum Salarium, ab eodem Venerabili 
tractu pendi solitum. in florenis 150. pro Anno currenti 
rité administrasse. Viennae 10 Junii 1757. — Georgius 
Dömjén Juratus ad Augustam Aulám Ágens. Ugyanerre 
vonatkozik a következő rövid nyilatkozat: „Hogy ezen 
quietantia mellett felülirt Tiszteletes Superintendens Úr-
tól fönt írt 150 Rhénes forintokat pro transpoórt kezem-
hez vettem praesentibus recognoscálom. Pesth. 28. Augus-
tus 1757. — Adoni György, m. pr. 

(Ettől kezdve már az új generális scriba vezeti az 
egyházkerület kéz alatti jegyzőkönyvét. Adoni György 
elismervénye az utolsó, a mely Szőnyi Virágh kézírása 
a protocollumban, kezdődvén I. köt. 644. lapon, bezáró-
lag a 685. lapig.) 

Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 
A „Madarak és fák napja" ünnepére való elő-

készületek alkalmából tisztelettel értesítem a kartársa-
kat, miszerint az Országos Állatvédő Egylet támogatása 
lehetővé tette, hogy a „Madarak és fák napja" czímű 
vezérfonalam második bővített kiadása (6 nyomott íven 
96 old.) megjelent és 1 K 25 f. árban nálam kapható. 
Szintén megjelent az ünnepélyre való „Alkalmi dalfüzet" 
is Beleznay Antal és Vaday J. egy : és kétszólamú ere-
deti nótáival. (Benne 2 induló is.) Ára 55 fillér. A ren-
delések közvetlen hozzám intézendők. (Egyszerű postadíj 
10 fillér, utánvételes 45 fillér.) Vaday József, közs. isk. 
igazg., Nagyvárad. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A kopácsi ref. gyülekezet, a 

Kurdy Béla Foktőre való távozásával megüresedett lel-
készi* állásra Szalay Antal magyarmecskei lelkészt hívta 
meg, a ki hivatalát már el is foglalta. 

"" Gr. Tisza István beiktatása. A dunántúli ref. 
egyházkerület, a testvérkerületek és a testvér evang. 
egyház képviselőinek impozáns részvétele mellett, rend-
kívüli közgyűlés keretében április 30-án iktatta be hiva-
talába nagy ünnepélyességgel új főgondnokát, gróf Tisza 
Istvánt. A gyűlésbe küldöttségileg meghívott főgondnok 

hosszú és nagy jelentőségű beszéddel foglalta el székét. 
Beszédében, a melyet legközelebb egész terjedelmében 
közölni fogunk, szólt a magyar protestantizmus nagy 
missziójáról, a horvát-szlavonországi ref. gyülekezeteknek 
az anyaegyházhoz való viszonyáról, a lelkészi fizetések 
halaszthatatlan rendezéséről, a protestáns egyház kultu-
rális hivatásáról és az egyházi élet terén mutatkozó 
bajok orvoslásának szükségességéről. A beiktató ülés után 
az ú j főgondnok látta vendégeiül a gyűlés tagjait és a 
testvérkerületek képviselőit. Az ebédnél az ú j főgondnok 
háromszor szólalt fel. Az elsőben szinte második pro-
grammját adta főgondnoki törekvéseinek A másodikban 
Erdély jelentőségét méltatta a magyarság szempontjá-
ból; a harmadikban pedig a megjelent más vallásúakat 
köszöntötte fel. 

Lelkészi értekezlet. A horvát-szlavonországi evang. 
egyházmegye lelkészei folyó hó 6-án Mitroviczán tartják 
meg értekezletüket, Ez alkalommal Hildebrancl eszéki 
lelkész av evang. egyház küzdelmeiről, Hubari ó-pázuai 
lelkész az egyházalkotmány revíziójáról, Morgenthaler 
új-pázuai lelkész az evangelizáczióról, Ábaffy esperes 
pedig a lelkészeknek szóló utasításokról tart előadást. 

Az erdélyi ref. egyházkerület f. hó 25-én fogja 
megtartani rendkívüli közgyűlését Kolozsváron. A gyű-
lésnek legfontosabb tárgyai az új egyházi törvények 
életbeléptetése iránti intézkedések megtétele és a kolozs-
vári theol. akadémia gyakorlati theologiai tanszékének 
betöltése lesznek. 

Újabb csatlakozás az amerikai magyar ref. 
egyházmegyéhez. A mint a „Heti Szemle," az amerikai 
magyar ref. egyházmegye hivatalos közlönye jelenti, a 
trentoni magyar ref. gyülekezet kilépett lelkészével, Vajó 
Sándorral együtt az amerikai ref. egyház kötelékéből és 
a magyar ref. egyházmegyéhez csatlakozott. 

A protestánsok és az apáczák. Ez alatt a czím alatt 
írt az Alkotmány nevű klerikális napilap entrefilect, abból 
az alkalomból, hogy a két prot. egyház legújabb memo-
randuma kifogásolja az apáczáknak a közhatósági kór-
házakban való alkalmazását. Dicshimnuszt zeng az apá-
czáknak, mint a keresztyéni könyörülő szeretet markotányos-
nőinek, s természetesen elítéli s a keresztyéni szeretettel 
és türelemmel ellenkezőnek minősíti a memorandum 
panaszkodását. Nem vesztegetünk sok szót az Alkotmány 
entrefileejében foglaltakra, mert hiszen mindnyájan tudjuk, 
a kik valaha megfordultunk olyan közhatósági kórházakban, 
a melyekben apáczák az ápolónők, hogy a keresztyéni 
kőnyörület e markolányosnői, az önfeláldozó és általunk is 
elismert betegápolás mellett, szerzetesnői fogadalmukhoz 
képest mily működést fejtenek ki a lélekhalászat terén. 
Egyszerűen csak azt kérdezzük : nem volna-e kifogása 
az Alkotmánynak ós a r. kath. egyháznak az ellen, hogy 
az apáczák helyébe protestáns diakonisszák állíttassanak 
b e ? Pedig ezeknek nem is tartozik fogadalmukhoz a 
lélekhalászás. Ha kérdésünkre azt felelik, hogy: nincs 
kifogásuk ellene, akkor mi is kijelentjük, hogy nincs 
kifogásunk az apáczák alkalmazása ellen. Várjuk tehát 
kérdésünkre a feleletet! 

A bácsi ev. egyházmegye .papi özvegyárva-gyam-
intézetének 1906. évi számadásait legközelebb vizsgálták 
felül A számadásokból kiemeljük a következő adatokat: 
1 Vagyonállapot 1905. év végén 49,363 korona 19 fillér. 
2 Bevétel az 1906. évben járulék : 665 korona 20 h ler. 
3. Kamatok tőke után 3755 kor. 04 fillér. 4. Egyhaz-
niegvei segély: 1000 korona 5. Adományok: 139 kor. 
74 fill 6 Időközi kamat : 223 kor. 40 fill. Összes bevétel 
5783 kor 38 fill. Kiadás 1906- évben: 1. Segély özvegyek 
és árváknak: 3041 kor. 51 fillér. 2. Kezelés és leírás 
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HIRDETÉSEK. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

h a r m ó n í u m o k a f 
niindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza II b. sz. (Tisztviselő 

telep). 
Tanerőknek s le ké-Ár jegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél , 
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál 

Karlsbad MATTONI H E N R I K Budapest 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kin. udv. hangszergyáros 

a m. kir. z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek s tb . szál l í tója 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánl ja sa já t gyárában készült , elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialiata: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott . Iskolával 30 

forinttól fel jebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos á rban ; kezesség mindenegyes 
na aangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-

ban és kicsinyben. 

J 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepe^i-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII, Királyutcza 52. 
, „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vioz: Széchényi-u 

Hirdetmény 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r K r á l y i P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 

ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték ( X X . s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló 
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusítóknak árusítás végett kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1 9 0 7 . m á j u s h ó 2 3 . és 2 5 - é r i tartatik meg. A húzások a 
M a g y a r k i á l y i á l l a m i e l l e n ő r z ő h a t ó s á g és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan 
történnek a húzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítói-
nál kaphatók. 

Budapest, 1906. évi október hó 28-án. M a g y . K i r . S z a b . 
O s z t á l y s o r s j á t é k I g a z g a t ó s á g a . 
Lukács László. Hazay. 



Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyeb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
E g y e t e m - u t c z a 5 . s z á m . 

^ Összes ^ Kizárólagos 

vételt tartal- hazai és kül-

visszaadással ^ S H ^ ^ ^ E I E U ^ j egyzék ingyen 

V i l á g h í r ű 
r n i i n T i n i A A V E m a r i a orgonakiséret és 
L I I A l i i | | Í J I I I hegedü-solo, Gregorián-énekek, 

I I 1 M J | | | | U templomi karénekek, egyházi 
1 W 1 1 W • • • • • • énekek Bonci, Glanina, Russ, 

„ r , . . Oresto Luppi stb. leghírneve-

muveszhanglemezek = sebb művészektől. = 
Margit olasz királynő udvari szállítói. 

A l t l I t t t t t t t t t t t t t t t i l t t t t t j l t t t í t t t t t t t t t t J l t t í t . * 

ti i T ^ w Pontos és A X í = 5 é v i = *t \ M Í B l e g j o b b jótállás mellett! 
^ S g g p P . . . w 

« J L E g y h á z i s z e n t e d é n y e K , & 
í v -h ( f ö 

fST úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, fö 

™ - a r a n y é s e z ü s t é R s z e r e k , $ 
fáj evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak ^ g g r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot z?*2^ 
^ fordítok. Árjegyzék 2 0 0 0 rajzzal ingyen és bérmentve. POlltOS | f j j f I JlltányOS flp 
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| P O L G Á R K A L M A N M | 
müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója, í S 

$ Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. § 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a i ' m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 0 1 - b e n . 

Az i 8 8 j . évi k i á l l í t á son « N a g y d íszoklevé l* és 
« F e r e n c z - J ó z s e f l o v a g r e n d d e l * , az 1904. év i vesz -
p r é m i k i á l l í t á son a r a n y é r e m m e l k i t ű n t e t v e , a zon -

kívül s z á m t a l a n k i t ü n t e t é s és e l i smeré s . 
Készí t ke l l emes és t ö m ö r h a n g ú , legiobb és l eg -
ú j a b b r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . E lvá l la l j a v í t á s o k a t 
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k kész le tben v a n -
n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k 
j ó s á g á t mi s e m b i z o n y í t j a inkább , m i n t a z , h o g y 
a g y á r a l ap í t á sa ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b ú j o r g o n a le t t 

m e g r e n d e l v e és kész í tve . 
Arjegyxélc és részletes tervezet hU)ánatra 

díjmentesen küldetik. 

E i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest , VII., Garay-utczn 48. 

cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferenez József-rend lovagja 

A párisi és bécsi világkiállít ísoii kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pneumatikái) tartós, nemes-
hangú orgonákat s/.állít. H0 év ót* 98ü 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a iegmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek es 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

Orgonaépítési műintéze t 



fl ullőghlrü Aeol-hnrmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani • í i 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön külön árjegyzék kérendr , 

Mechanika. Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabadkézirajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
tanszerKészítő intézete, 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Ajánlások: A nm. vallás- és közokt. miniszter úr 107756 sz 
rendeletevel a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 20025l.sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak 

A l e g j o b b 

kályhákat és ^y^^kandallókat 
i c s á s z á r i é s k i r á l y i 

u d v a r i s z á l l í t ó 
szállít 

H B I M I I . 
i U i d a p e s t , T í i o n e t . u d v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle has;nálatban 

Valódi 
csak ezze 

a védő-
jegy gyei. 

MEIDINGER-OFEN 
H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerelhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
Mária Valéria utoasa ÍO. 

ÍGANZ-féle| 
ty Vil lamossági Részvénytársaság ty 

LEQBERSDORF BUDAPEST ™ kV 
= RATIBOR = Jj, 

— — V 
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elektromos v i l ág í tá s i é s erőátvi te l i beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-,. bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszókek. Vasút i kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugat tyú- é s 
czentr i fuga l sz iva t tyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissz iók . Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst -
emésztő készülékek. Vízszűrők. 

| l QC i qp i u j o u - I | 

Fizikai, Kémia!, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetítő készülékek 
vetít i íépek 

a. l e g n a g y o b b választékban és 
legkitűnőbb Kivitelben Kaphatók 

Calderoni és Társa 
m ű - és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 k o r . 
Negyed oldal 10 kor . 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e lő l ize tés i és h i rde tés i dí jai ; síb. 

i n t ézcndók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Tisza István gróf főgondnoki székfoglaló beszéde. — B e l f ö l d : A felsóborsódí reform egyházmegye 
közgyűlésé. Szuhay Benedek. — A sellyevidéki egyházi értekezlet. Tudósító. — Az ország 1905. évi egyházi és vallás-
erkölcsi állapotai. Homola István. — K ü l f ö l d : Angol egyházi élet. B. Pap István. — Régiség. Adalékok a dunainelléki 
ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János. — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k . 
— H i r d e t é s e k . 

Tisza István gróf főgondnoki székfoglaló 
beszéde. 

— Elmondotta Pápán, a dunántúli ev. ref. egyházkerület április 
30-iki közgyűlésén. — 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
Első szavam erről a helyről a hálás megemlékezés 

és bánatos kegyelet szava, ama kiváló férfiúval szem-
ben, a ki közvetlen elődöm volt s kit az egyház érde-
kében kifejtett sokoldalú áldásos munkássága közepette, 
lelkierejének, tetterejének tetőpontján ragadott el körünk-
ből a kíméletlen halál. Az egyházkerület kifejezte méltó 
módon kegyeletét az ő emlékezete i ránt ; de illő, hogy 
kifejezést adjon annak utódja is, és pedig nemcsak 
szavakban, de abban is, hogy igyekezzék tovább foly-
tatni az ő munká já t ; igyekezzék gondozni azokat a 
csemetéket, a melyeket ő is olyan odaadó ügyszeretettel 
ápolt. 

Második szavam a hála és köszönet szava az egy-
házkerület közönségével szemben, a mely a bizalomnak 
olyan igazán eklatáns bizonyítékával halmozott el. Ne 
várják tőlem azt, Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés, 
hogy a hála érzelmeinek szavakban adjak méltó kifeje-
zést. Elég legyen azt mondanom, hogy a férfiúnak becsü-
letes törekvései fejében saját lelkiismeretének megnyugtató 
szaván kivül csakis honfitársainak bizalma és elismerése 
adhat igazán erkölcsi értékkel bíró jutalmat. Érzem e 
jutalom becsét és fokozza hálám érzetét, ha — a mint 
én is mindig éreztem s a mint ma is kiemeltetett — a 
csekély személyem iránt nyilvánuló bizalomhoz hozzá-
járult a kegyeletes megemlékezés, egy olyan férfiúval 

szemben, kihez nem a törvény, nem is csak a vér köte-
lékei, de minden oly kötelék, a mely embert emberhez, 
lelket lélekhez kapcsolhat, örök időkre hozzáfűzött. 

Az örömnek ezen személyi momentumain kiviil 
azonban vannak általánosan tárgyi szempontok is, a 
melyek folytán örömmel és megelégedéssel tölthet el a 
dunántúli egyházkerület utolsó választása. Ezen választás 
igazi hordereje annak a nagy igazságnak kifejezésében 
rejlik, hogy a magyar protestáns egyház ügyeinek inté-
zésénél semmiféle mellékczélok, semmiféle melléktekinte-
tek által nem hagyja vezettetni magát. Maga az a tény, 
hogy egy egyházkerület presbitériumainak túlnyomó több-
sége ugyanazon jelöltre adta szavazatát, de kivált ha 
hozzávesszük azt, hogy ezen egy jelölt ma egyáltalán nem 
szerepel az országos közügyek terén, a múltban elfoglalt 
állása, a múltban képviselt politikája pedig még ma is olyan 
epés megtámadtatásokban részesül: eklatáns bizonyíték 
arra, hogy protestáns közönségünk az egyházi ügyek terén 
kizár minden politikai tekintetet. Lehetetlen, hogy meg-
elégedéssel ne töltse el ez a tény azt, ki tudja, mennyi 
kárral já r hazánkra nézve, ha egyházi ügyeinkbe politikát, 
az országos közügyekbe pedig felekezeti szempontokat 
keverünk. Vonjuk le tehát a tanulságot s zárjuk ki az egyház 
életéből a politikai szempontokat. Politikai szempontokat 
mondtam, természetesen pártpolitikai tekinteteket értek 
alatta. Isten mentsen attól, hogy valaha elhomályosuljon 
lelkünkben az a tudat, hogy a magyar protestáns egyház-
nak nemcsak a múltban volt politikai nemzeti missziója, 
de ezen magasztos hivatása megvan a jelenben is. Ha 
mindenütt másutt el lehetne azt felejteni, nekünk a mi 
egyházkerületünkben nem szabad erről elfelejtkeznünk 

A 21,211/905. sz. a. keit kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o S á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítanak 
a t U d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljábál. A rendelet értelmében a szeri szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó r a l i o d j u n k u t ó i s z a t o k t ó l . U t a s í t á s o k i n g y e n . 



soha, mert hiszen a mi gondozásunkra szorultak Horvát-
Szlavonország területén levő hitsorsosaink s ez előretolt 
állásban napról-napra szemeink előtt áll a reánk váró 
nemzeti misszió. A magyar állameszme egysége dombo-
rodik ki abban a tényben, hogy az egyházak szervezete 
nem ismeri a Magyarországot Horvát-Szlavonországtól 
elválasztó határokat s úgy a római katholikus egyház, 
mint, a protestáns egyházak Magyarországon s a társ-
országok területén lakó híveiket ugyanazon egyházi szer-
vekben kapcsolják egybe. Ehhez az állapothoz ragaszkod-
nunk kell, inkább, mint bárki másnak, mert a mi ottlakó 
hitsorsosaink vér a mi vérünkből, hús a mi húsunkból, 
a magyar fajnak élő testrészét alkotják azok, a melyet 
ebből a vérbeli kapcsolatból kiragadtatni nem engedünk 
soha. Meg kellett erről a körülményről emlékeznem, Fő-
tiszteletű Közgyűlés, mert hiszen, a ki némi figyelemmel 
kiséri a Horvát-Szlavonországban történteket, — fájda-
lom, nagyon is kevesen vagyunk, a kik figyelemmel 
kisérjük — az lehetetlen, hogy aggodalom és keserűség 
nélkül ne lássa az ottani fejleményeket. Kerülni fogok 
minden bírálatot, de a tényeket konstatálnom kell. Az ott 
jelenleg uralkodó áramlat a magyar és a horvát nemzetek 
közötti testvériségnek oly lelkes hirdetése mellett foglalta 
el a helyét, a mely a legnagyobb örömet és megelége-
dést kelthette a naiv lelkekben. Mert hiszen minden helye-
sen gondolkozó magyar embert a társországokra vonat-
kozó magatartásában csakis az az óhaj és az a törekvés 
vezetheti, hogy a magyar és horvát nemzetet összekötő 
számos közös érdek alapján kifejlődjenek s megerősöd-
jenek közöttünk az igaz barátságnak érzelmei. Épen 
ezen szempontból is nagy horderővel bíró jelenség az, 
hogy nagyszámú magyarság telepedett le Horvát-Szlavon-
országok területén. Az érdekközösségnek, az anyagi és 
szellemi kapcsolatnak számos szálai szövődhetnek ott. 
Kiváló alkalom ez az igaz barátság és összetartozandó-
ság érzetének kifejlődésére, a melyet minden helyesen 
gondolkozó magyar és horvát tényezőnek így kellene 
felfognia s mindnyájunk közös érdekében ebben az 
irányban felhasználnia. De egyúttal próbaköve is ez a 
sokat hangoztatott barátságnak, s ha nem vakmerő 
szemfényvesztés mindaz a testvéries nyilatkozat, a mivel 
a társországok jelenleg irányadó tényezői a hatalom pol-
czára jutottak ; ha csak egyetlen csirája él keblükben 
a jó viszonyra való őszinte törekvésnek, ennek itt kell 
tanújelét adniok. Senki nem kiván magyarosítani, senki 
nem kívánja az ő nemzeti kulturális törekvéseiket kor-
látozni ; de azt azután meg kell követelnünk, hogy a 
közibük letelepedett magyarság megtarthassa, ápolhassa 
magyar jellegét s ott mint magyar ember jól érezhesse 
magát. Es ha az erre irányuló jogosult törekvések 
mégis akadályba ütköznek, én nem hiszem, nem kép-
zelem, nem akarom hinni és nem akarom képzelni, 
hogy lehessen magyar tényező, a mely eltűrhesse ezt a 
gyalázatot. Annak, a mit most mondok, pártpolitikai 
vonatkozása nincs és nem is lehet. Bármily szomorúak 
is közállapotaink, nem siilyedhettünk odáig, hogy ily 

kérdésben magyar ember és magyar ember között nézet-
eltérés fordulhasson elő. E téren is, mint nemzeti missziónk 
egész vonalán, mélyen gyökereznek törekvéseink a nem-
zeti ügynek minden magyar ember előtt egyaránt becses 
alapvető szempontjában. Az egész magyar közvélemény-
nek, közéletünk minden tényezőjének rokonszenves támo-
gatására joggal számíthatnak azok, és erre a rokon-
szenvre, erre a támogatásra talán több szükségünk van 
most, mint bármikor. 

Az én mélyen tisztelt elnöktársam azt mondta, 
hogy a béke derűs korszakát éljük. Igaz; de a béke 
korszaka, ha derűs is, nem a pihenés korszaka. J a j 
azoknak, kik pihenésben vesztegetik el a béke korszakát. 
Legyen ez a munka korszaka minden téren, minden 
rendelkezésre álló eszközzel, melynek feladatai talán 
kevésbbé ragadják meg a képzelődést, melyben a köte-
lesség-teljesítés nem jár azokkal a fizikai veszélyekkel 
és szenvedésekkel, a melyekkel a mult küzdelmei jártak, 
de a hol más viszonyok között, más fegyverekkel, más 
eszközökkel ugyan, de egész erőnket ki keli fejtenünk, 
hogy helyünket megállhassuk. 

Itt van mindenekelőtt egy egész nagy csoportja a 
kérdéseknek, a hol minden lépten-nyomon éreznünk 
kell anyagi erőnk elégtelenségét és annak pótlása végett 
az államhoz kell fordulnunk. E téren nem jelentéktelen a 
haladás. Meg vannak adva az adó-reform megoldásának 
alapfeltételei. Most már rajtunk áll, hogy ez az üdvös 
reform, mely annyi könnyet lesz hivatva hitsorsosaink 
szeméből letörölni, valóban átmenjen az életbe. Nem fog 
ez súrlódás nélkül menni, hiszen — nézetem szerint 
nagyon helyesen — igazi protestáns szellemtől áthatva, 
akként rendezte be a reformot a zsinat, hogy szegény 
hitsorsosaink terheinek könnyítése ne kizárólag az állam 
segélyével, de vagyonosabb hitsorsosaink fokozottabb 
megadóztatásával történjék. Hűtlenek lettünk volna a 
protestantizmus legszebb tradiczióihoz, ha másként jár-
tunk volna el. De mikor ezt tettük, tudatában kellett 
lennünk annak, hogy erőpróbát vállaltunk magunkra, és 
szégyen volna reánk nézve, ha azt sikerrel ki nem 
állanánk. Azokat a nehézségeket, azokat a súrlódásokat, 
a melyekkel számos községben fog járni az adóreform 
megvalósítása, le kell küzdenünk türelemmel, szeretettel, 
de egyúttal lankadatlan, következetes törekvéssel. Nemes 
és szép hivatás ez, mely első sorban nagy feladatot 
hárít egyházunk lelkészi karára, arra a lelkészi karra, 
a mely saját anyagi helyzetének rendezését nemes ön-
feláldozással az adóreform utánra halasztotta. 

E téren tehát eredménnyel még nem számolhatunk 
be. Nem szemrehányáskép mondom ezt; magam is abban 
a nézetben voltam és miután nem tudok kétféleképen 
gondolkozni, miután mint protestáns ember is csak úgy 
gondolkozhatom, mint a hogy, mint magyar ember gondol-
kozom, most is abban a nézetben vagyok, hogy valamennyi 
nagy czéljaink megvalósítására nem adhatta meg az állam 
egyszerre a szükséges anyagi erőt. Másodsorban követke-
zett tehát, ma már azonban első sorban áll a lelkészek 



anyagi helyzetének megfelelő rendezése. És mindaz, a 
mi egyes foglalkozási ágak fizetésének rendezése körül 
legközelebb történt és terveztetik, ezen kérdés szabá-
lyozását is elodázhatlanul égetőleg sürgőssé teszi. 

Főtiszteletű Közgyűlés ! Hallottunk e tárgyban bizo-
nyos junktimot emlegetni. Az én nézetem szerint junk-
timot kell egymással olyan benső kapcsolatban levő ügyek 
elintézésénél ismernünk, a melyek egyikének rendezése 
nélkül a másik czélszerü megoldása nem képzelhető, 
vagy a melyeknél az egyik rendezésének a másik szük-
ségszerű logikai következményét képezi. De heterogén 
természetű dolgok közötti junktim felállítása legfeljebb 
az egyszerűbb, a könnyebben megoldható kérdés zátonyra 
juttatását eredményezheti. De igenis látok én bizonyos 
junktimot is, és pedig a mi lelkészi fizetéseink és más 
foglalkozási ágak illetményeinek rendezése között. És 
ha ma azt látjuk, hogy a tanítói fizetések és más fontos 
foglalkozási ágak illetményei oly rohamos mérvben emel-
tetnek fel, a melyek az ezek és lelkészeink illetményei 
között eddig fennállott egyensúlyt teljesen megzavarják, 
úgy itt igenis meg kell követelnünk, hogy e megzavart 
arány a lelkészi illetmények megfelelő újabb szabályo-
zása által lehetőleg mielőbb helyreállíttassék. 

Harmadik nagyon fontos, talán legfontosabb kérdés, 
a melynél minden lépten-nyomon érezzük anyagi esz-
közeink elégtelenségét s a melynél nagy mértékben vettük 
igénybe s kénytelenek leszünk mind fokozottabb mérv-
ben igénybe venni az állami segélyt, közoktatásügyi 
intézményeink kifejtése. A magyar protestantizmus egyik 
büszkesége az, hogy születése perczétől fogva a köz-
oktatásügynek szentelte erejének legjavát, hogy vezető 
tényező volt a népnevelés, a tanügy, a tudomány terén, 
oly időben, midőn állami és más társadalmi tényezők 
előtt ez jóformán terra incognita volt. Ez a hivatásunk 
megvan ma is : erről le nem mondhatunk, iskoláinkat 
nem dobhatjuk el magunktól, azokhoz ragaszkodnunk 
kell, nemcsak egyházunk, de a nemzeti ügy szempontjá-
ból is. Divatos dolog ma támadni s mint elmaradt, nem 
eléggé felvilágosult embereket kicsinyelni azokat, kik 
nem a kötelező állami oktatás hívei. Hát én töredelmesen 
bevallom, hogy az ilyen értelemben vett felvilágosodot-
takhoz én sem tartozom, hogy e tekintetben egy véle-
ményen vagyok a jelenlegi kultuszminiszter úrral és 
készséggel megosztom vele azon támadásokat, a melyek-
ben a felekezeti iskolák érdekében tett kijelentéseiért 
részesült. Erős meggyőződésem, hogy hiba, sőt vesze-
delem a hit és tudás forrásait ' elszakítani egymástól. 
Hiba, sőt veszedelem e kettő bifurkáczióját oltani be 
már az eszmélni kezdő gyermek lelkébe. Hiba, sőt vesze-
delem a felnövő generácziót két, ma még csak elválasztott, 

de mihamarább szembekerülő pólus hatásának tenni ki, 
a melyek ellentétes törekvései között azután vagy a fel-
világosodás győz a vallás rovására, vagy a hit a tudo-
mány rovására. S a hit és tudomány közötti szerves 
kapcsolat, az ezeket egy világnézletbe egyesítő belső 
harmónia nemcsak a népnek való. A társadalom vala-
mennyi osztályának egészséges szellemi fejlődése ettől 
van függővé téve. Át kell ennek hatnia a művelődés 
minden fokozatát s mentől magasabbra emelkedjünk a 
modern tudomány terén, annál mélyebb alapon, annál 
meggyőzőbben fogjuk feltalálni e belső harmóniát A szel-
lemi felületesség, a félműveltség visz a vallástalanságra. 
Igazi mély tudás, az igazságra való igaz törekvés a 
keresztyén világnézlet boldogító révpartjára vezet. 

Mindezek daczára híve lehetnék a közoktatásügy 
államosításának, ha ezt valóban a nemzeii kultura egy-
sége előfeltételének tekinteném, mert a nemzeti szem-
pontnak alá tudnék rendelni itt is minden egyebet De 
erős meggyőződésem, hogy az államosítást ezen szem-
pont sem követeli. A nemzeti kultura egysége nem azt 
kívánja, hogy egyenlővé tegyük s bizonyos egyforma 
hivatalos mázzal vonjuk be az egész közoktatásügyet, 
hanem igenis azt, hogy minden közoktatásügyi intéz-
ményt, a nemzeti kultura minden atomját nemzeti szellem, 
nemzeti érzület hassa át. Hol ezen a téren hézagok 
mutatkoznak, ott igenis töltse be azokat az állam saját 
intézményeivel; de semmi szolgálatot a nemzeti ügynek 
nem tesz az által, ha állami intézményekkel helyettesít 
nemzeti szempontból teljesen kifogástalan felekezeti 
intézményeket. Nem veszteség, sőt inkább nyereség: 
szellemi erő, gazdag változatosság és duzzadó élet forrása 
az, ha a kulturális intézmények terén egészséges verseny 
létesül, ha azokba a magyar társadalom minden hivatott 
tényezője beleviszi a maga sajátos felfogását, érvényesíti 
egyéniségének jó tulajdonait. Nem új törekvés az, hogy 
az állam a maga gondolkozás-módjának bélyegét nyomja 
reá a nemzeti kulturára s annak szellemi tartalmába 
bizonyos monopolisztikus tendencziát vigyen. Számtalan 
példát mutat reá a régibb s újabb kor történelme. És 
nekem tökéletesen mindegy, történjék ez a patriarchális 
abszolutizmus, a modern czézárizmus vagy egy magát 
felvilágosodottnak s szabadságszeretőnek hirdető és talán 
hivő szellemi irányzat javára, egyaránt a szellemi szabad-
ság elnyomásának, az élet megzsibbasztásának tekintem 
azt, mely sorvasztja, szegényíti, kimeríti a nemzeti társa-
dalom szellemi erejét. 

Épen nekünk protestánsoknak van nagy és magasz-
tos hivatásunk e téren a jelenben is. Vájjon veszít-e 
vele a mai generáczió, ha módunkban áll kifejteni és 
belé nevelni a sokat emlegetett nyakas és független kál-Gauora és Housner Egyházfelszerelő és oltárépitö mü-

intézet. Úrasztalterítök, kelyhek, 
borkancsók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi-utcza 41. 



vinista szellemet, azt a talán sokszor kellemetlen, sok-
szor érdes, de független és szabad szellemet, a melyre 
a jelenlegi generácziónak bizonyára égetően szüksége 
van ? Hányszor halljuk emlegetni, — a baj csak az, 
hogy sokszor ismernünk kell üdvös igazságokat, de nem 
szeretjük azoknak konzekvencziáját levonni — hogy egyik 
legnagyobb bajunk a jelenben és sötét aggodalmakat 
kelthet a jövőben az a tény, hogy a magyar társadalom-
nak elég hátgerincze nincs, hogy annak tagjaiból hiány-
zik az egyéni erő, a jellemnek és meggyőződésnek az az 
ereje, a mely a kielégítést önmagában keresi, a mely 
nem gondol azzal, mit mond a világ, de megy ingadozás 
nélkül a saját meggyőződése által eléje szabott úton. 
Egyenesen nekünk, protestánsoknak kell első sorban 
éreznünk azt a hivatást, hogy a jellemnek ezt az igaz 
függetlenségét, a meggyőződésnek minden irányban való 
bátorságát igyekezzünk növendékeinkbe beoltani. 

De mi ránk vár első sorban az a magasztos fel-
adat is, hogy fentartsuk és tovább fejlesszük a keresz-
tyénség és a modern kultura közötti egységet. Hiszen 
mi vagyunk azok, kik az emberi elmét a tudás jogosult 
terén bókóba nem verjük; mi hirdetjük és követjük a 
szabad vizsgálódás nagy elvét, a mely minden emberi 
tekintélytől függetlenül összhangba tudja hozni Jézus 
tanítását az emberi elme legújabb vívmányával. Mi óvhat-
juk meg az emberiséget attól a csapástól, a mely minden 
olyan nemzet lelki életét fenyegeti, a melynek kultúrájá-
ban a protestantizmus befolyása nem érvényesül, hogy 
az ultramontán és atheista szélsőség győzedelmeskedjék 
minden józan középút felett s két ellenséges táborrá 
szakítsa a nemzetet. 

(Vége köv.) 

BELFÖLD. 
A ielsőborsodi református egyházmegye 

közgyűlése. 
Egyházmegyénk elnöksége, Vadászy Pál esperes 

és Ragály Béla egyházmegyei gondnok, f. hó 1—2. nap-
jaira közgyűlésünket Parasznyára hívta össze, hol úgy 
a kormányzók, mint a lelkészek és egyházak küldöttei 
szokatlan nagy számban jelentek meg. 

A tágas templomban gyülekezeti éneklés és Bodnár 
János segédlelkész áhítatatos imája után a közgyűlés espe-
resi rövid fohásszal és tartalmas gondnoki megnyitóval 
vette kezdetét. — Botos József helybeli lelkész és egy-
házmegyei tanácsbíró azonban a presbitériummal az élén 
egy kis időre megakasztotta a tárgysorozatot, a mennyi-
ben lelkes beszédben üdvözölte Vadászy Pál esperest, 
abból az alkalomból, hogy 60 évvel azelőtt ez anyaegy-
ház falai között született s innen indult tanulmányai 
folytatására, s mint ez egyházmegye egyik vezére, most 
ide jött lelkes egyházmegyéje élén. E nem várt üdvöz-
lésre könnyek között válaszolt az esperes, mely jelenet 
sokáig élni fog mindnyájunk szívében. 

Hegedűs Sándor elhunyt főgondnok érdemei jegyző-
könyvünk lapjain megörökíttetett; gróf Tisza István pedig 
általunk szívélyesen üdvözöltetett főgondnoki beiktatása 
alkalmából. 

Elek József bábonyi lelkész papi tanácsbiróvá, dr. 
Orbán József sajószentpéteri ügyvéd pedig világi aljegy-
zővé megválasztatván, az esküt ünnepélyesen közgyűlé-
sünk színe előtt letették s hatásos beszédben ajánlották 
fel szolgálataikat anyaszentegyházunknak. 

Lengyel Gyula kondói lelkész Szendrőládra meg-
hívás utján megválasztatván, beerősíttetett s beiktatására 
szakaszbeli tanácsbírák kiküldettek. 

A segédlelkészek így helyeztettek e l : Almássy 
Lajos Szendrőládra, Almássy Bertalan Balajtra, Tussay 
János Radostyánba, Medgyaszszay András Szilvásváradra, 
Zayzon Mihály Szakácsiba, Kun József Sajószentpéterre. 

Arvay Gábor Nagy - Barczára, Horváth Károly 
Nyomárra, Sándor István S.-Kazinczra mint rendes ok-
leveles tanítók beerősíttettek, s miután az esküt ünnepé-
lyesen letették, erről a bizonyítvány nekik kiadatott. 

A lelkészértekezleti jegyzőkönyv azon módosítással 
erősíttetett meg, hogy a Bocskay-alapra begyűlt összeget 
mi a Debreczenben felállítandó egyetem Bocskay-tanszéke 
díjazására adjuk, mert így az ő nevének ez által ércz-
nél maradandóbb emléket fogunk állítani. 

A gyámtári választmány azon javaslatát, hogy egy 
özvegy évente 280 korona segélyben részesül megyei 
gyámtárunkból, határozattá emeltük, s megerősítettük azt 
is, hogy a régi négy özvegy 80—80 K segély-jutalékot 
kapjon. 

Elrendeltük az „ Ellenőrzési naplóka életbelépteté-
sét a mindenkori egyházlátogatók részére, hogy észre-
vételeiket e naplóba minden egyházban jegyezzék be, 
hogy így rendesen nyilvántartható legyen az egyházak 
kebelében észlelhető fogyatkozás vagy hiány. 

Nekézseny, S.-Velezd ú j iskolát, Martonyi ú j tor-
nyot, Mályinka ú j paplakot építvén, úgy a terv és költ-
ségvetés, mint a rendkívüli egyházi adó is általunk el-
fogadtatott és megerősíttetett. 

Esperesünk azon jelentése, hogy egyházmegyénk 
úgy a szokásos özvegyárva - tári, mint a domesztikai 
összeget az utolsó fillérig most is befizette: örvendetes 
tudomásul vétetett. — Bárcsak minden egyházmegye 
esperese ezt jelenthetné! 

Sok bajt okozott a meszesi egyház szórványaival. 
Régi egyház, de szegény s Amerikában van a gyülekezet 
jó része. A küldöttség terjedelmes jelentésében azt 
ajánlja, hogy ebből szórványaival s filiájával együtt 
missziói egyház szerveztessék; mert parochiája düledező 
s adóssága tetemetes. Hosszas vita után azt határoztuk: 
Szentmártoni Dániel martonyi felügyelő-lelkész próbálja 
meg mennyit áldozhatnának a hívek, s ha ez áldozat 
elégséges lesz, akkor a küldöttség rendezni fogja ez 
egyház zavaros ügyeit. De míg ez meg nem történik, a 
lelkészválasztás felfüggesztendő. 

Az egyházkerületi közgyűlésre mint képviselők, 



elnökségen kívül kiküldetnek: Svingor József, Botos 
József, Szuhay Benedek papi, Szekrényessy Árpád, gróf 
Vay Tihamér, Bárczay László világi tanácsbírák. 

Jövő őszi vándorgyűlésünk helye Martonyi lesz. 
Egy közigazgatási bírósági ügy letárgyalása után 

d. u. 2 órakor közös ebédre gyülekeztünk, hol kedélyes 
hangulatban töltöttük az időt. Itt Botos József házigazda 
vendégeit, Szuhay főjegyző az elnökséget, Yadászy a jelen-
levő vendégeket, Fodor György tornai főjegyző Ragályi 
Bélát, Rozgonyi a jegyzői kart köszöntötte fel. 

A lelkes vendéglátó gyülekezetet pedig kedves 
papjával, gondnokával, presbitériumával Isten éltesse 
sokáig, hogy e napnak emlékezete nagy tettekre lelke-
sítse a derék utódokat. 

Szuhay Benedek, 
papi főjegyző. 

A sellyevidéki egyházi értekezlet. 
A f.-baranyai egyházmegye sellyevidéki egyházi 

értekezlete Baranya-Sellyén, április hó 29-én tartotta 
szokásos évi gyűlését. 

A roppant esőzés miatt —- sajnos — kevés részt-
vevő taggal; de örömmel láttuk sorainkban ifjú segédlel-
készeinket, kik élénk érdeklődéssel vettek részt azon. 

Az értekezletet éneklés után Barthalos Ödön alelnök 
nyitotta meg buzgó imájával. Aztán bejelentette, hogy 
az elnök tisztéről lemondott s az összes iratokat hozzá 
tette á t ; hasonlóul lemondott Farkas Emil pénztáros, ki 
több mint tíz éven át vitte ezt a tisztet. Az értekezlet a 
lemondásokat elfogadta. Farkas Emilnek hosszas és buzgó 
szolgálataiért jegyzőkönyvileg köszönetét nyilvánítva. 

Elnökké közfelkiáltással, Sógor Endre sámodi lel-
kósztársunkat, pénztárnokká pedig Fejes Lajos sellyei 
tanítót, míg a jegyzőségre Sipos László piskói lelkészt 
választotta meg az értekezlet. 

Kimondta, hogy a körből távozott tagjaink kötele-
zettsége megszűntnek tekintendő ; egyébként, a ki az 5- év 
végén kilépését be nem jelenti, továbbra is tagnak 
tekintendő. 

Az „Orsz. Ref. Lelkész Egyesület" ügyét Morvay 
Ferencz ért. tag hosszabb felolvasás kapcsán terjesztette 
elő, ajánlván, hogy az alsószabolcs-hajdú vidéki lelkész-
értekezlet köriratában körvonalozott álláspontot az érte-
kezlet minden részében tegye magáévá, egyúttal a maga 
részéről adjon kifejezést annak az óhajtásnak, hogy 
egyházmegyénkben egy f.-baranyai egyházmegyei lelkész-
egyesület alakuljon, mely gyűlését az egyházmegyei köz-
gyűlést közvetlenül megelőzőleg tar tsa; de a mellett az 
eddig meglevő két kör is maradjon meg s folytassa 
tevékenységét. 

Az értekezlet az indítványt elfogadta, valamint az 
alapszabályokra nézve is a következő irányelveket: 

a) A czélok világosabban körvonalozandók. Első 
legyen a kálvinista keresztyén öntudat és szellem ápolása, 
fejlesztése, terjesztése, s legyen kiemelve a lelkészi kar 
s egyes lelkészek érdekeinek védelme s ezek közt a meg-

valósíthatásig első sorban foglaljon helyet az 1848. XX. 
t.-cz. 2. és 3. §-a életbeléptetése. 

b) Az eszközök közül a tisztán tudományos érteke-
zések maradjanak el s engedjük át azokat a MPIT-nak 
E helyett az évközben felmerült fontosabb ügyekben 
foglaljon az egyesület közgyűlése jegyzőkönyvi határo-
zatban formulázott álláspontot, alaposan megindokolt 
előadás és megvitatás alapján, hogy e határozatok a 
lelkésztestület kívánalmaként kellő nyomatékkal bírjanak, 
a hol kell és szükséges. 

E kérdések anyagot adnának az egyházmegyei 
egyesületeknek. Kerületi egyesületek vagy értekezletek 
alakítását feleslegesnek s így szükségtelennek tartjuk. 

c) A tagságdíjat állapítsa meg maga a kongresszus, 
mert annak mérve a lapkiadástól függ s azzal együtt 
döntendő el. Alapító tagságra 100 K senkit se jogosít-
son. Ha ilyenekre számítunk, díját lényegesen magasabb 
összegben kell megszabni. 

d) A nagygyűlés teendői közé felveendő az ügy-
rend megalakítása, mivel a nélkül nagyobb gyűlést vezetni 
nem lehet. 

é) Tisztviselők legyenek: egy elnök, két alelnök, 
két jegyző s egy pénztárnok. A többi felesleges. Az 
elnök végezhet titkár nélkül is, nem excellentiás úr 
leend; megválasztott pénztárnokunk számot ad a maga 
sáfárkodásáról ellenőr nélkül is az évi számadáskor, 
melynek ellenőrzéséről a választmány gondoskodand. 

A szerkesztő nem tisztviselő, hanem megbízott és 
pedig csak egy évre, hogy az egyesület irányának 
követése biztosított és ellenőrizhető legyen. 

f ) A választmány teendői is mások, mint az irod. 
vagy belmissziós társulatoké. Irányadóul lehet és kell 
venni az orsz. tanító-egyesület vagy jegyző-egyesiilet 
alapszabályait. E választmány legyen olyan mint egy 
igazgatótanács, összekötő kapocs a fő és a tagok közt. 

Választására nézve javasoljuk, hogy a hány egyhm. 
egyesületünk lesz, azok válasszanak ugyanannyi igazg. 
választmányi tagot s számuk is e szerint igazodjék. 

g) Tisztviselő vagy választmányi tag csak rendes 
tag, ilyen pedig csak lelkészjellegű egyén lehessen. 

Kimondta még értekezletünk, hogy a lelkészegye-
sület megalakulását örömmel látja és elő is mozdítja; 
azonban maga sem oszlik fel, hanem eddigi munkameze-
jén megmaradva, továbbra is fenmarad. Tudósító. 

Az ország 1905. évi egyházi és valláserkölcsi 
állapotai. 

VII. Felekezetenkivüliek. 

Ha a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény 
életbelépte óta eltelt s már egy évtizedre terjedő időszak 
adatait vizsgáljuk, kétségkívül megállapítható egyrészt 
a kilépések számának csökkenő tendencziája, másrészt 
a lefolyt évtized adatai kellően tanúskodnak arról is, 
hogy a vallás szabad gyakorlatáról szóló törvény távolról 
sem idézett elő valamely széleskörű, mélyreható vagy 



kártékony változást az emberek erkölcsi világnézetében, 
így mondja ezt a kormány jelentése s nézetünk szerint 
ez igaz annyiban, hogy hazánk népének vallás-erkölcsi 
tudata és érzése ma még sokkal szilárdabb, sem hogy 
azt a felekezetenkivüliségről szóló törvény nagyobb 
hullámzásba hozhatta volna; de nem igaz annyiban, mintha 
egy államnak, különösen pedig Magyarországnak ele-
gendő volna a puszta jog forrása és a törvény szabálya 
s teljesen nélkülözhetné az evangéliomban rejlő gazdag 
vallás-erkölcsi alapot. Mikor az ország a felekezeten-
kivüliekről szóló törvényt meghozta, egy tág kaput nyitott 
a keresztyénellenes világfelfogásnak, mely kapun a jövő-
ben hányan fognak átmenni: ma még nem tudjuk, de 
hogy e törvény behozatalával elvben az evangéliomi 
vallás-erkölcsi alapot, habár gyakorlatilag ma még azon 
áll, magától eldobta, az bizonyos. Ámde megjegyzéseink 
helyett a mai viszonyok igazolására kövessük tovább a 
kormány jelentését. 

A kilépettek száma volt ugyanis: 
1896-ban . . . . 3990 1901-ben . . . 1676 
1897-ben . . . . 4935 1902-ben . . . 1196 
1898-ban . . . . 2520 1903-ban . . . 1373 
1899-ben . . . . 1361 1904-ben . . . 1648 
1900-ban . . . . 1346 1905-ben . . . 1173 

Az 1905. év folyamán tehát közel 500-al kevesebben, 
mint 1904-ben jelentették be az erre hivatott hatóság 
előtt felekezetből való kilépésüket, a nélkül, hogy egy-
idejűleg valamely bevett vagy elismert felekezet köte-
lékébe léptek volna. Legmagasabb volt a kilépettek 
száma a vallás szabad gyakorlatát kimondó törvény 
életbelépését követő három évben, a minek oka abban 
rejlett, hogy a törvény életbelépésekor nagy, szervezett 
tömegek voltak, melyek egy bevett vagy elismert hitfele-
kezethez sem tartoztak, s a mint a törvény megadta a 
lehetőséget a külső köteléknek, mely őket valamely tör-
vényes felekezethez fűzte, elszakitásához, siettek ezzel a 
joggal élni. Ezután vesztett erejéből a mozgalom s nagyobb 
mérveket még 1901-ben és 1904-ben öltött. Általában 
azonban a kilépettek számában az utolsó években erős 
a csökkenés, s ha még figyelembe vesszük, hogy az 
1905. év végével a baptisták elismert vallásfelekezetté 
lettek, a kik tudvalevőleg évről-évre a kilépetteknek 
igen jelentékeny kontingensét szolgáltatták, bátran mond-
hatjuk, hogy erősen szűnőben van e mozgalom, s ha 
csak újabb ható okok újabb lökéseket nem adnak neki, 
rövid időn belül teljesen elveszti jelentőségét. 

Már magában véve a mozgalom csökkenő irány-
zata is elégséges a vele szemben támasztott aggodalmak 
eloszlatására ; de még inkább megnyugtatásul szolgálhat-
nak azok az adatok, a melyek a kilépések okairól adnak 
számot s a melyek egyszersmind hivatva vannak a ki-
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lépések erkölcsi hatására is rámutatni. Ez adatok szerint 
az 1905. évben a kilépés okául leggyakrabban a naza-
rénus szektához való tartozás vagy áttérés szerepelt, 
mely 528 esetben (152 esetben az egyházi adó terhes 
voltával karöltve) vagyis az összes esetek 45'01 Vo'^ban 
szolgált a kilépés okául. A baptista szektába való be-
lépés önmagában 264 esetben (22*51 %)> a z egyházi 
adók terhes voltával kapcsolatban 142 esetben (12'11%) / 
volt a kilépés oka. Az egyházi adók terhes volta ön-
magában véve 73 esetben, viszálykodás a lelkésszel 4 
esetben szolgáltak a kilépés okául, mig 162 esetben 
nem volt megállapítható, hogy mi vezette az egyéneket 
felekezetük elhagyására. Nyilvánvaló tehát, hogy az esetek 
túlnyomó részében a kilépések rugója nem valamely 
kicsinyes vagy épen szennyes önérdek, erkölcsi elvadu-
lás vagy vallástalanság, hanem ellenkezőleg, túlzásba 
menő vallási rajongás. Hogy a felekezetből való kilépések 
nem jelentenek vallástalanságot, fényesen igazolja a 
városi lakosságnak, a mely tudvalevőleg a vallási dol-
gokkal szemben sokkal közömbösebb a vidéki népesség-
nél, aránylag csekély részvétele a kilépettek sorában. 
A törvényhatósági jogú városok területén ugyanis mind-
össze 95 kilépés fordult elő ; az összes kilépések 8'0 °/0-a, 
a mely arány a városoknak az összes népességben el-
foglalt arányánál jóval kisebb. 

A mi a kilépések mozgalmainak területi alakulását 
illeti, említésre méltó, hogy a vallás szabad gyakorlatá-
ról szóló törvény életbeléptetése óta most már másodízben 
(1903-ban is) a Tisza bal partja vezet a kilépések tekin-
tetében. Ez országrész területén ugyanis az 1905. év 
folyamán 449-en lettek felekezetenkivüliekké, míg a 
Duna-Tisza közén és a Tisza-Maros szögén, hol rend-
szerint legtöbb kilépés szokott történni, 270-en, illetve 
311 en hagyták el felekezetüket. Az egyes törvényható-
ságokat tekintve, Arad vármegye területén fordult elő 
a legtöbb kilépés, számszerint 201, majd Bihar követ-
kezik 180, Békés 142 és Szilágy vármegye 109 kilé-
péssel. Bács-Bodrog vármegye területén pedig, mely 
törvényhatóság, különösen kezdetben, de még 1902-ben 
is vezetett a kilépések számát illetőleg, az 1905. évben 
mindössze 95 egyén jelentette be a felekezetből való 
kilépését. Különben megemlítjük, hogy Bács-Bodrog vár-
megyében évről-évre erősen csökken a kilépések száma. 
A kilépések ez évben is legerősebben az ev. ref. egy-
házat sújtották, a melynek hívei közül ez év folyamán 
438-an lettek felekezetenkivüliekké. Az ág. liitv. evan-
gélikusok vesztesége 173, a róm. kath. 121, a gör. kath. 
47, az unit. 7. az izr. 27. Az adatgyűjtésünk által fel-
ölelt tíz esztendő adatait összefoglalva, a következő ered-
ményeket kapjuk: 

A kilépettek száma elhagyott hitfelekezetük szerint : 
ev. ref. áö'. h. ev. gör. kel. unit. izr 
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A róni. és a gör. szertartású katholikusok, az uni-
táriusok és izraeliták kisebb, az ev. ref., az ág. h. ev. és 
a gör. kel. ellenben jóval nagyobb arányban szerepelnek 
a kilépettek sorában ; mint az ország népességében, a 
mi sok tekintetben összefügg a felekezeteknél az egy-
házi szolgáltatások terhes, a hívekre helyenkint majdnem 
elviselhetetlen súllyal nehezedő voltával. 

Nem szerint 615 férfi, és 558 nő lépett ki a fele-
kezetből 1905-ben. Kor szerint 30—39 évben 334, 4 0 - 4 9 
évben 233, 25—29 évben 173, 50—59 évben 165, 2 0 - 2 4 
évben 130, 60 éven felül 97, 20 éven alul 41. 

A felekezetből kilépettek nemzetiségük és a kilépés 
valószínű oka szerint, elhagyott hitfelekezetükkel egy-
bevetve : 

A kilépettek nemzetisége A kilépés valószínű oka 
A felekezet, a ^ naza_ b a p . naza_ b a p . ervéb 

melyhez a kilépettek magyar német tót oláh ruthén horvát szerb egyéb rénus tista rénus tista eg.y_ ^odás és 
k i l épés előtt szektához szektához házi a isme-
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adók 
Római katholikus. . 97 8016 23 — — — — — 1 — 52 7 — 1 15 3 43 
Görög katholikus. . 27 57 44 — — 20 — — — — — 27 13 — — 1 — 6 
Ev. reform 438 100"00 — — — — — — — — 125 172 62 24 13 — 42 
Ágost. hitv. evang. . 19 10'98 21 133 — — — — — — 122 12 5 13 — 1 20 
Görög keleti . . . — — — — 324 — — 36 — — 43 60 85 104 43 — 25 
Unitárius 7 ÍOO'OO — — — — — — — — 7 _ _ _ _ _ _ 
Izraelita 27 10Q-Q0 — — — — — — — — — — — — 1 — 26 

Összesen 615 5242 44 133 344 — — 36 1 — 376 264 152 142 73 4 162 
%-ban 52-42 — 3"75 11-38 29 31 — — 3 06 0 08 — 32 05 22-51 12*96 12 11 6*22 0*34 1391 

(Folyt, köv.) Homola Istadn. 

KÜLFÖLD. 
Angol egyházi élet. 

Az angol szabad egyházak egyesülete, a „Free 
Chnrch Council", mult hóban tartotta a yorkshirei nagy 
gyárvárosban, Leadsben, a most már közel ezerre menő 
helyi fiókegyesületek — local council — küldötteinek 
jelenlétében, évi rendes vándorközgyűlését. Valóban bámu-
latra ragad bennünket e rövid idő alatt ennyire meg-
erősödött egyesületnek hatalmas és jól szervezett munkája. 
Fiókegyesületei által behálózza egész Angliát és Walest. 
Mondhatnám, oly hatalmas öntöző csatornához hasonlít, 
a mely az evangéliom forrásából fakadó, megtermékenyítő 
vizeket beviszi az angol politikai, municzipialis, szocziális 
élet mezőire és. így vet gátat a romanizmus, ritualizmus 
és egyéb retrográd vagy épen más romboló irányzatok 
terjedésének. 

Az egyesület központi vezetősége egy elnökből, a 
mellette álló bizottságból és egy állandósított titkárból 
áll. Az elnököt, a kinek megbízása egy évre szóló, az 
előző évi elnök jelöli az egyesület lelkészi ós világi 
tagjainak sorából. Az elnök tisztségének esztendejében 
a helyi egyesületek nagy részét meglátogatja és munka-
társaival új helyi fiókegyesületek felállítását szorgalmazza. 

Ez évben először ült világi ember az elnöki szék-
ben, Rendeli Harris, egy nagybuzgalmú és tudású férfiú, 
a ki szép megnyitó beszédében a szabad egyházak múltját 
dicsőítette és pedig akként, hogy feltüntette különösen 
azt, hogy az a dicsőséges, oly nagy hűséget és önfel-
áldozást felmutatni tudó mult mily nagy felelősséget 
rak a szabad egyházak vállaira a jelent és jövendőt 
illetőleg. A protestantizmusnak szemére szokták vetni 
azt, hogy nincs múltja. Ha valaki Miltonnak, Cromwell-
nek és a puritánoknak vetette volna szemükre ezt: nincs 

múltotok, ti nem hivatkozhattok a történetre, — ezek 
bizonyára azt felelték volna: ha nincs multunk és 
történelmünk, mi most csináljuk a történetet és a jövőt. 
Sokkal rosszabbul állna a mi dolgunk is, ha valaki 
jogosan mondhatná ezt : nektek nincs jövőtök, mint azt, 
hogy nincs multatok. Mondják, így szólt az elnök, hogy 
a nonkonformistáknak nincsenek a mult hagyományai, 
emlékei által megszentelt székesegyházaik, értékes régi 
emlékeik; de mi minden régi székesegyház ellenébe egy 
börtönt és egy vérpadot tudunk felmutatni, ós a mai 
Angliát ezeknek a börtönöknek lakói és vérpadok áldo-
zatai csinálták. Ha választanunk lehetne a történelmi 
emlékek közül, mi inkább Bedford Bridge-t (Bunyan bör-
töne), mint a legrégibb székesegyházat választanánk. Remek 
dicsőítésben tüntette fel azután azokat a helyeket, a melye-
ket a nemzeti vallásszabadság hőseinek emlékezete tesz 
szentekké minden hű angol hazafi és nonkonformista előtt. 

Érdekes és aktuális vonzó erővel bíró szónokai 
voltak a gyűlésnek : Stead, a nagy békeapostol, Sir 
Lodge természettudós és Campbell, a londoni city-tem-
plom prédikátora. Stead nem mulasztotta el az alkalmat, 
hogy ott, a keresztyénség apostolai között, ne agitáljon 
nagy eszméje mellett, és különösen kiemelte a jelenlegi 
vezető angol államférfiak közül Sir Campbell-Bannermann 
és Sir Edward Greynek, az angol külügyminiszternek 
fenkölt és keresztyéni gondolkozását, érzületét a modern 
háború borzalmainak elkerülésére irányuló törekvésekkel 
szemben, s kiemelte, hogy az angol és német kormányok 
hajlandók a nemzetközi béke eszméjének terjesztésére 
és megkedveltetésére annyiszor egy fontot adni, a hány 
ezer font évi hadi költségvetésük. Elhatározták, hogy az 
összes templomokban a hágai konferencziát megelőző 
vasárnapon a béke eszméjének népszerűsítésére irányuló 
beszédeket tartanak az összes szabad egyházak templomai-
ban és a konferenczia sikeres munkájáért imádkoznak. 



Érdekes szónoka volt a gyűlésnek a birminghami 
egyetem rektora: Sir Olivér Lodge, hírneves fizikus, a 
ki mint dilettáns theologus már eddig is nagy szolgálatot 
tett a ker. apologetikának és a kitől még sok jó dolgot 
várhat a ker. hit védelme. Most nem régen adott ki egy 
ilyen czímű kis munkát: „A tudománnyal szövetkezett 
hit lényege, egy rövid kateehismus szülők és tanítók 
számára". Bár keresztyén theologiai szempontból sok 
kifogás hangzott el e kis könyvecskével szemben, abban 
azonban mindenki egyetért, hogy szemben a tudósok 
mostani agnoszticzizmusával, a szerző lelkében mély 
tisztelet lakik a keresztyénség lényegét alkotó igazságok-
kal, illetve alapítójával szemben. Itt a gyűlésen a ker. 
türelemről és az egymás meggyőződése iránti tiszlelet 
kötelességéről beszélt, kiemelve különösen azt, hogy az 
emberektől inkább azt kell kérdeznünk: mit cselekszel, 
mint azt : mi a véleményed. A keresztyénségnek, niondá. 
szüksége van ugyan hitvallásokra, de csak olyanokra, 
a melyek Istennek tetsző cselekedetben olvadnak fel. 
Szóval egy teljes világosság és több élet után vágyó, 
kutató léleknek megnyilvánulása volt a nagy tudós itt 
elhangzott nyilatkozata is. 

Megjelent a gyűlésen Campbell, a londoni City 
Temple mostanában annyira emlegetett lelkésze is. 0 vele, 
illetve az ő „új theologiájával" majd más alkalommal 
foglalkozom részletesebben; de most mégis felemlítek 
annyit, hogy Colensonak a mult század közepén megjelent 
s a bibliára vonatkozó könyve óta nem jelent meg olyan 
theol. munka, a mely oly nagy és oly általános kon-
sternácziót idézett volna fel, mint a mult hó 20-án meg-
jelent „New Theology", a jelzett szerző tollából. Nem 
volt még eddig alkalmam elolvasni ezt a könyvet egész 
terjedelmében; de a már eddig is megjelent bőséges 
kivonatokból és nemcsak az egyházi, de napilapokban 
is fölös számmal megjelent ismertetésekből, kritikákból 
kifolyólag az ón véleményem is csatlakozik azokéhoz, a 
kik bár beismerik, hogy a közelmúlt időben nem érte a 
keresztyénséget veszélyesebb támadás Angliában, mint az 
említett munka, de ennek daczára is oda konkludálnak, 
hogy a ker. igazság: „jam alios vidít ventosl" Többen 
úgy jellemezték a Campbell új theologiáját, hogy a mi 
benne mint theologia szerepel, az tulajdonképen nem 
theologia és nem is ú j ; hogy az nem egyéb, mint a 
Hegel-féle ideális pantheizmusnak, pantheisztikus moniz-
musnak felfrissítése és a szocziális ethikára való alkal-
mazása. 

Egy kis kitéréssel elmondom a Campbell-féle ú j 
theologia eddigi történetét. Campbell a nagy szónoknak, 
Parkernek utóda. Jellemző az angol társadalomnak nagy 
érdeklődésére az ilyen kérdések iránt, hogy január hónap-
ban egyik nagy angol világlap, a „Daily Chronicle" 
interview alakjában közölte hasábjain az új theologia 
fő elveit. Tehát nem valami olyan elméletről van itt szó, 
a mely megelégszik azzal, hogy a theol. kollégiumok 
falain, vagy a professzionátus tudósok íróasztalán, tudo-
mányos szemlék hasábjain nyerjen megvitatást, hanem 

olyanról, a mely utat akar törni magának az egyházi és 
társadalmi élet minden intézményébe. A „New Theology" 
egy mindenki által érthető nyelven, nagy ékesszólással 
megírt olyan könyv, a mely a benne foglalt eszméket 
a nagyközönség ítélőszéke elé állítja és elfogadtatása 
esetén arra számít, hogy a ker. szószékről most már 
ezekbe az ú j formákba beleöntött — kényszerített — 
igazságok hirdettessenek. Ennek a theologiának néhány 
pantheisztikus alapgondolata: Isten nem egyéb, mint ama 
titokzatos Erő, a mely az Universumban megnyilvánul 
és a mely jelen van e csodás egésznek mindem atomjá-
ban. Hogy is lehetne valami, a mi Istenen kívül volna ? 
Hiszen minden, a mi van, tulajdonképen nem egyéb, 
mint az universumban magát kifejező Isten. A minden-
ségen kivül és felül nincs Isten, a ki ebben mind maga-
sabb meg magasabb létalakokban fejezi ki magát. Ezen 
létkifejezés tökélyesbüléséhez mi is segédkezet nyújt-
hatunk, ha igazak vagyunk önmagunkhoz, lényegünkhöz, 
illetve az ezt alkotó istenséghez. Úgy hát bűn sincs, 
legfeljebb negáczió. 

A mi Jézus személyiségét illeti, azt mondja: hiszem, 
hogy Jézus igazi Isten, hiszen 0 egy az Atyával, mint 
maga mondá; de az ő istensége ós az emberé között e 
tanításból kifolyólag természetesen csak egy esetleges 
és fokozati különbség van; mert hiszen voltaképen min-
den ember, a ki felismeri valódi lényegét, elmondhatja: 
én és az Atya egy vagyunk. Miután nincs bűn, oly 
értelemben, mint ezt a ker. ethika tanít ja: Isten nem 
törődik a bűnnel, az őt nem bántja. Hogyan is bánthatná? 
hiszen minden bűn csak egy fázis a tökélyre törekvő 
létmegnyilvánulásban. így hát nincs is szükség megvál-
tóra, olyan értelemben, mint a hogy a keresztyénség eddig 
tanította. Feltámadás, ítélet, örökélet stb. gyermekszobába 
való mesék. 

A maga mezítelenségében ez az ú j theologiának 
a lényege ; de ez tetszetős és sok helyen megtévesztő 
nyelvezetbe, legtöbb esetben bibliaiba felöltöztetve jelenik 
meg, ép úgy, mint a teozófia is. A mi Campbell tanításá-
ban valódi keresztyén jelleget hordoz magán és a mi 
rendszerének vonzóerőt kölcsönöz, az tulajdonképen ellen-
mondásban van filozófiájával. Midőn p. o. a helyettes 
elégtételről szól, akkor a bűnt már nem úgy tünteti fel, 
mint az ember valódi lényegét alkotó isteni öntudat 
megnyilvánulásának negáczióját, hanem úgy, mint önzést. 
A helyettes elégtétel nem egyéb, mint az Önzetlenség 
győzelme az önzés felett. Krisztus önzetlen önfeláldozása 
által váltott meg bennünket; de minden ember poten-
czialiter Krisztus, a mennyiben megváltója lehet fele-
barátjának, a szó valódi értelmében. 

(Folyt, köv.) B. Pap István. 



RÉGISÉG. 
Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 

történetéhez. 
(Folytatás.) 

III. 
A heidelbergi katechismus apologiája. 

A heidelbergi katechismus nem csekély szolgálatot 
tett s tesz még ma is a protestantizmusnak. A mint a 
kolozsvári lelkészek a nagy hittani viták idején az úr-
vacsoráról ós a praedestinatióról szóló dogmák tisztázása 
ügyében véleményadásért a heidelbergi hittudósokhoz 
fordultak és ezek a heidelbergi katechismust küldöttek 
meg feleletképen, attól kezdve hazánkban is egyszerre 
közismertté lett az Olevianus Gáspár és Ursinus Zakariás 
népszerű hittani kézikönyve. Az 1563-ban megjelent 
munkát Huszár Dávid pápai nyomdája adta ki először 
1577-ben, kis 8r. alakban magyar nyelven; az 1567-iki 
debreczeni zsinat 52. kánona pedig elrendelte a káté 
templomi használatát. 

Mi sem természetesebb, hogy ez a munka, a mely 
a keresztyén igazságokat a maguk bibliai valóságában 
tanítja, megjelenése után csakhamar erős üldözéseknek 
lett kitéve. Már az 1566-iki augsburgi birodalmi gyűlésen 
megtámadták és pedig nemcsak a római katholikusok, 
hanem az orthodox lutheri párt is. III. Frigyes halála 
után, utóda VI. Lajos lett a támadók vezére, mint az 
intranzigens lutherismusnak főképviselője. Félszázadnál 
tovább tartott a heidelbergi katechismus elleni küzdelem, 
mígnem annak szabad használatát az 1720. május 16-iki 
fejedelmi rendelet ismét megengedte.1 

A könyv üldözése nálunk sem maradt el. A királyi 
hatalom védőszárnyai alatt nagyranőtt és elbizakodásá-
ban határt nem ismerő pápás vakbuzgóság belekapasz-
kodott a káté 30-dik, 57-dik és 80-dik kérdéseibe, a 

« '
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melyek a rk, egyháznak a megigazulásról, a purgatórium-
ról és az oltári szentségről szóló tanait döntik meg az 
evangeliom igazságával. A kanczellária 1748. szeptember 
23., majd 1749 január 10. és később 1757 márczius 11-én 
kelt rendeletével megtiltotta a heidelbergi katechismus 
használatát, elrendelte az összes példányok elvételét és 
megégetését.2 Az inquisitio a tiszántúli részeken kezdő-
dött volna, a hova a királyi rendelet már megérkezett. 

Ugyanily sorsot szánt a rendelet a „Mártyrok 
Coronája" czíniű munkának is.3 

1 Lásd bővebben : Dr. Erdős József, A heidelbergi káté 
története és irodalma a külföldön és hazánkban. Prot. Szemle. 1891. 
394. s köv. 1. 

2 „Lis intentata Iibro iterum est, et controversiae matéria 
facta Catechesis Nostra Heidelbergensis, toties, ob LXXX. Quae-
stionem revocata in arenam. Non satis fieri sibi passns est Ungaricus 
clerus, uno evaso vocabulo, quod Religioni Papisticae, summe 
praejudiciosum videbatur; id nunc iterum agit, ut in omni, qua 
late patet, Ungariae Regno, conquisitis omnibus exemplaribns, totus 
aboleatur, dedaturque incendio. Initium fit in trans Tibiscanis 
partibus, quo jam Regium Mandatum pervenerat." Sup. jkv. I. k. 
686. lap. 

3 „Non melioris erat fati, qui inscribitur: Martyromok 
Koronája, ungaricus codex, parvus, si molem spectes, unica Homilia 

A tiszántúli egyházkerületé az érdem, hogy a heidel-
bergi katechismus ügyét magáévá tette és elhatározta, 
hogy követség útján fordul kérelemmel a helytartótanács-
hoz. A kérvény nincs meg egyházkerületünk jegyző-
könyvében, de megvan az e mellé ragasztott apologia, a 
melyet itt közlünk a maga egészében: 

„A keresztenségnek, eleitül fogva való szokása és 
rend tartása volt ez, hogy mikor az Ecclesiákban, vala-
melly tévelyedések támattak, azoknak meg gátolására, 
és az igaz tudománynak oltalmazására, közönséges Gyű-
lések tartattak, Cánonok és Symbolumok Írattak; hogy 
azokbul, az egész világ előtt, nyilván való lévénn az 
Anya Sz. Egyháznak értelme, tudnák az Hívek az ő 
hiteket és életeket, e gonoszban helyheztetett világban, 
a Krisztus evangelioma szerint rendelni. Maguk a Sz. 
Apostolok, erről magok tselekedeteivel, példát hagytak 
a keresztényekk; mint olvassuk. Act. 15. Követték is a 
keresztények az utánn, ebben is az Apostolokk nyomdoko-
kat, mint minden Conciliumokk Historiaji ós végezési 
taníttyák. Sőt hogy az illyen Szent rend-tartásokban 
annál könnyebben el érnék a keresztény Elől-járók, a 
magok szándékokat, jó idején bé vették azt is, hogy az 
illyen Conciliumokhoz alkalmaztatott Catechismusokat 
írnának, olly véggel, hogy az ollyan Kérdések és fele-
letek által való tanításbúi, a leg edjügyübb emberek is, 
sőt még a gyermekek is, az igaz vallást megtanulhatnák. 
Az ilyen catechismusok ma is nagy dicsérettel emleget-
tetnek az Ecclesiai Historiakban. Ritkán vot az Anya Szent 
Egyházban nagyobb és közönségessebb romlottság, mint 
vala Krisztus Urunk születése után, a 14. vagy 15-dik 
Száz esztendőkben, mind a 16-dik Száz esztendőnek 
elejéig; mint erről, akkor élt sok kegyes emberek pana-
szolkodtak. Erre nézve óhajtották is sokan, hogy az 
akkor el áradott romlottságk orvoslására, valamely közön-
séges Gyűlés tartatnék. De, mint hogy ehhez kevés 
reménség lehetett, némelly kegyes lelkek, el unván nézni 
az el hatalmazott romlottságot, nyilván ellene mondottak 
a hamisságnak és az igazság mellett ki keltenek. Melly 
miatt ezek és ezeknek követői Hittül Szakattaknak és 
eretnekekk tartattak; noha ők semmit a Sz. íráson kivül 
nem tanítottak. Ezek, az illyen gyalázatos nevezeteid? el 
hárítására és magok ártatlanságának meg bizonyítására 
jó idején Confessiókat irtanak ; mellyek közzül, némellye-
ket magának is, az akkori Felséges Romai Tsászárnak, 
Carolus V . = és az Imperialis Statusoknak, közönséges 
Gyűlésbe bé is attak; jóval is az előtt, minek előtte a 
a Concilium Tridentinum bé állott volna. Nem is volt 
haszontalan az illyen Confessiok írása: mert ezekbül az 
igazságot meg értvén, nem tsak az, hogy sok köz rendű 
emberek, hanem még sok keresztény Fejedelmek is 
reformaltattak, kik annak utánna oltalmazóji és dajkái 

constans, sed kis temporibus, ad plebem, ab apostasia retinendam 
quanti vis pretii. Nuper e praelo, cum trium millium exemplarium 
faenore, feliciter egressus, nbertim per pátriám diffundi caepit. 
Non potuit hoc latere, adverso partis homines, acutum cementes, 
in res nostras, nec cessabunt, donec ab Aula mandatum extorquerent. 
Tolli jubet mandatum utrumque, Catecliesim nimirum cum Corona 
Martyrum." Sup. jkv. I. k. u. o. 



lettek az Isten Házának. Edj volt a többek közzül az 
akkori Palatínus Elector, Fridericus ki, a maga és 
Református társainak vallását akarván mennél érthetőbb 
móddal világ- elejiben terjeszteni, parantsolt Heidelbergá-
ban, akkori két fő Theologusának, Ursinus Zacliariásnak 
és Olevianus Gáspárnak, hogy imának valami Catechis-
must, melly szerint mind az Oskolákban, mind a tem-
plomokban, könnyű móddal lehetne tanítani a népet a 
Vallásra, hogy senki ne tévelyegne, hanem tudná bizo-
nyossan, miben külömböznek a Reformátusok másoktul. 
Vévén ezen két Theologusok az Elector parantsolattyát, 
két Catechismust írtak, de a mellyekbiü az utánn edjet 
tsináltak, mellyet 1562-ben az Electornak bé is mutattak. 
Az Elector pedig, ennek a könyvnek megvizsgálására 
egybe hivatta a maga birodalma alatt lévő nevezetessebb 
Praedikátorokat, kik minek utánna ezt a könyvet helyben 
hagyták és a Szent írással meg egyezőnek találták és 
vallották volna, ugy osztán, az Elector Heidelbergában 
ezt ki nyomtatta 1563-dik esztendőben, németül és deákul; 
az honnan Heidelbergai és Palatina Catechesisnek hivatta-
tik. Tsak hamar pedig az után, majd minden Európai 
nyelvekre fordítván, ki botsáttatott és a Reformáta Eccle-
siákban közönség essen Syinbolicus könyvül bé vétettetett. 

Meg kell vallanunk, hogy mivel a Catechismusokk 
természete szerint, ebben a Catechismusban is az igasság 
igen világossan ki vagyon mondva, azért ezt a külömböző 
vallásúak eleititl fogva gyűlölték és kárhoztatták: mind 
azonáltal a Refonnata Ecclesiák e mellől soha el nem 
állottak; noha e miatt sokszor, sok szomorú dolgokkal 
illettek ; hanem provocaltuk többek között mindenkor 
erre is, mikor valakinek, a maguk vallásokrul, számot 
kivántanak adni. 

E mi hazánkban is, elkezdődvén a Reformatio, ez 
a Catechismus, a Helvetica Confessiorul, Syinbolicus 
könyvnek, jó idején fel vétettetett. Ugyanis 1584-dik 
esztendőben és így 20 esztendővel az után, hogy először 
Heidelbergában ki nyomtattatott, Szárosi Ferencz által 
magyarra is fordíttatott. Az után pedig 1612-ikben Oppen-
heimben, Molnár Alberttiil, a Bibliával edjütt, mint Sym-
bolicus könyv újra ki nyomtattatott; az után pedig a 
Nationalis Synodus, mely egyben gyiilt vala Szathmár 
Németiben, 1646-ban erről a Heidelbergai Catechismus-
rul és a Siderius Catechismussárul, ugy szolt, mint már 
annak előtte bé vett Symbolicus könyvekrül: mint meg 
tettzik annak a Synodusnak conclusiojábul. Vide oonclus. 
2. et. 19= sub littera A. in annexo.1 Mellybül meg 

1 Littera A. — Anno 1646. Nationalis Szathmár Németini 
celebrata definivit, conclusiva 2-da: Ut autem, eo arciore, inter se 
vinculo connecti possent, aequissinmm sanctae Synodo visum est, ut 
publica aliqua Confessio, Apostolice et Helvetice correspodens com-
muni nomine, Latiné et ungarice, breviter concipiatur ; cui publice 
approbatae, ab omnibus concorditer subscribatur; ac praeterea eadem 
ubique Catechesis Heidelbergiensis Palatina retineatur et doceatur. 
Antiqua tamen etiam, illa Ungarica, a p. m. Johanne Siderio 
conscripta, haud quaquam negligenda. 

Item. Conclus. 19_a . — Statuit insuper, ne Studiosis, discendi 
grna in Academias exoticas promovendis prius, a Patronis et 
fautoribus, eorum pecunia, in manus tradatur, qüam expressis 
reversalibns, se se firmiter obstrinxerint, quod nullám, in iis Haereti-

tettzik, hogy a mi eleink, nem vaktába, nem is titkon, 
hanem nyilván és közönséges meg edjezésbül vették fel 
ezt a Heidelbergai Catechismust, mind az Oskolákban, 
mind a Templomokban, a végre, hogy a vallást e szerint 
tanítanák a Tanítók. Ugy is tartották a mi Hazánkban 
is a Reformátusok mindenkor ezt a Catechismust, mind 
eddig, mint valami Enchiridiont Militis Christiani, minden 
különböző vallásúak ellen. Az honnan nem lehetne a 
mi Leikünkön edjet ennél keservessebb sebet ejteni, 
mintha ezt, a mi Atyáinktul, sőt minden Reformata 
Ecclesiaktul közönséges meg edjezésbül bé vétetett 
könyvet valaki a mi kezünkből ki venné. 

Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A duna-almási ref. gyülekezet 

Nagy Kornél csépi lelkészt, — az alsóvadászi reform, 
gyülekezet Antalfi László kassai katonai lelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. 

A dunántúli ref. egyházkerület, a gr. Tisza István 
főgondnok beiktatásával, f. hó 1. és 2. napjain tartott 
rendkívüli közgyűlésén elhatározta, hogy a főgondnok 
székfoglaló beszédjét kinyomatja és minden gyülekezet-
hez megküldi. Szívesen üdvözölték a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjével kitüntetett Nagy Gedeon esperest és a 
komáromi egyházmegye új esperesét, Tóth Kálmánt és 
új gondnokát, Kálmán Rezső főispánt. A püspöki jelen-
téssel kapcsolatban elhatározták, hogy kérni fogják a 
közoktatásügyi kormányt, hogy oly állami iskolákban, a 
hol ref. gyermekek tanulnak, azoknak számarányához 
képest ref. tanítók is alkalmaztassanak. Örvendetes tudo-
másul vették a tanítói és a középiskolai tanítók és taná-
rok állami fizstésrendezését; de kívánták, hogy ezt a 
lelkészek fizetésrendezése is kövesse, 2400 kor. alap-
fizetéssel. A tanítóképezdei tanárok fizetésrendezésére 
vonatkozó miniszteri szabályzatot, mint autonómiába 
ütközőt, nem találták elfogadhatónak. A Baldácsy-bizott-
ságba gr. Tisza Istvánt, a konventre Nagy Lajos espe-
rest, a gazdasági tanácsba Antal Lajost és Kiss József 
esperest küldötték ki. Rendezték a pápai theol. tanárok 
fizetését is, 3600 kor. alapfizetéssel és öt ízben való 
400—400 kor. ötödéves korpótlékkal. 

Küiifirmáczió. A budapesti reform, egyház pesti 
részében 9-én, Áldozócsütörtökön ment végbe az arra 
előkészített fiúgyermekek ünnepélyes konfirmálása. A kon-
firmálók a Kálvin-téri templomban gyűjtettek össze, a 
hol dr. Szabó Aladár lelkész az alkalmi egyházi beszédet, 
Pelri Elek pedig a konfirmácziói beszédet tartotta. 

cam ant Heterodoxam, nominatim autem Socinianain, Arminianani 
et Anabaptisticam doctrinam imbibent; verum Propheticam et 
Apostolicam, qua in Confessione Helvetica, a Catechesi Heidel-
bergensi comprehenditur, sententiam addiscent, eandemque, et 
non aliam quandam reduces facti, domi docebunt. Neque novos 
aliquos ritus, novanique disciplinam in Ecclesias patrias, privato 
suo, vei aliorum quorundam Sociorum ausu, citra Consensum 
publicum invehent; sed in omnibus se se, conformitati Ecclesiarum 
Hungarico-Transsylvanicarum accommodabunt, ministerium sacrum 
legitime ad id vocati atque optinati subibunt. ac morigeros se, 
matris Ecclesiae ülios, gratosque Patronis suis ac fautoribus 
alumnos, pro virili exhibebunt. Quod ni praestiterint, poena, in 
superiore conclusione irrogata, ipsis infligenda. 



A növendékek, ének és imádság után hitvallást és foga-
dást tettek s azután úrvacsorában részesültek. A kon-
firmált fiúkban összesen 201 önálló taggal szaporodott az 
egyház. A leánynövendékek korfirmálásafolyó hó 12-én, 
szintén a Kálvin-téri templomban fog végbemenni, dél-
előtt 10 órakor, a mikor az egyházi és a konfirmncziói 
beszédet Petri Elek lelkész fogja tartani. A konfirmáló 
leányok száma 198. A. budai növendékek konfirmálása 
a Szilágyi Dezső-téri, a zuglói a kőbányai növendékek 
konfirmálása a zuglói, illetve a kőbányai templomban 
ment végbe. 

Az orgonahangversenyek eredménye. A mult 
hónapban a budai Szilágyi DezsŐ-téri és a pesti Kálvin-
téri templomokban megtartott orgonahangversenyek a 
budai templom felszerelési, illetve az V—VII. kerületi 
templom-alap javára összesen 2300 korona jövedelmet 
eredményeztek. 

A róm. kath. kongruarendezés ügyében folyó hó 
7-én püspöki konferenczia volt a fővárosban. A rende-
zéshez évenként 3.800,000 K volna szükséges. Ennek 
mintegy harmadrészét fedezné a vallásalap. Az államra 
esnék belőle mintegy két millió ; míg főpapok, káptalanok, 
prépostságok, apátságok csak félmilliót volnának hajlan-
dók magukra vállalni. íme tehát nagyon szépen indul a 
róm. kath. kongruarendezés. Mindenki járulna hozzá, csak 
azok a nagyobb javadalmazásit stallumok nem, a melyek-
nek pedig maguknak kellene megoldani az egész dolgot. 

Pünkösdi reform, istentiszteletek a fővárosban. 
Első nap. A Kálvin-téri templomban d. e. 10 órakor 
prédikál: Petri Elek, úrvacsorai beszédet mond: Nagy 
Ferencz ; d. u. 3 órakor prédikál: Sebestyén Jenő. Budán, 
a Szilágyi Dezső-téri templomban d. e. 10 órakor prédikál 
és úrvacsorai beszédet mond : Haypál Benő; d. u. 3 óra-
kor prédikál: Dömötör Endre. A kőbányai templomban 
d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorai beszédet mond: 
Böszörményi Jenő ; d. u. 3 órakor prédikál Izsák Ferencz. 
A zuglói templomban d. e. 10 órakor prédikál: Keresztesi 
Samu, úrvacsorai beszédet mond: ifj, Kiss Áron; d. u. 
3 órakor prédikál: Keresztesi Samu. A Rottenbiller-u. 
polg. iskola tornatermében d. e. 10 órakor prédikál és 
úrvacsorai beszédet mond: Kovács Emil; este 6 órakor 
prédikál : Kovács Emil. A VIII. ker. gimnázium torna-
ermébeu (Tavaszmező-u. 17. sz.) d. e. 10 órakor prédikál: 
dr. Szabó Aladár, úrvacsorai beszédet mond: Kováts 
Lajos. A Hold-u. 17. sz. a. skót missziói imateremben 
este l/t7 órakor prédikál Kováts Lajos. A Mester-u. 
prédikál és úrvacsorát oszt: Izsák Ferencz. A svábhegyi 
iskolateremben d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát 
oszt: Bagymássy Gyula. A budafoki áll. leányiskolában 
d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: Arany 
Dénes; d. u. 3 órakor prédikál: Arany Dénes. Az aréna-
úti iskolában d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát 
oszt: Szinok Zoltán. Rákosfalván d. e. 10 órakor pré-
dikál és úrvacsorát oszt: Tóth József. Rákosligeten prédikál 
és úrvacsorát oszt: Nagy Dénes. Második nap. A Kálvin-
téri templomban d. e. 10 órakor prédikál: dr. Szabó 
Aladár; úrvacsorai beszédet m o n d P e t r i Elek; cl. u. 
3 órakor prédikál: Nagy Ferencz. Budán, a Szilágyi 
Dezső-téri templomban d. e. 10 órakor prédikál: Dömötör 
Endre; úrvacsorai beszéde^ mond: ifj. Kiss Áron; d. u. 
3 órakor prédikál: Dömötör Endre. A kőbányai templom-
ban d. e. 10 órakor prédikál: Sebestyén Jenő. A zuglói 
templomban d. e. 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt: 
Keresztesi Samu; d. u. 3 órakor prédikál: Szinok Zoltán. 
A Rottenbiller-u. polg. iskola tornatermében 19 órakor 
prédikál: Tóth József; este 6 órakor prédikál: Kovács 
Emil. A Hold-utczai német templomban d. e. 10 órakor 

magyarul prédikál és úrvacsorát oszt: Forgács Gyula. 
Kőbányán a M. Á. V. munkástelepen d. e. 10 órakor 
prédikál és úrvacsorát oszt: Böszörményi Jenő. 

Reverzális-statisztika. A Sárospataki Ref. Lapok 
f. évi 12-dik száma adja táblázatos kimutatásban a tiszán-
inneni ref. egyházkerületre nézve a vegyesházassági 
reverzálisok nyereség-veszteségszámláját. E szerint meg-
egyezés köttetett Abaujban javunkra 2, veszteségünkre 
18, Alsóborsodban nyereségünkre 41, veszteségünkre 29, 
Alsózemplénben nyereségünkre 16, veszteségünkre 22, 
Felsőborsodban nyereségünkre 8, veszteségünkre 6, Felső-
zemplénben nyereségünkre 5, veszteségünkre 9, Gömör-
ben nyereségünkre 6, veszteségünkre 5, Tornában nyere-
ségünkre 3, veszteségünkre —, Ungban nyereségünkre 
7, veszteségünkre 8. Az összes megegyezések száma 
tehát 185 volt, a melyből nyereségünkre szolgált 88, 
veszteségünkre 97. Veszteség 9. Ezek az adatok azon-
ban, mivel csak azokról az esetekről számolnak be, a 
melyek a lelkészek hivatalos tudomására jutottak, nem 
igen mutatják fel teljes pontossággal a dolgok képét. 
A hivatalos állami statisztika legalább mindig több 
veszteséget mutat ki, mint a mennyiről a lelkészi hiva-
talok beszámolnak. 

I S K O L A . 

Igazgató-választás. A pápai ref. főgimnázium igaz-
gatójává a dunántúli ref. egyházkerületnek legközelebb 
megtartott rendkívüli közgyűlése Faragó Jánost válasz-
totta meg. 

Pályázati eredmény és jelölés. A debreczeni fő-
iskolán újonnan létesített 2 bölcsészeti tanszék közül a 
magyar nyelv- és irodalmi tanszékre 5-en pályáztak, kik 
között a közös tanári kar e hó 1-én tartott gyűlésén a 
következő ajánlati sorrendet állapította meg: 1. dr. Erdélyi 
Lajos, budapesti ref. főgimnáziumi tanár, 2. dr. Gulyás 
István, debreczeni ref. főgimn. tanár, 3. dr. Papp Károly, 
az orsz. nőképzőegyesiilet leány-gimnáziumának tanára, 
4. dr. Gyöngyösi László, beregszászi áll. főgimn. tanár, 
5. dr. Kristóf György, szászvárosi ref. főgimn. tanár. — 
A klasszika-filológiai tanszékre jelentkezett 4 pályázót 
a tanári kar a következő sorrendben ajánlotta : 1. dr. Fiók 
Károly, budapesti ref. főgimn. tanár, 2. dr. Boros Gábor, 
erzsébetvárosi állami főgimn. tanár, 3. dr. Incze Béni, 
kolozsvári ref. főgimn. tanár, 4- dr. Mészáros Ferencz, 
szatmári ref. főgimn. tanár. — A megüresedett főisk. 
orvostanári állásra 3 pályázó közül első helyen dr. Tró-
csányi Bélát, 2-ik helyen dr. Balogh Ernőt, 3-ik helyen 
dr. Széli Kálmánt ajánlja a debreczeni tanári kar. 

Hegedűs Sándor emléke a kolozsvári reform, 
kollégiumon. Néhai Hegedűs Sándor örökösei 20,000 K 
alapítványt juttattak a kolozsvári ref. kollégiumnak, hogy 
az elhunyt emlékét megerősítsék. Az alapítvány rendel-
tetése az lesz, hogy annak kamataival az intézet magyar 
irodalmi és természettudományi tanárai tanulmányaikat 
bővíthessék. — Ugyancsak az intézet birtokába jutott 
adományképen Hegedűs Sándor könyvtárának ama része 
is, a mely Sámi László filozófiai könyvgyűjteményét 
alkotta. 

Az iskolák békenapja, Gróf Apponyi Albert kul-
tuszminiszter elrendelte, hogy az ország minden fokú 
iskolájában minden év május 18-án ünnepélyek rendez-
tessenek, a nemzetközi béke-eszme propagálása végett. 
Ezen a napon az iskolák önképzőkörei és ifjúsági egye-
sületei lesznek hivatva arra, hogy a békeeszméről szól-
janak és a békemozgalom eszközeit és szerveit ismertessék. 



Új gimnázium a fővárosban. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter Kőbányán ú j állami főgimnáziumot 
állít fel, a melynek első és kellő számú jelentkező ese-
tében esetleg már a második osztálya is meg fog nyílni 
a jövő 1907/8.' iskolai év elején. Ezek az osztályok 
egyelőre a VIII. ker. állami főgimnázium párhuzamos 
osztályai gyanánt fognak szerepelni és vezetésükre igaz-
gató-helyettesi minőségben dr. Viszota Gyula VI. ker. 
áll. főgimnáziumi tanárt rendelte ki a miniszter. 

A középiskolai tanárok fizetésrendezése ügyében, 
a tanárok ama részének képviseletében, a mely a fizetés-
rendezésnél a rangosztályokat kívánja megtartani, negy-
ven tagú küldöttség járt f. hó 3-án a kultuszminiszternél 
és Molnár Viktor államtitkárnál. A miniszter válaszában 
hangoztatta, hogy a kérdés megoldását nehezíti ugyan 
a tanárság véleményének ketté oszlása; de jelezte, hogy 
a vélemények gondos ós tárgyilagos mérlegelése után 
a legméltányosabb megoldást fogja keresni. A fizetés-
rendezés ügyében egyébiránt az előmunkálatok már foly-
nak. Az államtitkár azt felelte, hogy elismeri a társaság 
kérésének jogosságát. A tanárok véleménye megoszlott 
ugyan a fizetésrendezós dolgában, de ezzel szemben a 
kormány kebelében osztatlan az a nézet, hogy a tanárság 
helyzetén javítani kell. Hangoztatta a középiskolai okta-
tás nagy nemzeti fontosságát és ez okból a kormány 
részéről oly elintézést igért, a mely a középiskolai tanár-
nak anyagi gondoktól ment és társadalmilag független 
munkálkodást biztosít. 

A népiskolai törvényjavaslatokat f. hó 8-án ós 
10-én tárgyalta a főrendiház. Az állami iskolákra vonat-
kozó javaslat tárgyalásánál Antal Gábor dunántúli ref. 
püspök annak kimondását kívánta, hogy az állami isko-
láknál lehetőleg olyan tanítókat nevezzenek ki, a kik 
egy valláson vannak a tanulók többségével. Ezt a javas-
latot azonban, Wekerle miniszterelnök ama kijelentése 
után, hogy a kormány már eddig is azt az elvet követte, 
a mit Antal Gábor törvénybe kiván iktatni (A gyakorlat 
azonban ennek az elvnek az érvényesülését, a protes-
tánsokat illetőleg, nem igen bizonyítja. Szerk), a főrendi-
ház mellőzte és a javaslatot változatlanul elfogadta. — 
A nem állami iskolákra vonatkozó javaslatnál, a 8-diki 
ülésben csupán püspökök szólaltak fel. Baltik Frigyes 
evang. püspök örömmel fogadta el a javaslatot, Bogda-
novics, Metianu, Pap és Hosszú gör. keleti és gör. kath. 
püspökök azonban ellene mondtak annak, a már ismere-
tes nemzetiségi indokokból. 

EGYESÜLET. 
Beln.issziói gyűlés. A Magyar Evangéliumi Prot. 

Belmissziói Egylet Hajdúböszörményben, a Bocskay-ünne-
pélyek alkalmával a városháza nagytermében, június 2-án 
d. u. 4 órakor összejövetelt és közgyűlést tart a követ-
kező sorrenddel: 1. Ének és ima. 2. Bibliamagyarázat. 
Dr. Szabó Aladár budapesti ref. lelkész. 3. Egy protes-
táns világgyűlés Rómában. (A bibliai vasárnapi iskolák 
konferencziája.) Irta és felolvassa: Takaró Géza, rákos-
palotai ref. segédlelkész. 4. Kónya Gábornak, a magyar 
evangéliumi ifjúsági egyletek utazó titkárának beszéde. 
5. Buzdító beszéd. Gergely Antal, mezőtúri ref. lelkész. 
6. Ének és ima. Az összejövetel után közgyűlés, mely-
nek tárgya: 1. Jelentések. 2. Az alelnöki s titkári állás 
betöltése s a választmány kiegészítése. Közgyűlés után 
választmányi ülés. Vasárnap, június 2-án, reggel fél 8-tól 
fél 9-ig előértekezlet lesz a ref. főgimnázium dísztermé-
ben, melyen rövid bevezető előadás után a tagok és 
érdeklődők kérdéseket tehetnek, esetleges aggod 

nyilváníthatják s a kérdésekre feleletet, felvilágosítást 
nyernek. 

A magyar ev. ker. ifjúsági egyletek nemzeti 
bizottsága Budapesten, a ref. főgimnázium könyvtárter-
mében f. hó 13-án 3 órakor rendes ülést tart, melynek 
tárgyai: 1. Elnöki előterjesztés. 2. Pénztári jelentés. 
3. Az országos gyűlés egybehívása. 4. Az utazó titkár 
előterjesztései. 

A keresztyén ifjúsági egyesületek. Lelkésztársaink 
közül a legtöbben bizonyára érzik, tudják, mily nagy 
felelősség néz ránk az ifjúság lelki és erkölcsi gondozását 
illetőleg. A lelkipásztorkodás legkényesebb és legnehezebb 
feladat a XX-ik században. Az az erkölcsi hatás, mit 
az egyház és a családi tűzhely vallásos melegsége gya-
korolt ezelőtt az ifjúságra, manapság múlófélben van, 
sőt itt-ott egészen megszűnt. Helyét a magára hagyott 
egyéni hajlam, a követelőző önérdek, a világi társulások 
propagandái stb. foglalják el. E kiszámíthatatlan és hova-
tovább erősbödő befolyások az ifjú életének legtöbbször 
oly irányt szabnak, a mely homlokegyenest ellenkezik 
evangéliomi egyházaink szellemével és czéljával. Ily 
körülmények között, akár ifjaink javát tekinthetjük, akár 
az egyház jövőjére gondolunk, arra a sürgető végered-
ményre jutunk, hogy feltétlenül meg kell nyernünk az 
Evangéliomnak az ifjakat, ha el nem akarjuk veszíteni 
a felnőtteket. Ez a fölfogás támasztotta világszerte a ker. 
ifj . egyesületeket. Hazánkban is sok ízben és sok módon 
esett már szó ezen intézményekről. Kevés számú, de lelkes 
hívei 15—20 óv óta ismertetgetik mivoltát, czélját, esz-
közeit. A hosszú úttörő munka ugyan sok bizalmatlan-
ságot megszüntetett, sok félreértést eloszlatott, de még 
mindig a kezdet kezdetén vagyunk. Azonban jogunk van 
remélni a jobb jövőt. Három évvel ezelőtt megalakult a 
két prot. egyház kebelén, az ország különböző pontjairól 
a ker. ifj. egyesületek magyar nemzeti bizottsága. E bizott-
ságot az isteni kegyelem arra segítette, hogy most már 
országos titkári állást szervezhetett, a magyar ker. ifj. 
egyesületek fejlesztése és terjesztése czéljából. Ezen 
nagyjelentőségű állás betöltésénél a bizottság igény-
telenségemnek előlegezte bizalmát. Ezen bizalom és meg-
bízás birtokában tudósítom azokat, a kiket illet, hogy a 
keresztyén ifjúsági egyesületekre vonatkozólag minden 
tudósítással és útbaigazítással bárkinek készséggel szol-
gálatára állok, úgy levélben, mint személyesen addig is, 
míg vidékre mehetek, hivatalomban a hétköznapok dél-
utánján 2 órától 5 ig. Budapest, VIII., Kemény Zsig-
mond-utcza 15. I. em. 10. Kónya Gábor, a ker. ifj. egye-
sületek orsz. titkára. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület, a főváros leg-
előkelőbb hölgyei támogatásával, f. hó 13-án délután, 
bazárral összekötött jótékony nyári mulatságot rendez a 
városligeti Gerbaud-pavillonban és annak kertjében. 
Ozsonna-jegy 2 koronáért kapható Dániel Gábornénál 
(Erszébet-körút 46.) és Szilassy Aladárnénál (Wesselényi-
utcza 71.). 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázat. 
A törökszentmiklósi ref. egyházközségi, egyik lel-

készi állás betöltése végett pályázat hirdettetik. 
Javadalom: 1. Készpénz 2040 kor., benne 400 kor. 

keresztelés!, esketési stólaváltság. 
9 Lelkészi földek, melyeknek adóját az egyház-

fizeti: a) a várostól gyalog öt perez alatt elérhető 



15 kishold á 1160 • öl, jelenlegi haszonbér körülbelül 
40—40 kor. ; b) réti föld 8 kishold á 1137 • öl, haszon-
bére körülbelül 36—36 kor.; c) a város egyik szélénél 
4 kishold = 4215 • öl vetemény alá á 5 fillérért értéke-
síthető, d) a város másik szélénél, a paróchiához igen 
közel, partalji 1030 • Öl veteményföld. 

3. Temetési stóla ötévi átlag szerint 500—530 kor. 
4. Kiadványozási dijak ugyanoly átlag szerint 150 

korona. 
5. Ismétlőiskolai, egyik nembeli növendékeknek 

nov. 1.-től márcz. 15-éig vasárnaponként adandó egy-egy 
hittanóráért 60 kor. 

6. Ipariskolaiaknak szeptembertől május végéig 
adandó ily órákért 80 kor. 

7. Lakás ötszobás, mellékhelyiségekkel, körülbelül 
600 • öl beltelekkel. Az állomás első osztályú, a java-
dalom herésíttetéssel fokozható. 

Kötelességek: 1. Altalános lelkészi, továbbá iskola-
széki, szeretetegyleti, ifjúsági egyleti elnöki teendők 
ellátása. 2. Ismétlőiskolai, ipariskolai vallásoktatás és 
egyik nembeli konfirmandusok előkészítő oktatása. 3. Kül-
határbeli iskolák növendékeinek vallásos oktatására fel-
ügyelés. 

A város a budapest-predeáli vonal mentén 22,000 
lakosú. Felekezeti létszám 9020. Polgári fiú- és leány-
iskola helyben található, 4 osztályos. 

A megválasztandó lelkész a hevesnagykunsági egy-
házmegyei 'gyámintézetnek jogos és kötelezett tagja s 
állomását — a kegyeleti év miatt — 1908. szept 1-én 
foglalhatja el. 

A pályázatok f. évi június 6-áig Oyöry Lajos 
espereshez Kenderesre (Jásznagykunszolnokmegye, posta 
helyben) terjesztendők be. 

Debreczen, 1907. május hó 8-án. 

Kiss Aron, püspök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-

raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítménynek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Az Első Leánykiházasító-Egylet mint szövetkezetnél 
(Gyermek- és életbiztosító-intézet, Budapest, VI., Teréz-
körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban) f. év április havában 
2.032.800 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 
1.654,700 K értékű biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosítási összegek fejében 89,076 K 68 fill. fizettetett 
ki. 1907. január 1-től április 30-ikaig bezárólag 7.817,100 K 
értékű bizosítási ajánlat nyújtatott be és 6.725,500 K 
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 362,763 K 48 fillér és 
az intézet fennállása óta 11.566,009 K 39 fillér fizet-
tetett ki. Az intézet a gyermek- és életbiztosítás minden 
nemével foglalkozik a legolcsóbb feltételek mellett. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni, a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért, eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nál. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

SZT, LUKÁCS-FÜRDO 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

T é l i f ü r d ö k s á r a 

a S Z E N T - L U K A C S - F t I R D O B E N . 
Természetes forró-meleg', kénes for rások, iszapfürdők, iszap 
borogatások, mindennemű thermáli s - fürdő k, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. — C s ú a - , 8tö euny-, 
i d e g - , b ő r b a j o k gyógykezelése és a téli fürdőkúra felől ki-

• merítő prospektust küld ingyen a = = = = = = = 

Szt-Lukács-fiirdö igazgatósága Budapest Budán. 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélktili töl tést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerh. 



A B ó r - é s L í i t h i o n - l a r t a l m ú , t e r m é s z e t e s é s v a s r n e n t e s 

Salvator-forrás 
ki tűnő sikerrel haszná l t a t ik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
b á n t a l m a i n á l és k ö s z v é n y n é l , a c z u k o r b e t e g s é g n é l , az 

e m é s z t é s i és l é l e g z é s i s z e r v e k h u r u t j a i n á l . 
Színné- JApóczi Stilvutorjowáfi-vállalat 

Jindtipe.it, V., 1liidoljrnlepart 8. 

HIRDETÉSEK. 

S i n g e r Co. V a r r ó g é p R é s z v . T á r s . 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza i6. Budapest: VII., Kerepeál-ut 32. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király utcza 52. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Váoz: SzéchéDyi-u. 14 

I KÁLLAI M O T O R T E L E P E 
B u d a p e s t , V I . , N a g y m e z ő - u t c z a 4 3 . 

E z e n c z é g l á b l á n i s -

m e r h e t ő k l e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N G E R v a r r ó -

g é p e k . 

A m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e l l ő 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

A g y ö n y ö r ű h a n g , m e l y e t a v i l á g h í r ű é s e l i s m e r t l e g j o b b g y á r t -
m á n y ú a m e r i k a i r e n d s z e r n e k e l m é s s z e r k e z e t e e l ő v a r á z s o l , 
ö n m a g á n a k z e n g d i c s é r e t e t . 65 í r t t ó l m i n d e n á r b a n k a p h a t ó . 

Első magyar vi l lamos erőre berendezett hangszargyár, 

STOWASSER J • hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szál l í tója. 

B u d a p e s t , I I . , L á n c z h í d - u t c z a 5 . 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- i S fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

H a n g f o k o z ó - g e r e n a a l ^ m c í y 
lugedű, gordonka, beil esztése után 
s kkaí jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe Iiauííl '«»koz<í-!í« r e m l a ja-

vítással 4 frt. 
Kezesség minden egyes hangszernél. 
L e g n a g y o b b g y á r és r a k t á r 

S a j á t t a l á l m á n y ú ( R á k ó c z i) 
t á r o g a t ó ; á l t a l á n o s a n e l i s m e r t 
l e g j o b b , m e l y t ö k é l e t e s s o l o 
h a n g s z e r r é á l t a l a m lcons t ruá l -
t a t o t t . I s k o l á v a l .30 f o r i n t t ó l 

f e l j e b b . 

Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos á rban; kezesség minden 

egyes hangszernél. 
Árjegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, kívánatra bérmentve kül-

detik. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mó-
ri: torok csakis motortelepünköri = 
B u d a p e s t , VI N a g y m e z ő u . 4 3 . 

szá alatt léteznek. 
Tessék a pontos cz ímre ügye ln i ! 

a j á n l j a a l e g m e g b í z h a t ó b b 
é s l e g e g y s z e r ű b b k e z e l é s ű 
v i l l a m o s „ G L Ó R I A " b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
t e i t 3 - 5 évi r é s z l e t f i z t t é s r e . 

A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ria" motort akar venni, az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jótá l lás ki tűnő cséplésért . ^ a « é r t ő C 7 é g h f z . ^ " * > « " * 

H r l a s z n á l t g ö z c s é p l ö - k é s z l e t e k c s e r é b e i s - v é t e t -
= = = = = n e k . — T e s s é k á r l a p o t k i é r n i . — 

Első magyar órafjyár gőzerő 
berendezéssel. 

Torony-órák 
pa lo ta - , v á r o s h á z i , gyá r i , lak-
t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n e s z k ö z l i 

8 V S Ü L L E R J Á N O S 

M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII., Gsömöri-út 50, 
( S a j á t h á z . ) 

K é p e s á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k i n g y e n . 

Kivitel nagyban é s kicsinyben. 

i r o d a b ú t o r , t o r n a s z e r e k g y á r t á s a . 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 

m i n d k é t r e n d s z e r s z e r i n t a l e g o l c s ó b b a n szá l l í t 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 

Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-
telep). 

Tanerőknek s leiké-Á r j e g y z é k i n g y e n 
é s b é r m e n t v e . 

szeknek külön száza-
lékengedmény 

R é s z l e t f i z e t é s e n g e d é l y e z v e . 

Bérmentes s z á l l í t á s az utolsó vasúti 
á l lomásig . 

I s k o l a p a d , 



és Pontos 
l e g j o b b ORAK = 5 e v i — te 

jótállás mellett! te 
te 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é K s z e r e K , 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletf izetésre i s i 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot mi fáj fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 
mi 

Jutányos 
á rak ! 

1 P O L G Á R K A L M A N 
műórás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

mi 
mi 
m: 
mi 
w, 
tó 
^ M M M M M M U M M M M M M M M M M M M U m ^ 

ODEON 
Templomi karok orgona-kísérettel, kará-
csonyi felvételek. Handel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek. 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
E g y e t e m - u t c z a 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

5 . s z á m . 
Kizárólagos 

felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

l á g h í r ü 

FONOTIPIA 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Huss, 
Oresto Luppi stb. leghírneve-
= sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h í i r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Ala.pitta.tott 1861-ben. 

Az 1885. évi k iá l l í t áson «Nagy d íszoklevél" és 
oFerencz - Józse f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi vesz-
p r é m i k iá l l í t á son a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e tv e , azon-

kívül s zámta l an k i t ü n t e t é s és e l i smerés . 
Készí t k s l l emes és t ö m ö r h a n g ú , legiobb és leg-
ú j abb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Kiváltai j av í t á soka t 
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k kész le tben v a n -
n a k . Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k 
jóságá t mi sem b izony í t j a inkább, m i n t a z , h o g y 
a g y á r a lap í tása ó t a 400-ná l t ö b b ú j o r g o n a le t t 

m e g r e n d e l v e és kész í tve . 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen kfHdefik. 

Orgonaépítési rnűintézet 

R i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyóra 

Budapest, TII. , Garay-utcza 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A pár i s i és bécsi v i lágkiál i í l í son k i tünte tve . 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árbai) elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 



a kisebb orgonákat helyettesítik, 
Főképviselője : 

a Magy. Kir. Zene-Akadémia liázi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzétt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
í és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 

r&Él l^á Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
a M f ^ q l f c a l raktára. Specialista vonóshangszerek ké-

szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
r ' l f f kozva m i n d e n 
í cT'i ' H vevő 5 % k e d v e z - M m f 

lü l ményben része- J f f M / L ^ 
M i ffiöilJÍüft9 sü l .— Leghama- m M w m l 

rabban lehet a M M ^ ^ W 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmo-

1 1 nium és Orgona-
S l ^ ^ ^ l iskolából ezen ^ ^ j f ^ v ^ ^ - c ^ 
I I ÍLSE^AIS^^^ h a n g s z e r e n 

szást elsajátítani S ^ ^ S í í ^ ? ^ 
^ Ára 5 .—korona . t j í 

= szobrászok. = 
Első országosan szabadalmazott 
síremlékmű-gyárosok. Úrasztalok, 

keresztelő-medenczék! 
Tervezeteket díj nélkül küldünk. 

Főüzlet, iroda és műterem : 
BUDAPEST,VII. , Rákóczi-űt 90. 
— Alapíttatott 

az 1848. évben. / / 

FENNÁLLF 

Készítünk oltárokat, 

s z ó s z é k e k e t , m i n -

den stylben, jutányos 

Rétay és Benedek H a l á s z H ubert 
BUDAPEST Budapest, IV., Váci-utca 59 szám. $ 

>1/ 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes >|í 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékteritőket ^ 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor- ^ 
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me- ty 
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat ^ 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá- x 
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. ty 

Gyár és iroda: VII ker, Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű ezementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÍJA BUDAPESTEN. 3 8 . 5 4 6 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal 20 kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyolczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e lőf izetés i cs h i rde té s i d í j ak stb. 

in tézendő! ; . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r c z i k k : Pünköst ünnepén. H. I. — Tisza István gróf főgondnoki székfoglaló beszéde. — Tárcza: Pünköst 
ünnepén. Dowby Béla. — K ö n y v i s m e r t e t é s . Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : Végrehajtási utasítás az országos reform, 
lelkészi nyugdíj- és özvegy-árva-gyámintézetről szóló VII. törvénvczikkhez. Sass Béla. — K ü l f ö l d : Angol egyházi élet. 
B. Pap István. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János. — E g y h á z . — 
I sko la . — E g y e s ü l e t . — G y á s z r o v a t . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k . — — H i r d e t é s e k . 

Pünköst ünnepén. 
Ap. cselek.: 1: 8. 

„Veszitek a Szentléleknek erejét" ; „Tanúim 
lesztek e földnek mind végső határáig". Ez a két 
pólusa Jézus ama szavainak, a melyeket a Cselek. 
1 :8 szerint tanítványaihoz intézett, mielőtt vissza-
tért volna Atyjához a mennybe. Az egyik pólusnál 
hangzik a fenséges igéret a Szentlélek erejének 
vételére; a másiknál a parancsolat: legyetek 
tanúim a föld mind végső határáig! 

Az első Pünköst bizonysága az igéret teljese-
désének; az apostolok élete, működése bizonysága 
az elébök szabott kötelesség hűséges betöltésének. 
S az anyaszentegyház, száz milliókra menő tag-
jaival, küzdelmeivel, alkotásaival bizonysága az 
emberi kötelességteljesítés és az isteni segítő kegye-
lem harmóniába olvadása sikereinek. A mit Krisztus 
igért: „Nem hagylak titeket árvákul: megtérek 
ti hozzátok" (Ján. 14:18.), „íme én ti veletek 
vagyok minden napon, a világ végezetéig" (Máté 
28 : 20), teljesedett, s a kötelességüket híven telje-
sítő tanítványok nemcsak bizonyságot tettek az 
Isten Fia felől a világ előtt, de meg is hódították 
azt a világot, a Szentlélek segedelme által. 

Amaz első fenséges Pünköst napjának emlék-
ünnepe újra itt van. Lelkünk előtt elvonulnak 
annak nagy, korszakalkotó eseményei. Vajha ne 
csak elvonulnának, de tanulságaikat is visszahagy-
nák, a mi sokszor csiiggedező lelkünknek erősíté-
sére, lanyha kötelességtudatunk felébresztésére! 

Óh! mert hányszor emelkedik ajkainkon a 
panasznak hangja, látva a külső ellenségeket, a 
melyek anyaszentegyházunkat ostromolják, és a 
belső bajokat, a melyek élete erejét emésztik! 
Szinte kétségbeesve kiáltjuk: hát elhagyta az Úr 
az ő anyaszentegyházát? Pedig nem az Úr hagyta 
el, hanem csak a mi hitünk gyenge, csak a mi 
kötelességtudatunk lanyha. 

Az igéret: „Veletek vagyok", „Veszitek a 
Szentléleknek erejét", ma is érvényes, ma is telje-
sedik, csak mi teljesítsük híven a parancsolatot: 
„Legyetek nékem tanúim!" 

De, fájdalom, a parancsolat teljesítésében 
vagyunk fogyatékosak, a bizonyságtételben bátor-
talanok, s hiányzik körünkből az az „egy akarat" 
is, a mely a tanítványok gyülekezetét eltöltötte az 
első Pünköst napján. Teljesítenők csak kötelessé-
geinket híven, mint teljesítették az apostolok; 
tennénk csak bizonyságot a Krisztus felől oly 
bátran és lelkesen, mint azok tevék; lenne csak 
meg közöttünk az egyakarat, mint megvolt ő kö-
zöttük: akkor vennők bizonyára a Szentlélek erejét, 
és újból meg tudnók hódítani a világot! 

„Én veletek leszek!", — „Legyetek nékem 
tanúim!" — ez a fenséges, biztató igéret, s ez a 
komoly parancsolat töltse el lelkünket a Pünköst 
magasztos ünnepén! Ezek legyenek biztatóink, 
ösztönzőink további munkálkodásunkban, s akkor 
el fog ülni a panasznak hangja, s evangéliomi 
anyaszentegyházunk újra világot újjászülő hata-
lommá válik! H. I. 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fonagy-féle Dustless'-szel porfalanítandúk 
a t ü d ö v é s z terjedtsének meggátlása czéljábál. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
O v i l i i o t l j i i i i l c u t a i ; z a t o l * t ó i . U t a s í t á s o k i n g y e n . 



Tisza Is tván gróf főgondnoki székfoglaló 
beszéde. 

(Befejező közi.) 

Arra azonban, hogy e magasztos hivatást betölt-
hessük, nemcsak s elsősorban nem is anyagi eszközökre 
van szükségünk. Fokozott kötelességek elé állítja, foko-
zott munkásságot kiván ez mindenekelőtt intézeteink 
tanári karátóL Valódi idealizmusnak kell a protestáns 
tanári kart áthatnia. Nem annak a selejtes idealizmus-
nak, a mely szép jelszavak hirdetésében merül ki, ha-
nem a komoly férfi nemes idealizmusának, a melynek 
lényegét abban keresem, hogy mélyebben, szigorúbban 
fogjuk fel saját kötelességünket s hogy azok becsületes 
teljesítésére konczentráljuk és feszítsük meg eszünket, 
szívünket, lelkünket, egész valónknak legjavát. De ered-
ménytelen lesz a tanári kar munkálkodása, ha abban 
a társadalom részéről támogatásban nem részesül. Az 
élethivatás s a reánk váró kötelességek komolyabb, 
ideálisabb felfogásának át kell az egész társadalmat 
hatnia. A szülői házban kell olyan benyomásokat nyernie 
a gyermeknek, a melyek őt kötelességeinek komoly 
teljesítésére szorítsák az iskolában is. Csak a szülő 
értetheti meg azt vele, hogy a tanulás czélja nemcsak 
az, hogy jól-rosszul megszerezzünk valamely formális 
kvalifikácziót, hanem kötelességünk Isten és ember 
iránt alaposan kiművelni egész lelkünket, megedzeni 
szellemi és erkölcsi fegyverzetünket, hogy azután kilépve 
az életbe, értékes tényezői lehessünk az emberi társa-
dalomnak. 

Csakis egy ilyen generáczió, mely ilyen felfogással 
látogatja az iskolát, ilyen munka gyümölcseivel meg-
rakodva lép ki abból az életbe, birkózhatik meg azokkal 
a feladatokkal, a melyeket a modern társadalmi élet 
számtalan veszélye, szenvedése, kínzó bizonytalansága 
állít az emberiség elé. Elpusztultak azok a régi keretek, 
a melyek békói voltak a haladásnak, de egyúttal bizo-
nyos pontig nyugvópontjai, támaszai voltak a gazdasági 
exisztencziáknak. Elsöpörvék a gazdasági verseny korlátai, 
kifejlődik az a maga egész kíméletlenségében, elpusztítva 
sokakat, felragadva s gyors vagyonhoz juttatva másokat 
és nehéz bizonytalan küzdelemre utalva a társadalom 
nagy tömegét. A gyors vagyonszerzés óriási mérvben 
csigázza fel élv-vágyát nemcsak a hirtelen gazdaggá 
lett szerencséseknek, hanem mindazokét is, kik ezek 
szerencséjét irigy szemmel szemlélik. Előtérbe lép a 
materiális világnézlet, az anyagi javak, a testi élvezetek 
utáni vak hajsza, felkavarva a társadalom egész szellemi 
világát, egész lelki békéjét. A tömegeket sorsukkal való 
elégedetlenség, a meggazdagodás utáni vágy s a szeren-
csésebbek iránt gyűlölet ragadja meg. A társadalom ezen 
lelki állapotában nagyobb szükség van a vallásra, mint 
volt bármikor a múltban. A lelkipásztor nem hagyhatja 
magára nyáját e megrázkódtatások között; az emberiség 
kevésbbé nélkülözheti, mint valaha, a vallásnak tisztító, 
nemesítő, erőt és lelki békét adó segítségét; Isten szol-

gájának állást kell foglalnia a társadalmat oly mélyen 
megrázkódtató törekvésekkel szemben. 

Jézus vallása a szegény ember vallása. Mindaz, a 
mi valóban a szegény ember javára történik, mindaz, a 
mi az emberi méltóságot a szegény emberben is elismeri 
s őt emberhez méltó életviszonyok közé juttatni törek-
szik, jézusi dolog, Jézus szolgáinak rokonszenvére, támo-
gatására számíthat. 

De Jézus vallása a szeretet vallása. A jézusi sze-
retet és az osztálygyűlölet áthidalhatatlan ellentétben 
állanak egymással. A szeretet hirdetői és az osztály-
gyűlölet apostolai között kiegyenlíthetetlen az ellentét. 
És Jézus vallása azt tanítja nekünk, hogy az emberi 
boldogságot nem a materiális élvezetekben, nem az 
anyagi javakban, hanem az emberi lélek magasztosabb, 
nemesebb, tisztább örömeiben kell keresnünk. Ez a fel-
fogás azzal a materialisztikus világnézlettel, mely a 
szoczializmus alapkövét képezi, kiegyenlíthetetlen ellen-
tétben áll. Nem közönyösség ez az anyagi viszonyokkal 
szemben. Rút hipokrizis volna egy pár fenkölt frázissal 
térni napirendre a néptömegek anyagi helyzetének javítá-
sára irányuló jogosult törekvései felett. Meg kell becsülnünk 
a megélhetés anyagi eszközeit, mint minden magasabb és 
nemesebb élvezet nélkülözhetletén előfeltételét; köteles-
ségünk megszerezni magunknak és embertársainknak azon 
anyagi eszközöket, a melyek nélkül nem folytathatunk 
emberhez illő exisztencziát, nem teljesíthetjük hozzá-
tartozóink iránti legelemibb kötelességeinket. Kegyetlen 
gúny közjólétről beszélni, míg embertársaink nagy tömege 
a nyomor határain tengődik. Jogosult, indokolt, mind-
nyájunk rokonszenvére méltó az a törekvés, hogy a 
tömegek jogos gazdasági érdeke a társadalom gazdasági 
harczában érvényesüljön. De e törekvések gyűlöletes és 
veszélyes élét el kell hogy vegye a valóban krisztusi 
felfogás, mely felebarátot, testvért lát azokban is, kik 
a gazdasági érdekharczban ellenfélként állanak velünk 
szemben ; a szeretet munkájának folynia kell a gazdasági 
harcz küzdelmei között is és át kell hatnia annak a 
tudatnak a társadalom minden rétegét, hogy az anyagi 
javak nélkülözhetetlen szükséges eszközök, de csak 
eszközei a boldogságnak, ennek lényegét nem az élv-
hajhászat, hanem a szeretet, a szeretet érzése, viszonzása, 
gyakorlása adja meg. A hol Isten és szeretet van jelen, 
ott valódi boldogság honol palotában és kunyhóban egy-
aránt. És üres káprázat minden fény és pompa, sivár 
az élet szeretet nélkül a legfényesebb palotában is. Ezt 
a tanítást kell az egyháznak belevinnie a társadalom 
gondolkozásába, ez igazságot kell hirdetnie szegénynek 
és gazdagnak egyaránt. Gazdag? Hát bármilyen külö-
nösnek tessék is, nézzünk körül: ebben a mai, vagyon 
és élvek után rohanó társadalomban van-e igazán gazdag 
ember? Van-e olyan ember, ki meg volna anyagi hely-
zetével elégedve ? Van-e olyan, ki gyűlölködést, irigy-
séget, elégedetlenséget ne érezne mások nagyobb vagyo-
nának, nagyobb fényűzésének láttára, a kinek számtalan 
kellemetlen érzést ne okozna az, hogy egyik vagy másik 



vágyát anyagi erő hiányában nem teljesítheti? Nagyon 
kevés gazdag ember van a mai társadalomban; mert 
gazdag ember csak az, a kinek igénye vagyonánál 
kevesebb, a ki minden kellemetlen érzés nélkül tud 
olyan vágyairól lemondani, a melyeknek kielégítésére 
anyagi ereje elégtelen. 

És ezt a felfogást csak az igaz 
keresztyén világnézet olthatja az emberiségbe, a mely 
élő tiltakozás az anyagi javak túlbecsülése ellen, a mely 
nap-nap után kell hogy hirdesse, hogy botor az az 
ember, a ki a vagyon ós 'élv utáni szilaj versenyfutásban 
elrohan az igazi boldogság legszebb életörömei mellett. 

A keresztyén felfogásnak, a keresztyén világnézet-
nek kell továbbá megvédelmeznie az emberiséget egy 
másik nagy veszélytől : a modern álkultura és annak 
minden fattyúhajtása ellen; az ellen a nevetséges törekvés 
ellen, hogy az emberi ész segélyével fejtsünk meg minden 
tüneményt, hogy kigúnyoljunk s eldobjunk magunktól-
mindent, mit dialektikánk gyarló eszközeivel meg nem 
fejthetünk, fellázadjunk az erkölcs azon örökös igazságai 
ellen, a melyek több-kevesebb sárral keverve be vannak 
oltva minden ember- lelkébe ; ez az emberiség dekadens 
időszakait jellemző morális anarchiának szánalmas mar-
talékává teszi az emberiséget. A pusztulás, züllés ez 
utján fel kell tartóztatnunk az emberiséget ; nem a sötét-
ség, nem az emberi tekintély, de az igazság, az igazi 
tudás fegyvereivel. Az igazi tudással, a mely beigazolja 
azt, hogy a mi elménk nyomorúságos gyenge eszköz 
arra, hogy azzal az élet nagy problémáit megfejthessük; 
hogy a dolgok mélyére való minden őszinte törekvés az 
emberi ész véghatárához j u t ; hogy üres fantazmagória, 
tudákos mezbe öltöztetett dajka-mese az úgynevezett 
bölcsészek minden világnézete ; hogy a magára hagyatott 
emberi ész reménytelen útvesztőbe visz, a melyből csak 
a lelkünkbe oltott örök erkölcsi igazságok belső sugalata 
vezethet erőt, bókét, nyugalmat adó világnézet biztos 
révpartjába. 

És végül az igaz keresztyén szellem védhet meg 
bennünket a felekezeti türelmetlenségnek újult erővel 
kitörő veszélyeitől. Nem akarom e veszélyeket túlbecsülni. 
Nem hiszem, hogy azok visszaidézhessék régmúlt idők 
sötét korszakát, de igen is nagy veszélyt látok bennök 
azért, mert az igaz vallásosságnak, a vallás és felvilágo-
sodottság közötti összhangnak legveszélyesebb ellenségei. 
A felekezetiességnek, a klerikálizmusnak ellenünk irá-
nyuló törekvéseivel meg kell küzdenünk. De vigyázzunk : 
ragályos betegséggel állunk szemben; oly akczióval, a 
mely könnyen szülhet hasonló természetű ellenakcziót-
A mi küzdelmünknek, a mi ellenállásunknak nem szabad 
felekezeti alapra helyezkednie. Nekünk nem szabad 

hasonló felekezeti elfogultságra ragadtatnunk magunkat. 
A mi ügyünk nem egy felekezeté: az egész felvilágosodott 
társadalom közös ügye az, s a mi helyünk, a mint a múlt-
ban volt, úgy jelenleg is az egész felvilágosodott magyar 
közvélemény egyesült táborában van. Ha onnan kiragad-
tatjuk, eltolatjuk magunkat, nem erősítjük, de gyengítjük 
az ellenállási erőt. Hiszen lehetetlen, hogy róm. kath. 
honfitársaink nagy zöme is be ne lássa, jnennyire árt a 
vallás igazi nagy érdekeinek a felekezetek közötti tor-
zsalkodás. Ennek láttára Bizáncz jut az ember eszébe. 
Bizáncz, a melynek utczáit theologusok veszekedése töl-
tötte be, a midőn barbár hordák döngették a város 
kapuit, Hát vájjon a hitetlenség, az erkölcsi anarchia 
barbár hordái nincsenek-e most is a keresztyénség kapui 
előtt ? Vájjon nem ott van-e a közös ellenség, a kivel 
szemben egyesült munkával kellene felhasználnunk mind-
nyájunk erejét? Vájjon nem Krisztus ellen fordulunk-e, 
midőn egymás elleni küzdelemben fecséreljük el azt az 
erőt, a melynek minden porczikájára az emberiség lelki 
javára irányuló építő munkának olyan szüksége van ? 
Nemes lelkek fel-feltámadó ábrándja az egy akol és egy 
pásztor felé való törekvés. A szó szoros értelmében soha 
meg nem valósulhat az. Az emberiség vallásos meg-
győződését hiába1 próbáljuk bárminő erőlködéssel meg-
alkotott kompromisszum dogmatikus rendszerének spanyol-
csizmájába beleszorítani. De igenis megvalósulhat az egy 
akol és egy pásztor fogalma a szónak sokkal nemesebb, 
sokkal tisztább értelmében, ha egyik felekezet testvérét 
látja a másikban, ha munkatársaknak, bajtársaknak 
érezzük magunkat ugyanazon nagy és szent ügy szolgá-
latában s egész erőnket közös hivatásunk lehetőleg 
tökéletes betöltésére fordítjuk. 

Óriási munka vár reánk, főtisztelendő közgyűlés, 
anyagi és szellemi téren, az emberi élet minden vonat-
kozásaiban. E munkában a lelkészi kart nem hagyhatjuk 
magára és a lelkészi karnak nem szabad magát izolálnia. 
Hallottuk ma is, hogy egyetemes papság vagyunk. Annak 
is kell éreznünk magunkat, s ez érzületnek kell egész 
életünkben, egész működésünkben kifejezésre jutnia. De 
hogy ezt tehessük, élő hitre van szükségünk. Élő hitre, 
a mely nem konvenczionális formaságnak tekinti a vallá-
sosságot, nem is a dogmákhoz való gépies ragaszkodás-
ból áll, de bensőnkből fakadó és egész lényünket átható, 
minden cselekedetünket irányító'élő erő, a mely Jézus 
tanítása nyomán keresi és megtalálja Istent, az örök 
igazság és örök szeretet, az örök jóság és örök irgalom 
Istenét, a kivel szemben gyarló, hitvány porszem az 
ember, a ki nélkül szánalmas vergődés, vanitatum vanitas 
minden emberi erőlködés. 0 előtte kell magunkat igazán 

Gavora és Hausner Egyházfelszerelő és oltárépítő mű-
intézet. Úrasztalterítők, kelyhek, 

borkancsók gyártása. 

Budapest, IV., Váczi~utcza 41. 



őszintén megalázni, de csakis ő előtte. Ez ment meg 
az elbizakodottság, a kevélység bűnétől, de ez tesz erőssé 
minden emberi hatalommal, függetlenné minden világi 
tekintettel szemben. Ez biztosítja lelkünk egyensúlyát, 
békéjét az élet küzdelmei és megpróbáltatásai között és 
ez ad fegyvert kezünkbe legveszedelmesebb ellenségeink, 
saját vágyaink, indulataink, szenvedélyeink leküzdésére. 
Ez élő hit vezette őseinket, ez tette őket nagy tettekre 
képesekké, ez adott nekik erőt a néma szenvedés keser-
ves korszakában is. Ez élő hitre van nekünk is szüksé-
günk, hogy a mai megváltozott viszonyok között, más 
nehézségek, más veszélyek között hivatásunk magaslatán 
maradhassunk; és ebben a reám nézve ünnepélyes pillanat-
ban, a midőn hivatalomat elfoglalom, arra kérem Istent, 
hogy ezt az élő hitet élessze, fejlessze, erősítse mind-
nyájunkban ! 

TÁRCZA. 

Pünkös t 
Minden hivő ajkon 
Zendüljön az ének, 
A magasság-mélység 
Örök Istenének ! . . . 
Suhogó szárnyakon 
Jövel hozzánk . . j öve l . . 
Égi kegyelmeddel, 
Szent Lélek Úr Isten! 

Fehér galambképen 
Szállj le minden házra; 
Gazdagok, szegények 
Legyenek megáldva! 
Hogy ez a szent ünnep 
Épen úgy, mint régen, 
Álljon örök fényben 
Szent Lélek Ur Isten f 

ünnepén. 
Ihlesd meg a lelkek 
Sötét-zord világát, 
Űzd ki a szívekből 
A tagadást, ármányt! . . 
És a kik Te hozzád 
Kegyelemért jönnek, 
Nyerjék meg azt tőled, 
Szent Lélek Úr Isten ! 

Szomorodott szívek 
Vigasztaló lelke, 
A mi bűnös éltünk 
Kárhozatba vetne, 
Ha Te el nem jönnél 
Égi kegyelmeddel, 
Szerető lelkeddel, 
Szent Lélek Úr Isten! 

Csodálatos erőd 
Ámulatba ejtsen. 
Ne legyen itt élő, 
A ki elfelejtsen! . . 
Suhogó szárnyakon 
Jövel hozzánk . . jövel 
Égi kegyelmeddel, 
Szent Lélek Úr Isten ! 

Domby Béla. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Debreczeni lelkészi t á r . Szerkesztette: S. Szabó József, 
fölszentelt lelkész, debreczeni kollégiumi tanár. Ára kötve 10 korona. 
Debreczen, 1906. 

II. 

Az alkalmi beszédek csoportja valóban változatos, 
jóformán minden elgondolható vagy előforduló esetre 
találunk ott beszédet, sőt itt-ott ugyanazon alkalomra 
kettőt is. 

A csoportot itt is Dobos János hagyatékából: „Az 
önmérséklés" (farsangi) és : „A Jézus által találunk 
nyugodalmat" (böjti) czímű beszédek nyitják meg. Mind-
kettő szép, tartalmas, különösen az előbbi, melyben az 
emberi indulatokat, a földi gyönyörök, világi javak gyűj-
tését s a fájdalmak ós szenvedések közötti önmérséklést 
festi az életből vett képek, példák színezésével, hatásosan, 
békítően, mindig építő erővel. Általában nem vagyok 
barátja a moralizáló beszédeknek, de az ilyen beszédek, 
különösen ma, a mikor az erkölcsi törvények tisztelete 
és megtartása szünőfélben van, a mikor az erkölcsök 
nemcsak lazulnak, hanem itt és ott teljes felbomlásban 
állanak előttünk, nagyon szükségesek. Szükséges, hogy 
a vallás hit- és erkölcsi tételeit és törvényeit necsak a 
hallgatók tetszését keresve állítsuk azok elé, hanem az 
ótestamentomi próféták mennydörgő szavaival, a bűnt 
büntető és megemésztő tüzével is ébresztgessük és tisz-
togassuk a hallgatók alvó lelknsmeretét s bűnökkel 
megrakott szívét. 

Madarász Imrének: „A Bárány menyegzőjére hívot-
tak boldogsága" (úrvacsorai) czímű beszéde szintén jó 
és tartalmas. Hogy miben áll az elhívottak boldogsága ? 
Abban, hogy keresztyének és mint ilyenek, a Krisztussal 
benső összeköttetésben állanak. Különösen a Krisztussal 
való egyesülést fejtegeti szépen, meggyőzően. 

Kiss Ferencz: „A hű sáfárkodás" cz. két beszéde 
(iskolai vizsgálatkor) ügyes, gyakorlati, jó tanítás, melyek-
ben az oktatás és különösen a Krisztus szellemében való 
nevelés fontosságát, az emberi élet magasztos czólját 
tárja egyszerűen a hallgatók elé. 

Gulyás Benőnek, a nemrég elhalt mezőcsáti pap-
nak : „Térjetek meg" (őszi bűnbánati) beszéde egyike a 
legszebbeknek az egész alkalmi beszédek csoportjá-
ban. Mintha szerzője érezte volna az ő elmúlásának 
idejét: oly szépen, sok helyen költői emelkedettséggel 
rajzolja a természet hervadását s az emberi életnek 
sírjához közeledését! Mintha könnytől homályosulna el 
a két szemeT ha saját életfolyására gondol ; mintha 
bánatos sóhajtás támadna lelkében: „Istenem, Istenem, 
hogy hervad el minden !" „Mint a ruha, megavulnak!" így 
közelítek én is a sír felé, melyet az élők ásnak a holtak-
nak ; így hajlik alá napom, alá az alkonyra, s életem, 
mint a levegőben úszó szálacska, megy, megy, míg 
koporsóm deszkájában meg nem ütközik. S míg az el-
múláson elmereng, úgy tetszik, mintha minden, ágától 



elszakadó lomb ezt suttogná neki valami félelmes han-
gon: „Térjetek meg!" 

„Mily szép a föld tavasszal, mikor mint egy tün-
dér, magára ölti harmatos ékességét, az ébredő természet 
fakadó bűbáját I Ilyen szép volt az ember is erkölcsileg, 
mikor kikerült a teremtő kezéből . . . s csak „kevéssel 
volt kisebb az angyaloknál" . . . „De a szivnek az a 
fényes tündérvilága, melyet az édesanya a gyermekkor-
ban az angyalokkal népesítet be, lassanként elhomályosul; 
az angyalok egyenként elszállanak belőle; mind jobban-
jobban eltaszítjuk azt a jóságos istenkezet, mely oly 
biztosan vezetett addig a vétek örvényei fölött. A gonoszra 
hívogató s hajtó szenvedélyek egymás után felkelnek, 
s a belénk csepegtetett szülei sok jó tanácsot útszélre 
szórják." Küzdelem a bűnnel, a gyötrődés azok között, 
majd a szabadulás Krisztus által, az egész egy szép, a 
halállal is kibékítő, építő beszéd. 

A hazafias beszédek: „A hazaszeretet: keresztyén 
erény" Soltész Elemértől, „Jézus könnyei" dr. Székely 
Józseftől (mindkettő márcz. 15-én); „Dies irae, dies illa" 
Csécsi Imrétől (okt. 6-án), mind szépek és tartalmasak, 
különösen Székelyé, melyben nemcsak a múltnak, hanem 
a jelennek bűneit is ostorozza, melyeknek elhagyásával 
remélhetünk egy jobb és boldogabb kort, „mely után 
buzgó imádság epedez százezrek ajakán". 

Az alkalmi beszédek között vannak még reformácziói, 
templomszentelési, orgonaavatási, lelkészválasztáskor, uj 
harangok beszerzésekor tartandó beszédek, melyek mint 
alkalmi beszédek több-kevesebb értékkel bár, de mégis 
az istenországa megvalósítására szolgálnak. Ismétlem : én 
minél kevesebb ilyen alkalmi beszédet vennék be a 
gyűjteménybe. 

A gyűjteményben van két keresztelési beszéd, 
melyeknek elseje (Palmer után) oly gyenge, semmit-
mondó, hogy csodálkozom: ugyan miért vétetett föl e 
kötetbe ? A másik beszéd Madarász Imrétől szép, költői 
hasonlatokkal és nyelvezettel; de ebből is hiányzik a 
keresztelés, illetve a keresztség dogmatikai jelentősége. 
Pedig a keresztségnél, ép úgy, mint az úrvacsoránál, maga 
Krisztus szabja meg, hogy miről kell és mit kell beszél-
nünk, t. i. a szereztetési igéket magyaráznunk. Szavak-
nak, költői képeknek összeállítása az ilyen alkalomnál 
csak zengő érez és pengő czimbalom, melyek nem hat-
nak építő erővel, s ép azért mit sem érnek. 

A konfirmácziói, úrvacsorai és esketési beszédek, 
(a koníirmáczióiak egyike a franczia ref. liturgia nyomán), 
általában jók, használható beszédek. 

A gyászbeszédek és imák mind jól ismert nevű 
emberek tolla alól kerül ki, milyenek: Garzó Gyula, 
Lévay Lajos, Dombi Lajos, Szabó József, Szalóczy Pál, 
s ép azért e beszédek, a hely és viszonyok tekintetbe-
vételével s itt-ott némi módosítással, változtatással siker-
rel használhatók. 

Két példa a vallásos összejövetelek vezetésére • 
Az igaz vallásosságról és Az isteni gondviselésről, Csiky 
Lajos theol. akad. tanártól. Tekintettel arra, hogy a 

belmisszió kezd már terjedni egyházunkban is, melytől 
pedig csak nem rég is oly idegesen fordultak el : czél-
szerűnek tartanám több ily irányító beszéd közlését. Ha 
példa van előttünk, könnyebben elhatározzuk magunkat 
valaminek a követésére. Csiky beszédei jó példák! 

A halotti és alkalmi imádságok között vannak 
olyanok is, melyeket én az imádság neve alatt nem hoz-
nék nyilvánosságra. Az imádságok írásánál még a nagy 
emberek is botlanak, olyan elemeket vivén azokba, 
melyeknek az imádságban semmi helye nincsen. 

A különfélékben: „Az írás szava a gazdagokról és 
szegényekről", hollandusból fordította dr. Nagy Zsigmond, 
debreczeni tanár, szép és értékes elmélkedés. 

A gazdagság és szegénység közötti ellentétet, sőt 
háborúskodást a Krisztus evangeliomának, a szeretetnek 
lelkével megszüntetni, a gazdag és szegény között békét, 
harmóniát teremteni: ez czélja az elmélkedésnek. És e 
czél érdekében igazán értékes elmélkedés. 

Midőn végére jutottam a 628 oldalos könyvnek, 
sajnálatomnak adok kifejezést, hogy annak tartalmával 
részletesebben nem foglalkozhattam ; de a mennyire lehe-
tett, feltüntettem annak előnyeit, de itt-ott rámutattam 
fogyatékosságára is. 

Végszavam az érdemes szerkesztőhöz: legyen még 
szigorúbb a bírálatban s ne engedjen tért olyan beszé-
deknek, melyek irodalmi színvonalon nem állanak. 

Egyházunknak akkor szolgái igazán, ha a papság-
nak olyan, külsőleg szép, belsőleg tartalmas beszédeket 
nyújt, a melyek valóban emelésére szolgálnak a vallás-
erkölcsi életnek 1 

Keresztesi Samu. 

BELFÖLD 

Végrehajtási utasítás az országos reform, 
lelkészi nyugdíj- és özvegy-árva-gyám-

intézetről szóló VII. törvényezikkhez. 
A lelkészi nyugdíj- és gyámintézet szervezését a 

törv. 30. §-ában ráruházott jognál fogva a kihirdetés 
után azonnal megkezdi az egyetemes konvent. E vég-
ből elrendeli, hogy a nyugdíjtörvény életbeléptetéséhez 
szükséges előmunkálatokat már a folyó 1907. évben 
megkezdjék a törvényben megjelölt személyek és tes-
tületek ; hogy a járulékok és tagdíjak befizetése már 
az 1908-ik évtől megkezdődjék, noha a nyugdíjazás a 
törvény rendelése szerint (5. §.) csak hat év elteltével, 
tehát 1914. január 1-én veszi kezdetét; de az özvegyek 
és árvák ellátását ez alatt az idő alatt is a jelenleg 
működő országos ref. lelkészi özvegy-árva-gyámintézet 
alapszabályaiban, illetőleg a törvény 19—25. §-aiban 
megállapított módozatok szerint teljesíti. 

Az életbeléptetés megkezdésére az egyetemes kon-
vent a következő utasítást állapítja meg. 



1. Az egyetemes konvent még a jelen ülésszak folya-
mán megválasztja (Törv. 11. §.) az intézetnek öt tagból 
és az előadóból álló végrehajtó-bizottságát. 

2. A nyugdíj- és gyámintézeti végrehajtó-bizottság 
sürgősen elkészíti az összeíráshoz szükséges táblázatos 
tagsági ív űrlapját, melyre a belépésre kötelezett és 
jogosított tisztviselők nevét, születésük pontos idejét, 
tagságuk minőségét (kötelezett, vagy jogosított tag), fele-
ségük és segélyezési korban levő gyermekeik nevét, 
valamint a tisztviselők szolgálati helyét, á l lásai hiva-
talosan megállapított javadalmát, beszámítható szolgálati 
idejét; továbbá az állásfentartó testületek nevét egyház-
megyénkint össze kell írni. A tagsági iveket kellő számú 
példányban legkésőbb f. évi június l - ig küldje meg a 
végrehajtó-bizottság előadója az espereseknek. 

3. Az egyházmegyék még a f. évi közgyűlésükön 
válasszák meg a törvénykövetelte (Törv. 11. §.) nyug-
díjbizottságukat és az ügykezeléskivánta pénzkezelőjüket, 
hogy ezek az előmunkálatok végzésében az esperesek-
nek segítségére legyenek. 

4. Az egyházmegyék közgyűlési végzéssel hívják 
föl a belépésre kötelezett tisztviselők állását fentartó 
gyülekezeteket, hogy az általuk fentartott rendes állások 
törzsfizetésének 2 % - á t ; m i n t állandó évi járulékot már 
az 1908. évtől kezdve, állandóan vegyék föl a költség-
vetésükbe és minden évben szeptember l- ig küldjék be 
az egyházmegyei pénzkezelőhöz. A belépésre jogosított 
tisztviselők állását fentartó testületeket pedig szólítsák 
föl az esperesek, hogy a törvény 2. és 26. §-a értelmé-
ben nyilatkozzanak, hajlandók-e az általuk fentartott 
állás után a 2 % " o s évi járulék állandó fizetését el-
vállalni. 

5. Az esperesek mindjárt a nyugdíj- és gyámintézet 
életbeléptetését elrendelő végrehajtási utasítás vétele 
után a törvény, az ügyrend és ez utasítás egyidejű 
megküldése mellett, körlevélben hívják föl egyházmegyé-
jüknek belépésre kötelezett és jogosított (Törv. 2. és 6. 
§-ai) összes tisztviselőit arra, hogy a belépéshez szük-
séges összes okmányokat sürgősen szerezzék be s a 
törvény által (Törv. 7. és 8- §-ai) a belépés előtt meg-
követelt nyilatkozatokat készítsék el, nevezetesen: 

a) A kötelezett és jogosított tisztviselők nevük, 
születési idejök, házasságuk s az utasítás 2. pontjában 
követelt egyéb családi körülményeik igazolására és össze-
írhatása végett szerezzék be családi értesítőjüket. 

A 65. évet betöltött tisztviselő nyilatkozzék, hogy 
be akar-e lépni a nyugdíjintézetbe s ha igen, állítson 
ki kötelezvényt arról, hogy a törvény 7- §-ában meg-
követelt utánfizetéseket kész legalább jöt év alatt tel-
jesíteni. 

b) A belépésre kötelezett tisztviselők rendes szol-
gálati idejük igazolhatása végett szerezzék be szolgálati 
bizonyítványukat; a belépésre jogosított tisztviselők ki-
nevezési okmányuk, szolgálati bizonyítványuk, válasz-
tásukat megerősítő szabályszerű jegyzőkönyvi kivonat 
által igazolják rendes szolgálatuk idejét, 

c) A belépésre kötelezett olyan tisztviselők, a kik 
már tagjai a gyámintézetnek, nyilatkoztassák ki írásban, 
hogy a pótló befizetések tekintetében kivánnak-e a tör-
vény nyújtotta (Törv. 26. §.• 1. pont 4. bekezdés) öt évi 
részletfizetés kedvezményével élni, vagy ha nem, mely 
rövidebb idő alatt akarják az utánfizetéseket teljesíteni. 

d) A belépésre jogosított tisztviselők hivatalos bizo-
nyítvánnyal igazolják, hogy mennyi a törzsfizéfésük s 
hogy az állásukat fentartó testület elvállalja-e a törvény-
szerű 2°/ 0-os évi járulék állandó beszolgáltatását ; ha a 
fentartó testület hivatalos nyilatkozatban nem vállalja, 
akkor a tisztviselő állítson ki kötelező nyilatkozatot, hogy 
a fentartó testület helyett ő fogja fizetni a 2 % - o s évi 
járulékot is. (Törv. 6'. §. 2. bekezdés.) 

é) A ki ideiglenes szolgálatban töltött éveit is be 
akarja számíttatni (Törv. 8. §. 2. bekezdés), szerezze 
be az ideiglenes szolgálatát igazoló okmányait is és adjon 
kötelező nyilatkozatot," hogy a pótló fizetni valókat öt 
év alatt, vagy mely rövidebb idő alatt fogja teljesíteni. 

MindeZen igazoló okmányokat és kötelező nyilat-
kozatokat a belépésre kötelezett és jogosított tisztviselők 
1907 augusztus l-ig kötelesek illetékes esperesükhöz 
beszolgáltatni. Az okmányok és nyilatkozatok beszolgál-
tatásának megtagadása fegyelmi vétséget képez. 

6. A beérkezett okmányokat és nyilatkozatokat az 
esperes, a pénzkezelők és a nyugdíjbizottsági tagok 
közreműködésével, a törvény rendelései szerint (Törv. 
6—9. §-ai), minden egyes felveendő tagra nézve pon-
tosan átvizsgálja, az esetleg hiányzókat pótoltatja, a 
nem kielégítőket helyesbítteti; egyszóval: a törvény ren-
delkezései szerint és a tagsági ív rovátjai szempontjá-
ból a felveendő tagok összes adatait megállapítja. 

7. Az adatok helyességének megállapítása után az 
esperes, a pénzkezelő és nyugdíjbizottsági tagok közre-
működésével, az összeírást végezteti, azaz a tagsági 
ív megfelelő rovatába az igazolt adatokat bejegyezteti, 
az igazoló okmányokat és nyilatkozatokat a tagok sor-
száma szerint rendezteti s azután a két példányban ki-
töltött tagsági ivet a maga és a közreműködők aláírásával 
s az esperesi pecséttel hitelesítve, Összes mellékleteivel 
együtt folyó évi október 15-ig a végrehajtó-bizottsághoz 
felterjeszti. 

8. Az egyházmegyéktől felterjesztett tagsági íveket 
a végrehajtó-bizottság, a törvényszerű kellékek tekin-
tetéből, először a bizottsági előadóval felülvizsgáltatja, 
a ki az esetleg hiányzó adatokat és nyilatkozatokat 
pótoltatja, a nem pontos adatokat helyesbítteti az illetékes 
esperes által; azután a bizottsági számvevővel a járulé-
kokat, a tagdíjakat, a pótló befizetéseket és kamatokat 
a bejegyzett adatok alapján minden egyes tágra nézve 
kiszámíttatja és mikor az egész számtani művelet el-
készült, a végrehajtó-bizottság a számítás eredményeit 
legkésőbb folyó évi deczember hó végén felülvizsgálja, 
megerősíti ós a tagsági ívekbe bejegyezteti. 

9. Az ekként hitelesített és az intézeti járulékok 
és tagdíjak kirovásának és befizetésének alapjául szol-



gáló tagsági ívek egyik példányát, a hitelesítési záradék 
rávezetése után, az ügyrend követelte törzskönyvbe való 
beírás végett a végrehajtó-bizottság előadója leküldi az 
illetékes espereshez; a tagsági ívek másik példányából 

• a végrehajtó-bizottság irodája elkészíti az intézet összes 
tagjainak központi törzskönyvét. 

10. Az egyetemes konvent elnöksége felkéretik, 
hogy az intézet czímváltozása folytán szükségessé vált 
átruházását az eddigi gyámintézet portómentességének 
az egyesített nyugdíj- és gyámintézetre a kereskedelmi 
minisztériumnál kieszközölni méltóztassék. 

11. A végrehajtó-bizottságot utasítja az egyetemes 
konvent, hogy a Magyar Földhitelintézet igazgatóságával 
az átalakított intézet pénzeinek kezelésére nézve az 
eddigi szerződés megújítását, illetőleg módosítását a 
jövő évi egyetemes konvent rendes időszakára előké-
szítse ; továbbá, hogy a gyámintézet eddigi pecsétnyo-
móját (bélyegzőjét) 1908. évi január hó 1-től az egye-
sített intézet teljes czímét kifejező pecsétnyomóval, 
illetve bélyegzővel cserélje föl. 

Kiadta Debreczenben a magyarországi reformátusok 
debreczeni főiskolájában, 1907. évi május hó 10-én 
(további felvilágosításokkal Szőts Farkas budapesti ref. 
theol. akad. tanár úr szolgál — Budapesten, a Kálvin-téri 
ref. theol. akadémián — mint a kit az egyetemes kon-
vent 63/1907. jegyzőkönyvi száma alatt a VIÍ. t.-cz. 
értelmében egyesített nyugdíj- és gyámintézet öttagú 
végrehajtó-bizottsága — elnök Dókus Ernő, tagok Antal 
Gábor, gr. Degenfeld József, Mezey Albert, Puky Gyula 
— ideiglenes előadójául megválasztott). 

Sass Béla s. k , 
egyetemes konventi jegyző. 

KÜLFÖLD. 
Angol egyházi élet. 

- : . ) • ; • 

(Folyt, és vége.) 

Campbell, ezen pantheisztikus humanizmusa által 
vezéreltetve, nyiltan oda csatlakozott a szocziál-demokrata 
párthoz. Az independens munkáspárt egy gyűlésén fejtette 
ki álláspontját a szoezializmussal szemben. Kijelentette 
itt, hogy tulajdonképen a szoczialisták törekszenek igazán 
Isten országa megvalósítására ós hogy az ő theologiája 
egy az övékével. És ott e gyűlésen felkínálta magát a 
híres szoczialista vezérnek, a Clarion czímű lap szerkesz-
tőjének, Blatchfordnak, kijelentvén, hogy ez nyilt isten-
tagadása mellett is Isten országának munkása; mert 
hiszen a szoczialista párt a tulajdonképeni „katholikus 
egyház", a mely Jézus példája után nem arra törekszik, 
hogy az embereket a mennybe segítse, hanem arra, 
hogy a mennyet hozza le az emberekhez. Blatchford 
azután kimutatta lapjában, hogy az ő atheizmusa, illetve 
agnoszticzizmusa és az ú j theologia között lényegi eltérés 
nincs és Campbell nézetei teljesen megegyeznek azok-

kal, a melyeket ő a „God and my neighbour", Isten ós az 
én felebarátom czímű munkájában hirdetett. Campbell 
így természetesen még sok kellemetlenségnek, nagy 
szellemi zűrzavarnak lesz forrása. Hogy milyen ered-
ménye lesz, ezen keresztyén lelkészi szószékről intézett 
merész kirohanásnak, valóban nem lehet tudni. Örven-
detes az, hogy a dolgot egyházi felsőbbség beavatkozása 
nem fogja bonyolultabbá tenni, mert Campbell indepen-
dens gyülekezet lelkésze s így, mint ő maga kijelentette, 
csak ennek kívánatára vonul félre. De valószínű, hogy 
ennek, a keresztyénséget gyökerén ért támadásnak meg-
lesz az a sajnálatos következménye, hogy a zavaros 
vizekben halászni szerető elemeket merészebbekké fogja 
tenni, mert ezek számítanak ilyenkor a megrettent lelkek 
ingatagságára. 

Campbell a Free Church Council gyűlésén az évi 
jelentés elfogadását ajánlotta. Az egyesületek akként 
tüntettek ellene, hogy elénekelték Wattnak egyik szép 
himnuszát. 

Az anglikán ritualizmus és ezzel kapcsolatban a 
walesi anglikán egyház államegyházi jellege megszün-
tetésének kérdésével is foglalkozott az egyesület. Külö-
nösen ez az utóbbi, valószínűleg nemsokára ismét fel-
színre kerülő kérdés lesz az angol parlamentben is, a 
hova a walesi és monmouthi herczegség mind liberális, 
illetve radikális képviselőket küldött. 

Dr. Faeke, a primitív methodistáknak a manchesteri 
egyetemhez kapcsolt theol. kollégiumának tanára, az 
ószövetségnek modern alkalmazásáról tartott egy valóban 
szép, modern felolvasást. Az ú. n. primitív methodisták 
is most már nagy gondot fordítanak a lelkészképzésre; 
a manchesteri kollégiumot egyébként egyetlen embernek, 
a gazdag Hartley gyárosnak áldozatkészségéből építették, 

A specziális társadalmi kérdések közül az egyesület 
az elaggott iparosok nyugdíjkérdésével és mértékletességi 
ügyekkel is foglalkozott. Ez utóbbiakra vonatkozólag oly 
határozati javaslatot fogadtak el, hogy a parlament 
kéressék fel oly törvény alkotására, a mely az ital-
mérési engedélyek megadásának jogát a municzipiumok 
kezébe teszi le és a mely elrendeli a szombat esti és 
vasárnapi és a választások napjaira való záridőt. Ez 
utóbbi bizony nagyon radikális indítványként fog hang-
zani az angol választópolgárok előtt is; nálunk is leg-
feljebb a képviselőjelöltek lelkében találna visszhangra. 

A mit az egyesület egyik tagja felolvasásában a 
„házias élet, a családi otthon hanyatlásáról" elmondott, 
azt bizony nálunk is szinte szó szerint el lehetne mon-
dani, a nagyhangú feministák nem kicsiny bosszúságára. 

Ezekkel és még több más ezekhez hasonló kérdés-
sel foglalkozott a Free Church Council. Valóban, ilyen 
kérdések megvitatása czéljából érdemes összejönniük az 
őrállóknak, különösen abban az esetben, ha a tárgyalá-
soknak kézzelfogható eredményeik is vannak. Úgy tudom, 
hogy Angliában azoknak nagy része, a kik ilyen gyűlésen 
résztvesznek, olyan feltevéssel távozik erről, hogy igyek-
szenek nemcsak hallói, hanem cselekvői is lenni az 



ügyeknek, mert ott ezek a szabad egyházak valóban 
előharczosai a ker. szabadságnak, az emberek életét 
szebbé, nemesebbé tenni igyekező társadalmi reformok-
nak. Most is bizonyára szívükben azzal a törekvéssel 
oszoltak szét, ki-ki a magáéba, mert hiszen a gyűlés a 
kiváló lelkésznek, Dr. Cliffordnak e szavaival ért véget : 
ismerjétek meg az Igazságot és ez szabadokká tesz 
titeket. Dr. Cliflfordot pedig a találékony angolok a 
„Szabadság doktora" czímével tüntették ki. 

A mostani elnök a jövő évi elnökül dr. Watsont 
(Jan Maclarent) jelölte, a ki, mint már nyugalomba vonult 
lelkész, jelenleg Amerikában van felolvasó körúton. A gyű-
lésnek egy másik fontos és az egyházi életre nézve oly 
nagy jelentőségű intézkedése volt az, hogy a londoni 
„Christ Church" kiváló lelkészét, F. B. Mayert alkal-
mazta a következő évre mint misszionáriust, az evan-
gelizálás terén. 

Az angol iskolai törvényjavaslat, a melyet úgy itt, 
mint másutt több ízben ismertettem, az angol felsőház 
ellenállása miatt nem emelkedett törvényerőre. A volt 
közoktatásügyi miniszter, Mr. Birrell, a ki oly nagy 
energiával védte az alsóházban a maga javaslatát, a 
megbuktatás feletti elkedvetlenedés miatt letette tárczáját 
és az ír ügyek élére állíttatott. Utóda Mac Kenna lett, 
a ki hivatalba lépése után azonnal benyújtotta törvény-
javaslatát, a mely azt czélozza, hogy az ú. n. „voluntary 
schools", v. i. önkéntes adományokból alapított és fen-
tartott, de a municzipiumok által segélyezett iskoláknál 
a felkezeti hitoktatás költségeit az illető fentartó testü-
letek viseljék. Ilyen értelemben minden felekezeti hitok-
tatással megbízott tanítónak fizetéséből, illetve az ennek 
fedezésére szolgáló közsegélyből — school rates — a 
fizetés 15-öd része levonatnék s a hiányzó fizetésrószletet a 
fentartó testület fizetné. A törvényjavaslat czélja tehát az, 
hogy az államot, illetve a municzipiumokat — county — 
feloldja a felekezeti hitoktatás segélyezésének kötelezett-
sége alól. Ez a javaslat is előreláthatólag sem a radi-
kális megoldást sürgetőknek, sem a konzervatívoknak, 
sem a felsőháznak nem fog tetszeni. E javaslat benyúj-
tása azt igazolja, hogy az angol kormány nem szándékszik 
újra benyújtani a felsőház által elutasított törvényjavas-
latot. Az említett újabb javaslattal, ha keresztül megy, 
meg akarja a kormány szűntetni a Balfour-féle iskolai 
törvénnyel szemben még mindig fennálló passziv rezisz-
tencziát, a mely a Birell-féle javaslat visszavetése után 
megerősödött. 

A skót egyházi vagyon elosztásával megbízottak 
még most sem fejezték be munkájokat, s így bár a leg-
égetőbb kérdések már elintézést nyertek, mégis sok 
felföldi gyülekezet még most is bizonytalanságban van 
jövendője felől. Bizony sajnálatos dolog az, hogy az 
előbbi két egyház helyett most tulajdonképen három 
van. Bizonyára ez a körülmény nagyon hátráltatni 
fogja az egyesült szabad egyháznak az államegyházzal 
való egyesülésének megvalósulását, a melyet pedig most, 
különösen az államegyház néhány vezérembere annyira 

sürget. Ez a kérdés egyébként évről-évre szóba jön 
mindkét egyház zsinatában. Lehet, hogy most a leg-
közelebbin majd egy nagy lépéssel jut közelebb a 
megvalósuláshoz, hiszen a „disruptio" oka megszűnt és 
az unió utáni vágyakozás a szétforgácsolt egyházak között, 
nemcsak az anyaországban, hanem Amerikában és a 
koloniákon is mind élénkebbé lesz. A legközelebbi 
assemblyn fogják megválasztani Principal Rainy utódát, 
a szabad egyház ú j vezérét. A nálunk is jól ismert 
Dods Márkus van kiszemelve a díszes állásra. 

Még egy halottról kell megemlékeznem! Távol hazá-
jától, Olaszországban hunyt el a mi egykori kedves pat-
rónusunk, dr. Cunningham, az edinburghi Szt. Lukács-
templom volt lelkésze, a nagy Moody Stuart társa és 
utóda. Valóban atyai figyelemmel és szeretettel gondos-
kodott ő rólunk és bizonyára ez a körülmény nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy mi oly hamarosan otthonosan 
éreztük magunkat ott a távolban. Legyen áldott közöt-
tünk a jó barátnak emlékezete. B. Pap István. 

RÉGISÉG. 
Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 

történetéhez. 
(Folytatás.) 

De reméljük, hogy ha felséges Aszszonyunkhoz 
recurralunk, mint bizonyossan fogunk is recurralni, tehát 
Ő felsége, boldogult felséges Eleinek példájok és Ígéretek 
szerint mi nálunk, ezen Catechismusunkat, tovább is meg 
fogja tartani. Ugyan i s : 

1— Ezt a Catechismust nem Magyar Országban 
irták, hanem Német Országban; ott sem titkon, hanem 
nyilván, az egész Imperiumnak respective hírével vétettetett 
fel symbolicus könyvül; mert maga, az említett Elector 
Fridericus I I I ^ 1566-ban Maximilianus Romai felséges, 
akkori Tsászár jelenlétében, ezt a Catechismust az Impé-
rium Gyűlésére fel-vitte, és az asztalra fel-tette; hogy ha 
ki akarná, a szent irásbul, ezt a Catechismust tzáfolná 
meg, és maga az Elector fogná defendálni. 

2 = Attul az időtűi fogva, mindenütt, a Reformata 
Ecclesiak, ezt a Catechismust, maguk symbolicus köny-
veknek tartották, vallották, és ebben még tsak változást 
sem engettek tétetni. Vide Testimonium Theol. Helvet. 
item Synod. Dodr. in Adnexo, sub littera B.1 

1 Littera B : Testimonia Theologorum Helveticorum, pro 
Catechesi Heidelbergensi in Epistola ad Illustrissimum Praesulem 
et Primatem Angliáé data; quae exstat in Bibliotheca Bremensi, 
classe pag. 40 et seq. 

Catechismus, Eccleae Archi-palatinae, ab universa Ecclesia 
Reformata pro aureolo Libro symbolico habetur. 

Item A«_ 1619. Synodus Dodrectana Kalend. Maji, Sessione 
148, hoc habét: 

Declaratum fűit, consentientibus, oüm tam Exterorum, quam 
Belgicorum Theologorum suffragiis, Doctrinam in Catechesi Palatina 
comprehensam, verbo Dei omnibus esse consentientem, neque ea 
quicquam contineri, quod ut ei minus consentaneum mutari aut 
corrigi debere videntur. Ipsamque hanc Catechesim esse admodum 



3= Ö felsége, boldogult, Elei, mi nékünk az Hel-
vetica Confessiot és a Heidelbergai Catechesist is, mint 
a mellyben, a Helvetica Confessioval semmi ellenkező 
nintsen, meg engették. Az honnét a Magyar-Országi 
Synodusok, a Helvetica Confessionak nevezete alatt, sok-
szor edjütt értik a Heidelbergai Catechismust, vagy pedig 
világossan egyben kötik mind a kettőt; mint az említett 
Szathmár-Németi Synodusban is meg esett. 

4 ° Mivel a Magyar-Országi Reformata Ecclesia, 
tsak edj része, az egész Világon el terjedett Reformata 
Ecclesianak; innen, sem nékünk, Magyar Reformátusok-
nak, sem más, valami nemzetbéli, particularis Ecclesia-
nak, nem lehet ettül a könyviül el távoznunk, sem 
ebben, valamelly változást, minden Reformata Ecclesiak, 
hire s meg edjezése nélkül; hanem ha Vallásunkat meg 
tagadván, tőlök el akarnánk szakadni; mellytül bennün-
ket Isten kegyeimessen őrizzen. 

Mi ebben a Könyvben, soha semmi változást 
nem tettünk, hogy az innovatióért arra volnánk méltók, 
hogy ettül meg fosztassunk, hanem ugy birjuk, és ugy 
tartyuk most is, minden szavaira nézve, mint eleinte 
kezünkben vettük. 

6= Meg kell ugyan vallanunk, hogy ebben a könyv-
ben, kivált a 80-dik kérdésben, vagyon valami kedvetlen 
expressio, mellyet ha mi most írnánk, ezt, a Catechis-
musban éppen bé nem tennénk. Azért is, minden ember-
séggel és szelídséggel szoktuk azt a kérdést magyarázni; 
el távoztatván szorgalmatossan, hogy a tudománynyal 
edjütt, leg kisebb személyt is, ne kárhoztassunk, még 
akkor is, mikor mi másoktul kíméletlenül kárhoztattatunk. 
Mind az által mint, hogy már edjszer, illyen formán, 
kezünkben adatott Symbolicus könyvül ez a Catechesis, 
mi, nagyobb gonosznak és hol mi rágalmazásoknak el 
távoztatásáért, ebben semmi változtatást nem tehetünk; 
mellyet reménlünk, minden könnyen meg enged nékünk, 
hogy ha ezt a 80-dik kérdést, egyben hasonlittya a 
Tridentini Conciliunmak minden Canonok után vetett 
anathemaival; mert annál irtóztatóbb sőt még gondolni 
is lehetetlen mi ellenünk; még is a Protestáns Statusok 
ezt a Tridentumi Conciliumot meg engedik a Roinano-
Catholikusoknak Symbolicus könyvnek tartani, senkit 
ettül meg nem fosztván, sein érette nem háborgatván. 

7 = Ebben a Catechismusban, semmi sintsen, a mi 
felséges Asszonyunk személyét meg sérthetné, vagy az ő 
felsége jobbágyait ő felségéhez hűségtelenségre tanítaná; 
hanem inkább ellenben olly szorgalmatossan taníttya ez, 
az ő felségéhez való engedelmességet, hogy lehetetlen 
légyen a mi vallásunk szerint, igaz és jó Reformátusnak 

orthodoxae christianae doctrinae compendium, singulari prudentia, 
non tantum ad tenerae adolescentiae captum, verum etiam eorum, 
qui adultiores jam essent, commodam Institutionem accomodatum. 
Ác proinde, cum in Ecclesiis Belgicis, magna cum aediíicaőne 
doceri posse, utque omnino RÉTIN ERI DEBERE. 

N. B. Interfuerunt huic Synodo praeter Belgas, sequentium 
Regnorum et Provinciarum Theologi: Angii Palatini, Hassinei, 
Helvetici ex quattuor reformatis Cantoribns, Nassoviei, Genevenses. 
Bremenses, Embdani. 

lenni, a ki a maga királlyát nem tiszteli és annak nem 
engedelmeskedik. 

8^2 Valamint a Romano-Catholicusok, a Tridentumi 
Concilium mellett, a Romanus Catechismust Symbolicus 
könyvnek tartyák, ugy hogy edjiktül sem engedik mago-
kat meg fosztani: ugy szintén minékünk, a Heidelbergai 
Catechismust, lehetetlen az Helvetica Confessiótul el 
szakasztanunk, mint hogy már ezt minden Reformata 
Ecclesiak, még a Helvetiaiak is, Symbolicus könyvnek 
vallották, a Helvetica Confessioval edjütt. Vide litt. B. 

9= Nékünk nagy gyanuságunk lehet, hogy felséges 
Aszszonyunknak híre sintsen ebben a Catechismusrul való 
parantsolatban. Sőt, hogy a felséges Locum-tenentiale 
Consiliumnak is nintsen elégséges informatioj a, a felöl 
a Könyv felöl, mert ugy tettzik, hogy a felséges Locum-
tenentiale Consilium ugy tartya, hogy azokat a könyve-
ket, mellyek említtetnek a parantsolatban, itt, Magyar-
Országban, valamelly magános személly irta volna ; 
holott pedig ezek a könyvek, mellyek eleitül fogva, a 
Reformatusoktul Symbolicusnak tartattak, mellyeket jol, 
a felséges Locumtenentiale Consilium is, mi tőlünk bé 
vétetteknek lenni, pro libris symbolicis, (tud). 

10^ Hazánk törvényei is, és sokszor megujíttatott 
Articulussai is, authorizálnak bennünket, hogy a Heidel-
bergai Catechismushoz . . . és a mellől el ne állyunk. 
Litt. C.1 

Ezek szerint, minden Református ember köteles 
ugyan ennek a Heidelbergai Catechismusnak alkalmazá-
sára és megtartására;) de kivált a Predicatornak lehetetlen 
azt, kötelességének el mulasztása, sőt hitinek megszegése 
nélkül odahagyni: Mert minden Prédikátor, mikor Pre-
dicatorrá lészen, meg esküszik világossan, hogy ő a 
Reformata Ecclesiatul bé vétettetett symbolicus könyvek 
mellől el nem fog állani. Nehéz volna meg mondani, 
mitsoda büntetésre méltó volna az ollyan ember, aki 
(bátor, akár mitsoda valláson volna) a maga symbolicus 
könyvitül erőszakossan meg válna. A bizonyos, hogy az 
elsőbb keresztényi Ecclesiákban, az illyen emberek tradi-
toroknak tartattak és azért, ha Predicatorok voltak, 
deponáltattak; mások, másképen büntettettek ; sokszor 
excommunicaltattak is. Litt. D.2 

P. S. Ugy hallatik, hogy a Palatina Catechesisnek, 
1 7 0 3 = esztendőbéli Editiója specificáltatik, a Tekintetes 
Nemes Vármegyéhez érkezett Intimatuinban. De félő, hogy 
sok helyeken, a minden egyéb editiokra is fog extendal-

1 Littera C : Pacificationis Viennensis AIL 1606. sub Rudolpko 
Secnndo. Artic. lHL?. Quod ad religionis negotium attinct, etc. etc. 
In sua relligione et confessione nusquam et nunquam turbabit, 
nec per alios turbari, aut impendiri sinet; verum liber Relligionis 
ipsorum usus et exercitium permittetur. 

Sub Ferdinando tertio. AiL 1641. in §. 5|í> idem fait decretum. 
Item sub Carolo 612 A^L 1731. benigna resolutio Caesarea-

Regia. in negotio Relligionis promnlgata, per modo regnantem 
Caesareo-Regiam Majestatem quoque, clementer confirmata, per-
mittit lectioneni librorum Augustanae et Helveticae. oonfessioni 
deservientium, pro ipsis quoque plebeae conditionibus hominibus. 

2 Littera D : A2_ Dni 314. Concilium Arelatense in Canone 
130. De liis, qui Scripturas sanctas tradidisse dicuntur, vei vasa Do-
mini, vei nomina fratrum, piacúit Nobis, ut quicumque eorum in :ictis 
publicis fuerit delectus, non verbis nudis, ab ordine Cleri amoveatür. 
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tatni. Különben akár edjik, akár másik Editio légyen, 
mind egy: mert edjikben tsak az vagyon, a mi a 
másikban; és az edjik elszedését követni fogja, a többi-
nek is el szedettetése. 

Item. A mi a fundamentumot illeti, a hasonlóképen 
Symbolicus könyv ós a Palatina Catechesisnek, rövid 
summája. Nem is Magyar Ecclesiátul, hanem először a 
Belgiumi Reformata Ecclesiátul concinnaltatott, és ugyan 
attul publice bé vótettetett. Mellyre nézve az eránt is, 
hasonló consideratioval kell lenni, a mi Ecclesianknak". 

Eddig tart az apologia, a mely azonban egyelőre 
nem jutott fel a kanczelláriához, mert a Heidelbergi 
Káté és a Mártyrok Koronája cz. könyvek elvételét czélzó 
rendeletet a porosz háború miatt jónak látták felfüg-
geszteni. 

Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. Batta Miklós, szatmárhegyi he-

lyettes lelkészt egyszerre három gyülekezet is megválasz-
totta lelkipásztorává, a nagykárolyi egyházmegyében fekvő 
Olcsva és Apáti és a beregi egyházmegyében fekvő 
Izsnyéte. A szerencsét nem irigyeljük Batta Miklóstól, 
sőt őszintén kivánjuk, hogy a három közül kiválasztandó 
gyülekezetében boldogságát feltalálja; sok, várakozó 
állományban levő káplánember azonban, olvasva kollegája 
e rendkívüli szerencséjét, búsan sóhajt fel : De jó volna 
nékem csak egy is! 

A tiszáninneni ref. egyházkerület f. hó 28—29. 
napjain fogja megtartani tavaszi közgyűlését Miskolczon. 

A kolozsvári ref. egyházban f. hó 9-én végződött 
be, legalább a legfőbb érdekeltre nézve az Irsáy-ügy. 
Irsay József, hivatalából elmozdított lelkésznek f. hó 8-án 
kézbesítették a perújítást elutasító egyházkerületi bírósági 
végzést, s Irsay f. hó 9-én vett búcsút híveitől. A búcsú-
vétel is épen olyan tűntető módon ment végbe, mint 
a hogy ennek a sajnálatos ügynek előző momentumai is. 
Irsay József érzékeny beszéddel búcsúzott el a hozzá 
ragaszkodóktól, sőt a búcsúzásra még néhány képviselő-
társát is meginvitálta. Irsayra nézve tehát a per aktái 
lezárattak; de hogy a kolozsvári egyház belső békéje 
ezzel helyre fog-e állani, nem tudjuk, de őszintén kivánjuk. 

Külföldi vendég. Dr. Drummond Róbert, a skót 
egyesült szabad egyház egyik kiváló lelkipásztora, palesz-
tinai utazásából visszatértében, a mult héten meglátogatta 
a budapesti skót missziót. Látogatása a misszió központ-
jának a Hold-utczából a fővárosnak tömöttebb zsidó 
lakosságú részébe áthelyezése ügyének megbeszélésével 
és a hold-utczai háznak valamely magyar egyházi vagy 
iskolai czélra átengedésével állott kapcsolatban. Ez utóbbi 
tekintetben, a mint halljuk, megbeszélések történtek a 
misszió vezetői ós a budapesti ref. egyház, illetve a duna-
melléki egyházkerület bizalmi férfiai között. Dr. Drummond 
ezekről a megbeszélésekről a f. hóban tartandó General 
Assemblynak fog beszámolni, s annak elhatározásától 
függ, hogy a bizalmas megállapodások effektuálhatók 
lesznek-e ? Dr. Drummond-nak és társának, dr. Crerar-
nak üdvözlésére a skót misszió női szövetsége f. hó 
11-én este szeretetvendégséget rendezett; másnap pedig 
a budapesti ref. egyház vezetőférfiai adtak ebédet az 
Országos Kaszinóban a skócziai vendégek tiszteletére. 

A tótok a magyar nyelv ellen. A torontálmegyei 
Antalfalva evang. gyülekezete már sok gondot okozott a 
bányai egyházkerületnek. A legutóbbi lelkészválasztás alkal-
mával szinte egészen felfordította ennek a gyülekezetnek 
fanatizált tót ajkú része az egyházmegyét, a miatt, mert az 
elnökség ki akarta zárni a megválasztható jelöltek közül a 
pánszláv érzelmeiről ismeretes Csaplovics Antalt. A terrori-
zálok azonban mégis diadalmaskodtak és megválaszthat-
ták papjuknak Csaplovicsot. A gyülekezetnek magyar ajkú 
része ekkor azt kérte, hogy egy hónapban legalább 
egyszer magyar nyelvű istentisztelet is legyen a gyüleke-
zetben. Csaplovics a kórelmet elutasította; Scholtz Gusz-
táv püspök azonban az egyházi törvény alapján kötelezte 
Csaplovicsot, nemcsak a kérelem teljesítésére, hanem az 
erre vonatkozó püspöki intézkedésnek a szószékből való 
kihirdetésére is. A kilátásba helyezett fegyelmi vizsgálatot 
kikerülendő, Csaplovics legközelebb látszólag engedel-
meskedni is akart a törvénynek és magyar istentiszteletet 
hirdetett. A titokban felbújtatott tót elem azonban, mihelyt 
Csaplovics belekezdett a magyar predikáczióba, azonnal 
rázendítette a tót énekeket és lehetetlenné tette a 
magyar istentisztelet megtartását. Egyszersmind elhatá-
rozták, hogy ezt az eljárást ismételni fogják, míg csak 
a magyar predikácziót el nem hallgattatják. Reméljük 
azonban, hogy ezzel a lelketlen izgatók bujtogatása foly-
tán létrejött határozattal szemben ott fog állani az egy-
házmegye, a kerület és az egyetemes egyház vétója is, 
és hogy mind Csaplovics, mind fanatikus, magyargyűlölő 
társai el fogják venni azt a jutalmat, amit megérdemelnek. 

Az Orsz. Lelkészegyesület alakulását előkészítő 
bizottság egyhangúlag elhatározta, hogy az alakuló gyűlés 
f. év aug. végére (vagy talán szept. első felére) halasz-
tassék el. Elnök most a bizottságot külön meghívókon 
a MPIT. nagygyűlésével kapcsolatban Hajdúböszörménybe 
bizottsági ülésre hívta össze. Tárgyak: 1. Az alakuló 
gyűlés napjának, tárgysorozatának s az előadóknak meg-
állapítása. 2. Eszmecsere az alapszabályok felett, a főbb 
elvek pontos körvonalozása. 3. Az elnök útján a bizottság 
elé beterjesztett indítványok tárgyalása stb. Az e bizott-
sági ülésen történendő megállapodások alapján veszi 
kezdetét a gyűlés kellő előkészítése, melyről a nagy-
közönség annak idején kellő tudomást veend. 

Nyilatkozat. A „Magyar Szó"-t, — mint azt neve-
zett lap szerkesztősége is jól tudja — két hónap óta 
egyáltalában nem olvasom s kijelentettem, hogy közle-
ményeiről tudomást nem veszek. Kerülő úton most jutott 
tudomásomra, hogy említett lap f. évi május hó 5-diki, 
106. számában engem megbecsteleníteni, czélzó gyanú-
sításokkal illetett. Nem tisztelem meg a vádoló lapot s 
nem alacsonyítom magamat annyira, hogy e nemtelen 
gyanúsítás és rágalom ellen védekezzem. Harminczöt 
évi — mindenkor tisztességes, soha szégyenben nem 
maradt — egyházírói működésem s úgy az egyházi, mint 
a polgári közéletben való eléggé exponált s még ellen-
ségeim részéről is mindig tántoríthatlanságom elismeré-
sével megtisztelt működésem, ismerőim hálával tapasztalt 
tisztelete, az ideálokért való önzetlen munkásságnak 
elleneim részéről is elismerése — azt hiszem — fel-
mentenek attól, hogy ily, a mily hihetetlen, ép oly nem-
telen gyanúval szemben védekezzem. Ismerőim — remé-
lem — egy pillanatig sem kételkedtek bennem. Azokat 
pedig, a kiknek személyes ismeretségével nem dicseked-
hetem, kérem: szíveskedjenek kevés türelemmel lenni 
s a közel jövő tényeiből vonni le az egyéniségemre tar-
tozó következtetéseiket, s ne egy kétségtelenül sérteni 
vágyó s ellenem orvul intézett czikk gyanúsításaiból. 
Azt azonban kijelentem, hogy becsületemet a végtelen-



ségig támadni nem hagyom s egész életem küzdelmeinek 
egyetlen gyümölcsét, becsületemet sárba tiportatni nem 
engedem. Nagyváty, 1907. május 14. Morvay Ferenez, 
ref. lelkész. 

Az amerikai magyar reform, gyülekezetek ügye 
nemhogy rendbe jönne, hanem mindinkább komolyra 
fordul. Az amerikai Ref. Church missziói bizottsága a 
mult hónapban Filadelfiában tartott ülésén folgalkozott 
ezzel a kérdéssel és olyan határozatot hozott, a mely 
az eddig is dúlt harezot még élesebbé teszi és komoly 
bonyodalmaknak lehet az okozója. A bizottság határozata 
így hangzik: „Az Egyesült-Államokbeli Reform. Egyház 
különböző helyeken magyar ref. egyházakat és gyüle-
kezeteket alapított, az egyházak előírt törvénye és módja 
szerint, s e magyar ref. egyházakat a belmissziói ható-
ság útján, erkölcsi és anyagi segítésben részesítette, 
főleg azért, hogy lelki szükségeiket kielégítse és meg-
ismertesse velük az amerikai egyházi életet és egy 
szabad ország igazi polgárjogait. De mivel előttünk meg-
magyarázhatatlan okokból egy külföldi ország egyházá-
nak hatósága ú jra és újra képviselőket küldött ez országba, 
azzal a czélzattal, hogy szülőföldjük iránt olyan szimpátiát 
és bizalmat gerjesszenek, mely visszatartsa a népet 
attól, hogy igazi hű polgárai legyenek fogadott hazá-
juknak ; és hogy ezt elérhessék, a mi haótságunk által 
szervezett s a mi adományaink által fölvirágoztatott 
magyar ref. egyházakat igyekeztek elidegeníteni mi 
tőlünk, mi némely esetben sikerült is, s folytatják műkö-
désüket, abban a reményben, hogy ezután is sikerülni 
fog: ezért missziói boardunk határozatilag az egész 
ügyet az egyházi hatóság elé viszi, hogy az egyház-
megyék, kerületek és a zsinat kisérjék éber figyelemmel 
egyházunkban e külföldi beavatkozást, adják meg a 
szükséges tanácsot, az anyagi és erkölcsi támogatást 
azoknak az egyházaknak, gyülekezeteknek vagy szemé-
lyeknek, kik hűek a mi forrón szeretett Sionunkhoz, és 
ha szükséges, vegyék segítségül a polgári hatóságot és 
törvénykezést is azok jogainak és érdekeinek megvédé-
sére, kik egyházunkhoz és az amerikai polgárosodás 
alapelveihez hűek maradtak. Határozatba vesszük, hogy 
e végzést titkárunk megküldje minden egyházmegye 
elnökének, az egyházkerületeknek és zsinatnak, hogy 
legközelebbi gyűlésükön megtegyék a szükséges lépé-
seket". Olvasva ezt a határozatot, csak egy óhajtásunk 
van, az, hogy hazai egyetemes egyházunk s annak 
vezetői bár tudnák megtalálni elvégre az a méltányos 
megoldási módot, a mely mellett helyre állhatna a békes-
ség, mind a magyar reformátusok, mind hazai egyházunk 
és az amerikai fentartó egyházak között. Mert ha a dolog 
így halad, igen félő, hogy komoly veszedelen fog belőle 
támadni, orvosolhatatlan kárára az Amerikába szakadt 
magyar reformátusoknak. 

I S K O L A . 

Ref. felsőbb leányiskola ós gimnáziumi inter-
nátus a fővárosban. A budapesti ref. egyház tanácsa, 
f. hó 8-án tartott ülésében két rendkivül fontos és nagy-
jelentőségű ügyben hozott határozatot Kimondta neve-
zetesen, a dunamelléki ref. egyházkerület kiküldött tag-
jaival történt előzetes megállapodás alapján, hogy az 
egyház Baar János-féle és a dunamelléki ref. egyház-
kerület Madas-alapítványának a bevonásával, az 1907/8. 
iskolai évvel református felsőbb leányiskolát nyit, inter-
nátussal egybekötve. Az intézet számára, a melyből a 
jövő iskolai évvel egyelőre az I—II. osztály fog meg-

nyittatni, az egyház kibérelte Budán néh. gr. Lónyay 
Menyhértnek, jelenleg gr. Lónyay Elemérné, Stefánia 
főherczegnő tulajdonát képező épületet. Az intézet igaz-
gatónőjévé az egyháztanács Fráter Esztert, az Erzsébet-
leányiskola kiváló tanítónőjét választotta meg. A helyiség 
egyelőre, három évre ideiglenes lesz, a mely idő alatt 
a fentartó testületek vagy megfelelő épületet vesznek, 
vagy pedig magok építtetnek, hogy az intézet a teljes 
hat osztályt és annak internátusi növendékeit befogad-
hassa. A fentartó két alap körülbelül 30,000 koronával 
járul az intézet fentartásához. Az egyház és a kerület 
közös bizottsága már megállapodott a fentartó testületek 
jogait és kötelességeit magában foglalandó szabályzat 
alapelveire nézve. A szabályzat legközelebb a kerületi 
közgyűlésre fog beterjesztetni. Az intézetbe való felvétel 
feltételeit illetőleg még e hónapban közzéteszik a tájékoz-
tatást. — Az egyháztanács másik határozata hasonló fon-
tosságú az előbbihez. Kimondta ugyanis, hogy a jövő iskolai 
évtől kezdve, a főgimnáziummal kapcsolatban, fővárosi és 
vidéki intelligens szülők gyermekei számára, egyelőre 20 
növendékre számítva, internátust fog felállítani, a melyben 
a bennlakók, az iskolai korrepeticzión kivül a modern 
nyelvekben, zenében és a komolyabb sportokban fognak 
oktattatni, a leggondosabb valláserkölcsi neveléssel kap-
csolatban. Az internátus számára az egyház elöljárósága, a 
főgimn. közvetlen szomszédságában, a Lónyay-utcza 7. sz. 
alatt fekvő Nagel-házban bérelt megfelelő és idővel bővít-
hető helyiséget. Az internátus élére az egyháztanács 
Csűrös Istvánt, a főgimnázium kiváló vallástanárát állí-
totta, a kinek személye már maga is kellő garanczia 
arra nézve, hogy az intézet növendékei igazi komoly 
kálvinista valláserkölcsi gondozásban fognak részesülni. 
Az intézetben való ellátás díját 1400 koronában szabták 
meg egy iskolai évre. A dr. Kovácsy Sándor főgondnok 
elnöklete alatt kiküldött kuratórium legközelebb ki fogja 
bocsátani az internátus részletes prospektusát. — A buda-
pesti ref. egyház tanácsának e két elhatározása örven-
detesen jelzi azt az öntudatosságot, a mellyel az egyház 
vezetői nemcsak a gyülekezet belügyeinek helyes inté-
zését, hanem a budapesti egyháznak magasabb, egye-
temesebb jelentőségű kulturális hivatását is felfogják és 
betölteni igyekeznek. Ma már a főváros tele van minden-
féle róm. kath. leánynevelő intézettel és diák-internátussal, 
a melyekben, fájdalom, seregestől találhatók a prot. 
szülők gyermekei is. Csak a legnagyobb elismerés illeti 
tehát meg az egyház, illetve az egyházkerület vezetőit, 
ha ők is cselekvésre indulnak és megteremtik azokat 
az intézményeket, a melyek által, úgy a férfi, mint a 
nő újabb generácziót az egyház öntudatos és buzgó 
tagjaivá nevelni igyekeznek. 

A népiskolai törvényjavaslatok közül a nem állami 
iskolákra vonatkozó is változatlanul keresztül ment a 
főrendiházban. A részletes tárgyalás során a 35. §-nál 
Antal Gábor dunántúli ref. püspök hosszabb beszédet 
mondott ós a szerzetesrendi és apácza tanítókra és 
tanítónőkre vonatkozólag becsúsztatott pótlás elhagyását 
indítványozta. Antal Gábor a legalaposabban kimutatta, 
hogy ez a becsúsztatott pótlás ellenkezik a törvényjavaslat 
általános szellemével és a szerzetesrendi tanítókra nézve 
oly kivételeket statuál, a melyek nemcsak a többi, nem 
állami tanítókra nézve sérelmesek, hanem a javaslatnak 
a magyarság érdekeit védő rendelkezéseit is hatálytala-
nokká teszik. A felszólalás azonban, fájdalom, eredmény-
telen maradt. A szavazásnál mindössze még négyen 
szavaztak Antal Gábor indítványa mellett. A néppárt 
valóban jogosan hirdetheti azt a sikert, a mit e javas-
latok tárgyalásánál elért. A; klerikálizmus trójai falovát 



ismét sikerült beljebb tolnia erősségeinkbe. Szépen hala-
dunk ! Vájjon az öntudatára ébredő protestantizmus mikor 
fogja már kiáltani: Quousque tandem ? ! 

Lelkészképesítö vizsgálatok. A dunántúli reform, 
egyházkerület pápai theol akadémiáján a lelkészképesítő 
vizsgálatok június hó 23—29. napjain fognak megtartatni. 

Tanári kinevezés. Dr. Székely Györgyöt a sáros-
pataki főiskola bölcsészettanárát a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a budapesti polgári iskolai tanítóképző 
és az Erzsébet nőiskola polg. iskolai tanítónőképző-inté-
zete filozófiai és pedagógiai rendes tanárává nevezte ki. 

Pályázati eredmény. A sárospataki ref. főiskola 
egyházjogi és jogtörténeti tanszékére 11 pályázó adta 
be kérvényét. A pályázók a következők: 1. dr. Csiky 
Kálmán, jogtudor, kincstári jogügyi igazgatósági jog-
gyakornok Budapesten ; 2. dr. Kovács J. István jogtudor' 
egyetemi (theologiai) hallgató Edinburgban; 3. dr. Kovácsy 
Ferencz, jog- és államtudor, kir. törvényszéki joggyakor-
nok Máramarosszigeten; 4. dr. Nagy Ottó, jog- és állam-
tudor, vármegyei aljegyző Szolnokon; 5. dr. ifj. Szánthó 
Gyula, jogtudor, kir. törvényszéki aljegyző Máramaros-
szigeten ; 6. dr. Marton Géza, jogtudor, ügyvédi ok-
levéllel bíró ügyvédjelölt Budapesten ; 7. dr. Sutka István 
jogtudor, ügyvédjelölt Ungvárt; 8. dr. Csík József, jog-
tudor, a m. kir. államvasút miskolczi üzletvezetőségénél 
fogalmazógyakornok; 9. Hory András, jogszigorló, tisz-
teletbeli szolgabiró Kolozsvárt; 10. dr. Fodor Kálmán, 
jogtudor, ügyvédjelölt Rimaszombatban; 11. dr. Dózsa 
Zsigmond, államtudor, kiskunhalasi vallástanár. 

EGYESÜLET. 
A budapesti Tabitha evang. nő egyesület f. hó 

17-én tartotta meg évi közgyűlését a Deák-téri evang. 
iskola dísztermében. 

A budapesti Bethlen Gábor-kör folyó hó 29-én, 
protestáns előkelőségek védnöksége mellett, részben a 
Bethlen-Otthon, részben a Petőfi-ház javára nagyszabású 
majálist rendez a gellérthegyi kioszkban. 

GYÁSZROVAT. 
Stromp László, a pozsonyi evang. theol. akadémia 

tanára, 48 éves korában, pár napi kínos betegség után, 
f. hó 12-én elhunyt. Addig is, míg róla méltóképen meg-
emlékezhetünk. a legmélyebb fájdalommal tesszük le sír-
jára a gyásznak czipruságát. Hirtelen elmúlása nemcsak 
a pozsonyi theologiára hozott nagy veszteséget. Veszte-
sége ő egyetemes egyházának, az egész magyar protes-
tantizmusnak is; a melynek oly odaadó, munkabíró 
szolgája vala. Legyen áldott emlékezete ! 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázati hirdetés. 

A szatmárnémeti ref. főgimnázium fentartó testülete 
egy rendes tanári állásra pályázatot hirdet. 

Ezen állásra a latin-görög nyelvi szakra képesített 
református vallású tanárok és okleveles tanárjelöltek 
pályázhatnak. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanul-
mányaikat, képesítésüket, katona kötelezettségüket, eset-
leges eddigi szolgálatukat és egészségi állapotukat igazoló 
okmányokkal felszerelt s a fentartó testülethez czímzett 
kérvényüket a főgimnázium igazgatóságánál 1907. június 
9-ig nyújtsák be. 

A rendes tanári javadalmazás : 2400 K törzsfizetés, 
mely az ezen főgimnáziumnál eltöltött szolgálati évek 
sorrendjében 2800, 3200 koronára emelkedhetik; öt, 
egyenként 200 koronás ötödéves korpótlék; 480 korona 
lakáspénz, mely 600 koronáig emelkedhetik és a nm. 
minisztérium által megállapítandó személyi pótlék. 

A megválasztott rendes tanár jogos és köteles 
tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek és állását 
f. évi szeptember 1-én tartozik elfoglalni. 

Szatmárnémeti, 1907. máj. 10-én. 
Kölcsey János, 

igazgató-tanácsi elnök. 

P á l y á z a t . 

A budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban az 1907— 
1908. iskolai év elején két helyettes tanári szék lesz 
betöltendő ; az egyikkel a mathematika-fizika, a másikkal 
a magyar és német nyelv tanítása van egybekötve. Az 
alkalmazás egyelőre egy esztendőre szól s évi 2000, azaz 
kétezer korona, havi részletekben előre fizetendő java-
dalmazással jár. Pályázhatnak kellően képesített, legalább 
szakvizsgát tett, ág. h. ev. és ev. ref. vallású egyének; 
előnyben részesülnek azok, a kiknek a tanításban gyakor-
latuk van. Az életkort, vallást, képesítést, esetleg az 
eddigi alkalmazást tanúsító bizonyítványokkal felszerelt, 
a mathematika-fizikai tanszékre a nm. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrhoz, a magyar és német nyelvire 
a budapesti Deák-téri ág. h. ev. testvéregyházak kép-
viselőtestületéhez intézett kérvényeket f. évi június hó 
15-ig kell a főgimnázium igazgatójánál benyújtani. Sze-
mélyes bemutatkozás kívánatos. 

Budapesten, 1907 május 13. 

Dr. Mágócsy-Dietz Sándor sk., Góbi Imre sk., 
első iskolai felügyelő. igazgató. 

Pályázat helyettes és segédtanári állásokra. 
Az államilag segélyezett sepsiszentgyörgyi ev. ref. 

Székely Mikó-Kollégium főgimnáziumánál az 1907—1908. 
iskolai évre következő tanári állások kerülnek betöl-
tés alá: 

1. Helyettes tanári állás 1600 K évi javadalommal. 
Pályázhatnak a magyar-német nyelv és irodalomból képe-
sített ev. ref. vallású tanárjelöltek. 

2. Az internátusi és leonviktusi felügyelőséggel össze-
kötött két segédtanári állás, melyeknek évi javadalma 
1200—1200 K pénzfizetés, továbbá az internátus külön 
szobájában lakás, fűtés, világítás és a konviktusban 
teljes élelmezés. Pályázhatnak bármely nyelvészeti szak-
csoportot vagy történet-földrajzi szakot végzett, legalább 
alapvizsgálatot tett, ev. ref. tanárjelöltek. Kötelességük 
az internátusban és a konviktusban a felügyeletet az 
előírt szabályok szerint gyakorolni, e mellett heti 14— 
16 órán a részükre kiosztott tantárgyakat tanítani. Ha 
az alkalmazottak valamelyike esetleg a konviktusi gazdai 
teendőkkel is megbizatik7 azért 300 K külön javadalom-
ban részesül. 

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy vallásukat, élet-
korukat, képesítettségüket, esetleges eddigi szolgálataikat, 



védkötelezettségüket, testi épségüket és egészségi álla-
potukat igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványukat 
alulírt elöljárósághoz f. évi június hó 10-ikéig nyújtsák be. 

Az alkalmazottak állásukat 1907. augusztus 30-ikán 
kötelesek elfoglalni. 

Az ev. ref. Székely Mikó-Kollégium elöljáróságá-
nak Szepsiszentgyörgyön, 1907. május hó 11-ikén tartott 
gyűléséből. 

N Y I L T T É R . 

Dr. Szász Izsálc, 
koll. gondnok, elnök. 

Molnár Lörincz, 
koll. tanár, jegyző. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-

raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Felhívjuk az érdeklődők ügyeimét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni, a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és ú j élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nál. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

SZT, LUKÁCS-FÜRDŰ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
Téli é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes for rások, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — Cswat- , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 
= = = = = prospektust küld ingyen a — • • - : 

Szt.-Lukács-fiirdö igazgatósága, Buda. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kivánatra telítésnélküli töltést Is szállít a 

Szt, Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán. 

A Bór- és üithion-tarlalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a húgyhólyag 
bánta lmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Sziui/it- l.ipóczi SalvatorforrAs-vállalat 

Budapest, V., Itudolf'rukpart 8. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

Q r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
zeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 



A legelső magyar protestáns 
egyháztörténet! * * * * 

Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai rész-

vénytársulat kiadásában (Budapest, VII. ker., 

Rákóczi-út 54. szám) most jelent meg: 

A Magyar Evangéliomi 
Protestáns Egyház 

Tör ténelme 
K é p e s d í s z -

m u n k a 

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly 
József közreműködésével szerkesztette: 
* Z S I L I N S Z K Y M I H Á L Y * 

A munka k O T O n a 
ára fűzve 
díszes vászonkötésben 17 
korona, könyvtári félbőr-
kötésben 19 korona. • • • • 

Közel háromszáz szöveg-
képpel, tizenkét mellék-
lettel és számos kézirat-
hasonmással. • • • • • • • • • • • • 

Megrendelhető minden hazai könyvkereskedésben, 
valamint a kiadó 

" A T H E N A E U M : : 
IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULATNÁL 

B U D A P E S T , VI I . , R Á K Ó C Z I - Ú T 5 4 . SZ. 

KÁLLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo-
zs torok c sak i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 
Budapest,VI. Nagymező-u.43. 

s z á i alatt lé teznek. 
Tessék a p o n t o s cz ímre ü g y e l n i ! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" ben-
zinmotorait és benzin-
motoros cséplőkész le-
teit 3-5 évi részletfizt tésre. 

A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ria" m o t o r t akar venni , az 
fordul jon b i za lommal ezen 

Teljes j ó t á l l á s kitűnő' cséplésért . s z a k é r t ő c z é g h e z . * * * * ^ * * * * 

l E r C a s z n á l t g ő z c s é p l ö - k é s z l e - t e k c s e r é b e i s -v-étet-
= = = = = n e k . — T e s s é k á r l a p o t k é r n i . = 

természetes t̂ y ény es 

^ S a v a n y ú v í z 
legjobb asztali- és üdítő ital. 

K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N G E B v a r r ó -

n e m A mi 

s z o r u l n a k 

C s a k a r r a k é r ü n k 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VTI., Kerepe<sl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII , Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

f ^ 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O V A S S E R J . 
c s . é s k i r . udv . h a n g s z e r g y á r o s 

a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , hadsereg , művészek stb. szá l l í tó ja 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista: húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfolcozó-gerenda javítással 
4 f r t . Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r é s r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott. Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-

ban és kicsinyben. 
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és Pontos 
l e g j o b b ORAR = 5 évi = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereR, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója, 

Budapest, VIL, Erzsébet-Körűt 29. 

* * 
fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim fim 

ám 

ODEON 
Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Handel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek, 
1000 opera- és népdalfelvétel minden vételkényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-utcza 5. szám. 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

Kizárólagos 
felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől ós 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Világhírű 

FONOTIPIA 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedü-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Huss, 
Oresto Luppi stb. leghírneve-
= sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói. 

Országh Sándor 
orgona- é s 

harmoniumgjáros 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t } 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállí táson «Nagy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel* , az 1904. évi vesz-
prémi kiáll í táson a ranyéremmel k i tünte tve , azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és ju tányos á rak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen kflldetik. 

O r g o n a é p í t é s i m ű i n t é z e t 

Eieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest , YIL, Garay-utcza 48. 
CB. ós kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 



Mechanika. Üvegtechnika. 
K é m i a i , f i z i k a i , t e r m é s z e t r a j z i , 
s z a b a d k é z i r a j z i é s g e o m e t r i a i 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

ERDÉLY ÉS SZABÓ 
tanszerKészítő intézete, 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

A j á n l á s o k : A nm. va l lás - é s közokt . min isz te r úr 107756. sz. 
rendele téve l a hazai k ö z é p i s k o l á k n a k . — B u d a p e s t s zékes -
f ő v á r o s t a n á c s a 200251. sz. rendele téve l a főváros i i sko láknak . 

£ = © = • | C ® 3 | | D ® = J | | r ~ ® ~ i | 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK. UDVAKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 38.547. 

a k i s e b b o r g o n á k a t h e l y e t t e s í t i k . 

F ő k é p v i s e l ő j e : 

REMÉNYI M IHÁLY 
a Magy. Kir. Z e n e - A k a d é m i a házi hangsze rkész í t ő j e 

B u d a p e s t , VI., K i r á l y u. 5 8 . — T e l e f o n 8 7 - 8 4 . 

Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

T e m p l o m o k , i skolák , da l á rdák , k á p o l n á k 
é s m a g á n h a s z n á l a t r a k ivá lóan a lka lmas . 
Z o n g o r á k , p ian inók , c i m b a l m o k d ú s 
rak tá ra . Specia l i s ta v o n ó s h a n g s z e r e k k é -
sz í tése és j av í t á sában . Ezen l ap ra h ivat -
kozva m i n d e n 
vevő 5°/o k e d v e z -
m é n y b e n r é s z e -
sül . — L e g h a m a -
r a b b a n lehet a 
m o s t m e g j e l e n t 
m a g y a r K o s s o -
wi t s - fé le H a r m ó -
n ium é s O r g o n a -

A l e g j o b b 

kályhákat és kanda l lóka t 
c s á s z á r i é s ic i rá l -y i szállít 

HEIM u d v a r i s z á l l í t ó 
K u d a p e s t , T l x o n e t - u d v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valód i 
csak ezze 

a védő-
j e g y g y e i . 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r h a n . 
M á r i a V a l é r i a t i t o a s a I O . s a . 

MEID INGER-QFEN 

Fizikai, Kémiai, 
íeriaészetralzl & 

Vetíts készüléken 
Vetíts {épek 

a legnagyobb választékban és 
legKitűnőbb Kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerrabtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

i sko lából ezen 
h a n g s z e r e n a ját-
s zás t e l sa já t í tan i 
Ára 5.— k o r o n a . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . :M k o r . 
Negyed oldal 10 k o r 
Nyoiczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéz i ra tok , elől izetcsi és h i rde tés i d í jak stb. 

in tézendók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r c z i k k : A protestáns lelkészi javadalom és a kultuszminiszter. Benedek Sándor. — Tárcza: Zsoltárfordítások. 
Hornyánszky Aladár. — B e l f ö l d : A ref. lelkészegyesület feladatai. -— Az ország 1905. évi valláserkölcsi állapota. 
Homola István. — K ü l f ö l d : Amerikai ref. egyházmegyei gyűlés. Tudósító. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. 
egyházkerület történetéhez. Molnár János. — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — P á l y á z a t o k . 
— K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

A protestáns lelkészi javadalom és a kultusz-
miniszter. 

E lapok mult évi 32. számában „A protes-
táns lelkészek fizetése" czímű czikkeinben rámu-
tattam azokra az indokokra, melyek a protestáns 
lelkészek fizetésének javítását immár elodázkat-
lanná teszik, s kifogás tárgyává tettem az 1848. 
évi XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában a két 
protestáns egyház által kiküldött bizottság amaz 
eljárását, hogy a kormányhoz benyújtott emlék-
iratában csakis a lelkészi korpótlékok rendszere-
sítésére kért 1.533,100 korona állami dotácziót, 
s az 1,600 koronás lelkészi kongrua felemelését 
nem szorgalmazta. A lefolyt év szomorúan iga-
zolta emez álláspont helyességét. Azóta a meg-
élhetési viszonyok még rosszabbá lettek; a drága-
ság nagyobb mérveket öltött s a jelenségek arra 
mutatnak, hogy az árak emelkedése nem ideigle-
nes tiinet, hanem maradandó fordulat, mellyel első 
sorban kénytelenek azok számot vetni, a kik 
meghatározott (fix) fizetésből élnek. Ma tehát még 
inkább fennáll a protestáns lelkészi javadalom 
felemelésének elodázhatian szüksége. 

Ezt a szükséget a lefolyt év alatt erősen 
hangsúlyozta első sorban a lelkészi kar. Kétség-
telen ugyanis, hogy az országos lelkészi egyesü-
let alakítására vonatkozó mozgalom, az ethikai 
mozzanatokon kívül, jogosult anyagi okokon is 
nyugszik. Jogosságát pedig elismerte maga a 
református zsinat, midőn I-ső törvényczikkének 

114. §-ában, szankczió nélkül ugyan, de intézmé-
nyesen megállapítja, hogy a legkisebb lelkészi 
javadalom, lakáson, kerten és egyházkeniletileg 
megállapított stólán kívül, 2400 korona alapfize-
tés és hat ízben 200 — 200 korona ötödéves kor-
pótlék. Végre sürgősségét nem kisebb tekintély 
állapította meg, mint a dunántúli ref. egyház-
kerület most választott főgondnoka: Tisza István, 
a ki főgondnoki beiktató beszédében e kérdéssel 
is tüzetessen foglalkozott s azt tartja, hogy a 
lelkészek anyagi helyzetének megfelelő rendezése 
immár első sorban áll s junktimba jutott a más 
foglalkozási ágak illetményeinek rendezésével. 
Komolyan és bölcsen van mondva, mert, ha az 
állami és törvényhatósági tisztviselők, a tanárok, 
jegyzők és a tanítók illetményei felemeltettek, 
felemeltettek oly módon, hogy ezáltal ezek es a 
lelkészek illetményei között eddig fennállott egyen-
súly felbillent, jogos kívánság az, hogy a meg-
zavart arány a lelkészi illetmények megfelelő fel-
emelése által helyreállíttassák. 

Nem tudom, vájjon a felekezeti tanítói fize-
tések felemelése után a zsinati törvény 114. §-a 
alkalmas-e ennek a helyes aránynak biztosítá-
sára ; de a fizetésrendezés módja megfelel annak 
a jogi elvnek, melyre a modern államok fizetési 
rendszereiket felépítik. Ez a jogelv az, hogy a 
fizetés ne változatlan összegben állapíttassák meg, 
hanem automatikusan emelkedjék, s így lépést 
tartson azokkal a szükségletekkel, a melyeket a 
családalapítás és családfentartás fokozatos mérv-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-(éle Dustiess'-szel portalanítandúk 
a t ü d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
O v a k o d j u i i l í i i t á i i z a t o k t ó l . U t a s í t á s o k i u g y e n . 



ben igényel. Ezt a rendszert vitte tökéletességre 
Poroszország, s ma már a magyar állami tisztvi-
selők is az automatikus fizetésemelkedésre óhajt-
ják áthelyezni fizetési rendszerüket. A kezdő 
fizetés és a korpótlékok az illetmény fokozatos 
emelkedését biztosítják s a maximális fizetést 
arra az időpontra tolják ki, midőn legnagyobbak 
a családfentartás és gyermeknevelés költségei. 

A ki tisztában van a protestáns egyházak 
anyagi forrásaival s tudja azt, hogy már az adó-
teher könnyítése végett is állami segély igénybe-
vételére volt szükség, az előtt világosan áll a 
feladat megoldásának nehézsége s az a körül-
mény, hogy a protestáns lelkészeknek a maga-
sabb kongruát és korpótlékokat az egyház, az 
állam hozzájárulása nélkül, fizetni képes nem lesz. 
E tekintetben tehát kiindulási pontunk nem lehet 
más, mint az 1848. évi XX. t.-czikk, a mint 
ezt maga a református egyház fent felhívott 
zsinati törvénye is kifejezetten kontemplálja. És 
itt egy olyan ütközőponthoz jutottunk, mely 
egyszersmind komoly, nehéz, de nem reménytelen 
küzdelem kezdete is. 

Magyarország kultuszminisztere ugyanis a 
protestáns lelkészek fizetésének felemelésével szem-
ben merev, sőt negatív álláspontot foglal el, s ez 
a magatartás alkalmasint arra a tarthatatlan állás-
pontokra vezethető vissza, hogy a kultuszminiszter 
a lelkészi javadalmak megfelelő rendezését nem 
tartja az 1848. évi XX. t.-czikkből folyó állami 
feladatnak, vagy hogy az állami hozzájárulást az 
eddigi törvényhozási intézkedésekkel s az 1906. 
évi június hó 9-ikén kelt leiratában kilátásba he-
lyezett 3 millió állami dotáczióval elintézett-
nek tekinti. Legalább a kormányintézkedések erre 
vallanak. 

A kultuszminiszter 1906. évi június hó 9-iki 
leiratát azon kezdi, miszerint hajlandó kezdemé-
nyező lépést tenni az iránt, hogy „a protestáns 
egyházak egyházi és iskolai szükségleteinek azon 
része, a ynelynek állami segélyezés utján való fe-
dezése, az 1848. évi XX. t.-cz. szelleméből követ-
kezik, a törvényhozás útján közálladalmi segéllyel 
fedeztessék", s ez alapon hajlandónak nyilatkozik 
3 millió korona segélyt rendszeresíteni a követ-
kező czélokra : az egyházi adózás rendezésére, az 
egyházi közigazgatás költségeire s az országos 
lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére. Mit jelent ez a 
leirat ? Nyilván jelentheti azt is, hogy a kultusz-
miniszter csak azokat a czélokat tartja az 1848. 
évi XX. t.-cz. alapján kielégítendőnek, a melyekre 
a 3 millió koronát szánta s a mely czélok kö-
zött a lelkészi javadalom rendezése felemlítve 
nincsen. 

Igaz ugyan, hogy a leirat külön felemlíti a 
lelkészi javadalom kérdését is, kijelentvén, hogy 

a kérdés megoldásának pénzügyi előfeltételei 
hiányzanak. E kijelentés egyfelől nagy visszaesés 
a Tisza-kormány két évvel előbb, 1904. évi 
október hó 20-án kelt leiratával szemben, mely a 
kongura felemelését és korpótlékkal való kiegészí-
tését méltányos és indokolt kívánságnak ismerte el 
s kilátásba helyezte, hogy a pénzügyi akadályo-
kat mielőbb elhárítja; másfelől őszinteségéhez is 
kétely fér. 

Hiszen a kormány e kijelentés óta számos mil-
liókat felemésztő fizetésjavítási akcziót teljesített. Be-
fejezte az állami és megyei tisztviselők fizetésének 
csonkán maradt rendezését; külön intézkedett a birák 
előmeneteléről; felemelte az állami és nem állami 
tanítók fizetését, ezek között a nemzetiségi taní-
tókét is, a kik megszokván a szerény életmódot, 
a most nyert fizetési többleteket a magyar föld 
kisajátítására fogják fordítani; az államvasúti 
tisztviselők illetményeinek felemelése pedig a 
folyó napok kérdése. Lehetetlen tehát, hogy csak 
a szegény protestáns papokkal szemben hiányoz-
nának a pénzügyi előfeltételek. 

A kormány merev, túlóvatos és negatív ál-
láspontjának kifolyása a zsinati törvények meg-
erősítési záradéka is, mely minden szokás ellenére 
világos és előzetes tiltakozás a zsinati törvények-
ben kifejezett s a lelkészek és más egyházi al-
kalmazottak javadalmazásának felemelésére vonat-
kozó egyházi törvényhozási akarat ellen, a melyre 
e zsinat 1151. sz. jegyzőkönyvi határozatában 
méltán és bátran megfelelt. Nem tehetek róla, de 
ez a záradék és ez a jegyzőkönyvi határozat ne-
kem úgy tűnik fel, mint a nemzetközi viharokat 
megelőző jegyzékváltás; pedig sem országunknak, 
sem egyházunknak nincs szüksége viharokra, 
hanem tartós derűs békére, mely erőssé tegye a 
magyar protestáns egyházakat, hogy aztán ezek 
erőssé tehessék a magyar nemzeti államot. 

A protestáns lelkészi javadalom megfelelő 
rendezése nem csupán a protestáns lelkészek jo-
gosult egyéni érdeke, hanem egyaránt fontos a-z 
egyház, a társadalom és a magyar nemzeti állam 
szempontjából. Az egyháznak biztosítani kell a 
jövőt s a jobb elemek vállalkozását a lelkészi 
pályára. A társadalomnak pedig szüksége van a 
protestáns papokra, a kikre szintén ráillik az, a 
mit egy derék magyar államférfi (Horánszky 
Nándor) mondott az állami tisztviselőkről, hogy a 
társadalom nyugalmához azon kontingenst szol-
gáltatják, a mely kontingens felfogását a béke 
és a rendszeretet vezérli és hogy családjaikba is 
a szolid felfogást és gondolkozási irányzatokat 
plántálják be. A magyar nemzeti állani szempont-
jából pedig a protestáns lelkészi családok nélkü-
lözhetetlen tényezők, mert nemcsak a hitnek, az 
erkölcsnek és a hazaszeretetnek erős várai, hanem 



a magyar nemzeti ideáloknak magasan lobogó 
őrtüzei. 

A jog maga vitán kívül áll. Az 1848. évi 
XX. t.-cz. 3. §-a imperatiye rendeli, tehát tételes 
intézkedés, hogy a bevett vallásfelekezetek egy-
házi és iskolai szükségletei közálladalmi költségek 
által fedeztessenek. Ki vonhatja kétségbe, hogy a 
lelkészi javadalom az egyházi szükségletek fogalmi 
körébe tartozik ? E törvény tehát biztos alapot, 
jogi alapot nyújt arra, hogy a protestáns egyhá-
zak e ezélra is igényelhessék az állami hozzájá-
rulást ; ezt a jogot különben már maga a tör-
vényhozás elismerte, midőn az 1898. évi XIV. 
t.-czikket megalkotta a lelkészi jövedelem kiegé-
szítéséről. Az 1898. évi XIV. t.-czikk nem alap-
törvény, hanem egy alaptörvénynek, az 1848. évi 
XX. t.-czikknek részleges végrehajtása, s épen 
ezért módosulhat a viszonyok és a szükségletek 
változásai szerint, a mint egyetlen illletmény-
törvény sem követelhet magának örök életet. A 
pénzügyi előfeltételekre való hivatkozás pedig csak 
üres mogyoró. 

Tekintettel a fennforgó nagy érdekre, bár-
mily ködös most a láthatár, nem kétlem, hogy a 
protestáns egyházak vezéremberei és a nemzetinek 
nevezett kormány meg fogják találni azt az 
expedienst, mely a protestáns lelkészi javadalom 
kérdésének békés és megnyugtató megoldására 
vezet. 

Benedek Sándor, 
a pesti ref. egyházmegye tanácsbirája. 

TÁRCZA. 
Zsol tárfordí tások. 

A 79-ik Zsoltár. 

Pogányok jöttek birtokodba, 
beszennyezék szent palotádat 
és Jeruzsálem pusztaság lőn. 
Szolgáid testét odadobták 
étekül az ég madarának, 
kegyesid húsát föld vadának. 
Kiönték vérök, mint a vizet, 
körös-körül Jeruzsálemnél, 
és senki sincs, ki eltemessen. 
Gyalázat lettünk szomszédinknak, 
csúfság és gúny a környezetnek. 

Meddig haragszol Jahve mindég, 
lobog, miként tűz, szenvedélyed? 
Öntsd haragod a pogányokra, 
kik nem ismernek s országokra, 
mik nem szólítanak nevednél, 
mert Jákobot ők megemésztik, 
lakóhelyét meg elpusztítják. 
Ne tudd be nékünk ősök bűnét,— 
jöjjön sietve ránk kegyelmed, 
mert már felette meggyengültünk. 
Segíts meg üdvünk Istensége, 
becsületéért nagy nevednek, 
ments meg s bocsásd meg vétkeinket. 
Miért mondhassák a pogányok : 
Istenök hol van? 
Hagyd látni nékünk a pogányon 
szolgáid vére bosszulását. 
Jusson elédbe foglyok ja j ja , 
errŐs karoddal szabadítsd meg 
a pusztulásra kárhozottat. 
Fizesd meg hétszer szomszédinknak 
ölükbe azt a sok szidalmat, 
mivel gyaláztak téged, Jahve ! 
S mi néped, nyája legelődnek, 
hadd magasztaljunk mindörökké, 
hirdessük folyton dicsőséged! 

A 115-ik Zsoltár. 

Jahvéban kik bizakodnak, 
olyanok, mint Czion hegye, 
mely nem inog, örökké áll. 
Jeruzsálem körül hegyek 
s Jahve az ő népe körül 
mostantól és mindörökké. 
Mert gaz jogar nem nyugodhat 
az igazak osztályrészén, 
hogy az igaz ki ne nyújtsa 
kezeit a gonosz után. 
Tégy jót Jahve mind a jókkal 
s az egyenes szívűekkel. 
De kik görbe útra térnek, 
azokat majd eltaszítja 
Jahve is a gonoszokkal. 
Béke legyen Izráelen ! 

A 128-ik Zsoltár. 

Boldog, a ki féli Jahvét, 
a ki jár az ő útain. 
Kezeidnek bérét eszed, 
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boldog vagy és jól megy dolgod 
Feleséged termő szollő 
házikódnak belsejében, 
íjaid mint olajfácskák 
Körös-körül asztalodnál. 
Ily áldást nyer az a férfi, 
ki valóban féli Jahvét. 
Áldjon Jahve Czionhegyről, 
s gyönyörködjél folytonosan 
Jeruzsálem jólétében, 
s lásd fiait fiaidnak. 

Béke legyen Izraelen ! 

A 129-ik Zsoltár. 

Vajmi sokszor szorongattak 
életemnek kezdetétől 
— ugyan mondja Izráel csak — 
vajmi sokszor szorongattak 
életemnek kezdetétől, 
de legyőzni még se tudtak. 
A hátamon szántogattak, 
hosszúvá lőn szántóföldjük, 
ámde Jahve igazságos, 
szétvágta a gazság lánczát. 
Szégyenkezve hátráljanak 
Czíon minden gyűlölői! 
Legyenek, mint fű a tetőn, 
mely meg se nő, már elszárad, 
mellyel markát meg nem tölti 
az arató, 
sem ölét a kévekötő, 
s nem mondják, kik elhaladnak 
„Adjon rátok áldást Jahve, 
áldunk Jahve szent nevével!" 

A 130-ik Zsoltár. 

A mélységből hivlak Jahve, 
halld meg, Uram, kiáltásom, 
a füleid figyeljenek 
könyörgésem szavaira. 
Ha bűnöket számon tartasz, 
Uram, akkor ki állhat meg? 
De nálad a megbocsátás, 
hogy az ember féljen téged. 
Benned Jahve bizakodom, 
bízik lelkem, 
és szavadban reménykedem. 
Lelkem várja, várja Jahvét, 
jobban, mint az őr a reggelt, 
őr a reggelt. 
Várj Izráel csak Jahvéra, 
mert Jahvénál a kegyelem 
és megváltás nagy bőségben. 
0 megváltja Izráelt majd 
mindenféle bönéitől. 

A 131-ik Zsoltár. 

Nem dölyfös a szívem Jahve, 
szemeim nem büszkélkednek, 
nem is járok nagy dolgokkal, 
miket úgy se érhetnék el. 
Megnyugtattam a lelkemet, 
elcsitítám — 
mint az elszoktatott gyermek 
anyja ölén, 
mint az elszoktatott gyermek, 
olyan az én lelkem bennem. 
Várj Izráel csak Jahvéra 
mostantól és mindörökké. 

Fordította: Homyánszky Aladár. 

BELFÖLD. 
A ref. lelkészegyesület fe ladata i . 

Részletek Morvay Ferencznek a sellyevidéki lelkészi körben 
tartott felolvasásából. 

Az Egyesület megalakítása más czélt szolgál, sem-
hogy lármás, tüntetve követelő csoportos felvonulás 
jellegét ölthesse magára s így bármely szempontból 
akár egyesek, akárt párt kezében felhasználható esz-
közül szolgáljon. 

Én előtten — s hála Istennek! nem állok egye-
dül —- az a czél lebeg, hogy Magyarország összes lel-
készeit testvéri életközösségbe, munkás és élő testületté 
tömöríthessük. Mert ennek a szükségletnek most már 
12-dik órája pereg az idők folyamán. 

A beállott XX. század uralkodó eszméje a szakok 
szerint való tömörülés, a társulásban rejlő, eddig kellő 
figyelemre nem méltatott nagy erő; egyszóval, akár 
rokonszenvezünk vele, akár irtózunk tőle, a szoczializmus 
eszméje. 

Ez az irány alapjában bontogatja a régi társadalom 
épületét, mely az egyének érvényesülésére volt építve s 
míg egyesek rendkívüli fölényhez, nagy gazdagsághoz 
jutottak, velők szemben állott a túlvilág boldogságára 
utalt tömeg boldogtalansága és nyomora. E tömegnyo-
morban szunnyadozó nagy energia életre ébredése, meg-
mozdulása a szoczializmus, mely szárnyait próbálgatva, 
erejének tudatára jutva, nyomorúságának okait az ős-
régi társadalmi rendben találja, miért is ostromolja azt 
elemi erővel, hogy annak romjain építse fel a maga 
boldogságának alkotmányát. 

Ma már odajutott, hogy számot vet vele minden 
illetékes tényező, mert többé sem hallgatással eltemetni 
sem hatalommal elnyomni nem lehet. 

Ez új társadalmi irány a vallásnak is próbaköve. 
A szoczializmus — okkal-e vagy anélkül, ne kérdezzük 
— a vallást úgy nézi, mint a régi rend tartó oszlopát 
s ezt igyekezik minden erővel megingatni, melyre neki, 
elvei mellett, szüksége nincs. 



Mi lelkészek, a vallás szolgái, ez iránnyal szemben 
közönyösek nem maradhatunk. Hatását már is érezzük, 
sajnosán tapasztaljuk, nemcsak az üres templomokban, 
hanem népünk megváltozott gondolkozásmódjában is. 

Azt mindnyájan látjuk, hogy korunk minden egyéb 
csak nem vallásos; látjuk másfelől, hogy ennek daczára 
az egyházi élet nem minden vallásfelekezetnél stagnál, 
sőt egyiknél-másiknál most éli renaissance korát. De 
hogy e jelenségek okát kutassuk, az nekünk, kik ezzel 
nem igen dicsekedhetünk, még aligha jutott eszünkbe. 

Hát erővel csak erőt lehet szembe állítani. Ha 
valahol, itt a struczpolitika igazán megbosszulja magát. 
A társulásban, mondjuk a szakszervezetben rejlő nagy 
erőt továbbra mi sem nélkülözhetjük, ha azt nem akar-
juk, hogy az idők szekereinek nehéz kerekei keresztül 
gázoljanak hulláink fölött. 

Van-e ma magyar ref. lelkészi testület? Fűz-e 
össze bennünket csak olyan atyaíías érzület is, a milyenre 
mi idősebbek csak gyermekkorunkból is visszaemlékezünk, 
hogy az Atyák hajdankorára ne hivatkozzam ? Megvan-e 
a magyar ref. lelkészi karnak az a kivánatos tekintélye, 
mely azt úgy hivatásánál, mint képzettségénél fogva — 
eltekintve egyes kiválóságoktól — általában megilletné? 
E kérdésekre hadd maradjak adós a felelettel. 

De azt nem hallgathatom el, a mit az Idvezítő 
mondott: meg vagyon írva: Megverem a pásztort és 
elszéled a nyáj. Már pedig mi az istenországa építésére, 
az Úr juhainak legeltetésére esküdtünk föl, miért is, ha a 
magunk háttérbe szorításába bele tudnánk is törődni, a 
legszentebb czélról lemondanunk sohasem szabad, a nyáj 
sorsát közönyösen nem nézhetjük s veszély idején össze-
tett erővel kell közreműködnünk annak megmentésén. 

Ezért mi nem nézhetjük összetett kézzel a mai 
kor áramlatát, nekünk abba bele kell vegyülnünk; s 
mivel ez áramlatban egyesített erőkkel találkozunk, "nem 
egyenként kell vetnünk magunkat az elnyelő hullámok 
közé, hanem a szerves testület egyesített ós imponáló 
erejével. Ezért van itt az utolsó percze, hogy szerves 
testületként a tettek mezejére lépjünk mi is. 

Egyesülnünk kell őszintén, igazán és teljes szere-
tettel. Az Úr szolgálatában testvéreinket kell egymásban 
felismernünk, feltalálnunk ; egymás mellett és egymásért 
küzdenünk, abban a hitben, abban a tudatban, hogy 
egymás érdekeit védelmezvén, a legszentebb érdeket, 
az evangéliomi hitet védelmezzük, azért harczolunk. 

A társulásban rejlő tömegerő vet véget az áldatlan 
versenynek, mely a törekvőket, ha kiemeli is, a legjobb 
szándékú szerényebbeket háttérbe szorítja. Az erő többé 
nem egyes kiválóké, kik mégis csak egyesek, hanem a 
szervezeté, melynek a legkisebb is élő, elevenítő tagja. 

Nem tartok ugyan azokkal, mint az már többször 
hangoztatott álláspontomból ismeretes, a kik a reakezió 
győzelmes előnyomulásának, saját valláserkölcsi életünk 
tagadbatlan hanyatlásának okait s kútforrását egyedül 
és kizárólag a mi nyomott, mondhatnám, nyomorúságos 
helyzetünkben keresik és találják, s ehhez képest is a 

gyökeres orvoslást anyagi helyzetünk sürgős feljavításá-
tól remélik és várják ; még kevésbbé azokhoz, kik ez 
irányban való követeléseikkel egyenesen a kormányhoz 
kívánnak fordulni; mert meggyőződésem az, hogy a 
reakezió az ú j irány természetes folyománya, melyhez a 
tömegerőtől megrettent kiváltságosak az ezt az erőt 
annyi századokon át békóban tartott ultramontán kleri-
kálizmust segítségül híva fordultak ; a klerikális reakezió 
e diadalmas előnyomulása megtörtént volna a mi virágzó 
valláséletünk mellett és daczára is ; másfelől ha a mi 
nyomott helyzetünk egy csapásra megszűnnék is, népünk-
nek az ú j eszmék áramlatától megkapott gondolkozás-
módját azonnal vissza nem fordíthatnék. A kormánnyal 
szemben támasztható követeléseinkre nézve is régóta 
ismert az az álláspontom, hogy ilyeneket mi lelkészek 
épen nem támaszthatunk, sőt nem szabad támasztanunk, 
mert mi egy autonomikus testület tagjai vagyunk; hanem 
a kor által igényelt s megkövetelt s immár elhalaszt-
hatatlan szükségleteinket saját hatóságaink előtt kell 
feltárnunk, mely irányban már elég gyakran hangzottak 
szerény óhajtások és egyes sóhajtások, de maga a lel-
készi testület még nem emelte fel egyetemes szózatát 
imponáló és el nem némítható tömeg erejével. Saját 
hatóságaink feladata és kötelessége azután ez igények 
kielégítéseért odafordulni, a hol eddig igénybe nem vett 
százados öröksége, jogos tulajdona fekszik, az államhoz, 
az 1848. XX. 3. t.-cz. alapján. 

De ha csak ez irányban tömörülnénk, működésünk 
nem menekedhetnék meg az egyoldalúság bélyegétől. 
Nekünk számolnunk kell azzal is, hogy népünk az új 
áramlat hullámaiba vetette magát, a nélkül, hogy tud-
hatná, mely partra fogja vetni az. 

A szoczializmust nem szabad továbbra is oly mu-
musnak tartani, melyet említeni sem szabad. Ellenkező-
leg, azzal meg kell ismerkednünk, a benne rejlő helyes 
elveket elfogadnunk, a rosszak ellen teljes erővel küz-
denünk, s minden lehető módon bele vinni az egyedüli 
életfentartó elvet, a szeretetet. 

A társulás uralkodó elv; társulnunk kell nekünk 
is és pedig azért, hogy működésünkben egységesen át-
gondolt irányelvek vezessenek. Elérkezett az ideje annak, 
hogy „a házfedelekről is prédikáljunk" vagyis, hogy a 
társadalmat megszentelő irányélveket ne csak a templom 
üres falai közt hirdessük, hanem járjunk eréllyel és 
tegyünk jót mindenekkel. Ne zárkózzunk el a társult 
tömegektől, hanem vegyüljünk bele és vegyítsük bele 
az evangéliom kovászát. Álljunk a szövetkezetekbe s 
példákkal s gyakorlatilag bizonyítsuk meg, hogy azok 
igazi virágzásának feltétele az önfeláldozó szeretet, más 
szóval csak az evangéliom, hogy „ha az Úr nem építi 
a házat, hiába fáradnak az építők". Sőt mutassunk rá, 
hogy a társulásban rejlő nagy erő kibányászásának 
még csak kezdetén állunk, hogy szegények, árvák, betegek 
a közművelődést szolgáló intézetek, virágzás még a jövő 
reménye, melyek megvalósulást a szociális erők intenziv 
kiaknázásától várnak. 



Új feladatokat kell tűzni az egyházi élet elé, mert 
a százados megszokott formát túlszárnyalta a haladó 
korszellem. Ilyen s hasonló feladatok megvalósítása 
szülheti meg csak az evangéliomi egyházi élet dicső 
renessainceát. 

Hogy e téren sok régi falat le kell rombolnunk, 
sok megcsontosodott előítéletet megdöntenünk : azt mon-
danom se kell. Az újjáépítés első feladata a réginek 
lebontása, ha kell, lerombolása. 

Ám nézzük az államot, ezt az önmagában hatalmas 
erőt, miként szakít a régi hagyományokkal, s számolva 
az új kor eszméivel, már nem tekint el a szocziális 
irányok felett, hanem számol azokkal s szocziális teen-
dőket tűz ki feladatul. 

És mi, vallás és egyház szolgái, ezzel ne számol-
nánk, mi hagyhatnók-e siket fülekkel a körültünk s 
felettünk robogó korszellem kerekeinek dübörgését? Ez 
lehetetlen, ez öngyilkosság volna. 

Eljött az ideje, hogy a lelkészek egy szervezett, 
zárt testületté, egy valódi testvéri szövetséggé tömörül-
jünk, nem hogy a korszellem ellen — melyet megállí-
tanunk úgy is lehetetlen — hanem hogy vele, bele-
vegyülve, az eszményi czélok érdekében, jól átgondolt, 
egységes elvek vezérlete alatt s oly testvéri élő közös-
ségben s oly szeretettel munkáljunk, mint az első valódi 
szocziális szövetség, az apostolok csoportja, melynek feje, 
vezére a Krisztus, valamint a mienk, és más nem volt 
s nem is lehet. 

Le kell rombolnunk, szakítanunk kell sok meg-
csontosodott előítélettel, nevezetesen azzal, hogy ha 
százados megszokott szakmánkat leróttuk, kötelességünk-
nek eleget tettünk. Az ú j idő ú j munkát kiván s e 
munkatért felkeresni kötelességünk. Mert együtt imád-
kozni a hivők tömegével, hirdetni a lélek ihletével 
nagyoknak, kicsinyeknek, megfelelt a múltnak, az Ősi 
gyermeki áhítatos buzgóságnak; de előimádkozni az üres 
falaknak, hirdetni az igét az egyházközség csekély 
százaléka előtt, valljuk meg, önámítás és puszta opus 
operatum, melyet másokban ostromoltunk. 

Új — azonban mindenkor evangéliomi — munkás-
ságunknak új tért kell keresnünk, új csapásokat tör-
nünk, ha a czélt feladni nem akarjuk. 

Az ország 1905. évi valláserkölcsi állapota. 
VIII. Az egyháztársadalmi élet egyéb mozzanatai. 

Az 1905. év folyamán törvényszékeink 5691 házas-
sági pert intéztek el, míg 1904-ben 5712, 1903-ban 
4766, 1902-ben 4507, 1901-ben 4100, 1900-ban 3553 
házassági per nyert jogerős befejezést. Feltűnő dolog, 
hogy míg 1904-ben az előző évhez képest majdnem 
ezerrel megnövekedett a jogerősen elintézett házassági 
perek száma s az előtt is évről-évre folytonos emelkedés 
észlelhető, addig 1905-ben már némi csökkenés áll be 
ezek számában. 

Az 1905. évben jogerősen befejezett 5691 per 
közül 1653 jogerős végzéssel, 20 érvénytelenítő, 3561 
felbontó, egy ágytól és asztaltól elválasztó ítélettel, 
456 pedig a kereset elutasításával intéztetett el. 210 volt 
azonkívül azoknak a pereknek a száma, a melyek a 
házassági törvény 100. §-a alapján szűntek meg, vagyis 
a melyekben a felek az ágytól és asztaltól való külön-
élésre szabott idő eltelte után három hónap alatt a 
házasság felbontását nem kérték. 849, vagyis az esetek 
több mint egyötöd részében a házasfelek lakóhelye városi 
törvényhatóság volt, mi a mellett bizonyít, hogy a városi 
népesség körében az elválások aránylag sokkal gyakori-
abbak, mint a vidéki népességben. Magában a főváros-
ban 456 házasság szűnt meg bírói ítélet következtében. 

A házassági perek nem tartoznak a gyors lefolyású 
perek közé. Az 1905-ben felbontással befejezett 3561 per 
közül egy évnél rövidebb idő alatt csak 1353 (37"9%) 
fejeztetett be ; 1—2 évig tartott 1272 (357%), 2—3 
évig 635 (17'8%), a többi három évnél is tovább tartott, 
sőt 55 per öt évnél is hosszabb tartamú volt. Oka ennek, 
hogy a házassági perek hivatalból felterj esztendők a 
magasabb fokú hatóságok elé, továbbá az igen gyakran 
bonyolult vagyonjogi kérdések rendezése, s végül a 
házassági törvény 99. §-a alapján a perek jelentékeny 
részében az érdemi döntés előtt 6 hótól egy évig tartó 
ágytól és asztaltól való különélés rendelendő el. 

Igen érdekesek azok az adatok, melyek a felbontott 
házasságok tartamára vonatkoznak. Megállapítható ez 
adatokból, hogy a legtöbb házasság ellen a fennállás 
második évében adják be a válókeresetet. A kereset 
beadásakor ugyanis a 3561 felbontott házasság közül 
400 állott fenn 1—2 év óta. Egy évnél rövidebb tartamú 
házasság 147 esetben, 2—3 évig tartó házasság 335 
esetben bontatott fel. Innen kezdve lassú, szinte fokoza-
tos csökkenés észlelhető s csak a 8—-9 éves házasságok 
közül bontottak fel valamivel többet, mint a 7—8 évig 
tartó házasságok közül. Említésre méltó, hogy negyed-
századnál tovább fennálló házasság is 149 esetben bon-
tatott fel. 

A felbontott 3561 házasság köztil 1921, vagyis a 
felbontott házasságoknak több mint a fele, gyermektelen 
volt. A bírói ítéletek a kiskorú gyermekeket túlnyomó-
részt 723 esetben az anyánál helyeztették el, az apánál 
csak 128 esetben, míg 74 esetben részben az anya, 
részben az apa gondozására bízattak. 

Legtöbb esetben és pedig 2252-ben a 77. §. a) 
pontja (hűtlen elhagyás) szolgált bontó okul, ezenkívül 
a 80. § a) pontja (házastársi kötelességek súlyos meg-
sértése), a mely miatt 665 esetben és a 80. § c) pontja 
(erkölcstelen élet megátalkodott folytatása), mely miatt 
220 esetben bontatott. fel a házasság, azok a törvény-
szerű okok, melyek alapján leggyakrabban oldatnak fel 
a házasságok. A 3561 felbontó ítélet közül 2033 a 
feleséget, 1441 a férjet, 79 mindkét házasfelet nyilvá-
nította vétkesnek, 8 esetben pedig vétkesség nem álla-
píttatott meg. 



A felbontott házasságokban szereplő férjek foglal-
kozása tekintetében azt találjuk, hogy egyedül az ős-
termelők azok, a kik kisebb arányban fordulnak elő az 
elvált házasfelek, mint a házasságra lépők sorában, míg 
a többi foglalkozáshoz tartozók általában nagyobb gyako-
risággal szerepelnek az elvált férjek sorában, mint a 
vőlegények között. Különösen sok az elválás a közszol-
gálatban álló és szabad foglalkozást űző egyének között. 

Az elvált házasfelek anyanyelvét a kötött házassá-
gokban szereplő házasfelek anyanyelvével szembeállítva, 
arra az eredményre jutunk, hogy az elválások száma a 
magyarok közt felette nagy, a tótok és ruthének közt 
igen alacsony, a többi nemzetiségnél pedig a két arány-
szám alig mutat eltérést. A mi pedig az elvált házasfelek 
vallását illeti, azt tapasztaljuk, hogy a legnagyobb fokot 

érik el a felbontások az ev. ref. és az izraelitáknál, míg 
legkisebb arányuk a róm. és gör. katholikusoknál. 

Legnagyobb a kriminalitás a gazdaságilag és kul-
turailag is legelmaradottabb oláhok között, kiknek az 
elítéltek közti arányszáma (21 "9) erősen meghaladja a 
népességi (16'7) arányt, míg feltűnően alacsony a németek 
között, a kiknek aránya az elitéltek közt (5'2), félakkora 
sincs, mint a népességben (11*8), a mi e nemzetiséghez 
tartozók, kedvező gazdasági helyzetének és a vallásos 
élettel párosult élet magas nivón álló műveltségének a követ-
kezménye. A magyarok, németek, tótok, ruthének és szerbek 
a személy ellen vétők, az oláhok és horvátok ellenben a 
vagyon ellen vétők sorában fordulnak elő gyakrabban. 

Az elítélteknek hitfelekezetek szerint való megosz-
lásáról pedig a következő összeállítás ad felvilágosítást: 

r. kath. gör. 

Az anyaország népességében . . 48'7 10-9 
Az összes elítéltek között . . . 47-4 13'3 
A személy ) ellen elkövetett bűn- 4 6 5 13-7 

j cselekmények miatt 
A vagyon } elítéltek közöt. . . 48-7 12-9 

Ez adatok nem annyira a vallás, mint inkább a 
nemzetiségnek és ezzel kapcsolatban a gazdasági, művelt-
ségi stb. viszonyoknak a bűnügygyei való összefüggését 
mutatják be. Ugyanis a gör. kath. és a gör. kel. jóval 
magasabb arányszámmal való szereplését az elítéltek 
között, mint az ország össznépességében, könnyen ért-
hetővé teszi az a körülmény, hogy a két hitfelekezethez 
tartozó népesség túlnyomó részét az oláhok teszik, kik-
nek kriminalitása — mint láttuk — legmagasabb, viszont 
az ág. h. ev. e nagy különbségét a két adat között az 
indokolja, hogy e vallásfelekezethez igen sok német 
anyanyelvű egyén tartozik. Csak részben fogadjuk el 
magunk részéről a fenti indokolást, mert nézetünk szerint 
a vallás nemcsak a hit és erkölcsi, hanem egyúttal a 
gazdasági és műveltségi tekintetben is döntő befolyással 
bír s az ág. h. evang. az elítéltek között való alacsony 
aránya, nem annyira a nemzetiségi, gazdasági és művelt-
ségi viszonyokon, mint inkább a tisztultabb és intenzi-
vebb vallás-erkölcsi tudaton és érzületen múlik. A régi 
igazság nem az, hogy kinek milyen a nyelve, olyan az 
erkölcse, hanem az, hogy kinek milyen a hite, vallása, 
olyan az- erkölcse. 

A hazai öt, névszerint aszódi, kassai, kolozsvári, 
székesfehérvári fi- ós a rákospalotai leányjavító-intézetek-
ben a növendékek összes száma 1905-ben volt fi 869, 
leány 128, az előző évhez képest növekedés fi 197, 
leány 18. Vallás szerint: róm. kath. 650, gör. kath. 35, 
ev. ref. 144, ág. h. ev. 37, gör. kel. 21, unit. 5, izrae-
lita 104, egyéb 1. 

V o l t s z á z a l é k b a n 
ev. ref. ág. h. iev. gör. kel. unit. izr. egyéb 

14'4 7-5 1 3 1 0-4 4-9 0 1 
14-1 4-7 16-8 0-8 3'4 0 0 
1 5 2 4-8 -16-6 0 5 2-7 0 0 

1 3 3 4'3 16-7 0-2 3-9 o-o 

Az ország egyházi és valláserkölcsi közállapotairól 
ily szemlét tartva, érezzük, hogy kötelességünk volna e 
tekintetben még más igen fontos dolgokra, nevezetesen 
a tanintézetekre, a kulturális viszonyokra is kiterjesz-
kednünk ; de mert ezen adatok évente nyilvánosan meg-
jelennek az egyes tanintézetek értesítőiben, az egyházak 
jegyzőkönyveiben s bár az összefoglaló ismertetés ennek 
daczára nagyon fontos és szükséges volna, mégis, mivel 
az eddigiekkel is nagyon lefoglaltuk e lap hasábjait, le 
kell mondanunk azoknak ezúttal való közléséről. 

Az előadottak után, miután nyereségről — sajnos — 
ezúttal sem szólhatunk, következőképen állapíthatjuk az 
ág. h. ev. és az ev. ref. egyházak veszteségszámláját. 
Az ág. h. ev. egyház vesztesége a gyermekek vallására 
vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség-veszteséget le-
számítva) 516 (az 1868. évi LIII. t.-cz. 12. §-ához viszo-
nyítva 258), áttérés folytán 350, felekezetből való kilépés 
folytán 173, összes vesztesége tehát: 1039. (Az 1904. 
évben volt: 1163, 1903-ban: 989). Az ev. ref. egyház 
vesztesége a gyermekek vallására vonatkozó megegye-
zéseknél: 449 (224"5), áttérés folytán 224, felekezetből 
való kilépés folytán 438, összes vesztesége tehát: 1111. 
(1904-ben volt: 1479, 1903-ban: 1574.) 

Nyereség sehol, veszteség mindenütt; vájjon meg 
fogja-e változtatni e helyzetet a legújabb három milliós 
államsegély ? Én nem hiszem; ez is ugyan jó. erre is 
szükség van, de más is kell ide. Ez a más hibázik még 
mindig! 

Kassa. Homola István, ev. lelkész. 



KÜLFÖLD. 

Amerikai ref. egyházmegyei gyűlés. 
A Ref. Church in the U. $.-hez tartozó s ennek 

pittsburgi egyházkerületébe kebelezett „Amerikai magyar 
ref. egyházmegye", a melynek keeblébe ez idő szerint 
12 tekintélyes magyar gyülekezet tartozik, április hó 24-én 
tartotta meg évi rendes egyházmegyei gyűlését a home-
steadi (Pennsylvania állam) gyülekezet körében. 

A gyűlés előző nap esti istentisztelettel vette kez-
detét, a melyen imát Csutoros Elek clevelandi lelkész, 
egyházmegyei elnök, alkalmi prédikácziót pedig Ludman 
Sándor loraini lelkész, egyházmegyei jegyző tartottak. 

Másnap kezdetét vette a gyűlés, a melyen mind 
végig jelen volt a kerületi missziói szuperintendens is. 
Az összes kebelbeii egyházak képviselve voltak küldöttek 
által. Az elnöki megnyitóban Csutoros elnök sajnálattal 
konstatálta, hogy a konvent intervencziója nyomán kelet-
kezett áldatlan állapotok ma is fennállanak; az amerikai 
magyar reformátusság ma is harczban áll egymással s 
a konvent nemcsak az amerikai közvéleményt hívta ki 
maga ellen, hanem elkeseredésre vezeti a hazájukat, 
vallásukat szerető amerikai ref. híveket is. 

Az elnöki megnyitó után Ludman S. egyházmegyei 
jegyző olvasta fel közel egy órát lefoglaló évi jelentését, 
a melynek során kiterjeszkedett az egyházmegye kebelébe 
tartozó egyházak körében előfordult minden jelentősebb 
eseményre. A jelentés egész terjedelmében napvilágot 
fog látni az Amerikai Ref. Lapban, valamint a könyv-
alakban megjelenő egyházmegyei jegyzőkönyvben is. 

Az egyházmegyei közigazgatási pénztárnoki jelen-
tést Harsányi Sándor homesteadi lelkész, egyházmegyei 
pénztárnok olvasta fel. Bevétel: 314 dollár 59 cent, 
kiadás: 166 dollár 05 cent, maradvány 148 dollár és 
45 cent. Örvendetes tudomásul vétetett. 

A So. norwalki Conn. és a clevelandi 2-ik egyház 
csatlakozása az egyházmegyéhez, szintén örvendetes tudo-
másul vétetett. 

Egyházmegyei elnök beterjeszti a pályázati hirdetés 
eredményét. Kilencz oklevéllel bíró hazai lelkész pályá-
zott az üresedésben levő egyetlen amerikai lelkészi állo-
másra. A pályázók közül a missziói főhatóság a meg-
választott Erdélyi János, volt hajdúnánási segédlelkész 
részére az 500 korona útiköltséget már el is küldte. 
Tárgyalás alá került a trentoni egyház ügye is, a mely 
a missziói hatóságot is foglalkoztatta. Itt a Ref. Church 
segélyével 10 év előtt egyház alakíttatott, templom, 
paróchia építtetett s általában az egyház a virágzás magas 
fokára emeltetett. A csatlakozási kérdés azonban ezen 
egyház belbékéjét is feldúlta. Itt már kénytelen-kelletlen 
kenyértörésre kerül a sor a hazai egyház akcziója és az 
amerikai ref. egyház hatóságai között. A missziói hatóság 
utasította az egyházmegyét, hogy az ingatlanokat pör 
útján is vegye birtokba s a csatlakozott lelkészt lakol-
tassa ki. Tudnunk kell, hogy az amerikai világi törvé-

nyek értelmében, ha valamely egyháznál csak két tag 
marad is, a ki az egyház régi bekebelezés melletti jogát 
fentartja, az összes ingatlan ezek javára iratik át. Jelen 
esetben 8 aláíró követeli az ebbeli jog érvényesítését, 
íme ez is egy keserű gyümölcse a forszírozott csatla-
kozási akcziónak. Micsoda posványba fog belefulladni 
az a, máskülönben elismerjük, nemes és hazafias inten-
cziókkal kezdeményezett, de rövidlátóan végrehajott men-
tési akczió, a mely már oly sok ezer és ezer forintjába 
került a hazai ref. egyháznak — azt most még belátni 
sem tudjuk ! — De az az egy bizonyos, hogy a mostani 
módon folytatott konventi munkának e téren nem áldásos, 
hanem ép ellenkezőleg, áldatlan eredménye van, mert a 
hazai egyház ellen ingerelte az egész amerikai prot. 
közvéleményt, egymás ellenségeivé tette azokat a lelké-
szeket, kiknek hazafias önzetlen köre működésére más-
különben feltétlenül számíthatott volna, s meghidegítette 
maga iránt ide kivetődött gyermekeinek szívét is. 

Az amerikai magyar reformátusság konzervatív 
része halad a maga útján, s nem kívánja hálátlanul 
eldobni magától azt a segítő kezet, a melynek jótékony-
ságát 17 éven keresztül érezte s mely az összes amerikai 
ref. egyházakat organizálta, templomaikat építette. 

Az egyházmegyei gyűlés tárgysorozata hosszú s 
egyéb részeiben inkább amerikai egyházi érdekű volt. 
így tudósításomat be is fejezhetem. A tisztújításnál elnök 
Kalassay Sándor pittsburgi lelkész, alelnök Tomcsányi 
József homesteadi bankár, jegyző Virág István daytoni 
lelkész, egyházmegyei pénztárnok Harsányi Sándor 
homesteadi lelkész lettek. Tudósító. 

RÉGISÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

IV. 
(Dámány András felsö-baranyai senior halála. - Utóda Vecsei 
Gergely. — Szalai György nagykőrösi lelkész. — A szabadszállási 
templom felszentelése. — Vecsei István monori lelkész ügye. — 
Regéczy István czeglédi lelkész. — Varsányi Pál rétfalusi lelkész 
állását elhagyni kénytelen. — Az 1757. okt. 24-iki helytartótanácsi 

híres rendelet.) 

1. Dámány András felsöbaranyai senior halála után, 
hivatali utódjául Vecsei Gergely nagyharsányi prédikátor 
és tractualis jegyző választatott. A hivatali változásról 
szóló püspöki körlevél, a mely bizonyára a dátumot is közli, 
csak jelezve van a superintendentiális jegyzőkönyvben. 
(I. k. 701. 1.) 

2. A Csáthi Dániel halálával megüresedett nagy-
körösi lelkészi állást az egyháztagok Szalai György kabai 
lelkésszel óhajtották betölteni. Úgy látszik, hogy itt 
ismétlődött a szalkszentmártoni eset (L. Földváry: Ada-
lékok stb. II. k. 224—225. L), mert a gyülekezet kérését 
csak nehezen teljesítették. 



3. A szabadszállásiak hosszas kérelmezés után 
engedélyt nyertek, hogy templomukat kibővíth essék. 
A megnagyobbított és egyúttal díszesen renovált temp-
lomnak1 felszentelése 1757. október 23-án ment végbe. 
Az ünnepélyen a Superintendens kíséretében a generális 
scribával együtt sokan jelentek meg az Atyák közül, 
hogy az áldozatkész, a mint a jegyzőkönyv mondja: a 
„pius populus"-nak örömében részt vegyenek. Az ünnepi 
beszédet a gyülekezet tudós és kiváló szónoki tehetség-
gel megáldott lelkésze. Baranyai Péter tartotta, Esd. 9 : 
8—9. alapján ; az úri szent vacsorát a solti és a kecs-
keméti tractusok seniorai osztották ki, a keresztelést 
Mócsi István nagykőrösi lelkész végezte. 

4. Vecsei István, ez a nagyravágyásban határt nem 
ismerő, tág lelkiismeretű és apostasiára hajló monori 
lelkész, daczára a többszöri szigorú figyelmeztetésnek, csak 
nem javult meg. Hívei most is szörnyű dolgokkal vádol-
ják és kérnek ellene szigorú vizsgálatot. íme a vádlevél: 

„Alább meg irtak, adjuk tuttokra, a kiknek illik, 
hogy Tiszteletes Vetsei István Prédikátor Uramat, jól 
lehet eddig, vélünk való sok izetlenségének el-hagyására 
eleget kértük ; mind azon által ő kegyelme abban, nem 
hogy alább hagyott volna, hanem még a méltóságos 
Földes Urainktul derekassan meg intettetett, mint nem 
minket illető dolgot, nem annyira urgealünk. A mi minket 
illet, tsak azokról panaszt tenni igyekezvén, ugy mint: az 
el-mult holnapokban, midőn véle Polgárunk beszélgetett 
volna, azt véletlen és reméntelen derekassan megpofoszta; 
mollyért midőn ő kegyeimétül, tudakozottunk volna, egész 
Magyar-Országban leg rosszabb és leg nyakassabb gaz 
embereknek kiáltozott bennünket, mindenek hallatára. 
De, a mi nagyobb, tsak mostanában már kétszer izent 
Pásit Mihály, törvény Bíró Uramra, rut, motskos szókkal 
esküdvén ós atta-teremtettével káromkodván; hogy nem 
nyugszik, míg vala hol ott agyon nem lövi, hogy flintával, 
vagy pedig mentéje alá el rejtendő apró puskával; 
mellyet mikor annak utánna, Gyülésünkbül hozzája küldött 
embereink által, ő kegyeimétül tudakoztunk volna, akkor 
is tsak azt mondotta, emiitett Pásit Mihály Urammal 
soha meg nem békéli; sőt ugy néz reája, mint a törökre. 

Melly e féle dolgokbúi következő siralmas károkat 
el-távoztatni akarván, nagyobb bizottságnak okáért, szokott 
petsétünkkel meg erősített testimonialis Levelünket is 
adjuk. Signatum Monor 2 0 ^ Octobris. 1757." 

A superintendens haladéktalanul kívánt intézkedni 
e dologban. Dallos István solti esperes, Veszprémi György 
solti tractualis jegyző, Dobrai Mihály cserháti tractualis 
jegyző és Veszprémi István cserháti tractualis assessor 
személyében 1757. október 25-ikére delegált és telj-
hatalommal felruházott bíróságot küldött ki Monorra. 
A bíróság feladata volt megvizsgálni: 

1. Mit tud a Tanú mondani; vagy mit hallott az 

1 „Et hoc, pius populus, tanta zelo, penes Regiam inclul-
geám tieri jussit, ut in omni super.ntendea Interamnensi nostra, de 
palma cum sacris aedibus certet. Sub luimiliorj tecto siquidem, 
intus auro resplendent óa, ut intuentium oculos non invitos demo-
rentur." — Sup. jkv. I. k. 702. 1. 

Incausatus erköltse, élete folytatása 's Prédikátori Hiva-
talának követése felől? 

2. Részegesnek, veszekedőnek, verekedőnek, annak 
felette káromkodottak lenni tapasztalta-é ; Hallotta-é ? 

3. Közönségessen a Monori Tanátsot, különössen 
pedig Pásit Mihály törvény Birót, betstelen szókkal 
illette-é; s millyenekkel ? 

4. Tudja-é, hallotta-é, hogy Pásit Mihály törvény 
Birót esküvéssel tett, halálos fenyegetéssel fenyegetett, 
s mi módon? 

A bíróság a jelzett helyen és időben pontosan 
megjelent; a vádlottat és a vádlókat megidézte, külde-
tését előttük igazolta és rögtön intézkedett a tárgyalás 
megkezdése és menete felől. De a hosszabb tárgyalás 
csakhamar feleslegessé vált, mert a vádlott Vecsei István 
a bírák elé lépve a következőket jelentette k i : 

„Nem szükséges az a munkás és szoros Inquisitio. 
Én a mellyekkel vádoltatom, mind azokat meg vallom; 
tudván a törvényt, magamat meg ítélem. Igazánn és 
törvény szerint lészen az cn meg biintettetésem. Nem 
vagyok arra méltó, hogy Prédikátor legyek: sőt ezt a 
büntetést ennek előtte még hat esztendőkkel meg érdem-
lettem volna." 

A bíróság ® v á d általános elismerése után meg-
győződött a következükről: 

1. Az In-causatus nem Isten törvényével megedjező, 
Prédikátort illető életet élt ; mivel — 

2. Felette bor-ivó és részeges, annyira 
3. Hogy az Isteni-tiszteletben is, közönséges helyen 

gyakran részegnek tapasztaltatik. 
'4. Veszekedő és verekedő; mellynek bizonságára, 

közelebb az Uraság építtetésében munkálkodó kőmive-
seket és a Helység kis-biráját is meg verte. 

5. Atta-teremtettével káromkodik. 
6. A MonoriTanáts bélieket, egész Magyar-Országban 

leg roszszabb, leg nyakassabb gaz embereknek mondotta. 
7. Pásit Mihály, törvény Birót, pogánynak, Török-

nek, Mahomet gatvája maradékának nevezvén, betstelen 
szókkal illette. 

8. Ugyan említett Pásit Mihályt így fenyegette meg: 
Isten engemet úgy segélyen, nem nyugszom meg addig, 
míg az ördög atta-teremtettét valahol, vagy flintával, vagy 
mentém alá rejtett apró puskákkal agyon nem lövöm. 

ítélet : Vecsei István, míg életét meg nem jobbítja, 
a lelkipásztori hivatal viselésétől eltiltatik. 

Úgy látszott, hogy Vecsei István beletörődik sorsába 
és nyugodtan viseli a maga által előidézett ítélet súlyát. 
Elhagyta a parochiát; de csakhamar mást gondolt. Nem-
sokára visszatért és utódát elűzvén, a papi lakást ismét 
birtokba vette, 

A gyülekezet most már az egri káptalanhoz, mint 
földesúrhoz is fordult panaszával a lelkész ellen. Nem 
használt semmit; a káptalan — mit tehetett volna 
mást — a segédkezés helyett a kérdés megoldásának 
más útját tárta fel : csábítgatott az áttérésre. Vecsei e 
közben a superintendenshez is fordult kegyelemért. Ugy 
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látszik, hogy sikerült is némileg meglágyítani a super-
intendens szívét, mert Ígéretet nyert, hogyha büntetését 
egy ideig türelemmel viseli és a javulásnak kétségbe-
vonhatatlan jeleit mutatja, ismét viselheti előbbi tisztét. 
Nem lévén ez Ígérettel megelégedve, Vecsei a rehabili-
tatiónak más módját próbálta meg. A világi urakhoz, a 
patronusokhoz fordult, a kik közelebbről még nem ismer-
ték. Mert nagy tettető volt. „Erat siquidem — mondja 
a jegyzőkönyv — optimus artifex, mutandi vultúm Protei 
instar, quo misericordiam commovere et fidem imprimere 
hominibus posset." Nagy szónoki tehetséggel is meg 
volt áldva, hallgatóit valósággal elbűvölte és akaratukat 
kedve szerint irányította. Sikerült is neki Beleznayt 
annyira behálózni, hogy érdekében levelet írt Szőnyi 
Virágh superintendenshez. De a turpisság kitudódott; 
hiába volt minden erőfeszítése, a monori egyházat el kellett 
hagynia és a mikor másodszor is megjelent könyörögni 
a superintendens előtt, csak annyit ért el, hogy másod-
szor is ráolvasták a delegált biróság indokolt ítéletét. 

5. A czeglédi kathedrát egyértelmüleg Kegéczy 
István bárándi lelkész nyeri el. 

6. Varsányi Pál rétfalusi lelkész, a ki ellen hívei számos 
panaszt emeltek, katheclráját elhagyi^Uíénytelen, s most 
tractusról tractusra, egyházról egyházn™eregrinál, „collec-
turus ea, quae ventris sunt, de quo unice sollicitus est." 

7. Az 1757-diki jegyzőkönyv utolsó pontja azt az 
emlékezetes helytartótanácsi rendeletet örökíti meg, a 
mely elrendeli, hogy a kik a római katholikus egyház 
közösségét elhagyva, a reformátusokhoz vagy a lutherá-
nusokhoz csatlakoztak, haladéktalanul felkeresendők, 
bebörtönözendők és bilincsekbe verendők, a míg az 
eretnekséget levetkőzve, ismét vissza nem térnek a róm. 
kath. egyházba. íme a rendelet szövege: 

Perillustris ac Generos Domine, 
nobis observande! 

Ea est, Sacrae Suae Caesareo-Regiae Majestatis, 
quoacl Apostatas, in carceribus constitutos, Benigna 
Ordinatio, ut, si quis etiam talium, medío tempore conver-
sus, ad verurn ovile, matremque suam, quippe Orthodoxam. 
Religionem redierit, ideo non prins, quam Benignam 
eatenus habuerit Resolutionem, e carceribus dimittatur. 

Ac proinde, hisce, praetitulatae Dominationi Vestrae 
intimat Consilium hoc Locum-tenentiale Regium, ut inordine 
ad Apostatas, a modo infuturum, in gremio Districtuum, 
curae suae concreditorum, rite et adamassim observari 
facere noverit; quatenus pro casu, ac quispiam talis, 
in carceribus conversus fuerit, eatenus confessim, debita 
Consilio huic Locum-tenentiali Regio submittatur infor-
inatio. Interea autem, donec desuper Resolutionem obtinu-
erint, hi et tales, continuative in carceribus adserventur. 

Dátum ex Consilio Locum-tenentiali Regio, Posonii 
d. 24= mensis Octobris 1757. celebrato. Ad ofíicia parati: 
Comes Georgius mpp., Franciscus Győri mpp. 

Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkószválasztás. Az újlétai ref. gyülekezet Nagy 

Sándor fancsikai lelkészt hívta meg egyhangúlag lelki-
pásztorává. 

A Dunamelléki ref. egyházkerület rendkivüli 
közgyűlése s esetleg biróságának teljes ülései folyó évi 
június hó 19—20. napjain, Budapesten, a Lónyai utczai 
főgimnázium nagytermében fognak megtartatni. A köz-
gyűlést előző napokon, és pedig június 17—18. napjain 
a theol. akad. vizsgák fognak megtartatni a theol. intézet 
nagytermében ; 18-án d. u. 4 órakor közgyűlési előleges 
értekezlet; 5 órakor pedig a theol. választmány a Lónyai-
utczai főgimnázium könyvtár termében fog ülésezni. A köz-
gyűlésnek főtárgyai: 1. közelebbi zsinatunkon alkotott 
egyházi törvénykönyvünk bemutatása, kihirdetése, s annak 
életbe léptetése iránti rendelkezések. 2. Határozathozatal 
a theol. választmánynak az I lelkészképesitö vizsgák meg-
tartására vonatkozó javaslatára nézve ; a javaslat elfoga-
dása esetén a vizsgáknak kitűzése a gyűlést követő napok 
valamelyikére. 3. Az egyházmegyékről felterjesztendő ós 
sürgősség indokából elintézést igénylő ügyek. 

Felhívás huszonötéves találkozásra. Kerekes János 
felsőbarczikai (Borsodm.) ref. lelkész felhívja sárospa-
taki volt theologus tanulótársait: szíveskedjenek őt 
sürgősen értesíteni a felől, hogy megállapított 25 éves 
találkozójukat a tanfolyam végzésétől, vagy pedig a 
papi vizsgálat letevésétől számítva kivánják-e megtartani, 
s hogy e szerint a találkozót folyó év június havában 
vagy pedig csak 1909-re hívja-e össze ? 

A kolozsvári ref. kollégium 3(M) éves jubileuma. 
A kolozsvári ősi ref. kollégium, fennállása 300-dos és 
Apáczai Cseri János szókfoglalásának 250 éves for-
dulója alkalmából f hó 22-én tartotta meg jubileumi 
ünnepélyét. Ennek lefolyásáról legközelebb részletesen 
fogunk megemlékezni; ez alkalommal csak annyit jel-
zünk, hogy az emlékünnepély méltó volt a nagy dá-
tumokhoz. A régi tanítványok, a tanügyi hatóságok 
képviselői, az orsz. ref. tanáregyesület tagjai közelből s 
távolból nagy számban sereglettek össze, hogy a kollé-
gium örömünnepében részt vegyenek. Az ünnepély a 
régi Bél Farkas-utczai templomban tartott istentiszte-
lettel vette kezdetét. Itt dr. Bartók György püspök 
imádkozott; dr. Török István igazgató pedig a kollégium 
történetéből olvasott fel érdekes részleteket. Ezután kö-
vetkeztek a tanügyi hatóságok, testületek, régi tanítvá-
nyok üdvözlő beszédei, a melyekre gróf Bethlen Ödön 
főgondnok válaszolt. Az ünnepély a Himnusz éneklésé-
vel ért véget. 

Az oláhok az új népoktatási törvény ellen. Az 
oláh egyházak zsinatai és főpapjai sehogysem akarnák, 
hogy az új népoktatási törvények királyi szentesítést 
nyerjenek. A legközelebb tartott zsinatok mind olyan 
határozatot hoztak, hogy a legutolsó alkotmányos esz-
közt, a királyhoz való folyamodást is igénybe kell venni, 
hogy a szentesítés megakadályoztassék. Mihályi Viktor 
gör. kath. érsek pedig most látogatja meg a román 
püspököket, hogy velők a királyhoz való járulás módo-
zatait megbeszélje. Reméljük azonban, hogy a király 
alkotmányos érzésén meg fog törni az oláh hazafiatlan 
akció és a törvények meg fogják nyerni a király 
szentesítését. 

Egy lelkész ünneplése. A kenderest ref. gyülekezet 
és a község elöljárósága szép és meleg ünneplésben 
részesítette Györy Lajos lelkészt, a hevesnagykunsági 
egyházmegye esperesét, kenderesi lelkipásztorkodása 
25-dik évfordulója alkalmából. A presbitérium nevében 



Lukács István üdvözölte az ünnepeltet s annak a nap 
emlékéül egy díszbibliát nyújtott át. A ref. iskolaszék 
nevében Kovács Mihály szólott; a polgári község tisz-
telő érzelmeit pedig Bakos Gyula főjegyző tolmácsolta. 
A kiváló lelkipásztornak és esperesnek mi is őszintén 
gratulálunk! 

Szervezkedés a klerikalizmus ellen. Az „Evang. 
Őrálló" f. évi 20-dik számában felhívást intézett az összes 
prot. lapszerkesztőkhöz és a napilapok protestáns rovat-
vezetőihöz az iránt, hogy a folyton terjedő klerikaliz-
mus előhaladásának meggátlása és egy antiklerikális 
protestáns szervezkedés megbeszélése végett, a hajdú-
böszörményi ünnepélyek alkalmával, június hó 2-án dél-
után jöjjenek össze. A magunk részéről szívesen veszünk 
részt az értekezleten; előre is jelezzük azonban, hogy 
nézetünk szerint azon a protestáns szerkesztői és munka-
társi értekezleten nemcsak az antiklerikális szövetkezés 
megteremtését óhajtanánk, hanem annak megbeszélését 
is, hogy a saját egyházunk nagy érdekeit miként szol-
gálhatnánk a sajtó útján nagyobb erővel és nagyobb 
egyetértéssel, mint a hogy ma szolgáljuk és szolgálhatjuk. 

Kun Bertalan negyvenéves püspöki jubileuma. 
Istennek kedvező kegyelméből a 91 éves Kun Bertalan 
az idén érte meg tiszáninneni püspökségének negyvene-
dik évfordulóját. Ebből az alkalomból a miskolczi egyház 
részvételével örömünnepet rendez a tiszáninneni kerület 
f. hó 28-án Miskolczon. Az ünnepély programmja a 
következő: 1. Reggeli 8 és fél órakor gyülekezés az 
egyházkerület közgyűlési helyiségében, a felső leány-
iskola épületében. 2. Testületi meghívása az ünnepeltnek 
és együttes bevonulás a ref. egyházközség Kossutli-utczai 
templomába. 3. Gyülekezeti éneklés. 4. Hálaadó imád-
ságot mond Radácsi György egyházkerületi papi főjegyző. 
5. Az egyházkerület ünnepi üdvözletét tolmácsolja Mecz-
ner Béla legidősebb egyházmegyei gondnok. 6. Az egy-
házközség üdvözlete az ünnepelthez. 7. Az ünnepelt 
válasza az üdvözletekre és a gyülekezetnek általa való 
megáldása. 8. Gyülekezeti éneklés. — Délben közebéd 
a „Korona" szálló dísztermében. — Az örömünnepélyben, 
a távolból is szívünk teljességével veszünk részt. Nyugod-
jék meg a kegyelem Istenének minden áldása az ősz 
pátriárkán, s még hátralevő idejét tegye boldoggá segítő 
kegyelmével és az őt szerető és tisztelő ezrek gyermeki 
ragaszkodásával! 

Vallásos estély. A Tcöbánijai református templomban 
f. évi június hó 4-én este fél 8 órakor vallásos estélyt 
tartanak, a melyen Böszörményi Jenő ref. h. lelkész tart 
előadást „Szegények és gazdagok" czímen. 

Gondnokválasztás. A kecskeméti ref. egyházmegyé-
ben, a néh. Antos János halálával megüresedett gondnoki 
állásra beadott szavazatokat f. hó 21-én bontották fel. 
21 egyház 48 érvényes szavazatából 47 szavazattal 
Bayossy Károly kir. tanácsos, jásznagykun-szolnokmegyei 
nyug. alispán lett a gyülekezetek csaknem egyhangú 
bizalmából nevezett egyházmegye gondnokává. 

Templomszentelés. Az ó-moraviczai ref. gyüleke-
zet f. hó 26-án szenteli fel renovált templomát. A 
programm szerint a felszentelő imát Szabó Péter espe-
res, az alkalmi egyházi beszédet Arany Gusztáv pa-
cséri lelkész mondja; Labancz László helyettes lelkész 
pedig keresztel. 

Árpád sírjának megjelölése. Az idén van kilencz-
századik esztendeje Árpád fejedelem halálának és 
negyvenedik esztendeje I. Ferenez József királlyá ko-
ronáztatásának. A koronázási jubiláris ünnepély prog-
rammjával kapcsolatban a felől is hírt adtak a lapok, 
hogy a kormány a jubiláris ünnepélyt kapcsolatba kí-

vánja hozni Árpád emlékezetével és pedig aképen, 
hogy törvényjavaslatot kiván benyújtani az Árpád sírja 
fölé I. István király által emelt, de már régen elpusztult 
Fehéregyháza (Alba ecclesia) temploma felépítése iránt. 
Ezt a tervet a klerikális lapok nagy örömmel üdvözöl-
ték, mert hiszen az a felépítendő templom nem lehet 
más, csak rkath. templom és ezzel megint csak az 
dokumentáltatik, hogy a papiroson meglevő teljes egyen-
lőség daczára még ma is a r. kath. egyház az államegy-
ház Magyarországon. Mi azonban épen ezért nem tart-
juk szerencsésnek a kormány tervét, s eleve is tiltakozunk, 
a negyven éves koronázási jubileumi ünnepélyeknek 
és a honszerző Árpád emlékezetének ilyetén egyoldalú 
felekezeti kizsákmányolása ellen. Ám állítson a kormány 
Árpád sírja fölé bármilyen mommentális egyéb emléket, 
szívesen járulunk, mint honpolgárok, annak költségei-
hez; de hogy egy r. kath. templom építésével megint 
csak szárnyat adjon a klerikálizmus közöttünk kerengő 
denevérének és az emlékünnepélyből való kirekesztetésünk 
által ismét egy újabb arczulcsapásban részezítse a többi, 
törvényesen bevett felekezeteket, az ellen a leghatáro-
zottabban tiltakoznunk kell. A nagy nemzeti kormány 
égisze alatt különben is szomorúan látjuk a klerikáliz-
musnak minden téren való előnyomulását; jó lesz tehát 
meggondolni a kormánynak, hogy mit cselekszik, mert 
ha így halad, igen könnyen elveszítheti lába alól az 
igazi magyar talajt! 

A szász pénzintézetek és a szász luth. egyház. 
Az erdélyi szász lutheránusok közlönye, a Kirchliche 
Blatter, érdekes kimutatást közöl arról az áldozatról, 
jobbára rendes évi illetményekről, a melyeket a szász 
pénzintézetek az egyházak és iskolák, általában a kultura 
czéljaira megszavaztak, illetve a mult évi nyereségből 
folyósítottak A nagyszebeni ált. takarékpénztár adott 
80,000 koronán felül. A nagyszebeni Földhitelintézet 
65,000 koronát az egyházaknak és 21,000-et a szász 
gazdasági egyleteknek. A brassói Általános adott 53,000 
koronát. A szászsebesi pénzintézetek adtak 53,000 koro-
nát és a medgyesiek az ottani evang. gimnáziumnak 
20,000 korona évi segélyt. A mikor ezeket az adatokat 
olvassuk, s ezekkel szemben tekintetbe vesszük azokat 
a nevetséges csekély összegeket, a melyeket a magyar 
nagy pénzintézetek évi nyereségeikből kulturális és huma-
nitárius czélokra fordítanak, valóban szégyen pírja borítja 
el arezunkat. Látjuk, tudjuk, hogy a nemzetiségi pénz-
intézetek a legbőkezűbben támogatják nemzetiségeik 
egyházi, iskolai és kulturális érdekeit. De nem látjuk 
ugyanezt a magyar pénzintézeteknél. Pedig azok a nem-
zetiségi pénzintézetek olcsóbb hitelt is nyújtanak, mint 
a mieink. Ha nem így volna, nem folyamodnának még 
a Nagy és Kis Magyar Alföldről is szász ós oláh pénz-
intézetekhez a magyarok kölcsönökért. Hiába, a mi 
magyar nemzeti sovinizmusunk csak az ajkakon hang-
zik, a reális életben pedig a nemzetiségiek azok, a kik 
cselekesznek is, és nemcsak áldozni tudnak, a maguk 
egyházi, iskolai és kulturális czéljaikra mesés bőkezű-
séggel, de pénzintézeteikkel még a földet is kihúzzák 
a magyar alól. Szomorú dolog ez. Rajta csak az segít-
hetne, ha a hazafiságot nemcsak ajkainkon hordanák 
pénzintézeteink és közművelődési egyesületeink, hanem 
cselekednének is valóban ! 

Magyarhoni Bibliatársulat. Ennek megalapítását 
indítványozza az Evang. Őrálló f. évi 20-ik számában 
Mayer Pál, s ajánlja indítványát a Luther Társaság ós 
a papi konferencziák figyelmébe. Nemcsak szégyenletes-
nek tartja, hogy a nagy magyar protestáns egyházról 
az Isten igéje tekintetében a Brit- és Külföldi Biblia-



Terjesztő társulatnak kell gondoskodnia; hanem szinte 
lelkiismeretlenségnek is a magunk részéről, mert mi, 
czivilizált nép, elvonjuk a társulat erejét ama milliónyi 
pogánytól, a kik jobban rá vannak utalva könyörülő 
szeretetére, mint mi. Mayer Pálnak bizony teljesen igaza 
van. Sokszor elmondottuk ezeket már e lap hasábjain 
mi is, s próbáltuk ébresztgetni a magyar protestáns 
öntudatot és önérzetet, — de bizony hiába. Őszintén 
kívánjuk, hogy felszólalásával Mayer Pál szerencsésebb 
legyen, mint mi voltunk, s hogy a magyar prot. biblia-
terjesztő társulat minél előbb megvalósulhasson. 

I S K O L A . 

Tanárjelölés. A sárospataki ref. jogakadémia jog-
történet-egyházjogi tanszékére pályázók között már meg-
tették a jelölést az illetékes, fokozatos iskolai hatóságok. 
A jog- és államtudományi kar a pályázók közül első 
helyen dr. Csiky Kálmánt és dr. Marton Gézát; második 
helyen dr. Kovácsy Ferenczet; harmadik helyen dr. 
Kováts János Istvánt és dr. Sutka Istvánt ajánlotta. 
Az akadémiai szék első helyen dr. Csiky Kálmánt ós 
dr. Marton Gézát; második helyon dr. Kováts János 
Istvánt hozta javaslatba. Az igazgató-tanács végül első 
helyen dr. Csiky Kálmánt és dr. Marton Gézát; második 
helyen dr. Kovácsy Ferenczet és dr. Kováts János 
Istvánt; harmadik helyen dr. Sutka Istvánt ajánlotta, 
míg a többi pályázó kérvényét egyszerűen terjesztette fel 
a kerületi közgyűlésre. 

Theol. tanári magánvizsgálat. Ravasz László, 
bánfihunyadi ref. segédlelkész f. hó 16-án theol. magán-
tanári vizsgálatot tett a filozófiából és a gyakorlati theo-
logiából a tiszáninneni ref. egyházkerület vizsgálóbizott-
sága előtt Sárospatakon. A bizottság a kandidátust úgy 
írásbeli dolgozata, mint szóbeli vizsgálata alapján, egy-
hangúlag képesítettnek jelentette ki Az új magántanárt 
a legszívesebben üdvözöljük! 

Theol. tanári pályázat. A kolozsvári ref. theol. 
fakultáson üresedésben levő gyakorlati theol. tanszékre 
öten adíák be pályázati kérvényeiket, nevezetesen: Csekme 
Ferenez gernyeszegi lelkész, görgényi esperes, Vásárhelyi 
Boldizsár deési lelkész, dr. Szakács Albert sövényfalvai 
lelkész, dr. Bartók Jenő, theol. magántanár, nyíregyházai 
lelkész és Ravasz László, theol. magántanár, bánfihunyadi 
segédlelkész. 

Hiísz éves találkozó. Dr. Finkey Ferenez egyetemi 
magántanár, sárospataki jogakadémiai ny. r. tanár fel-
kéri azokat a volt osztálytársait, a kik 1887 júniusban 
Sárospatakon tettek érettségi vizsgát, hogy f. évi június 
hó 22-én húsz éves találkozóra gyűljenek egybe Sáros-
patakon. Kéri továbbá az illetőket, hogy lakezimüket 
hozzá jelentsék be, mely esetben részletes felvilágosí-
tással szolgál a találkozó program injáról. A találkozón, 
mint volt osztálytárs, jelen lesz Mezőssy Béla földmívelés-
iigyi államtitkár is. 

EGYESÜLET. 
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület f. hó 23-án tartotta 

meg hatodik évi közgyűlését Kolozsvárt. A gyűlés le-
folyásáról jövő heti számunkban hozunk tudósítást. 

A Vasarnapi Iskolai Szövetség május 30-án d. e. 
10 órakor Budapesten a Vigadó nagytermében ének-
iinnepélyt rendez, melyen a főváros összes vasárnapi 

iskolába járó növendékei 22 szép éneket fognak előadni. 
Belépőjegyek ára 2 kor., 1 kor. és 20 fillér lesz. Ugyan-
azon nap délután a szövetség kirándulást fog rendezni. 

Az első protestáns világkongresszus Rómában. 
A vasárnapi iskolák világszövetségének ötödik gyűlése 
május 18-tól 23-áig folyt le Rómában. A vasárnapi iskolai 
szövetség képviseletében Budapestről a következők men-
tek : dr. Pruzsinszky Pál, Csopják Atilla, Forgács Gyula, 
Szabady János; a Lorántffy Zsuzsánna-nőegylet tagjai 
közül: Muraközy Ilona, Szabady Aranka; a vidékről: 
flr. Kecskeméthy István, Szalay József, Kájel Endre, 
Takaró Géza, Reichart Kristóf és neje ; mint érdeklődők : 
Klaár Richárd és neje, Meyer N. és neje, Tomásko Fri-
gyes és Melle Ottó fognak részt venni a világgyűlésen. 

GYÁSZROVAT. 
Sedivy Frigyes, a mogyoródi leányegyház nyuga-

lomba vonult lelkipásztora, volt 48-as honvéd, f. hó 20-án 
70 éves korában elhunyt Nyitrán. 

Legyen áldott emlékezete! 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázati hirdetés. 

A szatmárnémeti ref. főgimnázium fentartó testülete 
egy rendes tanári állásra pályázatot hirdet. 

Ezen állásra a latin-görög nyelvi szakra képesített 
református vallású tanárok és okleveles tanárjelöltek 
pályázhatnak. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett, tanul-
mányaikat, képesítésüket, katona kötelezettségüket, eset-
leges eddigi szolgálatukat és egészségi állapotukat igazoló 
okmányokkal felszerelt s a fentartó testülethez czímzett 
kérvényüket a főgimnázium igazgatóságánál 1907. június 
9-ig nyújtsák be. 

A rendes tanári javadalmazás ; 2400 K törzsfizetés, 
mely az ezen főgimnáziumnál eltöltött szolgálati évek 
sorrendjében 2800, 3200 koronára emelkedhetik; öt, 
egyenként 200 koronás ötödéves korpótlék; 480 korona 
lakáspénz, mely 600 koronáig emelkedhetik és a nrn. 
minisztérium által megállapítandó személyi pótlék. 

A megválasztott rendes tanár jogos és köteles 
tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek és állását 
f. évi szeptember 1-én tartozik elfoglalni. 

Szatmárnémeti, 1907. máj. 10-én. 
Kölcsey János, 

igazgató-tanácsi elnök. 

P á l y á z a t . 

A budapesti ág. h. ev. főgimnáziumban az 1907— 
1908. iskolai év elején két helyettes tanári szék lesz 
-betöltendő ; az egyikkel a mathematika-fizika, a másikkal 
a magyar és német nyelv tanítása van egybekötve. Az 
alkalmazás egyelőre egy esztendőre szól s évi 2000, azaz 
kétezer korona, havi részletekben előre fizetendő java-
dalmazással jár. Pályázhatnak kellően képesített, legalább 
szakvizsgát tett, ág. h. ev. és ev. ref. vallású egyének; 
előnyben részesülnek azok, a kiknek a tanításban gyakor-
latuk van. Az életkort, vallást, képesítést, esetleg az 



eddigi alkalmazást tanúsító bizonyítványokkal felszerelt, 
a mathematika-fizikai tanszékre a nm. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úrhoz, a magyar és német nyelvire 
a budapesti Deák-téri ág. h. ev. testvéregyházak kép-
viselőtestületéhez intézett kérvényeket f. évi június hó 
15-ig kell a főgimnázium igazgatójánál benyújtani. Sze-
mélyes bemutatkozás kívánatos. 

Budapesten, 1907 május 18. 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor sk., Góbi Imre sk., 

első iskolai felügyelő. igazgató. 

Pályázati hirdetmény. 
A tiszántúli ref. egyházkerületi népiskolai tanügyi 

bizottság pályázatot hirdet egy fonomimikai módszer 
szerint készítendő ábéczére. 

A fonomimikai módszer alkalmazásában a bizottság 
teljesen szabad kezet enged a pályázóknak. 

Kivánja azonban, hogy az ábéczének a betűk taní-
tására vonatkozó részében, mihelyt csak a betűk isme-
rete, valamint a már ismert szókincs megengedi, mondatok, 
rövid elbeszélések, közmondások, gyermek - versikék, 
gyermek-játékok mondókái és népköltési versek foglal-
janak helyet, melyek alkalmasak legyenek a gyermek 
nyelvérzékének felébresztésére és fejlesztésére, szókész-
letének és forgalomkincsének gyarapítására, gondolat-
körének tágítására. 

Az ábéczé olvasókönyvi részében mesék, elbeszé-
lések, leírások, versek, imádságok foglaljanak helyet, 
melyek az I. osztály beszéd- és értelemgyakorlati, vala-
mint vallásoktatási anyagát figyelembe vegyék s a ref. 
szellemű valláserkölcsi és hazafias irány bennök kifeje-
zésre jusson. 

Az ábéczé 8 (nyolcz) ívig terjedhet. Az elfogadott 
ábécze a tiszántúli ref. egyházkerület tulajdonába megy 
át. Szerző a megállapított terjedelemig az első kiadáskor 
nyomott ívenként 100 (száz) koronával jutalmaztatik. 
A Il-ik és következő kiadások alkalmával minden kiadás 
után 240 korona díjban részesül, tekintet nélkül a kiadás 
példányszámaira mindaddig, míg a kiadásnál szükséges 
korrekturát és a tanügyi bizottság által kivánt javításo-
kat maga végzi, illetőleg végezheti. 

Nem záratnak ki a pályázatból a már nyomtatás-
ban megjelent ábéczék sem. Ezekre nézve a pályázat 
nyilt, míg a nyomtatásban meg nem jelent művekre 
nézve zárt. 

Felhivatnak tehát a pályázni akarók, hogy művei-
ket, a kéziratokat tisztán leírva, bekötve, lapszámozva, 
szerző nevét rejtő levél kíséretében, 1908. márczius l-ig 
Kábára, nagytiszt. Dávidházy János esperes úrhoz, mint 
az egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottság elnökéhez 
küldjék be. 

P á l y á z a t . 

A kiilső-somogyi ref. egyházmegyébe kebelezett s 
lemondás folytán üresedésbe jött tolna-némedi-i ref. lel-
készi állásra, melynek javadalma 855*22 kor. kongruával 
van kiegészítve 1000 koronáig, pályázat nyittatik. 

Pályázók, kellőleg felszerelt kérvényeiket Kálmán 
Gyula espereshez, Ságvár (Somogymegye), f. évi június 
16-ig adják be. 

A megválasztandó lelkész tartozik állását azonnal 
elfoglalni. 

Kelt Kunszentmiklóson, 1907 május 20. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-

raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet vesz ! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni, a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérkópződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
astlima, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nál. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

N YILTTÉR, * 

A Bór- é s hithíon-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik veseba joknál , a húgyhólyag 
bánta lmainál és köszvénynél, a czukorbetegségt iél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Szili i/e- lApőczi Siilviilorforvús-vállalat 

liudupest, V„ Itudolj'rakpart 8. 

Baksay Sándor. * E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



KRISTA forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
Bzerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkttli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

S Z E N T - L U K Á C S - F Í Í R D Ö g y ó g y f ü r d ő , Buda. 

Tél i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felöl kimerítő  

— p r o s p e k t u s t küld ingyen a — - - -

Szt-Lukács-fűrdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

Orgona-
harmóniuvnokat 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz, (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

B 
A legelső magyar protestáns 

egyháztörténet! * * * * 

Az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai rész-

vénytársulat kiadásában (Budapest, VII. ker., 

Rákóczi-út 54. szám) most jelent meg: 

A Magyar Evangéliomi 
Protestáns Egyház 

Tör téne lme 
Képes dísz-

munka 

Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly 
József közreműködésével szerkesztette: 
* Z S I L I N S Z K Y M I H Á L Y * 

ár átfűzve 1 4 

d í s z e s vászonkötésben 17 
korona, könyviári félbőr-
kötésben 19 korona. • • • • 

Közel háromszáz szöveg-
képpel, t izenkét mellék-
iette! é s s z á m o s kézirat-
hasonmássa l . • • • • • • • • • • • • 

Megrendelhető minden hazai könyvkereskedésben, 
valamint a kiadó 

: : A T H E N A E U M : : 
IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSULATNÁL 

BUDAPEST, VII . , RÁKÓCZI-ÚT 54 . SZ. 

S i n g e r Co. Varrógép R é s z v . T á r s 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepesi-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Kírály-utcza 52. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Váoz: Széchényi-u, 14 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k i e l a z o n ü z -

le tek , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N G E R v a r r ó -

g é p e k . 

A m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , hogy ke l lő 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 



^ . I t t t t t t t t s t t t t t t t t t t t t t t i l t s t í t t t t t t t t s t í l t t t ^ 
m m ^ ORAK jótállás mellett! 

és Pontos 
l e g j o b b 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszereK, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is i 

mi 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
mí iórás és é k s z e r é s z , az ev, ref , egyházak s z á l l í t ó j a , 

Budapest, VII., Erzsébet-Körút 29. 

Jutányos 
árak! 

Templomi karok orgona-kisérettel, kará-
csonyi felvételek. Hándel, Largo és egyéb 
egyházi zenemüvek. A legkiválóbb hazai és 
külföldi művészek legsikerültebb felvételei. 

Beszélőgépek és hanglemezek, 
1000 opera- és népdalfelvéte! minden véteikényszer 

nélkül meghallgatható 

SCHIFF ÉS TÁRSA 
Egyetem-utcza 

Összes 
lemezeink két 
különböző fel-
vételt tartal-
maznak, bár-

mely gépre 
alkalmazha-

tók és a leg-
tisztább hang-
visszaadással 

bírnak. 

5. szám. 
Kizárólagos 

felvételek a 
leghíresebb 

hazai és kül-
földi művé-
szektől és 

zenedarabok-
ból. Lemez-

jegyzék és ár-
jegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Világhírű 

FONOTIPIA 
AVE MARIA orgonakiséret és 
hegedű-solo, Gregorián-énekek, 
templomi karénekek, egyházi 
énekek Bonci, Glanina, Russ, 
Oresto Luppi stb. leghirneve-
= sebb művészektől. = müvészhanglemezek 

Margit olasz királynő udvari szállítói 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállí táson «Nagy díszoklevél)) és 
«Ferencz-József lovagrenddel)), az 1904. évi vesz-
prémi kiáll í táson aranyéremmel ki tüntetve, azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javításokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és ju tányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 

Orgonaépí tós i m ű i n t é z e t . 

R i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 

cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 



fl v í l c s h í r í l A c o l - h a r m o n l u m o k 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

F ő k é p v i s e l ő j e : 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Z e n e - A k a d é m i a házi hangsze rkész í t ő j e 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

T e m p l o m o k , i skolák , d a l á r d á k , k á p o l n á k 
é s m a g á n h a s z n á l a t r a k ivá lóan a lka lmas . 
Zongorák , p ian inók , c i m b a l m o k d ú s 
raktára . Specia l i s ta v o n ó s h a n g s z e r e k k é -
sz í tése é s j av í t á sában . Ezen l apra h ivat -
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 k e d v e z -
m é n y b e n r é s z e -
sül. — L e g h a m a -
r a b b a n lehet a 
m o s t m e g j e l e n t 
m a g y a r K o s s o -
wi t s - f é l e H a r m ó -
n ium é s Orgona -
iskolából ezen 
h a n g s z e r e n a ját 
szás t e l sa já t í tan i 
Ára 5.— k o r o n a . 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendf . 

Mechanika. Üvegtechnika. 
Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabad kézi rajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetítő-gépek 
nep- közép- és felső iskolák számára. 

J Í * / 

ERDELY ES SZABÓ 
tanszerKészítő intézete, 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

A j á n l á s o k : A n m . va l lás - é s közokt . min isz te r úr 107756. sz. 
rende le téve l a hazai közép i sko l áknak . — B u d a p e s t s zékes -
fővá ros t a n á c s a 20025 l . s z . rendele téve l a főváros i i sko láknak . 

I 
Halász H ube r t | 

B U D A P E S T | 
Gyár és i r o d a : VI I k e r , Angol -utcza 2 3 

o o o 
Előállít egyszerű és különfele színezésű czementlapckat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépitkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

A gyönyörű hang , me lye t a vi lághírű és e l i smer t l eg jobb g y á r t -
m á n y ú amerikai r endsze rnek e lmés sze rkeze te e lővarázsol , 
ö n m a g á n a k zeng dicsére te t . 65 í r t tó l minden á rban kapha tó . 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J • hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- r a fúvó-hanQsiereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

H a n g f o k o z ó - g e p e n d a ! m b t m e i y 
hegedű, gordonka, beillesztése után 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Hege-
dűbe liaiij;rok(iz(f-ffi'rcu<la ja-

vítással 4 frt. 
Kezesség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és r a k t á r 

S a j á t t a l á lmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; á l ta lánosan e l ismert 
l eg jobb , mely t öké l e t e s solo 
h a n g s z e r r é á l ta lam kons t ruá l -
t a t o k . I skolával 30 for in t tó l 

f e l j ebb . 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban ; kezesség minden 

egyes hangszernél. 
Árjegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, kívánatra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 

Torony-órák 
palota- , városházi , gyári , lak-
tanya-órák berendezését a leg-

e lőnyösebben eszközl i 

raiÜLLER J Á N O S 
MAJER KÁROLY „tdda 

Budapest, V I I , , Csömöri-út 5 0 . 
(Saját ház.) 

K é p e s á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k i n g y e n . 

KÁLLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo-
= torok csakis motortelepünkön = 
B u d a p e s t , V I N a g y m e z ő - u . 4 3 . 

szá: alatt léteznek. 
Tessék a pontos czímre ügyelni! 

WéJ í/KíaíáföSE 

a j á n l j a a l e g m e g b í z h a t ó b b 
és l e g e g y s z e r ű b b kezelésű 
vi l lamos „ G L Ó R I A " b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
t e i t 3-5 évi részletfizí. tésre . 

A ki tehát valódi Kállai „G16-
ria" motort akar venni, az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jótállás kitűnő cséplésért. »» szakértő c z é g h e z . > * > - » » ^ -

l E ü T a s z n á l t g ő z c s é p l ő - k : é s z , l e - t e l 5 : c s e r é t e i s • v é t e t -
= = = = = n e k . — T e s s é k á x ' l a p o t l e é r n i - — 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIB. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 38.547. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . M kor. 
Negyed oldal 10 kor , 
Njuiczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálv in- té r 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , c lő l ize tcs i és h i rde té s i díjaU stb. 

ir i tczendól; . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r c z i k k : Stólamegváltás a hazai ref. egyházban. Tóth Lajos. — Tárcza : Egy jezsuita panasza. Nagy Ferencz. — 
B e l f ö l d : Az országos ref. tanáregyesület közgyűlése. P. — Missz ióügy : Magyar külmissziói szövetség. — K ü l f ö l d : 
Németországi egyházi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. 
Molnár János. — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k , — 
H i r d e t é s e k . 

Stólamegváltás a hazai ref. egyházban. 

A legutóbbi időben mozgalom indult meg1 a 
hazai r. kath. papság körében a papi stóla állami 
megváltása iránt. Ez a körülmény, de magának 
a dolognak a természete is időszerűvé teszi a. 
papi stólának a mi hazai református egyházunk-
ban való megváltása kérdését. 

Eleitől fogva abban az egyéni nézetben vol-
tam, sőt az újabb egyházpolitikai [törvények ha-
tályba lépése óta a hazai evangeliomi egyházak 
tagjainak nemcsak,anyagilag terhes, hanem vallás-
erkölcsi és hitfelekezeti szempontból is mind ag-
gasztóbbá v helyzetét tekintve, még inkább arra 
a meggyőződésre jutottam, hogy a magában is 
súlyos egyházi adózással kapcsolatos lelkészi sióla 
tárgyában sokkal helyesebb, czélszerűbb, de ke-
resztyénibb is volna, ha ez a most leginkább 
egyénileg és közvetlenül lerótt lelkészi javadalom, 
maguk az illető egyházközségek által öt évi átla-
gosítás mellett megváltva s a rendes évi lelkészi 
fizetésbe olvasztva, kivétetnék az esetek szerint 
egyénileg érdekelt hitfelek egyházi személyes 
terhéből. Mi, reformátusok is most már tételes 
egyházi törvények által szervezett vallásfelekeze-
tiségben élvén, az egyházi terhek lehető közösíté-
sére kellene törekednünk, hogy a szentírás szerint 
egymás terhét is viseljük. 

Tudomásom szerint az újabb és legújabb 
időben több előkelő hazai református gyülekezet, 
a keresztelési és a polgárilag összeadott új házas-

párok egyházi megliitelése s ezt követő megáldása 
fejében járó papi stólát, az illető javadalmas lel-
készek barátságos beleegyezésével, átlagosított évi 
összegekben megállapítva, már tényleg meg is 
váltotta s mint a rendes lelkészi javadalom egyik 
alkotó részét, magára vállalta, közvetlenül maga 
fizeti. így a pesti református egyház is a közel 
években megapadt lelkészi stólajövedelemben ki-
mutatott jelentékeny tényleges hiányt volt két 
lelkésze részére maga fedezvén, illetőleg pótolván, 
azt utóbb a rendes évi fizetés méltányos feleme-
lésével egyenlítette ki. 

A lapunk folyó évi 19-ik számában kihirdetett 
pályázatok közt nagy megelégedéssel olvastam, 
hogy a 9000-et meghaladó felekezeti létszámú 
tekintélyes törökszentmiklósi református gyülekezet 
is az egyik lelkészi állásának betöltése végett 
közzétett pályázatnál a készpénzbeli javadalomba 
foglalta az évi 400 koronára értékesített keresz-
telési és esketési stólaváltságot; az öt évi átlag 
szerint 500—530 koronára előirányzott temetési 
stólát azonban az érdekelt egyes hitfelek egyéni 
terhéül továbbra is meghagyta. 

Az úgynevezett vallási reformácziót köztudo-
más szerint a XVI-ik évszázadban az elvilágiaso-
dott és gazdagon költekező r. k. papoknak és 
szerzeteseknek, közvetlenül pedig magának az 
akkori római pápának fékezhetetlen telhetetlensége 
és pompázása lobbantotta lángra. A vallási refor-
mácziót s illetőleg a nagy Kálvin tanait elfogadó 
jámbor őseink puritán papjai tehát a XVI-ik 

A 21,211/905. sz. a. keit kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fánagy-féle Dustless'-szel portalanítanak 
a t ü d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétkiildi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám rJatt. 
Ó v a k o d j u n k u t á n z a t o k t ó l * U t a s í t á s o k ing-^ ^ i i . 



évszázadban, sőt még a XVH-iknek elején is, nem 
követeltek híveiktől egyénileg fizetendő lelkészi 
stólát. így például Kecskemét városában az 1600. 
és 1601. évi községi jegyzőkönyvek szerint a 
(kálvinista) prédikátor úgynevezett szegődségében 
a stólának még nyoma nincs. 

Azonban az idők és társadalmi viszonyok 
magyar hazánkban is gyökeresen megváltozván, 
a papi stólafizettséget a hazai református gyüle-
kezetek is, úgy, mint a többi keresztyén vallás-
felekezetek, illendőnek és méltányosnak ítélvén, 
azt saját anyagi erejökhöz képest megállapítva, 
az esetenként érdekelt tagokat egyénileg és sze-
mélyesen terhelő lelkészi stólát — a különben is 
eredetileg csekély készpénzbeli fizetés mellett — 
állandó gyakorlatba vették. 

Az egyénileg kötelező és egyénileg teljesí-
tendő stólafizetés, nézetem szerint, az annyira 
fontos és szükséges lelkészi hivatalos tekintélyt 
érzékenyen csökkenti; mert különösen a volt 
jobbágyi állapot olcsóságának megszűnte után 
jelen korunkban a sokféle állami és községi pénz-
beli adózással s közvetlen és közvetett illetékekkel 
úgyis túlterhelt köznép a lelkészi stólát is haj-
landó az orvosi és ügyvédi díjakhoz, sőt az ipa-
rosi munkabérhez is viszonyítani s a hajdani pap-
bérre és évenkénti papmarasztásra visszaemlékezvén, 
sok helyt már csakugyan kelletlenül fizeti a stólát, 
Pedig, ha csak akkor keresi fel a hivő a maga 
papját s csak úgy érintkezik vele személyesen, 
ha és a mikor fizetnie kell, sőt még esetleg 
alkudozásba is bocsátkozik: ez a vallásosságnak 
és egyháziasságnak élesztésére nem alkalmas 
eszköz s nem czélszerű találkozás és alkalom, 
természetes lévén, hogy minden adósságfizetés is 
a fizetőre nézve nem kellemes s épen nem rokon-
szenves dolog. 

Vájjon mire aljasulna a konfirmáczió és az 
úri szent-vacsora kiszolgáltatása, ha az illetőktől 
pénzbeli fizetés járna érte? Lenne-e annak a két-
nemű ifjúság s a sákramentommal élők földi éle-
tére s jövendőjére behatása? Az igaz bűnbánók 
erkölcsi javulásának előrnozdulását lehetne-e várni 
a megfizetett papi ténykedéstől? 

Én részemről nem tartom lielyeslendőnek, 
hogy bármely keresztyén lelkipásztor a hivatalos 
működési köréhez tartozó keresztelésért, az illeté-
kes állami közeg által ingyen összeadott új házas-
párnak megesketéséért s megáldásáért, az elhunyt 
híveik eltemetése körül való szolgálataiért külön 
díjazást vegyen. 

A rendes lelkészi fizetés mellett is egyénileg 
fizetendő stóla okozza, szerintem, jórészt azt, hogy 
korunkban a megkereszteletlen újszülöttek, az egy-
házi áldást és esketést mellőző új házaspárok, sőt 
az egyházi szertartás nélküli, olykor tisztesség-

telen polgári temetkezések is már feltűnnek és 
szaporodnak; hogy nálunk, reformátusoknál is sok 
megkeményedett szívű s keresztyéntelen felfogású, 
elzüllött hitfeleinkből a vallásos érzés és egy-
házi asság teljesen kihal. 

A fentiekből következőleg bizonyára nagyon 
is kívánatos, hogy hazai református egyházunk, 
melynek létszámát s főleg tiszta magyarságát — 
fájdalom! — az amerikai és romániai tömeges 
kivándorlás mellett a mindinkább tértfoglaló átkos 
egy-gyermekrendszer is annyira apasztja és fo-
gyasztja, hogy már sok gyülekezeteiben az elhal-
tak száma az újszülöttekét meghaladja s hogy az 
új házasságok még a rnegcsökkent felekezeti lét-
számmal sincsenek illő arányban, kivált a nagyobb 
népességű és jövedelmezésű gyülekezeteiben, hol 
a stólajavadalom jelentékeny tényező: lehetőleg 
előmozdítsa az egyénileg fizetendő lelkészi stólá-
nak, illetőleg palástdíjnak az egész gyülekezet 
által eszközlendő átlagos megváltását s a rendes 
lelkészi fizetésbe való beolvasztását. Ez a stóla-
megváltás különösen a nagyobb népességű gyüle-
kezetekben volna kívánatos; mert kisebb gyüle-
kezetekben, például a dunamelléki ref. egyház-
kerülethez tartozó baranyai és külső-somogyi — 
különben is kongni ás — apróbb gyülekezetekben 
az évi» születések, házasságok és halálozások cse-
kély száma mellett a stóla alig érdemli meg a 
számbavételt s így annak a gyülekezet általi meg-
váltása nem is oly indokolt. 

Bizonyára a gyülekezeti stólaváltság magára, 
a jogosult lelkészségre nézve is s nemcsak erköl-
csileg, hanem anyagilag is ok- és czélszerű volna, 
mert az egyes esetek szerint apróbb pénzössze-
gekben s bizonytalan időkben egyénenként befolyó 
stóla nem lehet oly értékes, mint az előreszámít-
hatólag és megszabott havi vagy évnegyedi ese-
dékes rátákban élvezhető s használható gyüleke-
zeti stólaváltság. 

Ide járul még s figyelmet érdemel, hogy a 
gazdag és vagyonosabb egyházközségi tagok — 
tapasztalás szerint — önkéntes adományokkal is 
szívesen szokták a saját maguk vagy családtag-
jaik körében ténykedő lelkészeket honorálni. 

Tóth Lajos. 

TÁRCZA. 
Egy jezsuita panasza. 

A bécsi szent Péter plébánia-templomban 1902 első 
adventjén szomorú búgással ültek el a hangok a hatalmas 
boltozatok alatt. Az ájtatos ádventi hallgatóság előtt 
Kolb Viktor, jézustársasági áldozó pap tartotta a szent 
beszédet s többek között így szólott: „A ki maga nem 



érintkezett a protestánsokkal, jóhiszeműekkel is, annak 
sejtelme sincs arról, hogy mily nagymérvű megvetés, 
kicsinylés, sőt utálat tárgya náluk a kath. egyház, sőt 
minden, a mi katholikus; hogy az ész teljes hiányára 
valló minden őrültséget, minden képzelhető erkölcsi 
züllöttséget rólunk nemcsak gondolkodás nélkül föl-
tételeznek, hanem azt egyenesen nekünk tulajdonítják, 
s mindezt nem a szenvedelem pillanatnyi föllobbanásá-
ban teszik, hanem teljes nyugodtsággal, mint magától 
érthetőt, mint valami meg nem czáfolhatót említik, sőt 
nem egyszer igaz, benső részvét hangján. Miből magya-
rázhatjuk meg ezt a felfogást, ezt a megbírálást ? A kath. 
egyház félreismeréséből, mely évszázadokon át szinte 
kővé keményedett. Mit szólnának ahoz, ha megmutatjuk 
nekik, hogy a mit ők gyűlölnek, nem is a kath. egyház, 
hanem ennek ijesztő\ torzképe, hogy akkor, mikor az egy-
háznak mindenféle őrültséget tulajdonítanak, tulajdon-
képen saját maguk gyártotta előítéleteken hevülnek fel". 

Ha a panaszkodó jezsuita így mondta, valljuk be 
őszintén, hogy volt valami igaz „panaszában". De aztán 
az is igaz ám, hogy azt a tükröt, melyből a romanizmus 
ijesztő torzképét látjuk, ők maguk csinálják, s mi nem 
tehetünk róla, ha annyira vakmerőek vagyunk, hogy 
belenézünk, s tapasztalatainkat ki is mondjuk, s nem a 
magunk gyártotta előítéleteken hevülünk fel. 

Egynehány ilyen tükör van az én birtokomban is. 
Egyházi felsőbb hatóság engedelmével látott napvilágot 
valamennyi, sőt némelyiket, mint a jámbor életre, üdvös-
ségre kiválóan alkalmasat, különösen is ajánlgatnak a 
főpásztorok juhaiknak. 

Itt vau legelső sorban is, — a legértékesebben 
kezdem — „A tisztító hely (purgatórium) a.szentek kinyi-
latkoztatásai szerint", irta M. Louvet, apostoli hittérítő. 
E vaskos müvecskét szerző a Bold. Szűz Máriának 
ajánlja. Izidor, samosatai püspök pedig, Járgonból Mar-
seillesbe utaztában lelki eledelként használta. Ha egy 
apostoli helynök lelkének éhét kielégítette, mennyivel 
inkább kielégiti azokat, kiknek hitök van, véli az út hosszú-
ságának gyötrelmeit ez által nem érző püspök. A restek, a 
renyhék, a langyosak szívok mélyéig meg lesznek hatva; 
a buzgók : a papok és szerzetesek még nagyobb tökéletes-
ségre ragadtatnak általa. Ez a páratlan könyvecske azt 
a homályt czélozza felderíteni, melyet több kérdésben 
szándékosan meghagyott a ílórenczi, majd a trienti 
tanácskozmány. Felderíti pedig a szentek kinyilatkoz-
tatásai és a tisztító helybeli lelkekkel való természet-
feletti beszélgetések által. Azt kéri tehát a szerző a 
szeplőtlen szűztől, a ki egykor nyilvánosan kijelentette, 
hogy a mórok által letartóztatott keresztyén foglyok 
oltalmazója, hogy e munka áldásai által szabadítsa ki a 
még rosszabb helyen levő lelkeket, s az ő fáradsága 
jutalmazva lesz. Igaz, hogy néhol-néhol vannak tökélet-
lenségek, de hát a legfőbb látnokok: Szent Brigitta, 
T. Agrade Mária és Emerich Katalin sem egyeznek meg 
látomásaikban, mert ezeket egyik bizanczi művészi sze-
mekkel, a másik a spanyol művész szemeivel látja. 

Én meg bocsánatot kérek, ha magyar református 
szemmel nézem az itt írottakat és szívesen belenyugszom 
abba, mit szerző és Gay szerénységgel írnak magukról: 
„hogy ezek tudatlanságukat és eszük elégtelenségét leg-
kérlelhetetlenebbül bizonyítják". 

. . . Theoíil császár egyike volt az egyház leg-
halálosabb ellenségeinek, mert a képeket rombolta. Neje, 
a jámbor Theodora császárné Szt. Method patriarchával 
sok imát végzett együttessen, hogy férjének kegyelmet 
nyerjen. A császár halála után álmot látott a jámbor 
császárné. Látta, hogy férjét az ördögök Isten ítélőszéke 
elé hurczolják, kezeikben szörnyűséges kinzó eszközök. 
Az ördögök, hangosan kiáltozva, kárhoztató ítéletet kér-
tek az egyház üldözőjére. A vége az lett, hogy a Biró 
számításba vette a gonosz császárért mondott imákat, s 
megkegyelmezett neki. E kegyelmet aztán a patriarchá-
val is közölte . . . 

Szent Brigitta egyszer látott, egy katonát a Biró 
előtt. Az ördög vádolta őt: a miért vétkezett szemeivel, 
gyönyörrel szemlélvén a mezítelenségeket és más ilyen 
utálatos dolgokat; a mit vétkezett nyelvével stb. stb. 
Az ítélet az őrangyal (?) meghallgatása után a tisztító 
helyre szólott. Ekkor az irgalmasság anyja állott elő, s 
a parázna katonát, a ki mindig hű szolgájaként mutatta 
magát, mert rendesen böjtölt az ő ünnepeinek előestéjén, 
megmentette a gyötrelmektől. Látni való, a szent szűz 
olykor-olykor jelen van az ítéletnél, hogy segítse hű 
szolgáit . . . 

Ezt meg egy jámbor remete látta: Dagobert, franczia 
király meghalt. íme látja, hogy a Földközi-tenger hullá-
main egy csapat gonosz lélek vitte Dagobertet, s a 
Stromboli tűzhányó felé tartottak. (Ez is egyik kapuja 
a tisztító helynek ) Útközben ütöttek, verték, kínozták, 
egyszóval, az ördögök nem nézvén királyi felkent sze-
mélyét, czudarul bántak el vele. A szerencsétlen király 
Francziaország védszentjeit: Szent Dénest, Mórt és Már-
tont hívta segítségül, kiknek tiszteletükre életében fényes 
templomokat emelt. Es ekkor az egek felhőiben fényes 
dicsőséggel megjelent a három szent, s hű tisztelőjüket 
kimentették az ördögök kezéből, s felszálltak a menny-
országba vele . . . 

Egy Mária nevű, botrányos életű nő meghalt. Halála 
után négy évre megjelent egy Katalin nevű, szent életű 
apáczának. Az apácza elcsodálkozott, hogy e nőt üdvö-
zlikként látja, s megkérdezte, hogyan történt ez. A lélek 
felelt: Máriának közbenjárása folytán. Midőn magamat a 
halálhoz közel láttam, meggondoltam bűneim sokaságát, 
s bizalommal az Isten anyjához fordultam: „Oh királyné, 
te vagy a bűnösöknek és elhagyatottaknak menedéke, 
te vagy az én egyedüli reményem, egyedül te segíthetsz 
rajtam". Es az Isten anyja segített. Most már csak arra 
kérlek, hogy mondass el néhány szent misét, s meg-
boldogulok végkép. Katalin nővér elvégeztette a kért 
miséket, s néhány nap múlva látta a boldog lelket az 
égbe felszállni, miközben köszöngette jóságát . . . 

De hagyjuk el most Szt. Ligouri, Szent Katalin és 



a többi szent látomásait. Jöjjünk előre 1859-ig. Itt is 
van valami, a mit érdemes tudni. 

Tudnivaló, hogy a melyik pap a Breviáriumot nem 
olvassa szorgalmasan, vagy annak olvasása közben 
„hibát" követ el, vagy óh! még mondani is szörnyű, 
ha „buzgósága elfogyván", elköveti a szentségtörő misé-
nek bűntényét, a pokol sem volna elegendő ezen bűn 
kiengesztelésére. Ilyen bűn miatt látott Pampelónai Fran-
cziska egy sajnálatra méltó papot, kinek ujjait utálatos 
sebek borították, mert életében a szent keresztvetést 
nagyon gyorsan és kellő komolyság nélkül csinálta. Ha 
azon szabályok, a melyeket az egyház hozott, mind meg-
tartatnának, a buzgó hívek nem szomorodnának el a 
méltóság nélkül végzett szentmisék, a légykergetéshez 
hasonló keresztvetések ós a hátrarúgáshoz hasonlító térd-
hajtások láttára. 

Nos tehát az ilyenek számára könnyű a bűnhődés, 
íme: . . . A Szent Vinczéről nevezett apátságban egy 
újoncz töbször látott egy szellemet megjelenni. Egyszer 
aztán megkérdezte, hogy mit kiván. A szellem azt felelte, 
hogy ő már 67 év óta szenved a purgatoriumban s vele 
együtt még öt (csak ?) társa, mert némely misét elfelej-
tettek elmondani. 

Én nem vonom le a következtetést, de ez tény, 
fejezi be a közleményt, mely nem szorul magyarázatra. 

* * 
* 

Ennyi csak egy csepp a tengerből. Mérhetetlen az 
a bornirtság, az a nevezhetetlen sötétség, az a minden 
hitet felforgató babona, mely felénk árad e könyvből. 

De van ám még könyv a pokolról, az utolsó ítélet-
ről, a mennyországról, a szentekről, ezek szűnni nem 
akaró csodatetteiről; az amulettekről, a pápák által meg-
szentelt Agnus Deikről; a Szent Antal csodatevő ólom 
szobrocskájáról; síró képekről, beszélő szobrokról; rot-
hadatlan szentekről; ördögökről, boszorkányokról; gara-
boncziás diákról; a viharűző harangszóról. Legio azon 
könyvek száma, melyek ilyformán terjesztik az üdvösséget. 
Mert ez a római vallás, ilyen légkörben maradhat meg 
továbbra is a pápaság. Tudnék én dalt, mondja egyik 
költőnk, csak tengernyi könnyeim volnának. Tudnék ám 
én is, többet is, ha több helyet érdemelne az ilyennek 
előhozása. Most hagyom. 

* 

És most én adok egy tanácsot Kolb úr. Tartson 
ez évben is a bécsi szent Péter-templomban adventi 
előadásokat a művelt férfiak számára, s ott a szószéken 
vallja be őszintén, becsületesen, a mit már az első elő-
adásnál is tudott — fájdalmas panasza daczára, — hogy 
bizony, ker. férfiak, mégis csak igazuk van azoknak az 
elvetett protestánsoknak, mikor azt mondogatják, hogy 
minden bornirtság, észellenesség stb. stb. egész bátran 
tulajdonítható a római vallásnak. És folytassa ilyen formán: 
Mivel pedig épen előkészülünk annak eljövetelére, a ki 
a Világosság, könyörögjünk, ker. férfiak, hogy küldjön 
ide is egy sugarat isteni fényéből, hogy ne jár junk 

továbbra is, mindig sötétségben, illetve ne rejtsük véka 
alá a gyertyát, s állítsuk kevélyen azt, hogy azért nekünk, 
s egyedül nekünk világít csak — az elrejtett világosság. 
Meglássa Kolb úr, milyen egyszerre elhallgatunk vala-
mennyien, mert eszünkbe jut ama régi, nagyon régi 
történet, mely megíratott örök emlékezetképen a János 
evangéliomának I. része 35-ik versétől az 52. verséig. 

Nagy Ferencz. 

BELFÖLD 
Az országos ref. tanáregyesület közgyűlése. 

Az országos ref. tanáregyesület évi vándorköz-
gyűlése egy évről-évre ismétlődő nagyjelentőségű öröm-
ünnep a színmagyar kálvinista tanárság életében. Minő 
szép, felemelő alkalmat nyújt ez a tanároknak arra, 
hogy összegyűlve, egymást nagy, nemzetépítő kulturális 
munkájukban lelkesítsék, egymást közelebbről megismer-
jék, valamint arra is, hogy eu vándorgyűlések alkal-
mából színről-színre meglássák a magyar ref. egyház 
kulturintézeteit és e szép magyar hon különböző vidé-
keit. Valóban sok, nagy horderejű eszmének megteste-
sülése nyert kifejezést az 0 . R. T. E. megalakulása 
által. Hála és elismerés azoknak, a kik ezen, nemzetünk 
kulturéletében immár számottevő tényező megalakulását 
lehetővé tették! 

A múlt évben Sárospatakon voltunk. Az ott látot-
tak és hallottak még bizonyára élénken élnek mindnyá-
junknak emlékezetében. Ott a kolozsvári viszontlátás 
reményében, búcsúztunk. A kolozsváriak már akkor nagy 
ünnepre készültek: a dicső múltú kollégium 3 százados 
fennállásának és legnagyobb nevű tanára, Apáczai Cseri 
János emlékezetének megünneplésére. Az 0 . R. T. E. 
nem is hiányozhatott az ünnepélyről és jelenléte nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy egyéb együtt ünneplő tényezők 
részvételével a kolozsvári jubileumi ünnepségek kilép-
tek a felekezeti, helyi ünnepélyek sorából s országos 
érdekű és jelentőségű kulturális ünnepélyekké váltak. 
Viszont a kolozsvári ünnepély magas színvonalon álló 
tartalmat nyújtott az ez évi vándorgyűlés program in-
jának. 

És itt mindjárt előre bocsátom, hogy nagy elisme-
réssel tartozunk a kolozsvári rendező bizottságnak, a 
mely az ünnepély minden mozzanatát oly szép, harmo-
nikus egészbe rendezte együvé. 

Az első nap a kollégium ünnepe volt. Kezdődött 
a találkozással. A régi kollégium udvarában, a belső 
kúrián gyülekeztek az intézet régi növendékei. A nagy, 
fehérre meszelt oszlopokon voltak a jelző táblák, az 
egymásután következő években végzettek találkozási 
helyének megjelölésére. Mindegyik oszlop egy-egy év-
folyamot intett magához, az 1.860—1-ik évben végzet-
tektől kezdve. Bizony sok oszlopos, derék férfiú gyűlt 
oda hálás szívvel, és bizonyára emelkedettebb érzel-



mekkel, mint a minők a most már oly obligát találko-
zókon dominálni szoktak. 

Bevonultunk a templomba, a kollégiumi ünnepély 
színhelyére. A Bélfarkas utczai ősrégi góthikus templom 
ott a kollégium mellett maga is érdekes látvány. Kár, 
hog}r nemes szépségét az apszisba beépített, nem valami 
ízléses orgona, valamint a falaira kifüggesztett erdélyi 
főpatrónusok czímerei ellensúlyozzák. Sokan voltak ott. 
A különböző kulturális intézetek küldöttei, üdvözletet 
hozó képviselői is egy hosszú széksort foglaltak el. 
Mindnyájan megütköztünk azonban a felett, hogy a 
közoktatási kormány, a mely kisebb jelentőségű intézetek 
alapkőletételénél, képtár, zeneakadémia stb. megnyitá-
sánál képviselteti magát, ide elfelejtett képviselőt, sőt 
még egy üdvözlő táviratot is küldeni. Ez is a változott 
időknek egyik jele-e ? 

Az üdvözletek közül néhányat megemlítek. Első-
nek Dóczi Imre, a mi nagyérdemű elnökünk szólott, 
nagy tapintattal, ékesszólóan. Felemlítette, hogy mily 
nagy nemzeti jelentőségük volt a multban a ref. kol-
légiumoknak, midőn a magyar nemzeti géniusz nem 
egyszer a prot. autonomia védőszárnyai alatt vonta meg 
magát és a prot. kollégiumok kathedrái lettek -ennek 
oltáraivá. Sok gyengesége, fogyatkozása lehetett a ref. 
iskolának, de egy nem fogyatkozott meg benne sohasem: 
a magyar nemzeti szellem! A ref. iskola — ép úgy, 
mint a reformáczió is, a nemzeti élet talajából sarjadván 
ki, ereibe csak a nemzeti élet tápláló nedveit szívhatta 
fel. A londoni karthauzi gimnázium, midőn a világváros 
zajából kiköltözött, magával vitte régi épületéből azokat 
a köveket, a melyekbe egykori tanítványainak nevei 
voltak bevésve és az új épületbe falaztatta; így kell 
nekünk is magunkkal hoznunk a régi kálvinista iskola 
hagyományait modern iskolai palotáinkba, hogy nevelő 
hatásuk által összekössük a multat a jelennel. Bizony 
szép, megszívlelésre méltó szavak ! 

Kiválóan szép beszédek voltak : dr. Schnelleré, a 
ki a kolozsvári tud. egyetem képviseletében jelent meg, 
Svacsina polgármesteré, dr. Márki Sándor egyetemi tanáré, 
a ki az orsz. középiskolai tanáregyesület és dr. Schillingé, 
a ki a régi tanítványok nevében üdvözölte az ünneplő 
kollégiumot. 

Az ünnepélyt dr. Bartók püspök nagyon szép 
imája nyitotta meg, a ki látható gyengélkedése daczára 
az ünnepély minden mozzanatában nagy érdeklődéssel 
vett részt. Mindnyájan nagy érdeklődéssel hallgattuk 
dr. Török István kollégiumi igazgató érdekes felolvasá-
sát a kollégium háromszázados történetéről. Beszédét* e 
szavakkal végezte: „Kollégiumunk alapja szilárd. Új 
századok reménye leng felettünk. Erős a hitünk, hogy 
színmagyar református kollégiumunk élni, virulni fog. 
Úgy legyen!" Mindnyájan úgy legyent, Áment mondot-
tunk a lelkes tanító szavaira! 

Az ünnepélyen két gyülekezeti és két karének 
volt. Az elsőt, a „Jövel Szent Lélek" kezdetűt mi itt 
sokkal lelkesebben szoktuk énekelni. A diákok karénekei 

szépek voltak ugyan, de közelebb állók lehettek volna 
ahhoz a kálvinista puritán magyar nemzeti szellemhez, 
a melyről ott az ünnepélyeken olyan sok szó esett. 

Másnap, 23-ikán volt a tanáregyesület közgyűlése, 
a párját ritkító szép, modern új kollégium nagy udvarában 
épült tornacsarnokban. .Kezdődött Dóczi megnyitó beszé-
dével. A mult közgyűlés óta felmerült tanügyi mozzana-
tokat vázolta szép beszéd keretében. Megemlékezett 
természetesen az év kimagasló eseményeiről; a feleke-
zeti és községi tanító személyzet fizetésének állami 
rendezéséről és a felekezeti oktatásügynek az egész 
vonalon való megerősítéséről. Hangsúlyozta ezen rende-
zésnek alapfeltóteleit: a magyar állam területén uralkodó 
műveltség egységének, az állam czéljaival azonos szelle-
mének, szóval a magyar nemzeti műveltség biztosításá-
nak szükségességét. A magyar állani, mondá, nem 
támogathat, nem erősíthet olyan iskolát, a mely egész 
szellemével a magyar nemzeti állam eszméje és e haza 
földjén a magyar nemzet hegemóniája ellen tör. Sőt 
magát a felekezeti közoktatás jogosultságát is csak annyi-
ban ismerheti el, a mennyiben a magyar nemzeti 
műveltség szolgálatában áll. Kiemelte azon helyzet 
visszásságát, hogy a különböző iskolákra gyakorolt 
állami befolyás „az egyenlő elbánás" elve szerint törté-
nik, mert a mely állami ellenőrzés az egyik iskolában 
felesleges, a másikban kevés. Be kell tehát látniok — 
így szólt — a nemzeti kultura vezetőinek, hogy az a 
megcsontosodott elv, a mely a magyar nyelvű iskolákat 
a nemzetiségiekkel egyenlő feltételek mellett segélyezi 
s egyenlő ellenőrzés alá helyezi, ellenkezik a nemzeti 
állam érdekeivel. Bizony így van ez. A nemzetiségiek 
autonomiája államellenes üzelmek melegágya, a mienk 
pedig, mint Bánffy mondá, a mi nemzetünknek évszá-
zadokon át kipróbált alkotmány-biztosítéka! Ezt az elvet 
egyébként már b. e. Kovács professzor is hasztalan 
hangoztatta. 

A közgyűlés egy szép, kimagasló mozzanata volt: 
Dr. Imre Sándor kolozsvári kollégiumi és egyetemi 
magántanárnak felolvasása, a melyben Apáczait, mint 
a magyar nemzeti tanügy nagy és kora által meg nem 
értett apostolát, mint a magyar tanító eszményképét tün-
tette fel, a felolvasást mindvégig feszült figyelemmel kisérő 
hallgatóság előtt. A fiatal tanár, a ki hősével oly nagy 
szeretettel foglalkozott, igazi ünneplésben részesült ezen 
dolgozatáért, a mely társaságunk ez évi emlékkönyvét 
is maradandó becsúvé teendi. Mert ha valaki foglalko-
zik a magyar tanügy eme nagy alakjával, a ki „Az 
iskolák szükségessége" czímű kolozsvári székfoglalójával 
nevét halhatatlanná tette, az nem kerülheti el, hogy e 
lelkes felolvasást fel ne használja. 

Dr. Rácz Lajos „A filozófiai oktatás jelentősége és 
fonlossága a multban és jelenben a hazai ref. iskolák-
ban" czím alatt tartott nagy tanultságra valló, érdekes, 
bár kissé hosszadalmas felolvasást. Felolvasása végén 
néhány indítványt is tett, a mely a filozófiai oktatás 
intenzívebbé tételét czélozza. Nagyon helyes és mindé-



nütt elfogadásra méltó indítványa volt az, hogy a filozófiai 
előkészítő tárgyak: a logika és a lélektan a két felső 
osztályban heti 2—2 órán taníttassanak. 

Az egyesület buzgó főjegyzője, S. Szabó József, az 
0 . R. T. E. megizmosodásáról tanúskodó jelentést ter-
jesztett be, a mely szerint az egyesületnek immár 408 
tagja vau. A pénztári jelentés szerint az egy egész évi 
bevétel 26 ezer korona, a kiadás 25 ezer korona volt; 
a tiszta vagyon: 16,539 korona. 

Az ünnepi közgyűlés végén a tanáregyesület a város 
legnagyobb szülötte emlékének hódolt: koszorút helye-
zett az igazi magyar művészi ihlet szülte szép Mátyás-
szobor talapzatára. A nagy nemzeti király iránt érzett 
kegyeletnek Sinka Sándor tagtársunk adott méltó ki-
fejezést. 

Mindkét nap ünneplését közebéd fejezte be, a hol 
mi nagymagyarországiak kellően méltányoltuk az erdélyi 
legkellemesebb „spécziálitásokat", a jó kolozsvári étele-
ket. Az első napon a ref. kollégium és a theol. fakultás 
vendégei voltunk. 

E lap olvasói közül bizonyára sokan voltak már 
Kolozsváron, ismerik a kis magyar Athén tudományos 
és egyéb közintézeteit, régi templomait, szép séta-
terét, különleges „fellegvárát" stb. Nem fárasztok senkit 
a város leírásával, a mely egy lexikonból is elolvasható. 
Csak arról a kellemes impresszióról szólok, a melyet a 
város reám, a ki azt most először láttam, gyakorolt. Régi 
templomok, zárdák, középületek, kettős fedelű czímeres 
magánpaloták és házak: régi dicsőségről regélnek; az 
új közintézetek, modern paloták stb. pedig nyilván meg-
mondják a figyelmes szemlélőnek, hogy nem egy szép 
vidéki városban, hanem olyanban van, a mely egy igazi 
főváros jellegét hordja magán. De egyben — dicséretére 
legyen mondva — igazán nem fővárosias ; igazi magyaros 
vendégszeretetében, a melynek emlékét, egyéb kedves 
emlékekkel egyben, magunkkal hoztuk. 

Az 0 . R. T. E. 6-dik vándorközgyűlése mind-
nyájunk ítélete szerint a siker jegyében folyt le. Hisszük, 
hogy e közgyűlés által az egyesület új erősbülést nyert 
népszerűségben, jelentőségben. Bárcsak egyéb kálvinista 
szunnyadó, vagy végelgyengülésben szenvedő intézmé-
nyeink is hasonló életnek, virágzásnak örvendenének, 
mint ez az ifjú egyesület! P. 

MISSZIÓÜGY. 

Magyar külmissziói szövetség. 
— Dr. Lászlófalvi Eördögli Árpád nagykikindai kir. aliigyész meg-
nyitó beszéde a Magy. Ev. Ker. Szövetségnek május 8-ikán tartott 

közgyűlésén. — 

Tisztelt Közgyűlés! 
A mikor Kolumbus Amerikát felfedezte, a világ 

dolgai folytak tovább a maguk rendjén. Senki sem sej-
tette, hogy oly dolog történt, a mi az egész világ képét 
megváltoztatja; oly esemény, melytől új kor számítását 
kezdik az emberiség történetében. 

Epen így vagyunk napjainkban a missziói munkál-
kodás csodálatra méltó, nagyszerű mozzanataival. A 
világ zajában, az élet forgatagában nem veszik észre. 
Pedig e nagy horderejű események új világok meg-
nyiltát és a világ színpadán új népek felléptét jelentik. 

A misszió a modern kor leghatalmasabb kultur-
tényezője. És ereje, hatása nem lankad, nem csökken, 
hanem folyton öregbedik. 

Ennek igazolására elegendő lesz a német rajnai 
misszió példáját . felhoznom. Ennek állománya volt: 
1897-ben 101 misszionárius, 60,000 keresztyén egyház-
tag, 500,000 márka költség. 1907-ben 194 misszionárius, 
110,000 keresztyén egyháztag, 900,000 márka költség. 

Ez tipikus gyarapodás. Ilyen átlag az összes 
misszióké. Olyan szellemi mozgalomról van tehát szó, 
a mely nem hanyatlik, nem gyöngül és nem meddő, 
hanem emelkedik, izmosodik és jelentékeny eredménye-
ket tud felmutatni. 

Itt az ideje, hogy ebből a fontos szellemi mozga-
lomból a magyar nép is kivegye a részét. Nálunk azon-
ban, mint minden szellemi mozgalomnak és mindem az 
egész emberiséget érdeklő kérdésnek, úgy ennek is 
óriási előítéletekkel kell megküzdenie. A ref. zsinat, a 
midőn a világmisszió ügye a presbiteriánus szövetség 
kérése alakjában megjelent előtte : a misszió imaheté-
nek megtartására vonatkozó kérelmet visszautasította. 
És kijelentette a zsinat nemcsak azt, hogy a misszió 
imahetét nem tartja meg, hanem azt is, hogy ily kül-
földieskedö dologtól tartózkodik. Vájjon gondoltak-e arra 
a zsinat urai, hogy hiszen a keresztyénség és a refor-
máczió is külföldről jött hazánkba? Pedig azt hiszem, 
ez a két tény eléggé bizonyítja, hogy jó dolgot a kül-
földről is át lehet venni. Ha a magyar protestánsok 
nem mellőznék Jézus külmissziói parancsát: „Elmenvén, 
tegyetek tanítványokká minden népeket . . hanem azt 
megfogadva, jelentékeny külmissziót végeznének, ez 
rájok nézve is csak sok lelkierő és nagy lelkigazdago-
dás forrása lehetne. Mert a Jézus követéséből csodála-
tos erők fakadnak és az ő parancsának teljesítésétől 
nem marad el sohasem az Atya áldása. 

Az ág. evangélikusok jobban pártolják a missziót, 
mint a reformátusok. Ok, úgy látszik, a keresztyén kül-
földdel bensőbb érintkezésben vannak. Annál szomorúbb, 
hogy az ág. h. evangélikus testvérek között itt-ott han-
gok emelkednek, melyek kárhoztatják a reformátusok 
és evangélikusok együttes munkáját, mert félnek az 
unió gondolatától. Reméljük, hogy e hangoknak igen 
kevés lesz a követőjük. Hiszen az uniót senki sem 
erőszakolja. Nekünk nem az egyház szervezetében, sem 
a dogmákban, sem a külső rendben, hanem a munká-
ban és a harczban van szükségünk az unióra, mert 
egyesült erővel gyorsabban és biztosabban vehetünk 
diadalmat a közös ellenségeken, a vakhiten és a hitet-
len ségen. 

Szövetségünk azért ragaszkodik egyetemes protes-
táns jellegéhez s egyaránt hálával fogadja, ha kegyes 



evangélikusok és reformátusok együttesen emlékeznek 
meg a misszió dicsőséges dolgairól. 

Szövetségünk legfőbb óhaja, hogy a megtért élő 
keresztyének között lelki unió legyen. Azért szomorú-
sággal látja, hogy különböző áramlatok a keresztyéneket 
sokszor különböző irányokba sodorják. Szövetségünk nem 
foglal állást egyik vagy másik áramlat mellett, hanem 
megtartja független állását és tagjai imádkoznak, vajha 
eljönne az idő, melyben a világ a keresztyéneket soha-
sem egymástól elkülönítve, hanem mindig együtt ós 
egynek látná. 

Független állásunk lehet az oka, hogy néhány 
evangéliumi egylet az ő külön kis külmissziói munkáját 
nem akarja a mienkbe belekapcsolni, hanem azzal 
különködni óhajt. De ha eljön a keresztyén munkások 
egyesülésének az az ideje, a melyért mi imádkozunk, 
akkor minden különködés meg fog szűnni és minden 
evangéliumi keresztyén munka hozzá fog járulni az 
egységes magyar nemzeti külmissziói munka létesí-
téséhez. (Folyt, köv.) 

KÜLFÖLD. 
Németországi egyházi szemle, 

A lipcsei misszió az elmúlt évben jubileumi adományok 
czírnén 54 ezer s tagsági díjakban 600 ezer koronát kapott. 
A folyó szükségletekre azonban ezek az összegek sem 
elégségesek, úgy hogy a jelzett évben a kiadások 10—20 
ezer márkával haladják meg a bevételeket. Ennek a hiány-
nak eloszlatása végett a misszió barátaihoz könyöradomá-
nyokért fordul az egyesület. De a szászországi missziói 
egyesület is nagy összegekkel dolgozik a külmisszió szol-
gálatában. Azt olvasom, hogy az 1906. évben 186,258'59 
márkát vett be. Az előző évben pedig 161,976'50 márkát 
és pedig az Epiphauia-kollekta czímén befolyt 36,090"80 
(az előző évben 33,734*27), adományok és egyéb bevé-
telek czímén 129968 (122,902'66), alapítványok czímén 
650 (15910), a kamatok czímén 4571'52 (406915) márka. 
Ide járul még 7292"26 márka (6927"95) a zsidó-misszióra, 
mely Izrael körében hasonlóan szép működést fejt ki. 
Folyóirata a „Nathanael". Bámulatos Németországban 
ez az áldozatkészség a külmisszió szolgálatában ! 

* * 
* 

A mily örömmel vette a hazai prot. sajtó is tudo-
másul Schmidt Károly Jenő, érdemes pozsonyi ev. lel-
késznek kitüntetését, a melynél fogva a bécsi ev. theol. 
fakultás nevezett lelkészt, a pozsonyi virágzó ev. egyház 
háromszázados jubileuma alkalmából, causa honoris a 
theol. licentiatus akad. fokozatával tüntette ki, ép annyira 
fájdalmasan érintett bennünket az Alig. Ev. Luih. K.-Ztg. 
folyó évfolyamának 13-ik számában az ahhoz a különben 
méltán megérdemlett kitüntetéshez fűzött megjegyzés. 
Életrajzának rövid ismertetése és áldásos pozsonyi lel-
készi munkásságának jellemzése után elmondja, hogy 

Schmidt „a pozsonyi ev. theol. akadémia hallgatóinak 
komolyabb és törekvőbb elemeire" is jótékony befolyást 
gyakorol. Majd így folytatja : „bár Schmidt nem tanára 
az intézetnek, mégis a magyarhoni ev. egyház jelen 
siralmas helyzetében („Nothlage"), a melynek theol. 
intézetein úgyszólván egyetlenegy határozott egyházias 
hitvalláshű tanár sem működik, a theologusok és lelké-
szek egyházias és hitvalláshű irányú kisebb köreiben, 
az egyház körében nagy érdemeket szerzett." Az ilyen 
természetű közlésekkel a külföldi sajtóban nem hasz-
nálunk sem magunknak, sem a hazai protestantizmus 
ügyének. Mi, hazai evang. theologusok, kikérjük magunk-
nak az efféle inszinuácziót. Bízzuk azt a veséket is 
ismerő mindentudó Istenre ós saját lelkiismeretünkre, 
hogy mi, állítólagos nem „egyházias és hitvalláshű 
irányú" theologusok, mily irányban és eszközökkel mű-
ködünk hazai evang. egyházunk és tudományos theo-
logiája szolgálatában. Talán mégis nagyobb méltány-
lást érdemel a mi munkásságunk, mint a mennyire az 
Ev. Luth. K. Ztg. levelezője becsüli. 

* * 
* 

Németország 17 tudományegyetemén, a melyeken 
ev. theol. fakultások találhatók, az 1906/7. tanév immár 
végére jutott téli felében a beírott ev. theologusok száma 
volt 2329, az előző nyári félévben 2286, a múlt téliben 
2186, a nyáriban 2286 s az 1888. év nyári felének 4799 
beírott theologusával szemben. A külföldiektől eltekintve, 
a lefolyt félévben 2023 volt a német birodalmi ev. theolo-
gusok száma, az 1906. év nyári felében 2123, az előző év 
téli felében 1996, az 1872/73. évben 1790, az 1882. évben 
2605 s 1880-ban 4400 theologusával szemben. Az ev. 
papság folytonossága tehát apadást mutat. Az egyes 
tudományegyetemek theol. fakultásait illetőleg a jelen 
tanév téli felében Berlin áll elől a maga 384 theologusá-
val (az előző nyári félévben volt 286), ezt követi Halle-
Wittenberg 334 (az előző félévben 318), Lipcse 323 (312), 
Tübinga 230 (324), Erlangen 130 (148), Marburg 109 
(144), Göttinga 100 (115), Greifswald 82 (102), Königs-
berg 76 (74), Strassburg 71 (63), Giessen 66 (73), 
Boroszló 63 (61), Bonn 59 (83), Heidelberg 53 (54), 
Rostock 51 (60), Jena 47 (57) és lviel 30 (38) ev. theol. 
hallgatójával. E létszámból is láthatjuk, hogy van több 
oly ev. theol. fakultás Németország tudományegyetemein, 
a melyek létszám tekintetében messze alul állanak a 
hazai ev. és ev. ref. iheol. akadémiák létszámának, K<z\ 
kis jóakarat mellett azok könnyen fakultásokká emelhetők. 

* * 
* 

Az ev. templomépítéssel és díszítéssel foglalkozó 
német ev. jeruzsálemi egyesület közvetlenül a húsvéti ünne-
pek előtt tartotta meg Berlinben a dómban szokásos évi 
ünnepi közgyűlését, a melynek Weser lelkesz által elő-
terjesztett évi titkári jelentéséből közöljük a követ-
kezőket : az egyesület által gondozott német ev. egy-
házközség Haifa és Jaffa kikötő városaiban jó belső és 
külső fejlődésnek örvend. Mindkettőnek van rendezett 
iskolaügye, férfi- és női ifjúsági egyesülete és rendezett 



szegényügye. Haifa egy új iskolai és egyházközségi 
épületet emel, mely legalább is 15 ezer frankba kerül, 
mig Jaffa Zeller lelkész buzgólkodására paplakának és 
iskolájának adósságai törlesztésén fáradozik nagy sikerrel. 
Sőt német gyarmatosaik már fekvő birtokok vásárlására 
is gondolnak. Továbbá Betlehem, Betdjala, Bet-Jahur és 
Hebron missziói gyülekezeteiben helyreállott a nyugalom 
és nyugodtabb anyagi és szellemi fejlődésnek nyit utat, 
ajtót. Az örmény árvaház is Betlehemben, Albers és 
Schiele lelkészek vezetése mellett az örvendetes ós békés 
fejlődés stádiumába jutott. Az arabs evangélisták és 
tanítók nagy buzgóságot fejtenek ki az örmény árvák 
gondozásában. Az árvák száma 52. A kibocsátott árvák 
elhelyezése nagy gondot és költséget okoz. Hebronban 
a nagyszámú zsidó és mohammedán lakosság mellett a 
belmissziói gondozás a csekély számú görögökre s az 
oktatás 20 gyermekre terjed ki. A jeruzsálemi egyesület 
költségvetése 12,268 márka hiánnyal végződött, s ugyan-
csak törlesztésre vár az örmény árvaház 120 ezer márka 
adóssága is. Az évi kiadás meghaladja a 124 ezer márkát, 
a melyhez közel 20 ezer márka többletbevételre volna 
szükség. 

* * * 

A legújabb statisztikai adatok szerint az 1905. évben 
eszközölt népszámlálás alapján az orthodox luth. Mecklen-
burgban a vallásfelekezetek aránya a következőleg osz-
lik meg: Van 616,537 lutheránusa (1900: 603,850, 
emelkedés 12,687; 1890: 579,200, emelkedés 33,650), 
888 ret. (621,492), 12,093 római kath. (1900: 8124, 
emelkedés 3969; 1890: 5034, emelkedés 3090); más 
keresztyén : 1502 (550, 434), köztük gör. kath : 742 (50, 
24) lakosa. Feltűnő a római kath. lakosság emelkedése, 
mely 1890 óta megkétszereződött. De ez az emelkedés 
csak látszólagos s a lovagi birtokok területére terjed ki. 
így 1890-ben volt 1365, 1900 :3218 s 1905 : 6543 r. kath. 
lakos, kik nagyobbára átmeneti aratók, s karácsony ünnepe 
táján a lakossághoz számíttattak. Ugyanígy áll a dolog 
a gör. kath. lakosság szaporodásával is, a melynek tagjai 
az utolsó 5 év alatt megtizenötszöröződtek. A német 
aratókban nagy a hiány, ép azért a szomszédos lengyel 
és orosz munkások szegődésére van évről-évre szükség, 
s szaporítják a gör. kath. lakosság számát. Figyelemre-
méltó a zsidó lakosság állandó apadása is, és pedig 
1890-ben volt 2182; 1900: 1763, 1895: 1482. A római 
katholikusoknak van 4 templomuk s 1 kápolnájuk, a gör. 
katholikusoknak ugyancsak 1 kápolnájuk, a reformátusok-
nak 1 templomuk s az irvingiánusoknak 1 kápolnájuk. 
Végül az 1905. évnek, 16,809 születése közül 14,638 volt 
törvényes és 1973 törvénytelen, úgy hogy 7"42 születési 
esetre esik egy-egy törvénytelen gyermek. Nem nagyon 
ékesen szóló* bizonyság a mecklenburgi ev. tartomány-
egyház orthodoxiájának egészséges közerkölcsisógű viszo-
nyai mellett. Sőt az utolsó 10 évben 8'31 születési esetre 
esik 1—1 törvénytelen gyermek. Az 1973 törvénytelen 
gyermek közül későbbi házasság folytán 243 törvényesült. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

RÉGISÉG. 
Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 

történetéhez. 
(Folytatás.) 

Az 1758-dik esztendő eseményei. 

(A márczius 11-iki kecskeméti közgyűlés. — A május 31-iki pap-
szentelés. — Az október 10-iki concursus: a bogyiszlói rector 
fegyelmi ügye. — Laczháza. — A collegiumok seniorainak könyör-
adományok gyűjtése engedtetik. — Úszód. — A nyitrai püspök 
kegyetlenkedése a lutheránusok ellen. — Némely halasiak vallá-

sukért bebörtönóztetnek. — Csécsi János. — Ágens fizetése.) 

1758. márczius 11-ikére Szőnyi Virágh superinten-
dens generális gyűlést hívott össze Kecskemétre. Sem a 
meghívó, sem a megjelentek névsora nincs meg super-
intendentialis jegyzőkönyvünkben. Cak a határozatok 
vannak meg a következőkben: 

1. A tanítók az egyházmegyék seniorai által eskü 
mellett állíttatnak hivatalukba, róluk rendes anyakönyv 
vezetendő , ha az esküt letenni vonakodnának, az iskolá-
ból kizáratnak. 

2. Úgy a lelkészek, mint a tanítók javadalmai a 
seniorok és a generális scriba jegyzőkönyveiben fel-
jegyzendők. 

3. A seniorok jegyzőkönyvei a kerületi közgyűlé-
sen évente bemutatandók, megvizsgálandók ; egyes, arra 
való helyeik a generális jegyzőkönyvbe beveendők. 

4. A delegált bíróságokat esetről-esetre a super-
intendens küldi ki ; a bíróság költségeit a vizsgálat és 
az ítélethozatal tartamára az ítélettel elmarasztalt fél 
viseli", hacsak ettől egyházhatóságilag fel nem mentetik. 

5. Szigorúan utasíttatnak az egyházak lelkészei 
a könyöradományok pontosabb és lelkiismeretesebb ad-
minisztrálására mindazon esetekben, a mikor a debre-
czeni és a sárospataki collegiumok seniorai publikálás 
végett ajánltatnak. 

Ezen hangsúlyozottan szigorú rendelkezésre több 
lelkésznek eléggé nem hibáztatható hanyagsága szolgál-
tatott okot. Voltak, a kik a publikálást egyáltalán nem 
foganatosították, mások a befolyt adományokat vissza-
tartották, ismét mások késlekedtek azoknak átszolgál-
tatásával. 

6. Mindazon gyülekezetekben, a melyek a lelkészt 
elfogadható okok nélkül elűzik és helyébe az egyházi 
felettes hatóságtól mást kérnek,az utódot egy esztendeig, 
ha csak az elmozdított lelkész megfelelő egyházba nem 
jut, csak a féljövedelem illeti. A késő vénség miatt 
munkaképtelenné lett lelkészek el nem mozdíthatók, 
hanem hivatalukban halálukig meg tartandók. 

Lelkészek elhelyezése: 
a bogyiszlói egyházba Vitéz József, 
a felcsuthi „ „ Szentiványi Mihály, 
a kölesdi „ „ Vecsei István, 
a csákvári „ „ Veszprémi János, 
a dömsödieknek Pápai Mihály ajánltatik lelkészül; 
gyülekezet a közgyűlés ajánlatát elfogadja. 



Komáromi Ferencz Dömsödröl eltávozván, Halason 
mint káplán állíttatik be, egyúttal megbizatik a leány-
iskola vezetésével és a kántori teendők végzésével. 

a gyóniaknalc Dömsödi Horog István, 
a gyömröieknek Monori András senior, 
a pócsmegyerieknek Szentmiklósi Sámuel, 
a decsieknek Visziai István, 
a rétfalusiaknak Dömjén Pál, 
a siklósiaknak Karancsi István, 
a tószegieknek Kapitány István ajánltatnak lelké-
szekül. 

A pátlcai gyülekezetben a pásztor és a nyáj közötti 
hosszú czivódás és káros vetélkedés dicséretesen meg-
szűnik ; a gyülekezetnek nincs kifogása, hogy Polgári 
János lelkész továbbra is közöttük maradjon. 

A dabi egyház vezéremberei, tévútra vezetés, a 
lelkészre való ráunás, más titkos ok miatt-e, nem tudni, 
s ők maguk sem tudják elhatározásukat elfogadhatólag 
indokolni, sehogysem akarják tovább megtűrni Hajdú 
János lelkészüket. Úgy a partialis, mint főleg a generális 
congregatio úgy határozott, hogy a lelkész állásában 
okvetlenül meghagyandó. E határozatra az indokolatlanul 
vádaskodó emberek (homines barbari) fenyegetéssel vála-
szoltak és kijelentették, hogy a lelkészt, ha jó szántá-
ból el nem távozik, erővel is eltávolítják. A kegyetlen 
szándék kivitelében csak a tractualis senior megjelenése 
akadályozta meg a dabiakat, úgy, hogy a lelkészt, a 
kinek keserű sorsát csak az itt tárgyalt közgyűlés 6. sz. 
alatti határozata enyhítette valamennyire, magával vitte. 

A madocsai gyülekezetben is helyre állott a béke 
lelkész1 és a hívek között. Meddig fog tartani, bizony-
talan. Félő, hogy különösen egy Térjék nevű szenátus-
béli embernek veleszületett kevélysége és féktelensége 
ismét háborúságot okoz, ha a felettes hatóság nem őrködik. 

A decsi egyház2 lelkészét, Birta Mihályt, erkölcstelen 
magaviselete miatt el kellett tiltani a lelkészi teendők 
végzésétől. Mód felett kapzsi, eljárásában durva, tapin-
tatlan, beszédében rágalmazó, a kathedrán nyers és 
gőgös annyira, hogy az egyház tovább nem tűrheti. Azt 
mondják, hogy a római katholikus földesúr szerfelett 
kedvez a prédikátornak, a ki ebben bizakodva, mindig 
vakmerőbb lett. A szigorú ítélet mellett mindjárt meg-
nyilatkozik a kegyelem i s : a superintendens, a kinek 
magamegjobbításáról Ígéretet tett, megmondotta Birtának, 
hogy visszahelyezése felől jó reménységben lehet, ha 
erkölcseit valósággal megváltoztatja. 

A csákvári egyháznak a földesúr, gróf Eszterházy 
Ferencz, megengedi, hogy bizonyos feltételek mellett 
prédikátort vegyenek magukhoz. íme az érdekes levél: 

„Én alább megnevezett, praesentibus recognoscalom, 
s adom tudtára, a kiknek illik, mivel Méltóságos Gróf, 
Eszterházi Ferentz, jó kegyelmes Uram, ő Excellentiájá-

1 Turgonyi Gergely; nevet a jegyzőkönyv nem említ. 
2 Itt az egyház megnevezése hiányzik a jegyzőkönyvben. 

tul, meg vagyon engedve, fel-tett pnuctumok szerint,1 

hogy Tsákvári Helvetica Confession lévők, ha valahol, 
jó, jámbor, betsületes embert, Magyar- Országban tanultat 
tanálunk, curn recommendatione et attestatione, szabadon 
bé hozhattyák Tsákvárra Prédikátornak, és nálunk prae-
sentáltassék. Signat. Tsákvár die 27. Mártii. 1758. — 
Gergye Ádám számtartó." 

Május 31-én a papszentelés ünnepélye gyűjtötte 
össze — csekély számban — az Atyákat Kunszentmikló-
son. Ott voltak Olvedi András kecskeméti, Monori András 
cserháti és Dallos István solti esperesek és Lossonczi 
János generális scriba. A felszentelendő lelkészek, a 
kiknek kíséretében az egyházak küldöttei is megjelentek, 
a következők voltak: 

Kalmár Ferencz halasi, 
Vitéz József bogyiszlói, 
Szabó János dabi, 
Veszprémi János csákvári, 
Böszörményi József szávai, 
Járdánházi Sámuel piskói, 
Földváry Sámuel séllyei, 
Dömjén józsef rétfalusi, 
Nagy György szőlősi, 
Tolnai István kölkedi új Iekészek és 
Lendvai László szentmiklósi káplán. 

Az ünnepi beszédet a felszentelendők egyike, Kal-
már Ferencz halasi lelkész tartotta. Isteni tisztelet végével 
a superintendens latin beszéddel nyitotta meg a vizsgát. 
A thesisek felolvasása után megkezdődött a disputatio, 
a mely sok órát vett igénybe, majd a kérdezés és a 
jelölteknek a héber és a görög nyelvből való alapos 
megvizsgálása. 

A hosszúra nyúlt vizsga után, bár nem mindegyik 
vizsgázóról voltak kedvező véleményben a censorok, 
ünnepélyesen felszentelték mind a tizenegy jelentkezőt, 
a kik a „formatant (lelkészi oklevél) kézhez véve, 
visszatértek egyházaikba. 

Az október 10-iki, Kunszentmiklósra Összehívott 
gyűlésen a superintendens mellett csak a generális 
scriba ós Ölvedi András kecskeméti esperes jelentek meg. 
E gyér látogatottságú consessuson egyedül a bogyiszlói 
rektor ügyét intézték el, a ki miatt a generális scriba 

1 „Sub his tamen, Tsakvariensibus proponendis conditioriibus, 
quod nimirum Modernus Praedicans, ad peragendum officium 
suum, vere incapax et inhabilis sit. 21" Ne novus Praedicator sit 
niinium juvenis, ne pacem, quae hucdum, inter Tsakvarienses, 
utrimqiie colebatur, subvertat, sed qui in Ungaria studia sua finivit, 
ne talis Aeadomicus, ad novitates exoticas Tsakvarienses instruat. 
Qua occasione proponendum ipsis (sic legitur in exemplo) poterit 
et id, quod nuper Domiuo Parocho Tsákváriensi scripsi, forte citius 
cum adeptione novi Praedieantis, ad id consentient, ut nimirum 
Communitas collective sumpta, nempe Catholico acatholica, vineas 
Ecelesiae Catholicae excolat, et necessarios, penes* eam labores 
praestet. Vei ex eo etiam, cum prius Ecclesia, proventus educilli 
usuabat, nunc autem ipsos Domínium accopit, ut saltem per labores 
illos, et excultivationem vinearum, damnum Ecclesiae aliqno pacto 
reooinpensetur, cujus intuitu Dominatio Vestra cointelligenter semet 
iiabere velit, cum Domino Parocho; super cujus ultimi puncíi 
efí'ectu. informationem Dominationis Vrae praestolaturus persisto." 
(Sup. jkv. I. 722—723. 1.) 



ós a debreczeni professorok között éles viszálykodás 
folyt hoszabban. A gyűlésre megczitált rektort bűnösnek 
találták és hivatalától elmozdították. Hogy mi volt a bűne, 
arról nem szól a jegyzőkönyv. Súlyos okoknak kellett 
fenforogni: mert a protocollumban tiz sorral megörökített 
ülésről szóló tudósítás így végződik: „sicque longae 
illius et scandalosae litis, inter Scribam Generalem, et 
Professores Debretzinienses. subortae, optatus finis im-
ponitur." 

Laczházán belső egyenetlenség dúl; az esperesnek 
megliagyatik, hogy a helyszínén megjelenvén, a makacs-
kodókat csillapítsa és a lelkészt hivatalos teendőire 
figyelmeztesse, addig is, míg a generális gyűlés az ügyet 
végleg elintézi. 

A collegiumok seniorainak, miután a németországi 
akadémiákra a porosz háború miatt nem mehettek, meg-
engedtetik, hogy a gyülekezetben könyöradományokat 
gyűjthessenek. „Nimirum, hoc illis consessum, non lucris, 
sed librorum causa, qui, si per Bibliopolas nostros curen-
tur, duplo fere pretio constare solent." 

Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkész választások. Az erzsébetvárosi ref. gyüle-

kezet Fejér Pál felenyedi lelkészt hívta meg egyhangú-
lag lelkipásztorává; — a szatmárheqyi ref. gyülekezet 
Makai Elek fenesi lelkészt választotta meg. 

Kun Bertalan püspök jubileuma. A tiszáninneni 
ref. egyházkerület és a miskolczi ref. gyülekezet május 
28-án ünnepelték Kun Bertalan püspököt, püspöksége 
40 éves fordulója alkalmából. A jubileumi ünnepélyre 
egybesereglett a kerület papsága és elöljárósága, s méltó 
módon vettek benne részt a miskolczi többi felekezetek, 
a város és a vármegye, a tanügyi és a katonai ható-
ságok. Az ünnepély a Kossuth-utczai templomban folyt 
le, a hol. Radácsi György egyh. ker. főjegyző imádsága 
után, Metzner Béla legidősebb egyházmegyei gondnok a 
kerület, dr. Rácz György pedig a miskolczi ref. gyüle-
kezet nevében üdvözölték meleg szavakkal a jubiláló 
pátriárkát. Az üdvözlő beszédekre meghatottan válaszolt 
az ősz püspök és Isten áldását kérte, mind az egész 
kerületre, mind egyházközségére. Jubileuma alkalmából 
temérdek üdvözlő táviratot kapott Kun Bertalan, többek 
között gr. Apponyi Albert kultuszminisztertől, Tóth János 
államtitkártól, Zsilinszky Mihály kerületi főfelügyelőtől, 
s Baltik Frigyes és Antal Gábor püspököktől. Délben 
jubileumi ebéd volt, a melyen Kun Bertalan a királyt, 
Radácsi György pedig a jubilánst köszöntötte fel. 

Egyházkerületi gyűlések. Az erdélyi ref. egyház-
kerület május hó 25-én, — a tiszáninneni és a tiszán-
túli református egyházkerületek május hó 28-án kezdő-
dőleg tartották meg közgyűléseiket. Lapunk zártáig nem 
értesülvén a gyűléseknek összes végzett dolgairól, azok-
ról csak jövő heti számunkban adhatunk összefoglaló 
tudósítást. 

Lelkészbeiktatás. Szabó István, a némethidegkuti 
evang. gyülekezet új lelkésze pünköst második napján 
foglalta el hivatalát. A hivatalos beiktatást Stettner Gyula 
esperes végezte. 

Lelkészegyesületi közgyűlés. A somlyóvidéki ev. 
lelkészegyesület május 22-én tartotta meg közgyűlését 

Pápán, Gyurátz Ferenez püspök elnöklete alatt. Az elnöki 
megnyitó beszéd utalt korunk vajúdó közállapotaira, az 
anyagiság és a hitközöny előnyomulására. Ezekkel szem-
ben orvosszerül legfőképen az evangéliomot ajánlotta. 
Szalay László és Baldauf Gusztáv könyvtári jelentésének 
tudomásul vétele után a felolvasások kevetkeztek. Szalay 
László az istentisztelet művészi eleméről s főként az 
egyházi zenéről értekezett. A mi templomaink majdnem 
iskolákká váltak a puszta igehirdetés mellett, a művészi 
elem pedig majdnem teljesen kiszorult belőlük. Ez az 
egyik magyarázata annak, hogy mig a mi templomaink 
elvesztették vonzó erejüket, addig a r. kath. istentisz-
telet, mely a művészi elemet teljesen érvényesülni en-
gedi, megvesztegeti még a protestánsokat is. Szükséges 
volna tehát, hogy a vallásos zenének és az éneknek 
nagyobb szerep biztosíttassék a prot. istentiszteletben. 
Az értekezésről a jövő gyűlés alkalmával Varga Pál 
galsai lelkész fog birálatot mondani. Kiss Lajos nagy-
alásonyi lelkész Abraham A. Santa Clara predikálási 
modorát ismertette. A püspöki kérdőpontoknak referá-
dára kiosztása után Varga Gyula és Mohácsy Lajos 
tagoknak a lelkészi fizetések és korpótlékok rendezésére 
vonatkozó indítványait tárgyalták. Az előbbiét az egyház-
megyei gyűlés, az utóbbiét a kerületi lelkészi értekezlet 
elé utalták. 

A dunántúli evang. egyházkerület július hó 16-án, 
Czelldömölkön fogja megtartani évi rendes közgyűlését. 

A hajdúböszörményi ünneplökhöz! Hajdúböször-
ményben együtt ünnepel a magyar protestantizmus. 
Ünnepli nemzetünk ama történeti nagy alakját, a ki 
legelőször íratta törvénybe a protestánsoknak e hazában 
való szabadságát- Ott fog állani a nagy férfiú szobra 
az ünneplők előtt. Erez ajka néma, érez karjai mozdu-
latlanok. De nagy lelke nem szólal-e meg, szellem-
karjai nem emelkednek-e fel intőleg: Ti, kik ünnepel-
tek, necsak szónokoljatok, hanem cselekedjetek is ama 
jogok megvédésére, félremagyarázatlan megőrzésére, a 
melyeket számotokra kivívtam. Avagy nem látjátok-e, 
hogy az a sötét szellem, a mely ellen én küzdöttem, 
mily bátran emelgeti fejét ? ! Nem látjátok-e, hogy törvény-
ben biztosított jogaitokat, egyenlőségteket miként sikkaszt-
ják el a sötétben dolgozó kezek?! Nem látjátok-e, hogy 
az 1848 : XX. t.-cz.-ben kimondott teljes egyenlőség ós 
viszonosság elve miként fejlődik vissza, a klerikálizmus 
javára, a helyett, hogy a [ti javatokra valósulást nyerne ? ! 
Ünneplő protestánsok! nyíljanak fel szemeitek s indul-
janak munkára kezeitek, hogy az előre törő klerikális 
reakezíó elé gátat vessetek, mert különben megvetem a 
ti ünneplésteket s nem hallgatom a ti sok beszédeiteket! 

A Magyarhoni Bibi ia-Társulat kérdéséhez. Nagy-
tiszteletű Szerkesztő Úr! Becses lapjának máj. 26-iki 
számában a Magyarhoni Biblia-Társulat cz. közleményben 
a Brit és Kiilfödi Biblia-Társulatról oly módon emléke-
zik, hogy az olvasóra azt a benyomást teszi, mintha 
Magyarországon csak ez az egy bibliatársulat lenne. Tel-
jes elismeréssel adózom a Brit és Külföldi Biblia-Tár-
sulat nagy és nemes munkája iránt ez országban; de 
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy van e hazában 
egy másik bibliatársulat is, még pedig a Skót Nemzeti 
Bibliatársulat, melynek vezetésével jelenleg én vagyok 
megbízva. E társulat már 4—5 évtized óta működik 
itten, 15 kolportőre van jelenleg az ország különböző 
részében, kiknek számát a társaság, kérésemre, húszra 
fogja emelni. A múlt 1906. évben nem kevesebb, mint 
48,163 K 50 fillért fordított e társulat a biblia terjesz-
tésére Magyarországon. Megjegyzendő, hogy e munka 
és e kiadás tisztán bibliaterjesztésre fordíttatott s nem 
a Londoni Traktátus-Társulat vagy a Skót Missió mun-



kajára. Szolgáljon e tény bizonyságul arra, hogy Magyar-
ország nemcsak egy bibliatársulatnak köszönheti a biblia-
terjesztést. Szivélyes üdvözlettel: Budapest 1907 május 
29-én. Webster James skót ref. lelkész. — Ehhez, a 
tényállást helyesen feltüntető levélhez csak azt a meg-
jegyzést fűzöm, hogy a lap május 26-iki számának kis 
közleményében a Skót Nemzeti Bibliatársulatról csupán 
azért nem történt megemlékezés, mivel Mayer Pál. a 
kinek czikkére a reflexió vonatkozott, csupán a Brit és 
Külföldi Bibliaterjesztő Társulatról szólott. A rektifikáczió 
azonban a helyzeten nem javít semmit, legfeljebb rosz-
szabbítja azt és móginkább kötelességünkké teszi a magyar 
biblijaterjesztő társaság megalakítását. 

Az amerikai magyar reformátusok viszálya. Er-
•Től a szomorú témáról már sokszor írtunk, és úgy lát-
zik, még sokszor kell írnunk. Két hete közöltük 
a Ref. Church missziói boardjának ama határoza-
tát, a mely ítéletünk szerint még komoly bonyodal-
maknak lehet az okozója. Mult heti számunkban közöltük 
a nem csatlakozott ref. egyházmegye közgyűléséről 
szóló tudósítást, a mely szintén egyik mutatója az ál-
datlan testvérharcz szomorú eredményeinek. Mindezeket 
felülmúlja azonban az a nemtelen támadás, a mely felől 
a csatlakozott ref. egyházmegye lapjának, a „Heti 
Szemlé"-nek hozzánk jutott legutóbbi számából értesü-
lünk. Ez a támadás már épen azt mutatja, hogy a nem 
csatlakozott gyülekezetek némely lelkészei nemcsak a 
hazai anyaegyháznak lettek hűtlen fiaivá, hanem képe-
sek még arra is, hogy a messze idegenben saját fajuk, 
nemzetük megfojtóivá váljanak. Azt olvassuk a nevezett 
lapban, hogy Bassó Béla, a west-senecai magyar ref. 
gyülekezet presbiteriánus papja, az „Ulustrated Buffalo 
Express" czímű amerikai lapban, a legczélzatosabban 
kiválasztott illusztrácziókkal kisérve, egy gyalázkodó 
czikket írt, a west-senecai magyar telepről. Czikkében 
úgy mutatja be a magyarokat, mint csaknem állati 
életet élő, részeges, veszekedő, gyilkosságra könnyen 
hajló elemet. Végül pedig ezeket mondja: „Ők (t. i. a 
magyarok) itt vannak ; ki nem kergethetjük Őket. Tény-
leg, szükségünk van reájuk. Mit tegyünk velők? A 
„zarándokok büszkeségének földjét" (t. i. Amerikát) 
nemsokára a zarándokok és a keresztyénség szégyenévé 
és gyalázatává teszik . . . Amerikaiasítsátok el ezeket a 
külföldieket, mert különben ők európaiasítanak el ben-
neteket, vagy még ennél is rosszabbat cselekesznek." 
Ezt a nemzetáruló; gyalázkodó czikket beeresztette ha-
sábjaira egy nagy amerikai lap, s onnan átvették más 
lapok is, mert hiszen az elamerikaiasítással kellemes hú-
rokat penget Bassó Béla. S ki ez a Bassó Béla ? Az 
„Amerikai Magyar Népszava" szerint először gyári 
munkával kereste kenyerét. Ezt megunván, kongrega-
czionálista misszionáriusnak csapott fel és mint norwalki 
misszionárius egy brosúrájában már akkor megtámadta 
a magyar ref. egyházat. Norwalkból Lorainba költözött, 
s helyével egyházát is felcserélte, mert itt meg már 
a német ref. misszió szolgálatába szegődött, Innen to-
vább vándorolt Joungstownba, majd West-Senecába, s 
ma már a harmadik amerikai egyháznak, a presbiteriánus 
egyháznak a misszionárius lelkésze. S tegyük hozzá: 
minden igazi theologiai képzettség nélkül. Sohasem tit-
koltuk, hogy szívvel-lélekkel azon volnánk, hogy az 
amerikai magyar reformátusok belső békességét létre-
hozni segítsük. A mikor azonban ilyen nemtelen gya-
lázkodásra is képes a nem csatlakozott lelkészek né-
melyike, és a mikor azt olvassuk, hogy a Ref. és a 
Presbyterián Churchnek átadott „Amerikai Reformátusok 
Lapjá"-ban a nem csatlakozott lelkészek a csatlakozást 

„sem nem erkölcsös, sem nem hazafias" dolognak minő-
sítik, sőt egyenesen károsnak hirdetik, a mely „csak 
a csatlakozott, tehát hazai pénzen élő papoknak szolgál 
javukra", szóval, a mikor nemcsak a legszeretetlenebb,. 
de egyszersmind a hazai egyházat gyalázó és azt az 
amerikai közvélemény előtt a legsötétebb színekben 
feltüntető harczot indítják meg a nem csatlakozott lel-
készek, akkor elvesztik minden rokonérzésünket, s arra 
kényszerítenek bennünket, hogy velők minden közössé-
get megtagadjunk. Jó volna azért, ha a nem igen tisz-
telendő Tisztelendő urak eszükre térnének ! 

I S K O L A . 

Érettségi vizsgálati kormányképviselők. Apponyi 
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter a protestáns 
középiskolák ez évi rendes érettségi vizsgálataihoz a 
következő kormányképviselőket küldötte ki : 1. k duna-
melléki ref. egyházkerületben : a budapesti főgimnázium-
hoz Hegedűs István dr.-t, a halasi főgimnáziumhoz Szász 
Károly dr.-t, a kecskeméti főgimnáziumhoz Szádeczky La-
jos dr.-t, a nagykőrösi főgimnáziumhoz Ferenczi Zoltánt. 2. 
A dunántúli ref. egyházkerületben: a pápai főgimnázium-
hoz K. Kiss Józsefet, a csurgói főgimnáziumhoz Csiky 
Lajost. 3. A tiszáninneni ref. egyházkerületben: a mis-
kolczi főgimnáziumhoz öreg János dr.-t, a sárospataki 
főgimnáziumhoz Kérészy Zoltán dr.-t, a rimaszombati 
egyesült protestáns főgimnáziumhoz Szöts Farkast. 4. 
A tiszántúli ref. egyházkerületben: a békési főgimná-
ziumhoz Schilling Lajos dr.-t, a debreczeni főgimnázium-
hoz Bartlia Béla dr.-t, a hajdúböszörményi főgimnázium-
hoz Hamar Istvánt, a hódmezővásárhelyi főgimnáziumhoz 
Antal Géza dr.-t, a kisújszállási főgimnáziumhoz Oyöry 
Tibor dr.-t, a máramarosszigeti főgimnáziumhoz Kiss 
Károlyt, a mezőtúri főgimnáziumhoz Pap Tibor dr.-t, 
a szatmárnémeti főgimnáziumhoz Major Károly dr.-t. 5. 
Az erdélyrészi ref. egyházkerületben: a kolozsvári fő-
gimnáziumhoz Kiss _ Lajost, a marosvásárhelyi főgimná-
ziumhoz Ferenczy Árpád dr.-t, a nagyenyedi főgimná-
ziumhoz Erdély Pált, a sepsiszentgyörgyi főgimnázium-
hoz Székely György dr.-t, a szászvárosi főgimnáziumhoz 
Szádeczky Gyula dr.-t, a székelyudvarhelyi főgimnázium-
hoz Jakab Ödönt, a zilahi főgimnáziumhoz Kenessey 
Bélát. 6. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerületben: a 
budapesti főgimnáziumhoz Heinrich Gusztáv dr.-t, a 
békéscsabai főgimnáziumhoz Réthy László dr.-t, a 
szarvasi főgimnáziumhoz Hó'rk Józsefet. 7. A tiszai ág. 
hitv. ev. egyházkerületben : az eperjesi főgimnáziumhoz 
Fischer Miklóst, a nyíregyházai főgimnáziumhoz Stromp 
Lászlót (időközben elhunyt), a késmárki főgimnáziumhoz 
Mcisznyik Endre dr.-t, a rozsnyói főgimnáziumhoz Obetkó 
Dezső dr.-t, a szepesiglói főgimnáziumhoz Kovács Sán-
dort. 8. A dunáninneni ág. hitv, ev. egyházkerületben: 
a pozsonyi főgimnáziumhoz Mágócsy-Dietz Sándor dr.-t, 
a selmeczbányai főgimnáziumhoz Mikler Károly dr.-t. 
9. A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben : a sop-
roni főgimnáziumhoz Pruzsinszky János dr.-t, a felsőlövői 
főgimnáziumhoz Szlávik Mátyás dr.-t. 10. Az erdélyrészi 
ág. liitv. ev. egyházkerületben: a brassói főgimnázium-
hoz E. Nagy Olivért, a nagyszebeni főgimnáziumhoz és 
ugyanott a főreáliskolához Jcicobi Károlyt, a medgyesi 
főgimnáziumhoz Jezsovics Károlyt, a segesvári főgimná-
ziumhoz Theisz Gyula dr.-t, a beszterczei főgimnázium-
hoz Schneller Istvánt. 



Ifjúsági tornaversenyek voltak május hó 26-án 
három nagyobb vidéki városunkban: Székesfehérváron, 
Temesváron és Egerben. Mindhárom helyen részt vettek 
a versenyeken protestáns középiskoláink közül többen 
s nem egy kitüntetést szereztek magoknak. Értesülésünk 
szerint Székesfehérváron a pápai és a csurgói ref., a 
felsőlövői ós soproni ev. főgimnáziumok s a felsőlövői 
és soproni tanítóképzők ifjúsága; Temesváron a békés-
csabai evang. és a sepsiszentgyörgyi ref. főgimnáziumok 
ifjúsága s Egerben a kolozsvári ref. és a budapesti ev. 
főgimnáziumok ifjúsága nyert első díjakat. 

Tanárválasztások a debreczeni ref. főiskolához. 
A debreczeni főiskola bölcsészeti szakán szervezett két 
újabb tanári állás közül a klasszika-filológiai tanszékre dr. 
Fiók Károly egyetemi magántanárt, a budapesti ref. 
főgimnázium tanárát ; a magyar irodalmi tanszékre pedig 
dr. Papp Károlyt, a budapesti gyakorló főgimnázium 
tanárát választotta meg az egyházkerületi közgyűlés. 

Theologiai tanárválasztás. A kolozsvári ref. theol. 
fakultáson a Molnár Albert elhunyta óta üresen állott 
gyakorlati theologiai tanszékre az egyházkerület köz-
gyűlése Ravasz Lászlót választotta meg tanárrá. Az új 
professzort a legszívesebben üdvözöljük! 

A nemzetiségi egyházak az új népiskolai törvények 
ellen. A görög keleti egyház püspöki kara, lemondván a 
király előtt való személyes megjelenésről, memorandumba 
foglalta az új népoktatás törvényjavaslatok ellen való 
kifogásait s ezen az úton kéri a királyt a javaslatoknak 
visszautasítására. A gör. kath. püspökök, Majláth Gusz-
táv püspök tanácsára, nem írták alá a memorandumot. 

Tanári kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, szerződéses jogából kifolyólag, a rimaszombati 
egyesült protestáns főgimnáziumhoz Márton István eddigi 
helyettes tanárt nevezte ki rendes tanárrá. 

Jogakadémiai tanárválasztás. A sárospataki ref. 
jogakadémia jogtörténet-egyházjogi tanszékére az egy-
házkerület közgyűlése dr. Csiky Kálmánt választotta meg 
tanárrá. A kiváló apának, dr. Csiky Kálmán műegyetemi 
tanárnak derék fiát és az áldott emlékezetű nagyapának, 
Gönczy Pálnak unokáját a legszívesebben üdvözöljük a 
pataki híres főiskola tanszékén! 

EGYESÜLET. 

A Protestáns Országos Árvaegylet május hó 
25-én tartotta 48-ik évi közgyűlését dr. Kovácsy Sándor 
ny. min. tanácsos, a budapesti ref. egyház főgondnoká-
nak elnöklete alatt, az egylet által fentartott szegényház-
téri Protestáns Árvaházban. A közgyűlés az árvák vallásos 
énekével és Petri Elek ref. lelkész imájával kezdődött. 
A jelentésből, melyet Pálóczi Horváth Zoltán dr. titkár 
terjesztett elő, kiemeljük a következőket: az egylet 
130 árvának lelki és testi ellátásáról és neveléséről gondos-
kodott; 100 növendéket tartott és nevelt budapesti árva-
házában, 15-öt a rozsnyói ev. árvaházban, 15-öt pedig 
vidéki protestáns családoknál. Segélyezett 3450 koronával 
25 árvát, ezek közül 8 volt növendéket a tovább tanu-
lásra ; ezenkívül 22 kilépő növendéknek adott első segít-
séget. Az árvaházban a nagy érdemeket szerzett Brocskó 
Lajos igazgatón kivül két tanító és két tanítónő működik, 
s a háztartást az árvaanya vezeti. Az egylet hatosztályú 
népiskolát tart fenn, s a kézügyesség fejlesztésére külön 
munkaterem van berendezve. Az egylet vagyona 1.054,435 
kor. 45 fill. Bevétele volt 77,408 kor. 56 fill, kiadása 
pedig 64,808 kor. 59 fill- Adományok ezímén .1.8,501 K 

01 fill. gyűlt be, melyből a dunamelléki ref. egyház-
kerület a Madas-alapból 10,000 kor. segéllyel szerepel, 
a női választmány tagjai pedig karácsony alkalmából 
5735 kor. 1.0 fillért gyűjtöttek. A közgyűlés köszönetet 
szavazott az ügybuzgó úrnőknek, kik között Dániel 
Ernőnó bárónő 1230 kor., Kovácsy Sándorné pedig 1169 K 
gyűjtéssel szerepelnek. Nagyobb adományok-. Budapest 
székesfőváros 800 korona, Egyesült budapesti fővárosi 
takarékpénztár 200 korona, Magyar országos központi 
takarékpénztár 100 kor. Pesti hazai első takarékpénztár 
600 kor., Nóvák István, budapest-erzsébetvárosi r. kath. 
plébános 200 kor., E. J. B., a Budapesti Hírlap útján 
100 kor., Beliczay Béla 100 kor., Vértesaljai ref. egy-
házmegye 100 kor. adománnyal járultak az árvák neve-
léséhez. Néhai Karap Ferencz 5000 kor., özvegy Hegyi 
Mihály né 4000 kor., Schulek Vilmosnó 3000 koronát, 
Pichler Ferencz 600 kor., Krausz Antalné pedig 50 kor. 
hagyományt juttatott az egyesületnek. Hamar István ref. 
theol tanár, a Prot. Egyh. és Isk. Lapok szerkesztője 
158 kor. 10 fillért gyűjtött lapja útján. A Protestáns-Bál 
5000 koronán feliií jövedelmezett az egyletnek. A köz-
gyűlés a gyűjtőknek és adakozóknak hálás köszönetét 
fejezte ki. A választmányban megüresedett helyekre a 
közgyűlés Édeskuty Lajost, dr. Nádosy Gergelyt és dr. 
Kesserű Lajos kir. ügyészt, a női választmányba pedig 
özv. Azary Ákosnét és Petri Eleknét választotta be. Á 
közgyűlés berekesztése előtt dr. Wagner Géza emelte ki 
Kovácsy Sándor elnök érdemeit, a ki már 15 év óta áll az 
egylet élén s a ki ez idő alatt az egylet vagyonát, gondos 
vezetés és buzgó tevékenység által tetemesen gyarapította. 
A közgyűlés e felszólalást egyhangú lelkesedéssel fogadta. 
A közgyűlést sikerült ünnepély követte, a melyben, az árva 
növendékek szép és lélekemelő karénekei és szavalatai 
között, előbb Brocskó Lajos igazgató emlékezett meg egy 
kegyeletes felolvasás keretében az egylet volt elnöknőiről, 
néhai Székács Józsefnéről és Liedemann Frigyesnéről; 
majd Pálóczi Horváth Zoltán dr., egyleti titkár, tartott 
felolvasást „Társadalni feladatok és intézmények a gyer-
mekvédelem terén az evangelium világításában" czímen. 
A tartalmas felolvasás részletesen ismerteti hazánk Összes 
gyermekvédelmi intézményeit s foglalkozik azokkal a 
feladatokkal, a melyek a szeretetmunka terén a társa-
dalomra várnak. Külföldi példák nyomán vázolja a jövő 
teendőit a hatékonyabb gyermekvédelem ügyében s végül 
szorosabb együttműködésre hívja föl az összes hazai 
gyermekvédelmi intézményeket, s e végből azt javasolja, 
hogy a különböző irányban munkálkodó, de egy czélra 
törekvő szervezetek évenként, esetleg a gyermeknapon, 
tartsanak közös összejövetelt a gyermekvédelem teendői-
nek megbeszélésére és irányítására. Ezek az összejöve-
telek évről-évre más gyermekvédelmi intézmény kebelé-
ben volnának megtartandók. mindenkor az illető intézet 
bemutatásával és megtekintésével. A tartalmas felolvasást 
és az abban foglalt új eszméket és javaslatokat a nagy-
számú és díszes közönség — melynek soraiban a hazái 
gyermekvédelemügy kiváló vezéralakjait is ott láttuk s 
az árvaegylet védasszonya, özv. gróf Teleki Sándorné is 
jelen volt — élénk helyesléssel és tetszéssel fogadta. 
A felolvasás az árvaegylet évi jelentésében és külön-
lenyomatban is meg fog jelenni, hogy az érdekelt körök-
nek módjukban legyen a felvetett gondolatokhoz hozzá-
szólni. Áz ünnepély után a közönség az árvaházat 
tekintette meg s elismerését fejezte ki a példaszerű, 
de nem csillogásra törekvő berendezés felett, s gyönyör-
ködött az árvák egészséges, jó színében. A közgyűlés 
emlékezetessé tételére az egylet végül az árvákat meg-
vendégelte. 



GYÁSZROVAT. 
Kontra Kálmán, nyűg. főszolgabíró, Pest vármegye 

törvényhatósági bizottsági tagja, a pesti ref. egyházmegye 
tanácsbirája, 60 éves korában, hosszas szenvedés után, máj. 
24-én elhunyt. Helye nemcsak az ároni Kontra-család-
ban marad üresen, hanem mindazoknak a körében, a 
kiket örökké vidám kedélyével annyira magához fűzött. 

Legyen áldott emlékezete ! 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat helyettes tanári állásra. 

A debreczeni ref. főgimnáziumban az 1907/8. iskolai 
évre egy helyettes tanári állás fog betöltetni, a mellyel 
negyedévi részletekben előre fizetendő 1600 (ezerhatszáz) 
korona évi fizetés van összekötve. 

Pályázhatnak oly ref. vallású tanárjelöltek, a kik a 
latin-német vagy a latin-magyar szakból vannak képesítve 
vagy ezen tárgyakból a szakvizsgálatot már letették. 

A pályázók vallásukat, életkorukat, végzett tanul-
mányaikat, képesítésüket, katonakötelezettségi viszonyu-
kat, esetleges eddigi szolgálatukat és egészséges álla-
potukat igazoló okmányokkal felszerelt és a főgimnázium 
igazgató-tanácsának elnökségéhez czímzett kérvényüket 
a főgimnázium igazgatóságához f. évi június hó 20-ig 
küldjék be. 

Debreczen, 1907. május hó 27. 
Kiss Áron, 

püspök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-

raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. ' 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 

kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna elleuálló-képességét 
öregbíteni, a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vórgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és ú j élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek rnunka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nál. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen, -r- Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélktlli tSltést Is száUít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútváüalaf Budán, 

S Z T , L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LÜKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
Téli é s nyáni gyógyhely. 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 

• ——= prospektust küld ingyen a j = = 

Szt.-Lukács-fiirdö igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
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Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16- Budapest: VII., Kerepeái-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII , Kirély-utcza 52. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u, 14 

Ezen czégtéblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetítő készülékek 
Vetíti íépek 

& l e g n a g y o b b v á l a s z t é K b a n é s 
l e g K i t ű n ő b b K i v i t e l b e n K a p h a t ó k 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtáráhan 

Budapest, IV., Kishíd-otcza 8. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásáraljon. 

A Bór- és bithíon-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitüno sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lé legzési szervek hurutjainál. 
Szinye- TApóczi Sálvatorforrás-válhilat 

Budapest, V., Hudolfrahpnrt 8. 
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Készítünk o l t á r o k a t , 

s z ó s z é k e k e t , min-

den stylben, jutányos 

teltételek mellett. 

Készítünk t á r s u l a t i 

vagy e g y l e t i d í s z -

z á s z l ó k a t külön-

féle kivitelben. 

Rétay és Benedek 

Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószéki eritőket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéliet és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

— Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákst bérmentve k ü l d ü n k . ^ -

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a f 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 
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Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 évi m 

m 

jótállás mellett! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , 
fa) s^§g|g|gg§|ggg|^ evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 
mi 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondof 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

mi . 
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részletfizetésre is! ^ 
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POLGÁR KALMAN 
mííórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szál l í tó ja , 

% Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
tó 

Pontos 
kiszolgálás! 

mi 
mi 
mi 
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fGANZ-félef 
ty Villamossági Részvénytársaság ty 

| LEOBERSDORF BUDAPEST = RATIBOR = ^ 

— M/ 
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elektromos világítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek, j] 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és 
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst-
emésztő készülékek. Vízszűrők. 

Országh Sándor 
o r g o n a - c s 

l m r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1801-ben, 

Az 1885. évi kiáll í táson «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddel» , az 1904. évi vesz-
prémi kiáll í táson a ranyéremmel ki tünte tve , azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javításoka* 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak . Szolid munka és ju tányos á rak . Áz orgonák 
j ó s á g á t mi sem bizonyít ja inkább, mint az , hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Orgonaépítési műintézet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Oaraj -ntcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 



fl vilúghírfl fleol-hnrmoniumoR 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
legújabb űrjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendr. 

ssssa 
Mechanika. Üvegtechnika. 

Kémiai, fizikai, természetrajzi, 
szabad kézi rajzi és geometriai 

tanszerek. 

Legújabb rendszerű vetíti)-gépek 
nép-, közép- és felső iskolák számára. 

E R D É L Y É S S Z A B Ó 
tanszerKészítő intézete, 

Budapest, VII., Károly-körút 3. — Telefon 42-05. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

A j á n l á s o k : A nm. vallás- és közokt. miniszter űr 107756. sz. 
rendeletével a hazai középiskoláknak. — Budapest székes-
főváros tanácsa 200251. sz. rendeletével a fővárosi iskoláknak. 

^^^••••••••••••••••••••••••••••nB^^ 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros 

a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s tb . s z á l l í t ó j a 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista : húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a ! mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedük vétele és eladása. 
Legnagyobbg y á r és r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerró általam konstruáltatott. Iskolával 30 

forinttól feljebb. 
O r g o n a - h a r m ó e i i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
Eontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 

angszornél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
külön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel nagy-

ban és kicsinyben. 
J 

KALLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" mo-
= torok csakis motortelepürikön = 
Budapest,VI. Nagymező-u.43. 

szá n alatt léteznek. 
Tessék a pontos czímre ügyelni! 

ajánlja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „GLÓRIA" ben-
zinmotorait és benzin-
motoros cséplőkészle-
teit 3-5 évi részletfizi tésre. 

A ki te hál valódi Kállai „Gló-
ria" motort akar venni, az 
forduljon bizalommal ezen 

Teljes jótállás kitűnő' cséple'sért. szakértő czé£hez.>~>'>~>~>»>~ 

l E I a s z n á l t g ö z c s é p l ő - k i é s z l e - t e k c s e r é b e i s -véte-fc-
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A legjobb 

kályhákat és ̂ ágk. kandal lókat 
szállít J^^pfP®/ császár i és k i r á l y i 

f j I ] \ X udvari szállító 
B u d a p e s t , T h o n e t - u d v a r . 

Különlegességek; t e m p l o m o k , csa ládi há-
zak, i sko lák , irodák stb, részére. Több 
mint 100 ,000 van be lő l e heasná la tban 

V a l ó d i 
c sak ezze 

a védő-
j e g y g y e i . 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a ralitárban. 

Budapes ten T h o n e t - u d v a r b a n . 
Mária Valéria utoata ÍO. 

MEIDINGER-QFEN 
^ H . H E 

Í 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTON! HENRIK Budapest 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 38.549. 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési d í jak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal ál kor. 

Njuiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, elől izetcsi és hirdetési díjali stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A protestáns öntudat ébredezése. Hamar István. — Tárcza: Bocskay szobra előtt. — B e l f ö l d : 
A hajdúböszörményi ünnepélyek. P . — A tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűlése. Szuhay Benedek. — A felső-
szabolcsi ref. lelké'szegyesüle't közgyűlése. Andrássy Kálmán. — M i s s z i ó ü g y : Magyar kiilmissziói szövetség. — Kül-
f ö l d : Az amerikai ref. lelkészek ós a Konvent. Dömény Zoltán. — E g y h á z . — I sko l a . — Gyász rova t . — P á l y á -
za tok . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

A protestáns öntudat ébredezése. 

Ünnepeltünk Hajdúböszörményben. Nemzeti 
kegyelettel lelepleztük a háládatos hajdúk által 
nagy fejedelmüknek emelt érczszobrot. Megtartottuk 
a M. P. I. Társaság vándorgyűlését s az Evang. 
Belmissziói Egyesület értekezletét. Tanácskozásra 
gyűltek össze az orsz. ref. lelkészegyesületet elő-
készítő bizottság tagjai és a protestáns sajtó kép-
viselői. Két rövid nap állott rendelkezésünkre és 
mégis elvégeztünk mindent. Az ünnepélyek lefolyá-
sáról más helyen számolunk be. Ezen a helyen 
azokról a benyomásokról kívánok szólani, a melye-
ket az ünnepélyeken résztvettek száma és hangu-
lata bennem támasztott. 

Ezek a benyomások nemcsak kellemesek, 
hanem reménységre is jogosítok, a tekintetben, 
hogy a sokáig szendergett, szinte már csaknem 
elaludt protestáns öntudat elvégre felébred s akczióba 
indul, mind az egyházi belső élet élénkebbé téte-
lére, mind az egyházunkat elnyomni törekvő sötét 
áramlatok ellensúlyozására 

Voltak vidékek, kerületek, a melyekből többen 
is jöhettek volna; de mégis azt lehet mondani, 
hogy a böszörményi ünnepélyeken együtt volt a 
protestáns világ, főként lelkészi képviselői által. 
Az a hangulat, az a szellem tehát, a mely az 
ünneplésben megnyilatkozott, minden túlzás nél-
kül a protestáns közvélemény megnyilatkozásának 
tekinthető. S ez a közvélemény az, a mely reám 
kellemes benyomást tett és bennem azt a szép 

reménységet támasztja, hogy szemeink kezdenek 
elvégre felnyílni és szunnyadozó protestáns öntuda-
tunk kezd ébredezni. 

A hajdúböszörményi ünnepélyek egy olyan 
kerület területén folytak le, a mely a legkonzer-
vativebbnek mondható s a melyben az egyházépítő 
belső munka iránt eddig vajmi csekély érdeklődés 
és érzék mutatkozott. S mégis, a Belmissziói 
Egyesület értekezlete sohasem volt oly látogatott, 
mint épen Böszörményben; az elhangzott, munkára 
biztató beszédek és felolvasások seholsem találtak 
olyan rokonszenvre, mint épen itt. Megvallom, 
szinte meglepetve szemléltem a megjelentek nagy 
számát s a belmissziói munka iránt megnyilatko-
zott érdeklődését és rokonszenvét. S mindebből — 
bárcsak ne csalódnám! — azt a benyomást nyer-
tem, hogy a belső egyházépítés terén egy jobb 
jövendő hajnala dereng, annak beismerése követ-
keztében, hogy ha élni akarunk, \ ^ell vinnünk 
az evangeliom életet adó erejét templom falai 
közül az életbe is, s hogy az iga lelkipásztor a 
puszta templomi szolgálattal még em töltötte be 
tisztét teljesen, hanem pásztornak, lelki vezérnek, 
és vigasztalónak kell lennie a templomon kivül is. 

Ennek a jobb belátásnak rendkívüli fontos-
ságot tulajdonítok; mert a jobb útra csak akkor 
térhetünk át, ha eddig követett utunk téves voltát 
belátjuk; nagyobb, több munkára csak akkor indul-
hatunk, ha meggyőződünk eddig végzett munkánk 
elégtelenségéről. Vajha ez a belátás, ez a meg-
győződés ne csak ott, Böszörményben kapta volna 
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meg* a lelkeket, hanem állandóvá is lehetne! 
Nyomában mindenesetre áldásos munka indulna 
meg, s nemcsak a hanyatlásról, pusztulásról, hanem 
a fejlődésről és a belső megépülésről is számot 
adhatnánk akkor! 

A másik kedvező benyomást a protestáns 
sajtó értekezletén nyertem. Az értekezletre csak a 
sajtó képviselői voltak ugyan meghíva, s mégis 
egész sereggé nőtte ki magát az érdeklődők száma. 
S az a hangulat, az a meggyőződés, a mely ezt 
az értekezletet dominálta, megint csak azt mutatta, 
hogy világos látásunkat kezdjük visszanyerni; lát-
juk immár azokat a veszedelmeket, a melyek ben-
nünket kívülről, az ultramontán reakczió részéről 
fenyegetnek, s érezzük azt is, hogy ezeknek elhárí-
tása végett öntudatos és czéltudatos munkába kell 
állanunk. 

Bizalmas természetű levén az értekezlet, annak 
lefolyásáról részletes tudósítást nem adhatunk; de 
azt nyiltan megmondhatjuk, hogy azokról a vesze-
delmes jelenségekről beszélgettünk, a melyek az 
újabb időben az egyháztársadalmi és egyházpoli-
tikai téren mutatkoznak, a klerikalizmus merész 
előrenyomulása és sikerei következtében. S ezeket a 
jelenségeket nemcsak a sajtónak éberségre kötelezett 
képviselői konstatálták, hanem az érdeklődő részt-
vevők is; és általános volt a kívánság, hogy a 
sajtó és a közvélemény, egymást támogatva igye-
kezzék a reakcziónak útjába állani. 

Ébredezünk tehát itt is. A lelkek, a melyek 
abban a hitben ringatták magokat, hogy a múltnak 
sötét árnyai végleg visszaüzettek odvaikba, s hogy 
a törvények oltalma elégséges a felekezeti békes-
ség biztosítására: látják immár, hogy liitökben 
megcsalatkoztak, s hogy a régi sötét kéz, ha nem 
üt is nyilt támadásban testünkön kínzó sebeket, 
de alattomban tovább és pedig sikerrel szövögeti 
hálóját a lelkek megejtésére, építgeti az alapokat 
hajdani korlátlan uralma visszaállítására. Es nem-
csak látják immár ezt a titkos aknamunkát, ha-
nem érezzük a tömörülésnek, az egyértelmű védeke-
zésnek a szükségét is. 

Vajha ez a latas és érzés necsak a protes-
táns sajtó képviselőit tudná egy táborba tömöríteni, 
hanem fel tudná támasztani a protestáns közönség-
ben a sajtó munkája iránt való áldozatkész rokon-
szenvet és a támogatás kötelességének tudatát is! 

Főként erre volna szükség. A protestáns 
sajtó eddig is igyekezett kötelességét teljesíteni; 
ezentúl pedig még inkább igyekezni fog arra. De 
szellemi és anyagi támogatás nélkül munkája csak 
lelket, testet emésztő vergődés, a mely között 
sokszor feltolul a munkások ajkára Jeremiás pró-
féta panaszos szava: „Kinek szóljak és kiket kér-
jek, hogy hallják?!" 

De a fülek mintha megnyílnának immár. 
Mintha nagyobb lenne az érdeklődés a sajtó mun-
kája iránt. Ha ebben benyomásunk nem csalóka 
látszatból, hanem a gondolkozás, a szellem tény-
leges jobbra fordulásából fakadt volna, akkor a 
hajdúböszörményi ünnepnapokat nemcsak olyanok-
ként jegyezhetnénk fel, a melyek, mint a villámnak 
fénye, egy pillanatra megvilágították a sötét látó-
határt, hanem a melyeken a lelkeket valóban át 
is hatotta, meg is termékenyítette Bocskay szelleme! 
Adja Isten, hogy valóban így is legyen! 

Hamar István. 

TÁRCZA. 
Boeskay szobra előtt. 

írta és a hajdúböszörményi szobor leleplezésén elszavalta: 
Benedek János. 

Zordon hideg érczből kifaragva, öntve, 
Lelke kinek nap volt s a szíve meleg; 

S hogy a rideg képmást hódolva köszöntse : 
Az egész magyarság felé közeleg. 

Mert a szabadságnak hős bajnoka voltál, 
Mert a te nagy lelked tündökölő oltár ; 

Mert hála tenéked: hitünk tüze ég — 
S él a magyar nemzet, él még ez a nép ! 

Magyarok Mózese, hajdúk Messiása, 
Két koronád is volt, de félretevőd; — 

Te nem törekedtél a trónrajutásra; 
Egy volt ideálod: a nép, csak a nép. 

De király vagy mégis: szíveink királya; 
Koronának legszebb : a nemzeti hála. 

Mit ér a hazug szín, a szolgai máz? 
A te néped téged nem igy koronáz. 

Hajh! zordon idő volt; megfogta e népet 
Valami nagy átok, mint lidércz-nyomás; 

Keletről a török, nyugotról a német 
Es benn a hazában rút visszavonás. 

Csattogása között idegen agyarnak 
Legszörnyűbb ellene magyar a magyarnak. 

Préda gyanánt osztják, fosztják javait — 
Rablánczon a nemzet, rablánczon a hit. 

Sírját a magyarnak ezer ördög ásta, 
Fenekedve lesték, a mint haldokol; 

Itt Belgiojoso, ott a bitor Básta, 
Ádáz nyomaikban nyilt már a pokol. 

Könyörgeni sincs hol, feldúlva az oltár, 
Sión kőfala is romokba omolt már, 

Szanaszét a honban romlás, pusztulás . . . 
Ki megszabadítson, hol a Messiás? 



Lelkét a nagy Isten néked adá ekkor 
Oh Bocskay István s te követted őt ; 

S mint az anyaföldtől nyert Anteusz egykor, 
Te a néptől nyertél ú j lelket, erőt. 

„Felindula szíved" szomorú hazádért, 
Lobogódat bontád „hitért, szabadságért" ; 

Áldott ez a zászló s ha szárnya lobog, 
Alatta a hős szív nagy tettre dobog. 

Föl a szent zászlóval, egész világ lássa! 
S megérti vezérét a hajdúvitéz. 

Bocskay jól sejté, hogy a nép lesz társa: 
A hajdú, hónáért a ki halni kész, 

Ki nem a javáért, nem a vagyonáért, 
Szereti hazáját csak maga-magáért, 

Kő a derekalja, párnája nyomor: 
Lelkében irigység ám mégse honol. 

Kőkemény szívekből új forrást fakasztott, 
Mint Mózes a kőből, a nagy népvezér; 

S nézd: hősökké lettek a szegény parasztok, 
Diadalaikról Európa beszél. 

Hősi regék most is a nagy hadi tettek, 
Megrendül a pokol, Bécs és Prága retteg. 

Föl a diadalra, óh nagy Bocskay! 
Győznek a hős ha jdúk: őrangyalai. 

A dicső harcz vége diadalmas béke; 
Győzött az igazság a pokol felett. 

Te ünnepet ülhetsz, hajdúság vidéke, 
S te is, fölszabadult lelkiismeret. 

Szabadon a lelkünk egekig csapongjon, 
Seregek urának hála-imát mondjon : 

S Bocskay Istvánnak — míg él ez a nép, — 
Foglalja imába nagy, hősi nevét! 

ÉrczbŐl mi tenéked emléket emeltünk, 
Maradandóbb ércznél, a mit te adál ; 

Forróbb a mi szívünk, áhítatosb lelkünk, 
Ha felénk lelkedből röppen egy sugár. 

Kinek csak a nép volt egyetlen szerelmed, 
Ki nekünk arattál örök győzedelmet; 

S hogy hősi kezedtől szabad lőn a hon: 
Sírba hanyatlottál, mint új Simeon. 

Hős hajdúk utódi, földeteket szántva, 
Tudjátok-e, mit zeng a dalos madár? 

Soha ki ne hűljön szívetek iránta, 
Yirulóbb lesz, szebb lesz mindig a határ ; 

Hol hontalanoknak Bocskay adott hont, 
Bujdosó hajdúknak édes, meleg otthont . . . 

Ha jh ! bár kit a balsors messze-messze vét r 
Minden magyar itthon lelné kenyerét. 

Ércz-Bocskay: állj őr t ! s ha ránk fenekedve, 
Ellenünk indulna ismét a pokol; 

S megsajdulna a szív aczél kebeledbe', 
Hogy a mit alkottál, sorvad, haldokol: 

„Kösd fel a harangot", nagy Bocskay István, 
Hadd kongjon a vész-hang Tisza-Duna síkján ; 

Harczol a hős hajdú, a hű ivadék, 
Míg újra szabad lesz a nemzet, a nép ! 

BELFÖLD. 
A hajdúböszörményi ünnepélyek. 

A Bocskay-szobor leleplezése. — A M. P. I. T. közgyűlése. — 
A Belmissziói Egyesület értekezlete. — Sajtóértekezlet. — Ref. 

lelkészegyesület előkészítése. 

Még az 1905-iki soproni közgyűlésen hívták meg 
a hajdúböszörményi egyház küldöttei: Balthazár esperes 
és Kálmán Lajos főgondnok a Társaságot a nagy nem-
zeti ünnepélyre, a koronázatlan király : Bocskay István 
szobrának leleplezésére, illetve a bécsi béke háromszá-
zados ünneplésére. Közbejött, elháríthatlan akadályok 
miatt a szoborleleplezés s ezzel együtt a társaság vándor-
közgyűlése is a mult évben elmaradt. Most végre mind-
kettő megtörtént, és mint előre is jelezhetem, fényes si-
kerrel, akként, hogy a kettős keretben lefolyt ünnepély 
minden tekintetben méltó volt a nagy nemzeti és vallási 
hős emlékéhez. 

A mult évben, sőt még ebben is, több Bocskay-
ünnepély tartatott. Egyházak, iskolák, tudományos inté-
zetek emlékeztek sokféle úton és módon a bécsi béke 
nagy megalkotójáról. Még itt Budapesten is tudomást 
vettek néhányan arról, hogy valahol, ott az Andrássy-
úton, van egy szobor; a mely annak a férfiúnak az em-
lékét hirdeti; a ki nagyon elfogulatlan tudósok állítása 
szerint ís visszaadta a nemzetet a nemzetnek, és a ki 
nemcsak régi prédikátorok, hanem modern történet-
tudósok ítélete szerint is a magyarok Mózese volt: egy 
a nagy nemzeti új honalapítók közül. 

Valljuk be őszintén, hogy az országszerte rendezett 
emlékünnepélyek sok esetben inkább elszomorító, mint 
örömteljes hatással voltak reánk. A nemzet maga egé-
szében nem ünnepelt. Bizonyos körök teljesen félre-
vonultak, és ezen félrevonulásuknak sokak előtt nagyon 
tetszetős indokait is felsorolták ország-világ előtt. Hogy 
melyek ezen indokok, szükségtelen itt felsorolni. Az 
igazit azonban felemlítem : Bocskay protestáns volt és 
a mi igazainkért is harczolt. Ilyen hősökről pedig a mai 
korszakban megemlékezni nálunk — fájdalom — bizo-
nyos hátrányokkal jár. Nemrég Kolozsváron voltunk. Ott 
a város rendezett ünnepet Bocskay emlékének. Ottani 
lapokban olvastam, hogy a kolozsvári egyetem kitűnő 
professzora, dr. Márki Sándor milyen remek essayben 
méltatta Bocskait és az ő művét, a bécsi bókét. Örültem 
ennek, de méltó szomorúsággal értesültem ugyanazon 
forrásból, hogy az ünnepélyen alig 50-en vettek részt. 
Budapesten, a történelmi társulat díszgyűlésén, a nem-
zeti múzeumban dr. Károlyi Árpád, a kinek oly sokat 
köszönhetünk e téren, olvasott fel egy igazán mesteri 
értekezést hősünkről, de sajnos, csak nagyon kis számú 
hallgatóság előtt. Nemrég mindnyájan meghajtottuk ke-
gyeletünk, hálánk és legmélyebb elismerésünk lobogóját 
a hamvaiban hazatérő nagy nemzeti hős emléke előtt. 
Nem kérdeztük, milyen vallású volt; pedig be sok nagy 
siralmakra ós bujdosásokra emlékeztethetett volna ben-
nünket az ő vallása. Megemlékeztünk róla, igaz, nem 
tömjénfüstben és érthetetlen szertartásokban, hanem az 
evangéliumhoz illő tiszta hálaadásban. Nem, mi soha 
nem helyezkedhetünk arra az álláspontra, a melyen azok 



állanak, a kik a lutheránus Kossuthot nem „temették" 
és nevét most is csak akkor hordják ajkaikon, ha 
ennek nimbusza alkalmas lepelként tűnik fel sötét játé-
kaik eltakargatására. 

De minek méltatlankodunk?! Most egy olyan ün-
nepélyről írok, a melynek összhangját nem zavarta 
egyetlen disszonáns hang sem; a melyen részt vettek: a 
nemzet ez idő szerinti képviselete, az ország törvény-
hatóságai, a magyar protestáns világ, sőt a helybeli más 
felekezetek képviselői is. És ünnepelt — a mi a fő — a 
nép ; azoknak utódai, a kiknek egyik eszményi, ércz-
alakba öntött képviselője a szép szobor alján meghajtja 
zászlóját a nagy hajdúkirály előtt. Valóban Bocskay 
egyéniségének, művének minden méltatója az ő érde-
meinek koronájában mint egy különösen tündöklő drága 
gyöngyöt említi fel azon nagy tettét, hogy a hideg, kő-
kemény hajdúszívekből a hazaszeretet és hősies önfel-
áldozás érzelmeit felakasztotta és azoknak megtelepítése 
által ennek az annyiszor megtizedelt nemzetnek egy oly 
értékes, fentartó, védő erősséget adott. Látva azokat a 
szép nagy hajdúvárosokat, ezeknek Isten áldotta, dús 
tenyészettől zöldelő határait és az ott ünneplő takaros 
és a Bocskaytól nyert örökséget híven megőrző magyar 
kálvinista népet, szivünk bizony hálával telt el Isten 
iránt, a ki nekünk e Mózest adta. És a hogy ott állot-
tunk égető nap hevében, hallgatva lelkesült szónokok 
dicshimnuszait, ódáját, dalárdák hatalmas énekét, lélek-
ben mi is meghajtottuk lobogónkat annak lelke előtt, 
a kit a művész keze, ott abban a kemény és mégis 
jóságos jellemet mutató érczalakban megörökített. 

Isten házában kezdődött az ünnep, a kivül-belül oly 
szép, nagy templomban. Geduly ev. lelkész imája után 
Dicsöfi debreczeni lelkész beszéde következett a Jel. 
18 : 1 . v. alapján. Nyomtatásban majd mindnyájan elol-
vashatjuk. Ily alakban is mély hatást fog tenni minden-
kire ez a beszéd, a mely úgy tartalmára, mint alakjára 
nézve olyan volt, hogy a nagy hőség daczára is annak 
a nagy, sokféle elemből álló hallgatóságnak figyelmét 
mindvégig lekötötte. Sokak véleménye szerint kissé 
hosszú volt és kelleténél több részre tagolt; de amaz 
Isten küldötte ember hatalmának és dicsőségének tár-
gyalása oly közvetlen és mélységes volt, hogy könnyen 
ellensúlyozta a figyelem és épülés fizikai akadályait. 

A templomba a részt venni óhajtók közül aránylag 
csak kevesen fértek be ; és eszembe jutott az : miért 
nem prédikált annyi sok hivatott lelkész közül valaki 
ott künn a templom előtt az odasereglett népnek, a mely, 
midőn ott, Isten szabad ege alatt türelmesen várakozott, 
bizonyára nagy áhítattal énekelt volna egy-két szép 
éneket s áhítattal hallgatott volna meg egy olyan beszé-
det, a mely lelkét elvezérelte volna Ahhoz, a kiben az 
ő nagy jóltevője is annyira bizakodott ? ! Kár volt nem 
gondolni ezekre, a kik között bizonyára nem egy min-
den tekintetben „kívülálló" is volt. 

Nem részletezem tovább. Szerény koszorúnkat el-
helyezve, emelkedett érzelmekkel hagytuk el az ünnep 
e kiemelkedő mozzanatának színhelyét, miután a szobrot 
átvevő polgármester imájával együtt kértük a népek 
Pásztorát, hogy őrizze meg azt a szép szobrot, a mely, 
neki Isten és haza iránti törhetlen hűséget hirdet! 

A M. P. I. T. közgyűlése és díszgyűlése volt a 
kapcsolatos programm másik főmozzanata. Az előbbi, a 
„business meeting". közvetlen megérkezésünk után folyt 
le a városház dísztermében. Nem közlök beszédrészle-
teket, statisztikai adatokat, hisz mindenkinek kezében 
vannak, illetve lesznek. A láthatóan gyengélkedő titkár 
szinte feledte gyengélkedését, midőn lelkesítve hívott fel 

bennünket a szervező és egyesület-izmosító munkára, 
mert, fájdalom, részben a szegénység, részben és talán 
még inkább a közöny okozta azt, hogy a társaság a 
mult években tagjai számát illetőleg némileg megfogyat-
kozott. Minden tag legalább egy új tagot! ez volt a 
jelszó, bárcsak foganatja lenne ! 

Sajnálatos, hogy evangelikus testvéreink körében 
is vannak, a kik némi bizalmatlansággal tekintenek a 
társaságra és közöttük is mindinkább kevesbül azoknak 
a száma, a kik az e téren való „uniót" szükségesnek 
látják. Pedig bizony, de nagy szükség volna minden 
erőre, minden tényezőre és különösen annak,, demon-
strálására, hogy most, a mindinkább előre nyomuló kleri-
kálizmus és más fenyegető veszedelmek ellen, tuduuk 
egyek lenni azokban, a melyek szükségesek ós a mi 
békességünkre valók ! 

Restauráczió is volt. Egyhangú lelkes éljenzés 
kisérte a felkiáltás útján történt szerencsés választásokat. 
Az egyik széknek üressége különösen fájdalmas és a 
jövőre nézve aggódó érzelmeket keltett. Hegedűs Sándor 
valóban nagy ürt hagyott maga után ! Elnöki megnyitó 
beszéde mindig „eseménye" volt a vándorgyűlésnek; 
tudománya, evangeliumi hite, áldozatkészsége igazi vezé-
rünkké tevék őt. Utóda Zsilinszky, eddigi alelnökünk let t ; 
ennek helyére gróf Tiszái választottuk. Megválasztását 
lelkes taps és éljenzés kisérte. Bár lenne ez egy újabb 
jó biztosíték arra nézve, hogy mi ő benne a mi egyházunk 
hű fiát, erősségét becsüljük és egyházi érdekű válasz-
tásainkat nem hangzatos jelszavak után indulva végezzük! 

Azt szükségtelen mondanom, hogy Zsilinszky és 
Antal Gábor elnökök, a kik az egylet ügyeit eddig mint 
alelnökök vezették, a társaság osztatlan rokonszenvének 
örvendenek és náluk úgy az anyagi, mint szellemi ügyek 
vezetését a legavatottabb kezekbe látjuk letéve. Baksay 
püspök lett a lelkészi alelnök. Sajnáltuk, hogy nem 
ünnepelhettük őt, a mi magyar Kálvinista elbeszélőnket 
körünkben. Oh, ha mi az ő mélységes, érző lelkéből 
fakadt virágokat helyezhetnénk oda, Koszorú vállala-
tunkba, vagy az ő kincseiből mutathatnánk fel valamit 
„ Kincstárunk"-ban ! 

A „Koszorú"-nak, vagyis a népies kiadványoknak 
a válságos helyzetéről volt ugyanis szó; ezeknek kiadását 
Hegedűs Sándor áldozatkészsége tette lehetővé. De hisz-
szük. hogy ez a válság legfeljebb is csak rövid ideig 
tartó lesz. De meg, nézetem szerint, sem a „Koszorú", 
sem a „Házi Kincstár"-sorozatban nem szükséges évről-
évre mindig ú j műveket adni. A már forgalomban levő-
ket kell jobban terjeszteni és a kiadandókat nagyon meg-
válogatni. Örömmel hallottuk egyébként, hogy a népies 
kiadványokból jóval több kelt el, mint az előző évben, 
tehát már érezhető most is a londoni Traktatus-Társaság 
hasznos működése. Bárcsak százszoros forgalomról szá-
molhatna a jövőben újra megválasztott lelkes titkárunk! 

A M. P. I. T. és a tiszántúli ref. egyházkerület 
lelkészi értekezletének együttes díszközgyűlése a Kossuth -
utczai szép, új, tágas templomban folyt le. Sokon voltak ; 
legszámosabban a tiszántúli lelkészek, s eljöttek sokan a 
helybeliek közül is. Zsilinszky elnök néhány meleg üdvözlő 
szóval nyitotta meg a gyűlést. Balogh Ferencz debreczeni 
theol. tanár tartott azután előadást Bocskay szabadság-
harczának jelentőségéről, vallási tekintetben. Szabad 
előadása méltó volt a nagy hitvédő emlékéhez, és mi, a 
kik nem voltunk tanítványai, megértettük ott annak a nagy 
hatásnak titkát, a melyet ő tanítványaira gyakorol. Sza-
badon előadott kor- és jellemrajza a biztos tudás és 
tárgya iránti lelkesültség közvetlen megnyilvánulása volt. 



Dr. Körösy, debreczeni fiatal ügyvéd, alkotmányjogi 
szempontból méltatta Bocskay küzdelmének és béke-
kötésének jelentőségét. Erczes, szép hanggal és így 
mindenki által élvezettel hallgatott lelkes szabad elő-
adásában jellemezte Bocskay nemzetegyesítő és kon-
zerváló politikájának jelentőségót. 0 is újból hangoz-
tatta, a jelenlevő közönség többszörös éljenző elismerése 
közepette, azt a nagy igazságot, a mit pedig sokan feledni 
szeretnek, hogy Bocskay felkelése, az általa elért nagy 
siker inspirálta a nemzetet a létért, vallásszabadságért 
vívott későbbi nagy küzdelmeiben. 

Kozma Andor költeményét azóta sokan elolvasták. 
Méltó befejezője volt ez a szép ünnepélynek. A költemény 
maradandó becsű lesz a mi vallásos költészetünk köré-
ben ; odahelyezzük ezt is a „Krisztus mindenütt" szer-
zőjének mély vallásos ihletből fakadt művei közé és 
felhasználjuk ezekkel együtt iskoláinkban és azokon kívül. 

Gr. Degenfeld lelkészértekezlet! elnök rövid záró 
és búcsúzó beszéde fejezte be ezt a szép, lélekemelő 
emlékezetes gyűlést. 

Most még az „epizódokról" emlékezem meg, a 
melyek, ha mint ilyenek jelentek is meg a két főesemény 
mellett, mégis, nézetem szerint, nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy a böszörményi ünnepek nemcsak átfutó, 
hanem maradandóbb és becsesebb emléket hagynak 
hátra a résztvevők bensejében, mint az ilyen ünnepségek 
általán véve hagyni szoktak. 

E két epizód: a belmissziói egylet ós a prot. sajtó 
képviselőinek értekezlete. 

Népesebb, sikerültebb értekezletet a Belmissziói 
Egyesület tudtommal még nem tartott. Hogy az értekezlet 
oly népes volt, abban talán volt része a kellemetlen 
időnek is, de szeretem hinni; hogy nagyobb része volt 
ebben annak a tudatnak is, a mely mindnyájunk lelké-
ben ébredezik, hogy a mi evangeliumi egyházunkban, 
ennek autonómiájában rejlő erőket jobban ki és fel kell 
használnunk. A lelkeket, ha egyéb nem, de bizonyos 
olyan nyugtalanság fogta el, a melyben már benne 
van a jobb és biztosabb jövőt előkészítő munkakészség-
nek csirája. 

Dr. Szabó Aladárnak az irgalmas samaritánusról 
tartott bibliamagyarázata nagyon alkalmasan készítette 
elő a figyelmes és mindinkább lelkesülő hallgatóságot a 
továbbiak megszívlelésére. 

Takaró Géza a vasárnapi iskolák világszövetsége 
római nagygyűlésének lefolyásáról ós ott nyert benyomá-
sairól számolt be érdekesen. E mellett szólott a vasár-
napi iskolák, mint igazán építő gyermek-istentiszteletek 
nagy fontosságáról. Kónya Gábor ifj. egyleti titkár a 
ker. ifj. egyesületek nagy jelentőségéről, egyház és nemzet-
építő hatásairól beszélt. Az összegyűlt nagy közönség a bei-
misszió e két lelkes iíjú munkását nagy érdeklődéssel 
és rokonszenvvel hallgatta. Tóth József kőrösladányi lelkész 
vázolta érdekesen az ő falusi magyar belmissziói munkáját, 
a melyet az általa létesített Szeretetegyesület munkásaival 
karöltve végez gyülekezetében. Az értekezlet már-már 
lankadó figyelmét újból felébresztette és mindvégig le-
bilincselte Gergely Antal mezőtúri lelkész hatalmas buz-
dító beszéde. Nem hiszem, hogy lett volna egyetlen 
hallgató is ott, a kit ez a rövid, egyszerű és mégis oly 
tartalmas, eszméitető beszéd el ne ragadott volna. Az 
én véleményem szerint e belmissziói értekezletnek vándor-
közgyűlésünk szellemi, eszméitető tartalmának gyarapí-
tásában oroszlánrésze volt. Mindnyájan sajnáltuk, hogy 
e mozgalomnak érdemes vezére, Szilassy Aladár nem 
örvendhetett velünk a belmisszió újraéledésének. Ez a 

„revival" adjon erőt és bátorságot mindnyájunknak a 
jövőre nézve! 

Elmondjam-e még, hogy volt prot. sajtó-kongresszus 
is? Ez volt az első, de bizonyára nem az utolsó ; úgy 
jelent meg ez is ott a böszörményi ünnepségek közepette, 
mint a tavasznak, ébredésnek hírnöke ! 

És végül felemlítem még, hogy a lelkészegyesület 
alapszabályait készítő 12-es bizottság is összeült. Hogy 
mit végzett e bizalmas értekezlet, nem tudom, de hiszem: 
jó munkát végzett. Vajha a kölcsönös megértés, egymás 
véleményének tiszteletben tartása, hozzánk, lelkipásztorok-
hoz illő szeretetteljes közeledés véget vetne a gyanú-
sítgatásnak, féltékeny bizalmatlanságnak ! P . 

A t iszáninneni ref. egyházke rü l e t 
közgyűlése. 

Meczner Béla h. főgondnok indítványára már az 
Ungváron tartott közgyűlés kimondotta, hogy főt. Kun 
Bertalan 40 éves püspökké választásának nagy napját 
nyomtalanul nem engedi áthaladni fölöttünk, hanem, bár 
szerény keretben, de mégis ünnepelni fog e napon, nem-
csak a miskolczi egyház, de az egész egyházkerület, sőt 
az egész hazai református világ. 

Úgy is történt. Közgyűlésünket május hó 28., 29., 
30- napjaira hívta össze az elnökség Miskolcz városába. 
Megjelentek nemcsak a hivatalosak, de a lelkészek is, 
többen 100-nál, s nagyszámú világiak s előkelő hölgyek, 
Miskolcz városának minden rendű s rangú polgárai, a 
vármegye, katonaság díszben, fényben, pompában. Úgy 
hogy az óriás terjedelmű templom zsúfolásig megtelt. 
Mondanom sem kell, hogy a r. kath. papság [távollété-
vel tündökölt; nem így Zelenka és a gör. katholikusok! 
Ott voltak s velünk együtt szívesen ünnepeltek. 

Az „ím bejöttünk" kezdetű ének elhangzása után 
Radácsi György egyházkerületi papi főjegyző tartotta 
felséges hálaadó imádságát s emelte lelkünket .ég felé. 
A meghatottságtól sírt a gyülekezet s mindenki érezte, 
hogy e remek ima áhítatos előadása egészen foglyul 
ejtette a szíveket. Az ima után a leánynövelde ének-
karának gyönyörű éneke zendült meg a kóruson, Péter 
József ifjú tanító orgonakisérete mellett. Szebb éneklést 
soha nem hallottam; földi angyalok éneke volt ez. Hát 
hogyne lett volna óriási a hatás 1 Ennek végeztével 
Meczner Béla helyettes főgondnok tolmácsolta az egyház-
kerület ünnepi üdvözletét. A díszmagyarba öltözött h. 
főgondnok lelkes beszéde elragadott bennünket. Tapsol-
tunk, örvendeztünk. Majd a miskolczi presbyterium 24 
tagból álló testülete jelent meg az ősz püspök előtt, 
részint díszmagyarban, részint polgári öltözetben s üd-
vözletét dr. Rácz György főgondnok tolmácsolta meleg 
érzéssel. Beszédét, mely mindvégig fokozatos emelke-
dettségben tartotta a sziveket és elméket, zajosan meg-
éljenezte a több, mint 5000 főből álló templomi közönség. 

A tetszészaj lecsillapultával Kun Bertalan püspök 
emelkedett szólásra, hogy válaszoljon az üdvözletekre. 
Egyenesen, szilárdan állott. Érczes, messze hallható han-
gon mondotta el a következő beszédet: 



Fő tiszteletű Egyházkerület! 
Mély hálával fogadom a főt. egyházkerület mélyen 

tisztelt közönségének azon nagyra becsült figyelmét és 
jóságát, melylyel engem életem alkonyán s ennek kima-
gasló két pont ján: 65 éves lelkészségem és 40 éves 
püspökségem alkalmával szíves jókívánságukkal üdvö-
zölni méltóztattak, 

Azt hiszem, hogy erre adandó válaszom és köszö-
netem akkor lesz teljes és az ünnepélyes alkalomhoz 
méltó, ha először is azon isteni fővalósághoz sóhajtok 
fel hálás szívvel, ki életünk sorsát, folyását bölcsen és 
szeretettel vezérli s ki engemet is gyermekkoromtól 
kezdve hosszú életpályámon atyai szeretettel, jósággal 
vezérelt mind e mai napig s juttatott el azon korra, 
mely jóval túlhaladja az emberi életnek, vallásos hitünk 
szent könyvében 60—70, legföljebb 80 évre kimért élet-
idejét, úgy vezetvén éltem gyönge hajóját, hogy kemény 
szirtekbe soha nem ütközött, hanem haladt az a nyu-
galom, a béke csendes folyamán, mutogatván időnként 
nekem az utakat, az ösvényeket a legbiztosabb iránytű, 
a vallásos hit s bizodalom által, mely ösvények íme 
elvezettek engem a csendes vénség kikötőjébe. Atyám, 
Istenem! A legmélyebb hálával áldozom neked ezen 
végtelen jóságodért, hogy engem e kikötőbe kegyelme-
sen eljuttattál. 

Fogadd, óh fogadd ezért gyermeki hálám halvány 
vonásait. Bár érzem, „hogyha a nap fényébe mártanám 
is ecsetem, jóságodat, Atyám, méltókép nem festhetem!" 

Azután kegyelettel emlékszik Gagybátorról, nagy 
nevű elődeiről, miskolczi egyházáról. 

Végül ihletett ajakkal áldotta meg a főpap az 
egész gyülekezetet. Beszédét e megható szavakkal fejezte 
be : „A lealkonyodott napnak is van még melege és jóté-
kony hatása a természetre. Az öreg ember is hasznára 
lehet a társaságnak. Ez alkonyati korban is ajánlom 
magamat a főt. egyházkerület atyai kedvezéseibe. 

És most hálám ünnepélyes kifejezése után leborulok 
még egyszer előtted mennyei jó Atyám." 

A midőn az ősz püspök e szavakat mondotta, fel-
állt az egész gyülekezet és állva hallgatta meg szívből 
fakadó fohászát. 

„Szívből fohászkodom hozzád, — mondá a püspök 
— hogy világolj földi életem ösvényén továbbra is, ben-
ned vetett bizalmam és hitem égi szövétnekével, hogy 
ennek világánál futhassam meg annak még hátralevő 
részét, hogy bármikor jövendesz is el lelkem megkéré-
sére, nyugodtan ajánlhassam áldott kezeidbe lelkemet. 

De légy vezére és oltalma evangeliomi anyaszent-
egyházadnak is, melynek szolgálatában engedted eltöl-
tenem életem napjainak nagy részét. Légy ennek is 
világossága, vezére, oltalmazója! 

Áldd meg jó Atyánk e gyülekezetet, mely ma e 
szent hajlékban dicsőítésedre összegyűlt s agg lelki-
pásztorát atyai kegyelmedbe ajánlotta. Áldd meg váro-
sunkat, ennek minden rendű, rangú s vallású lakosait. 
Áldd meg magyar hazánkat és tedd élővé a haza minden 

polgárának szívében, hogy mint honfiaknak egyesülnünk 
a hazaszeretetben kötelességünk. Áldd meg, óh Atyánk, 
hazánk koronás királyát, kinek néhány nap múlva nem-
zetünk magyar királylyá koronáztatásának 40 éves év-
fordulóját fogja ünnepelni. Adj napokat napjaihoz, éveket 
éveihez. Koronázd meg őt kegyelmed s atyai szereteted 
minden áldásaival. 

Áldj meg jó Atyám minden népeket, melyek a va-
lódi erkölcsi élet útjain keresik a boldogságot és meg-
elégedést. A Jézus nevében kérünk. Ámen." 

A beszéd elhangzása után az „Isten áldd meg a 
magyart!" hangjai mellett vonult ki a közönség a 
templomból és a közgyűlés tagjai a leánynövelde torna-
csarnokába vonultak. Elől haladt Kun Bertalan püspök, 
biztos léptekkel. 

A közgyűlés 10 órakor kezdődött, mert a templom-
ból kijövet még a „Fillér-egylet"-nek és a leányiskolá-
nak üdvözlését fogadta. Ugyanitt, t. i. az igazgatói 
teremben, fogadta a sárospataki akadémia, gimnázium 
és áll. tanítóképezde igazgatói és a tanári testületek 
írásbeli üdvözletét. A leányok díszes virágcsokorral is 
kedveskedtek az ő" szeretett „püspök bácsi"-juknak. 

A terjedelmes püspöki jelentés ezúttal elmaradt, 
illetve felolvasottnak tekintetett. 

Tárgyalás alá került az ú j egyházi törvényczikkek 
kihirdetése. Mi augusztus 1-től léptetjük életbe a törvé-
nyeket. Ezzel kapcsolatban a szükséges utasítások s 
rendszabályok megalkotásáról intézkedtünk. 

Pár perezre felfüggesztette az elnökség ezeknek 
tárgyalásait. Dr. Zsindely István jogakadémiai tanár 
helyére dr. Csiky Kálmán fiatal jogtudós a Gönczy 
Pál volt államtitkár unokája választatott meg 11 pályázó 
közül szótöbbséggel — Maller Sándor pedig a II. 
math. fizikai tanszékre választatott, — pályázat mellő-
zésével. 

Majd a választások kihirdetése után tárgyaltatott 
ismét az ú j törvénykönyv. S ez vette el az első nap 
legnagyobb részét. 

Szuliay Benedek indítványára a kerület jegyző-
könyvi köszönetet szavazott a tiszánirineni kerület összes 
zsinati képviselőinek, hogy kötelességeiket példás lelke-
sedéssel, lángoló ügyszeretettel teljesítették; úgyszintén 
köszönettel adózott áv.Finkey Ferencz kerületi aljegyzőnek, 
ki óriási munkát végzett a törvény előadása alkalmából, 
világos rendelkezéseivel, tiszta fejtegetéseivel, Dókus Ernő-
vel együtt, ki meg az egyház kongrua- és államsegély 
ügyében, legújabban pedig a lelkészi nyugdíj-intézet körül 
igazán halhatatlan érdemeket szerzett magának. A tör-
vény tárgyalásánál felszólaltak : Radácsi György, Révész 
Kálmán, Dókus Gyula, dr. Tüdős István, Vadászy Pál, 
Kovács Béla, Fodor György. 

Mély megilletődéssel hallgattuk a Fejes István 
lemondását a főiskola algondnoki állásáról, ki betegsége 
miatt meg sem jelenhetett e nevezetes közgyűlésünkön. 

Radácsi könyek között mondott azon indítványát, 
hogy ne. fogadjuk el a lemondást, azon reményben, hogy 



meggyógyul a kiváló erejű nagy férfiú — egyhangúlag 
elfogadtuk. A mély megilletődés könnyeket csalt szeme-
inkbe. Vajha ágy lenne ! 

Az 56 pontból álló tárgysorozat 3 napi időt vett 
igénybe. Rendkívül fontos, nagy horderejű kérdések tár-
gyaltattak, nagy érdeklődés, vitatkozások között, úgy, 
hogy az elnöki csengetyűnek sokszor volt dolga. Az 
ősz püspök elnökölt az utolsó éneklésig, Meczner Béla 
h. főgondnokkal. 

Mint egészen közérdekű tárgyak kiemelendők: 
A lelkészek számára készítendő „Gyakorlati kézi-

könyv" ügye kedvezőleg intéztetett el. Az iskolai ala-
poknak az egyház nevére való telekkönyvi átíratása 
tárgyában, mivel a kassai kir. tábla az átíratást meg-
tagadta, felír a minisztériumhoz, mert itt nem telekkönyvi 
átíratásról van szó, csak kiigazításról, lévén tulajdonosa 
az összes iskolai vagyonoknak az egyház. 

A Bocskay-alapra begyűlt összeg hovafordítása ér-
dekes vitára adott alkalmat. Felszólaltak: Radácsi, 
Révész. Végre is győzött az abauji, felsőborsodi, felső-
zempléni egyházmegyék azon javaslata, hogy küldessék 
Debreczenbe a felállítandó „Bocskay-tanszék" czéljaira. 

A sárospataki th. tanári kar azon javaslata, hogy 
a hittanhallgatók szigorúbb tudományos és vallásos ne-
velésben részesüljenek, jól eső örömmel elfogadtatott. 

Szintén erős vitát provokált a Varga Lajos egyház-
történetíró könyve átdolgozásáért járó tiszteletdíj fel-
emelési ügye is. E kérdéshez szóltak: Révész, Radácsi, 
Bizony, dr. Tüdős. Végre is győzött az ügyészi véle-
mény, miszerint a békés úton való méltányos megoldás 
tanácsoltatott. 

A főiskola számadásai, költségvetései megerősíttet-
tek. Úgy a tápintézet, mint a Mudvány András-féle ha-
gyatékról vezetett számadás, bizonyos felvilágosítások 
után, megerősíttetett. 

Az országos lelkészi nyugdíj intézet tárgyalása 
során sok aggodalom merült fel. S ez aggodalomnak 
kifejezést is adtak többen : Botos, Szuhay; de Dólcus 
Ernő, Fodor György, Czinke ístván felszólalásaik után 
helybenhagytuk — miután mást úgy se tehettünk — 
intézkedéseit. Az esperesi kar nagy munkát fog telje-
síteni a jövedelmek kimutatása, kiszámítása alkalmával 
s ezt őszi gyűlésig el kell készíteni. 

Úgy a sárospataki főiskola jelenlegi igazgatótanácsa, 
mint a gazdasági választmány tagjai 6 évre újból meg-
választattak. 

Majd felolvastattak a miskolczi, rimaszombati fő-
gimnázium és a miskolczi leánynöveldéről beadott jelen-
tések, nemkülönben a konvent letett ügyei 11 pontban. 

Úgy a miniszteri leiratok, mint a kerületben a 
lelkészi és tanítói változások, egyházi tisztviselői válasz-
tások tudomásul vétettek. 

Abaujnak azon kérelme, hogy kerületünk rendelje 
el az egyházlátogatások téli idejét más alkalmasabb 
időre, nagy vitát eredményezett. E vitában részt vettek, 
mellette: Révész, Meczner József, Dókus Ernő, Molnár 

József; ellene Vadászy Pál, Szuhay B. Végre is a kér-
dés leadatik az illető egyházmegyéknek, hogy nyilat-
kozzanak s mutassák ki; mennyiben volna e háromszá-
zados régi gyakorlat megváltoztatása kivánatos ? S ha 
igen, miképen rendezhetnénk az új keretben dolgainkat, 
mivel sok pénzügyi szempontot is érint. 

Az alsóborsodi egyházmegye felterjesztése, hogy a 
„Közigazgatási szükségek" fogalma határoztassék meg, 
a pénzügyi választmányra bízatott. 

A gömöri egyházmegye az ú j konfirmácziós tankönyv 
készíttetése tárgyában küldött felterjesztését elfogadtuk, 
vagyis a sárospataki irodalmi társulattól bekérjük, hogy 
ez a közel 30 év óta húzódó ügy miben áll s ha nincs 
eredmény máig sem : őszi közgyűlésünk pályázatot hirdet 
e tankönyre, mert bizony a mi kis ágendás könyvünk 
idősebb már 100 évesnél. 

Hosszabb vitára adott okot azon körülmény, hogy 
az ungvári lelkésztől vallástanítás czímen a miniszter 
megvont 100 koronát. Felterjesztést ír kerületünk. Vajha 
lenne jó eredmény ! 

A dr. Székely Józsefnek egyházmegyei ügyészszé 
történt megválasztása ellen beadott felebbezés is élénk 
vitát eredményezett. Megerősítendő-e? elutasítandó-e? 
Hozzá szóltak : Révész, Molnár József, Bornemisza László, 
Csabay Pál, Vattay László. Végre, a kölcsönös felvilá-
gosítások után, kimondta az elnökség a határozatot: a 
választás alaki hiányok miatt megsemmisíttetik s az 
ügyész választása elrendeltetik. 

Ha megemlítem még, hogy a sárospataki theol. 
tanárok fizetósjavítása (hogy legyen egyenlő a jogaka-
démiai tanárok fölemelt fizetésével) erősebb vita után 
elfogadtatott s ha megemlítem, hogy Dókus Ernő és 
Szuhay indítványára a lelkészi fizetések 2400 koronára 
leendő kiegészítésének függőben maradt ügye is felirat-
ban kérelmeztetik : körülbelül leírtam, kissé részletesebb 
tudósításomban mindazt, a mik élénk érdeklődésben tar-
tották lelkészeinket. 

Első nap a kerület fényes ebédet adott a püspök 
tiszteletére, a hol közel 200-an jelentek meg. Itt Kun 
Bertalan püspök a királyért, Radácsi remek beszédében 
a püspökért, dr. Mitrovics a vendégekért, Kubik Béla 
főispán, gör. kath. létére, a református papságért, JJjj 
József a szereplőkért, Czinke István a vármegyéért, 
Radácsi a távollevő Fejes Istvánért, Csabay Pál a vilá-
giakért, Meczner Béla a távollevő beteg br. Vay Béláért 
emelte poharát. 

E nap örökre felejthetetlen lesz előttünk ! Adja az 
Isten, hogy e nap tanulságait őrizzük meg s legyen 
mindvégig örök példa előttünk Kun Bertalan, a mi 
főpapunk, a szeretetben, az alázatosságban, a nemes : 

lelkűségben, az apostoli egyszerűségben és a boldog 
megelégedésben! 

Szuhay Benedek, 
felsőborsodi papi főjegyző. 



A felsőszabol esi re form, lelkészegyesület 
közgyűlése. 

A felsőszabolcsi református lelkészegyesület május 
"23-án tartotta közgyűlését Nyíregyházán, egyik népiskola 
tantermében. Szokás szerint a tagoknak mintegy negyed-
része volt jelen, a kik aztán kellő érdeklődést tanúsítot-
tak az eszméitető tárgysorozat iránt. 

Somogyi József, alkalomszerű megnyitója után, 
bejelentette az egész tisztikar és választmány lemondását, 
— idejök letelvén. IJjra megválasztattak mindannyian. 
Tárgysorozat rendén ifjú Görömbei Péter mándoki lel-
kész szabad előadást tartott, az állam és egyház közt, 
kezdettől és időnként kifejlődött elméletekről és gyakor-
latba vett alkalmazásukról, egész a mai napig, súlyt 
helyezvén főként a magyar viszonyokra. Persze, csak 
nagy vonásokban, de igen ügyes és élénk csoportosítással, 
szinezéssel, gondolkodó erővel s főként hasznos tanul-
ságokkal. Manapság e nagyjelentőségű kérdés mindenütt 
foglalkoztatja már, nemcsak a kiválóbb szaktudósokat, 
hanem a gondolkodó nagyközönséget is, és jó gondolat 
volt az alapos képzettségű, külföldi egyetemeken tanul-
mányozott ifjú lelkésztársunktól, hogy mélyebb figyelmet 
keltett és irányt mutatott e nagyjelentőségű kérdésben. 
Szívesen köszönte is a figyelmes hallgatóság, sőt arra 
is felkérte, hogy kellő formába öntvén, adná közre lap 
utján, mert hasznos dolog volna olvasása is. 

Következett az országos lelkész-egylet ügye. Az 
alsószabolcs-hajduvidéki egyházmegye határozata kap-
csán Bokross Elek, rohodi lelkésztársunk gondos tanul-
mány tárgyává tette ez ügyet, s mint előadó, határozati 
javaslatában elfogadásra ajánlotta nevezett egyházmegye 
azon végzését, hogy egy országos lelkészegyesület szer-
veztessék, a lelkészi közös érdekek, főként anyagiak 
ápolására és keresztülvitelére. 

A megindult eszmecsere alapján általános vélemény 
volt ugyan, hogy nekünk, ker. lelkészeknek, a közös-
séget, egységet, anyagi, szellemi ós erkölcsi előhaladást 
munkálnunk kell fáradhatlanul; de a részletekben, esz-
közök választásában nem mindig arra az egy funda-
mentomra építettünk, a melyen kívül pedig mi másra 
nem építhetünk. Sőt akadtak, kik a megalakítandó 
egyesületben bizonyos ellenőrző hatóságot is szeretnének 
törvényes egyházhatóságaink mellett és velők szemben. 
Az anyagi javak emlegetése vezető tenor volt a han-
gulatban. Egyéni vágy, érdek és ízlés, hovatovább nyil-
vánvalóvá tették, hogy még mi is, 20—25-en, ugyanannyi 
felé nézünk és törekszünk, hát ha ezt aztán országos 
keretben így csinálnánk, minő javak származnának mind-
ebből ? ! A vége az lett, hogy négy híján az összes jelen-
voltak nem tartják sem szükségesnek, sem czélszerűnek 
ilyen országos lelkészegylet létesítését. Mert : a mi a 
czélul kitűzött szellemi és erkölcsi képzést, a testvéries 
jóviszony ápolását illeti, ezekhez minden eszközzel ren-
delkezünk ma is, különösen ha fel is használnánk a már 
szervezett kisebb-nagyobb keretű lelkészi egyleteinket, 

könyvtárainkat, irodalmi társaságunkat és kiadványait, 
az időszaki sajtó termékeit, főként különféle irányú 
folyóiratait. Mindezekből szellemünket, erkölcsünket, ízlé-
sünket, általán lelki erőnket fejleszthetjük, tágíthatjuk, 
mélyíthetjük. Csak használjuk fel! a mit, fájdalom ! nem 
teszünk úgy, a mint tehetnénk és tennünk kellene. 
A lelkész-testvéri jóviszony ápolására legalkalmasabbak 
a közelben lakók, szomszédok, aztán egy megyebeliek 
és kerületbeliek alkalomszerű érülközései. Együttes ismer-
kedésre, találkozásra ott az orsz. irodalmi társaság. 
Szóval: eszközök, alkalmak vannak. Még egy újnak 
szervezése, említett czélokból, nem látszik előttünk szük-
ségesnek. Hasznosnak sem látjuk, mert, miként a Zahara 
szomjas utazója mindig az óhajtott hűs hullámokat képzeli 
az izzó délibábban s ezzel is fokozza szomját, úgy ez a 
mi alkotandó egyetemes lelkészi értekezletünk is, akarva-
nemakarva, folyvást két csoport számjegyre irányítja 
vágyó reményét: 1848 : XX !1 És ez a két csoport szám-
jegy, még akkor is veszedelmet rejt magában, nemcsak 
ref. ker. vallási, hanem igaz emberi érdekből is, ha 
készpénzre váltanák fel; annál inkább veszedelmes, ha 
önnönmagunkkal hoz meghasonlásba, midőn törvényes 
egyházhatóságaink iránt bizalmatlanságot, elhidegülést, 
sőt gyűlölséget támaszt.2 Meg van nekünk minden szük-
séges és alkalmas keretünk ahhoz, hogy anyagilag is 
segítsünk magunkon, csak adjunk kellő tartalmat a meg-
levő keretekbe, kiki saját egyházában, presbitériumában, 
egyházmegyéjében s tovább. Mert ha most, összefogva 
hitsorsosainkkal, nem tudunk kívánatos eredményt elérni, 
— a kik t. i. azt mondják, hogy nem tudunk, — hát 
nagyobb súlya lenne-é annak az egyetemes lelkész-
egyesületnek, hova akár személyesen, akár megbízottként, 
pár száz lelkész összegyűl, beszélni, akár angyalok nyel-
vén, és mindig csak beszélni; mert hát, végezni és 
határozni, — kivel, vagy kikkel szemben végez és hatá-
roz ? 3 Gyökerére menve a dolognak, lelkészképésünket 
kellene minél sürgősebben úgy átalakítani, hogy orszá-
gos, egységes krisztusi szellemet, aztán gyakorlati élni-
tudást nyerjenek a ref. lelkészek, nagyobb mértékben, 
mint a minővel ma bírunk ! 

íme, sajnálattal hozza tudomásul elnökünk, hogy a 
kitűzött két pályakérdésre, egy munka sem érkezett. 
Újra kitűzettek. 

A magyarhoni prot. egyház története cz. legújabb 
díszmunka könyvtárunk részére megszereztetik. 

Egy akarattal hozzájárulunk törökszentmiklósi lel-
késztársunk, Kutas Bálint azon indítványához, melyet 
egyházkerületünk közgyűlése elé írásban is beadott, hogy 
indítsunk lehető legszélesebb körű mozgalmat a r. kath. 
jellegű államjavak visszavétele s egyetemes iskolázás 
czéljára fordítása érdekében. 

Korocz József, berezeli lelkésztársunk ismertette az 
egyházi adózás új rendszerére vonatkozó zsinati, illetve 
konventi intézkedést s ebből folyó egyházi segélyezés 

1 Nem csupán 1 Szerk. — 2 Ez sem a czélja. Szerk. — 
3 Nem határoz, csak javasol és kér! Szerk. 



módozatait, alapos, értelmes felolvasásában, magyarázó 
hozzáadásokkal. Nehéz munka lesz, de régen kellett 
volna már ezt csinálnunk ! Nemcsak szép hegedüszóban, 
czimbalmi zengésben, de igazságos tényekkel, egymás 
terhének hordozásával is, követni a Krisztus lábanyomát! 

Nem szabad volna felednünk, hogy szolgálatra 
köteleztük magunkat, még esküvéssel is. 

Aztán a nyugdíj-intézetről is beszélgettünk és — 
eloszoltunk a jövő találkozás reményében. 

Andrássy Kálmán. 

MISSZIÓÜGY. 
Magyar külmissziói szövetség. 

— Dr. Lászlófalvi Eördögli Árpád nagykikindai kir. alügyész meg-
nyitó beszéde a Magy. Ev. Ker. Szövetségnek május 8-ikán tartott 

közgyűlésén. — 
(Folyt, és vége.) 

Ha végig tekintünk a misszió mezején, mindenfelé 
nagy diadalokat, sok csodát látunk, de másrészt veszte-
ségeket is. 

Meg kell emlékeznünk a madagaszkári misszióról, 
mely a mult évben súlyos időket élt át. A franczia 
kormány közegei üldözőbe vették s mintegy kétezer 
protestáns missziói iskolát zárattak be. Nyilván azért 
történt ez, mert a szabadság munkáját összetévesztették 
a sötétség munkájával. A tévedésnek azonban ki kell 
derülnie s akkor a misszió óva lesz minden további 
zaklatástól. 

A német délafrikai misszió igyekezett a háború 
okozta sérelmeket enyhíteni, a mi nagyrészt sikerült is. 

Érkeztek azonban a misszió egyéb tereiről oly 
ébredés hírei is, melyek a világot valósággal bámulatba 
ejtették. 

Indiában, Kínában és Koreában csodálatos evan-
géliumi ébredés támadt. Az erről szóló hírek szerint 
egy sereg pogányból lett keresztyén forró hévvel keresi 
az Istent és a volt pogányok gyülekezetei bámulatosan 
felvirágoznak. Az Űr kegyelme meg engedte érnünk azt 
a hihetetlennek vélt dolgot is, hogy a prot. diákok ez 
évi világyűlésüket pogány városban, Tokióban tartották 
meg, ahol jelenleg 15 ezer kinai és óriási számú japán 
diák szívja magába a tudományt. 

Úgy látszik, ismétlődik a régi történet. Az evan-
géliom, melyet annyi fehér ember megvet, a fekete, 
vörös és sárga emberek szívében csodálatos visszhangra 
kél. Jézus nagy vacsorájára a meghívottak nem jővén 
elég buzgón, eljő az utcza népe és elfoglalja helyét a 
nagy lakodalmi teremben. 

Meg kell emlékeznem arról a gyászról és veszte-
ségről, mely a missziót néhány nagynevű munkásának 
halálával érte. Az elmúlt évben meghaltak többek 
között: Spencer Watton, a délafrikai misszió-társaság 
megalapítója Londonban, dr. Buchner, a cseh-morva 
atyafiak egyházának missziói igazgatója Herrenhutban, 
ki a missziói ügyek egyik legalaposabb ismerője volt. 

Wilkinson János, a londoni Mildmay-misszió ala-
pítója, 82 éves korában. E misszió intézetei a legszebb 
bizonyságát nyújtják annak, hogy az imádság mint 
tudja a mustármagot terebélyes fává nevelni. Wilkinson 
nagy hévvel terjesztette az evangéliomot a zsidók között, 
a kiknek kezébe egy millió héber nyelvű új-testamen-
tomot adott. 

Schereschewsky Sámuel püspöknek Kínában történt 
halála az egész prot. világ gyásza volt. Ez a nagy 
férfiú, 25 évig tartó súlyos betegsége ellenére, halála 
órájáig dolgozott a misszió érdekében. Lefordította az 
egész szentírást két nyelvre, melyek közül az egyik, 
a mandarin nyelvű fordítás a szent könyvet az emberi-
ség egy negyed része (a kínaiak) előtt megnyitotta. 

El kellett veszítenünk az Újhebridák apostolát, 
dr. Paton O. Jánost is, a kinek az élete valóságos 
hősköltemény és munkája az apostolok cselekedeteiről 
írott könyv történetéhez hasonló. 

A halál elvett e világtól oly férfiakat is, a kik ha 
nem is misszionáriusok, de a misszió ügyének hatalmas 
agitátorai voltak. Meg kell említenem a körünkben is 
személyesen ismert és áldott emlékű dr. Baedecker 
Fülöp orvost, Szibéria és a szibériai rabok apostolát és 
meg kell említenem a keresztyén ifjúsági egyletek egyik 
fővezérét, gróf Berstorff Andrást. 

Boldogok, a kik az Úrban haltak meg. És jó az 
Úr, ki újakat és újakat hoz a távozottak helyére, hogy 
ne csak emlékük maradjon meg, hanem megszakadt 
munkájok is tovább folyjék. 

A misszió munkájának az idén ünnepe van. Most 
száz esztendeje, hogy az első prot, misszionárius: 
Morrison Róbert Kinába ért, hogy ott rendkívüli küz-
delmek mellett kitűzze a misszió zászlaját. Harmincznégy 
év keserves munkája után három kinai tért meg. Ma 
egy negyedmillió a kinai protestánsok száma. A nagy 
kinai birodalom azóta megnyílt a misszió előtt ós most 
a világ minden prot- népének vannak misszionáriusai 
Kinában ; csak a magyarnak nincsenek. 

Működik ugyan Kínában egy magyar misszionárius-
nő, szövetségünk tagja, Kunst Irén, de hiszen ő tulaj-
donkép nem a mi küldöttünk, hanem egy német társaságé 1 

De hiszen mi eddig egyebet alig is tehettünk, 
mint hogy hirdettük a missziót és imádkoztunk érte. 
Tudatában annak, hogy mindaddig hirdetnünk kell és 
imádkoznunk kell érte, míg eljő a missziói lélek és 
megihleti a magyar protestáns sziveket. Most azonban 
itt van már az ideje, hogy nagy dolgokat kérjünk az 
Úrtól. Mert csak így ünnepelhetjük meg mi is a kinai 
misszió száz éves évfordulóját, és pedig úgy, hogy nekünk 
kell odaktildenünk magyar misszionáriust. 

Kis szövetségünket eddig csak egyetlen fecskének 
lehet tekinteni és egy fecske még nem csinált tavaszt. 
Eljő azonban a napsugár: az Ur kegyelme, ós megér-
kezik egymásután a fecskék egész serege, virágmezt 
ölt a mező és a Magyar Sión tarlóira is elkövetkezik a 
kikelet. _ _ _ _ _ _ _ 



KÜLFÖLD. 

Az amerikai ref. lelkészek és a Konvent.* 
— Egy kis felvilágosítás Nt. Csizmadia Lajos theol tanár úrnak. — 

A fenti ezímen e becses lap április hó 7-iki számá-
ban Nt. Csizmadia Lajos pápai theol. tanár védelmébe 
veszi az amerikai nem csatlakozott ref. lelkészeket, s 
elítélőleg nyilatkozik a konventi világi elnöknek a „Sáros-
pataki Lapok" márczius 31-iki számában közzétett figyel-
meztetése felől. Mikor a közleményt végig olvastam, 
mindjárt tisztában voltam, hogy a nagytiszteletű Úr vagy 
tévesen van informálva, vagy nagyon sötét szemüvegen 
keresztül szemléli az amerikai magyar református egyházi 
életet. Éppen azért bátorságot veszek magamnak, mint volt 
amerikai magyar reform, lelkész, a ki előbb presbyteria-
nus oltalom, a csatlakozás létrejöttével pedig a hazai 
egyházi fennhatóság alatt működtem, hogy néhány fel-
világosító adattal szolgáljak, hogy a nagyt. tanár Urat 
a csatlakozottak iránt jobb véleményre hangoljam. 

Egyházjogi szempontból némi igaza van a nagytiszt. 
Úrnak, mert úgy az E. T., mint az országos özvegyárva-
gyámintézet alapszabályai szerint nem lehet a lelkésze-
ket közigazgatási úton megfosztani azon jogoktól, melyek-
nek birtokába léptek. Csakhogy ez a hazai lelkészekre 
állhat, de nem azokra, a kik megtagadták faji jellegüket, 
s idegen szolgálat alá adták magokat, s a magyarországi 
egyetemes egyházról hallani sem akarnak, sőt az ellen 
nyíltan izgatnak,1 mint ezt legutóbb a bridgeporti nem 
csatlakozott templomszentelésén is megtörtént, hol az 
illető lelkész ilyen brossurt közölt az amerikai angol 
lapokba: „Remember! The Bridgeport congregation is 
the stronghold of American spirit amoug the Hungarians 
in this Country" („El ne feledd! hogy a bridgeporti hit-
község az ezen államban lakó magyarok közt az amerikai 
szellem erőssége"), levén ott csatlakozott egyház is. Bizony 
az ilyen nyilatkozat nem igen emelte annak a templomszen-
telésnek a fényét, s ez a hallgatólagos vád egy hazai 
tekintélyes lelkész fiától ered, hogy megvádolja honfi-
társait, a kik a hazai egyház szolgálatába állanak. No 
hát az ilyenekre nagyon, is rá illik a konventi elnöki 
figyelmeztetés. 

Tovább menve, ne feledjük, hogy azok a nem 
csatlakozott amerikai ref. lelkészek, úgy a hivatottak 
— vagyis hazai theologiát végzettek — mint a nem 
hivatottak — az ottani képzettek — még nem voltak 
tagjai az özv. árvagyámintézetnek, a mennyiben sem 
belépési járulékot, sem lelkészi fizetésük után az évi 
járulékot nem fizették; tehát a hol kötelezettség nincs, 
ott jogról sem lehet beszélni, a miből önként következik, 
hogy az olyan lelkészi állásra kiment lelkész, a mely 
nem a magyarországi Konvent felügyelete alatt álló 
amerikai magyar ref. egyházmegye gyülekezetéhez tar-

* Ezt a választ már pár hete kaptuk; tárgyhalmaz miatt 
azonban csak most közölhetjük. 

1 Igen, de ezt fegyelmileg kellene konstatálni! Szerk. 

tozik: jogait már távozásával elveszítette, megtagadva 
azt az egyházat, a melynek szolgálatára tett esküt.1 

Abban is teljesen egyetértek a nagytiszteletű Úrral, 
hogy az oklevéltől megfosztás stb. csak fegyelmi eljárás 
után történhetik. És mégis történt ezzel is visszaélés Ameri-
kában a nem csatlakozottak missziója részéről: mikor 
az E. T. 303. §. é) pontja alkalmazásával a tiszáninneni 
egyházkerület által hivatalvesztésre ítélt egyént alkal-
mazott rendes lelkészi állásra. És van-e csak egyetlen 
amerikai készültségü lelkésznek minősítése ? s a kik 
hazulról kimentek nyertek-e itthon? Kik között még 
olyanok is vannak, kik a rendes theol. tanfolyamot sem 
végezték be. Az tehát nem képezhet fegyelmi vétséget 
szerintem sem, ha valaki a hatalmas amerikai egyházak 
védelme alatt keresne menedéket, ha a magyarországi 
Református egyetemes Egyház nem terjesztené ki gond-
jait idegenbe elszakadt véreire. De így bátran rá mond-
hatjuk : igen! Tessék az illetőnek ahoz az eskühöz 
hűnek maradni, a mit itthon felavattatásuk alkalmával 
tettek. Mert ha a Ref. Church, vagy a Presbyterián 
Church ellentétes hitnézeteket nem is vall; de liturgikus 
tekintetben eltérünk egymástól ós nem „némi", de nagyon 
is lényeges különbség van a Magyar Református és az 
amerikai Presbyterián egyház között. Nem is említem 
azt, hogy az Úrvacsorát a kurátorok és presbyterek szol-
gáltatják ki, s kisdedeiket a bába is megkeresztelheti: 
csak néhány képben akarom illusztrálni a Presbyteriánus 
nagylelkűséget, no meg azt a hálát, a melyre manapság 
hivatkozni szoktak egyesek. 

Mikor én a presbyteriánus oltalom alatt megalakí-
tottam egyházamat, s merészeltem egy ruggyanta bélyegzőt 
készíttetni eme felírással: „Hungárián Reformed Church", 
missziói hatóságom értésemre adta, mivel nem vagyok 
Presbyteriánus, hanem református, tehát fizetésemet meg-
vonja. S csak a mikor megmagyaráztattam — angolul 
nem értve pár heti ott létem után — a két egyház 
közötti dogmatikus különbséget, akkor lett látszólag szent 
a béke, mert az illető missziónak mindig furdalta az 
oldalát a „Reformed" szó. Perthamboyi lelkésztársam 
beszélte, hogy templomot akarván ópttetni, a misszió 
csak úgy volt hajlandó segélyezni és tempolomépítési 
kölcsönt adni, ha az a vagyon presbyterianusok nevére lesz 
telekkönyvezve, s a templomon „Hungárián Presbyterián 
Church" díszeleg a „Hungárián Reformed Church" helyett. 
Természetes, ily feltétel alatt a szívességet a pertham-
boyiak nagyon okosan visszautasították. Nem is említem, 
hogy sok helyen a perselypénzt a magyaroktól elszedik a 
presbyteriánusok, csupa szívességből. Hol eshetik azután 
az eféle szívességekért szó a háláról ? S vájjon a puritán 
kálvini felfogással összeegyeztethető-e az, mikor az Ame-
rikában kiképzett lelkipásztor urak egynémelyike „Sal-
vation army" módra az utczasarkon is rendez isten-
tiszteletet. Engemet is meghívtak szereplőnek egy ilyen 
utczai istentiszteletre, hol nekem magyarul, kollegámnak 
angolul, egy világi úrnak tótul, egy bankhivatalnoknak 

1 ? ? Szerk. 



románul és egy könyvelőnek németül kellett volna szó-
nokolnunk. Ebbe azonban én nem mentem bele mint 
magyar kálvinista lelkész; de azért nélkülem is meg-
tartatott az az istenitisztelet. 

Ilyen és hasonló visszaélésekből kifolyólag — és 
a magyar reformátusságot ősi hitében megingatva, min-
den áron presbyteriánussá és tudja Isten miféle vallásává 
tevéssel — nagyon helyesen tette a Magyarországi Egye-
temes Egyház Konventje, ha gondoskodó szeretetét ki-
terjesztette testétől elszakadt véreire, hogy azok, képzett 
hazai lelkészek vezetése mellett, a messze idegenben is 
megtartassanak Magyar Reformátusoknak. Mert hiszen 
jöhet idő, mikor azok a kivándorlók vissza jönnek az 
édes hazába, akkor, mikoi Magyarország gazdasági viszo-
nyai javulnak, mikor majd nem a politikai élet ingo-
ványaiba keresik Magyarország boldogulását. Akkor 
azután ugyancsak furcsán venné ki magát, ha ott kint 
megrakodva presbyteriánus, baptista stb. eszmékkel, tér-
nének haza magyar református véreink. 

Én tehát a Konvent világi elnökének intenczióját 
részemről csak helyeselni tudom ; mert a czélt, hogy ál-
talános csatlakozás esetén az amerikai magyar ref. egy-
házak hazai képzett lelkészekkel legyenek ellátva, csak 
akkor látom elérhetőnek; mert csak a magyar ref. theologia 
tud képezni a magyar reformátusságnak papokat, akár 
itt, akár a tengereken túl. Akkor majd nem írna úgy egy 
hazai lelkész sem, mint ma a nem csatlakozottak közül 
egyik hazai készültségű, újságszerkesztő: „Határozott 
ós megingathatatlan meggyőződéssel fogjuk hirdetni, 
hogy az úgynevezett „csatlakozás" vagyis az amerikai 
magyar református egyházaknak szegény szülő hazánk 
pénzéből való fentartása sem nem hazafias, sem nem 
erkölcsös" stb. „Káros mindnyájunkra s csak a csatla-
kozott, tehát a hazai pénzen élő papoknak szolgál 
javára." stb. (Ref. Lapja. 13. sz.) S akkor majd nem 
kell arczpirulva olvasni a nem csatlakozott lelkészek 
czímtárából, hogy 30 nem csatlakozott lelkész közül, 
csak 10-en vannak hivatottak, vagyis hazai oklevéllel 
bíró egyének, míg 20-at erővel, minden belső elhivatás 
nélkül tettek azzá. 

Nagyon óhajtandó volna tehát, ha a Konvent 
végett vetne valahára a sok hercze-hurczának s befeje-
zettnek tekintené a maga részéről az amerikai egyházak 
csatlakozás kérdését. A kik csatlakozás által beléptek, 
azokat gondozza, még áldozat árán is; a kik nem fogad-
ják el a feléjök nyújtott gondoskodó szeretetet: azokról 
egyszersmindenkorra vegye le gondját! 

Dömény Zoltán, ev. ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkész választás. A sajókeresztúri ref gyülekezet 

Bogdányi József varbói lelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Az erdélyi ref. egyházkerület alkotmányos szer-
vezete lényeges változáson ment keresztül a május 25., 
26. napjain lefolyt közgyűlésen. Az 1872-ben megalkotott 

szervezet, a mely a papi synodust és a világi főconsis-
toriumot az egyházkerületi közgyűlésben összeolvasztotta 
s ennek előkészítő és végrehajtó szerveképen az igaz-
gató-tanácsot szervezte, főként az egyházközségi és a 
kerületi gyűlési szervezetnél szenvedett igen lényeges 
átalakulást s közeledett ennek folytán a többi kerületek 
szervezetéhez. Az igazgató-tanácsnak az alkotmány-
revízióra vonatkozó javaslata nem ment át minden 
ellenzés nélkül, mert sok régi jogot szüntetett meg és 
különösen a tanári elem érezte magát igen erősen le-
szoríttatva általa. A javaslat azonban mégis túlnyomó 
többséggel elfogadtatott s ennek folytán a jövőben egé-
szen új képet fog mutatni az erdélyi kerület alkotmányos 
szervezete. Az új szervezet szerint ezentúl a presbitérium-
nak, apatrónusok mellett, csak választott tagjai lehetnek, 
és a tanároknak az a joga, hogy hivatalból tagok lehet-
nek, inegszüntettetett. Az egyházmegyéken az eddigi 
négy gondnok helyett csak a két főgondnok marad meg, 
az algondnokok pedig tanácsbírákká lesznek. A kerületi 
gyűlést a kerületi főgondnokok és a püspök, a főjegyző, 
ügyész, direktor, esperesek, egyházmegyei főjegyzők és 
gondnokok, az egyházmegyék ós az iskolák képviselői 
fogják alkotni. Az egyházmegyék, népességük arányában, 
32 lelkészi és 32 világi képviselőt küldenek, az iskolák 
pedig összesen ol-et. A kerületi gyűlés tehát az egyház-
községek részéről 145, az iskolák részéről 51, összesen 
196 tagból fog állani. 

A szigetvár-vidéki ref. lelkészi kör május 22-ón 
tartotta meg értekezletét Szigetváron. Novottny Alajos 
elnök megnyitó beszédében az összetartás érzetének 
hiányára és a tömörülés szükségességére mutatott reá. 
A tömörülésre alkalmas térként kínálkozik a lelkész-
egyesület. Sajnos azonban, hogy ennek megalakításánál 
is nem az összetartás, hanem a széthúzás nyilatkozik 
meg. Az elnöki megnyitó alapján tárgyalás alá került á 
lelkész-egyesület kérdése és az értekezlet csatlakozását 
jelentette ki, kívánván, hogy az egyesület végleges meg-
alakulása minél előbb történjék meg. A lelkészi kör 
elhatározta, hogy rendes tagjává lesz a M. P. I. Társa-
ságnak. Felolvasást Varga Dezső tartott az egyházi 
adózásnak az új zsinati törvények és a konventi szabály-
rendelet által megállapított újabb rendszeréről. Az előadó 
által előterjesztett határozati javaslat felett való döntést 
az értekezlet akkorra halasztotta el, ha majd az adók 
felszámításához szükséges új rovatos ívek leérkeznek az 
az egyházmegyékhez. Bállá Endre az iránt tett indítványt, 
hogy a felszabaduló közigazgatási államsegély a lelkészi 
korpótlékok életbeléptetésére fordíttassék. Az indítvány-
hoz az értekezlet pártolólag hozzájárult. 

Lelkészi olvas< köri értekezlet. A Kis-Kárpátok 
alján fekvő evang. lelkészek olvasóköre május 23-án, 
Szentgyörgyön tartotta meg tavaszi értekezletét, a melyen 
a lelkészi fizetések rendezésének a kérdése képezte a 
megbeszélések legfontosabb tárgyát. Az értekezlet el-
határozta, hogy megkeresi az összes lelkészi hivatalokat 
annak szorgalmazása iránt, hogy a legközelebb tartandó 
zsinaton a lelkészi fizetés minimuma 1600 koronáról 
3200 koronára emeltessék; a 3 milliós segélyből pedig 
a hívek adóterhének csökkentésére szánt összeg azzal 
az utasítással bocsáttassék a gyülekezetek rendelkezé-
sére, hogy azzal a lelkészek fizetését emeljék fel a kivánt 
mértékig. Ezt a határozatot beterjesztik a pozsonyvidéki 
papi konferenczia elé is, hogy az indítsa meg e tekintet-
ben a szükséges akcziót. 

A képviselőház és az Űrnapja. Az 1848. XX. t.-cz. 
kimondta a bevett egyházak teljes jogegyenlőségét s 
ezzel megszüntette a r. kath. egyház kiváltságos hely-



zetét. így tudjuk ezt; így van megírva a papiroson is. 
De nem így van ám az életben, különösen a legutóbbi 
időkben, a mikor a klerikális néppárt vezet és dominál 
minden vonalon. Hogy csak egy legközelebbi példájára 
mutassunk reá ennek, a képviselőház, a mely nem a 
r. katholikusoknak, hanem a magyar nemzetnek a kép-
viselőiből állana, Űrnapján, a legkifejezettebb pápista 
ünnepen, nemcsak nem tartott ülést, hanem Rakovszky 
István alelnök, a néppárt elnöke, határozatilag kimon-
dotta, hogy a Ház az Urnapi körmenetben hivatalosan 
részt vesz és a Ház képviseletét Návay alelnök úr fogja 
vezetni. És a mint határoztatott, aképen is történt, ne-
mine contradicente. Bizony jellemző szimptomája ez az 
időknek és a nem pápista képviselők élhetetlenségének. 
A néppárti felekezeti dominálás még a napi lapok 
némelyikének is szemet szúrt; a „Budapesti Napló" 
pedig épen így írt róla: „A néppárt az ő jól ki-
számított önzetlenségével keresztülvitte, hogy katholikus 
színekbe öltözött lassankint az egész parlament. Az 
osztályparlament felekezeti parlament is lett. Az 
iskolajavaslatokba belopódzott a katholikus iskolák 
dicsérete, az apácza-paragrafus, a Csernoch - szellem. 
A cselédtörvényt nem csinálta volna különbül a 
középkornak egyetlen jezsuitája sem. Az Árpád-ünnep 
kimagasló emléke katholikus templom lesz. A király 
emlékezetes ajándéka: egy orgona a Mátyás-templom 
számára. És tegnap ez a mustra-parlament Rakovszky 
elnöklete alatt — nemine cantradicente — elhatá-
rozta, hogy a mai úrnapi körmeneten küldöttséggel 
képviselteti magát a Ház egyik alelnökének vezetése 
alatt. Nem volt szava ez ellen Thaly Kálmánnak s a 
többi nagyfejű protestánsnak. És Yisontai Soma se kér-
dezte, hogy Rakovszky alelnök úr lesz-e kegyes a Ház 
küldöttségét vezetni hosszúnapkor a dohány-utczai zsina-
gógába ?" . . . Ilyen jelenségek láttára vájjon nem 
természetes-e, ha a protestáns védekezés szükséges vol-
táról beszélünk? 

A nagybányai ref. egyházmegye lelkészei május 
22-én, Szatmáron tartották meg értekezletüket. A gyűlés 
főtárgyát a ref. lelkészegyesület kérdése képezte. Egy 
évvel ezelőtt az értekezlet elhatározta a lelkészegyesület 
létesítésére irányuló agitáczió megindítását, sőt erre 
bizottságot is alakított és képviselőket jelölt ki a mult 
évi októberben Hajdúböszörményben megtartani szándé-
kolt lelkészi kongresszusra. Most azonban már alább-
hagyott a lelkesedés, úgyannyira, hogy az értekezlet, 
hosszabb vita után, egy papi testülethez nem igen méltó 
határozatot hozott. A határozat veleje az, hogy meg-
várják, mit határoznak a többi egyházmegyék s mit fog 
végezni a Budapestre összehívandó alakuló gyűlés és 
majd csak azután fognak dönteni a csatlakozás vagy a 
nem csatlakozás kérdésében. Ez a határozat bizony nem 
vall határozott meggyőződésű emberekre. Ha a többi 
egyházmegyék lelkészei is ilyen lesipuskás álláspontot 
foglalnának el, akkor bizony sohase valósulna meg a 
lelkészegyesület. Ha a nagybányai és a többi óvatos 
egyházmegye lelkészi kara attól fél, hogy a tervezett 
lelkészegyesület esetleg a hivatalos egyház ellen szer-
vezkedik, abból szerintünk nem azt kellene határozatként 
elvonni, hogy a várakozás álláspontjára helyezkedünk, 
hanem azt, hogy az alakuló gyűlésen annál inkább ott 
leszünk, hogy az esetleg fenyegető veszedelmet elhárít-
hassuk. Ilyen veszedelem azonban, a miitéletünk szerint 
nem fenyegeti a hivatalos egyházat a lelkészegyesület 
részéről; Abauj is, Nagyszalonta is, Felsőszabolcs is, Nagy-
bánya is elküldhette volna tehát képviselőit az alakuló 
gyűlésre, minden félelem nélkül. 

A tiszántúli ref. egyházkerületnek május 28—29. 
napjain Debreczenben megtartott közgyűlése meleg ová-
cziókban részesítette a 93 éves Kiss Áron püspököt, a 
kit külön bizottság hívott meg a gyűlésbe Á megnyitás 
után a választásokat ejtették meg. Á lemondott gr. Tisza 
István helyébe konventi rendes tag Ujfalussy Béla lett, 
póttagok: Domahidy Elemér ós Karay Sándor. Meg-
választották továbbá az adóügyi és a nyugdíjügyi bizott-
ságokat. Kihirdették a zsinati törvényeket, s ennek során 
kimondták, hogy azon gyülekezetekben, a hol a presbiterek 
száma változik, az egész presbitérium újból alakítandó 
és hogy a lelkészválasztási törvények, kvalifikáczionális 
részökben, azonnal életbeléptettetnek. A mármarosszigeti 
jogakademiának 2500 kor. évi segélyt szavaztak meg. 
Elhatározták, hogy a debreczeni egyetemen felállítandó 
tanszékek javára lekötik a felemelt állanmsegély 10%_át 
s hogy szervezni fogják a bölcsészeti fakultás 3-dik és 
4-dik tanszékét is. A már rendszeresített tanszékekre 
dr. Fiók Lárolyt és dr. Pap Károlyt választották meg. 
Nagy vitára adott alkalmat a debreczeni főiskola tisza-
dadai birtokának eladása, illetve parczellázásának a 
kérdése. A kerület vagyonkezelő bizottsága a birtok 
eladását, illetve parczellázását javasolta; mert ezáltal 
nemcsak a környékbeli parasztság juthatna földhöz, de 
a főiskola jövedelme is szaporodott volna 50,000 koro-
nával. Gróf Tisza István azonban ellenezte a javaslatot, 
hivatkozván arra, hogy a földbirtok a legbiztosabb fun-
damentum. A közgyűlés többsége gr. Tisza álláspontjára 
helyezkedett, s a javaslatot nem fogadta el. A gyűlés 
határozata sokaknak nem tetszett, nemcsak a főiskola, 
hanem a földéhes parasztság szempontjából sem. Pedig 
Tiszának igaza van. Egyházainknak, iskoláinknak köröm-
szakadtáig ragaszkodniok kell fekvő birtokaikhoz. Ha 
pedig a főiskolának nagyobb jövedelmet, a parasztság-
nak földet akar biztosítani a kerület, annak egyszerű 
módja az, hogy a tiszadadai birtokot ne nagybérletben, 
hanem parczellázva, kis bérletekben adja ki, hosszabb 
évekre és így földje is megmarad és mindkét czélját 
is eléri. 

A szepesmegyei evang. lelkészek május 28-án 
Felkán tartották meg értekezletüket, Weber Samu fő-. 
esperes elnöklete alatt. Az elnöki megnyitóbeszéd a 
klerikalizmus előnyomulására és a protestantizmusnak 
még hivatalos támogatással is hátraszorítására mutatott 
rá. Az értekezlet elodázhatatlannak is minősítette a prot. 
tömörülést és e végre a kerületi lelkészi értekezlet szer-
vezését. Kegyelettel, emlékbeszédek alakjában emlékeztek 
meg ezután bold. Dianiska Andorról és Ujágh Károlyról. 
Az előbbiről dr. Walser Gyula, az utóbbiról Thern Ede 
tartott szép, jellemző emlékbeszédet. A nekrológok külön 
könyvben fognak megörökíttetni. Székely Gyula főesperes 
két érdekes áttérésről, Ratzenberger Ferencz pedig az 
öngyilkosok temetéséről tartott értekezést. Sürgetendőnek 
mondották ki a lelkészi korpótlék rendszeresítését. Végül 
a választásokat ejtették meg, elnökké Weber Samut, 
alelnökké Székely Gyulát, jegyzővé Dianiska Frigyest, 
pénztárossá Kallath Károlyt, könyvtárossá Ratzenberger 
Ferenczet választván meg. 

A tiszavidéki ref. lelkészi kör május 27-én ülésezett 
Tiszakóródon. Az értekezletet istentisztelet előzte meg, 
a melyen Kovács Károly nagyszekeresi lelkész fungált. 
Nagy László elnök és a tisztikar beadván lemondását, 
a tisztujításnál elnökké Kocsis József, alelnökké Kormány 
Bertalan, jegyzővé Sipos József választatott meg. Az 
értekezlet bizottságot küldött ki a zsinati III. t.-czikk 
végrehajtása módozatainak kidolgozására; azután pedig 
Kocsis Józsefnek az orsz. lelkészegyesület ügyét támo-



gató és Sípos Józsefnek az 1848. XX. végrehajtásáról 
szóló felolvasását hallgatta meg. 

A ref. lelkészegyesölet 12-es előkészítő-bizott-
sága csaknem teljes számmal értekezletet tartott Hajdú-
böszörményben f. hó 2. és 3-án. A bizottság első sor-
ban Morvay Ferencz elnök jelentését hallgatta meg az 
általa végzett dolgokról. A jelentés maga elég czáfolata 
volt annak a vádnak, mintha az elnök átaludta volna a 
telet s mintha az egyesület megalakulását lehetetlenné 
kivánta volna tenni. Szőnyegre került az a másik vád 
is, a mely szerint az előkészítő-értekezlet jegyzőkönyvé-
ből tendencziózusan kihagyatott volna a dr. Pályi Edé-
vel szemben kifejezett elismerés és némely pontok ten-
dencziózusan módosíttattak volna a jegyzőkönyv-hitele-
sítők által. Konstatálta a bizottság, hogy ezek a vádak 
alaptalanok és hogy a jegyzőkönyv az előértekezletnek 
teljesen hű tükre. Legfontosabb tárgya volt az értekez-
letnek az alapszabályok kérdése és az alakuló köz-
gyűlés terminusának és pro grammjának megállapítása. 
A bizottság a tárgyalás alapjául a] Hamar-Székely-féle 
alapszabály-tervezetet fogadta el, annak kimondása mel-
lett, hogy a Csia Kálmán által készített tervezetet a 
részletes tárgyalásnál veszi figyelembe. Az alakuló köz-
gyűlés idejét szeptember 18. és következő napjaira 
tűzték ki. A közgyűlés Budapesten lesz s istentisztelettel 
kezdődik. Az alkalmi egyházi beszédet dr. Balthazár 
Dezső esperes fogja tartani. A gyűlés tárgyai lesznek: 
az alapszabályok megvitatása, s elfogadtatásuk esetén 
az ú j tisztikar és választmány megalakítása; Hamar 
István előterjesztésében az 1848. XX. t.-cz. végrehaj-
tása ; Nagy István előterjesztésében a lelkészi fizetések 
rendezése; Csia Kálmán előterjesztésében az egyesületi 
közlöny kérdése és Péter Mihály előterjesztésében a 
kivándorlás ügye. — A 3-iki' ülésben a bizottság meg-
állapította az alapszabály szövegét s elhatározta annak 
kinyomatását és szétküldését. 

Egy kis rektifikáczió. A protestáns sajtó képvi-
selői a hajdúböszörményi ünnepélyek alkalmával érte-
kezletet tartottak. Ez az értekezlet, nemcsak a dolog 
természeténél fogva, de egyenesen kifejezetten, bizalmas 
természetű volt, s abban történt megállapodás, hogy az 
ott elhangzott beszédekről s a tanácskozás eredményei-
ről közleményt nem adunk ki. E megállapodással szem-
ben a Magyar Szó jelenvolt munkatársa a nevezett lap 
f. hó 5-iki számában részletes tudósítást adott az érte-
kezletről. Hogy ez az eljárás mennyiben egyezik meg 
a kölcsönösen megígért diszkréczióval, s mennyiben hasz-
nált az ügynek, annak eldöntését nyugodtan bocsátha-
tom, nemcsak az értekezleten jelenvoltak, hanem az 
egész, jóízlésű ós a diszkréczió fogalmával ismerős nagy-
közönség ítélete alá. Nem elég azonban, hogy a Magyar 
Szó munkatársa indiszkrécziót követett el, hanem még 
tendencziózusan is közli az én felszólalásomat, írván a 
következőket: „Hamar István szintén igen heves sza-
vakban tör ki a kormány, de különösen a kultuszminisz-
ter ellen" stb. Ezt a tendencziózus közlést, daczára 
annak, hogy sem a kormánnyal, sem a kultuszminisz-
terrel szemben semmi tekintetben sem vagyok leköte-
lezve, sem pedig véleményem szabad nyilvánításában 
senki sem gátolhat, az igazság szempontjából kénytelen 
vagyok rektifikálni. Mindnyájan, a kik felszólalásomat 
hallották, emlékeznek reá, kivéve a M. Sz. tudósítóját, 
hogy beszédem tenorja épen nem a kormány vagy a 
kultuszminiszter ellen irányult, hanem a klerikálizmus 
előre nyomulására s az azzal szemben való védekezés 
szükségességére vonatkozott, s csak annak keretében 
mutattam reá azokra a törvényhozási és kultuszminiszteri 
intézkedésekre, a melyek azt mutatják, hogy a kleri-

kális törekvések — öntudatosan-e, öntudatlanul-e ? nem 
keresem — nem nélkülözik még a kultuszminisztérium 
és a kultuszminiszter támogatását sem. A M. Sz. tudó-
sítása oly színben tünteti fel a prot. sajtó-értekezletet, 
mintha az a mai kormány és a mostani kultuszminiszter 
ellen való politikai szervezkedés lett volna, s mintha 
uzsonnára fel akartuk volna falni az egész miniszté-
riumot. Pedig az igazság az, hogy a klerikálizmus elő-
nyomulása és sikerei képezték beszélgetésünk tárgyát 
s a jelenlegi kultuszkormányról csak annyiban volt szó, 
a mennyiben e sikerek a legújabb törvényhozási és 
kultuszminiszteri intézkedésekben is megnyilvánulnak. 
Hogy gr. Apponyi és néhány tanácsosa kultuszpolitiká-
jával, a mennyiben a klerikálizmus előretörésére módot 
és alkalmat ad, nem vagyok megelégedve, azt nincs 
mit titkolnom. Kifejezést adtam ennek már korábban is. 
Azt azonban, hogy én „heves szavakban törtem a kor-
mány, de különösen a kultuszminiszter ellen", csak a 
M. Sz. részéről már megszokott tendencziózus közlésnek 
kell minősítenem. Hamar István. 

I S K O L A . 

Hol lesz a harmadik egyetem ? A Debreczeni 
Protestáns Lap f. évi 22-ik száma azt a nagy újságot 
közli, hogy a tiszántúli egyházkerületi gyűlés alkalmá-
val rendezett közebéden, Domahidy István interpellá-
cziójára, Thaly Kálmán azt a kijelentést tette, hogy 
illetékes informácziója szerint a harmadik egyetem Deb-
reezenben fog felállíttatni. — A reánk nézve kedvezőt-
len és sérelmes intézkedések után jóleső volna, ha a 
jelenlegi kultuszkormány a harmadik egyetemet valóban 
Debreezenben állítaná fel! 

Ujabb visszautasíttatás. A Középiskolai Tanár-
egyesületi Közlöny híradása szerint, az egyesület elnök-
sége újból eljárt a kereskedelmi minisztériumban, a nem 
állami tanárok vasúti kedvezménye ügyében. Ott azon-
ban nagyon kevés biztatást kapott, úgy, hogy a jogos 
kérés teljesülése alig várható. 

Gimnázium-fejlesztés. A bonyhádi evang-. gimná-
zium fentartó testülete elhatározta, hogy az intézet V-ik 
osztályát a jövő iskolai évre is fentartja, sőt megteszi 
a szükséges lépéseket a Vl-ik osztály megnyitása 
iránt is. 

GYÁSZROVAT. 
Dr. Szeless József, volt jogakadémiai tanár, a 

dunamelléki ref. egyházkerület és a kecskeméti egyház-
megye tanácsbirája, 61 éves korában, hosszas betegség 
után elhunyt. 

Nyugodjék békével! 

P Á L Y Á Z A T O K . 
Pályázat tornatanítói állásra. 

A pozsonyi ág. h. evang. áll. segélyezett liczeum-
ban megüresedett tornatanítói állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A megválasztandó tornatanító kötelessége a liczeum 
összes osztályaiban (heti 18 óráig) a tornát, az állami 
tanterv és utasítások szerint tanítani. 



A rendes tornatanító javadalmazása 2000 korona 
évi fizetés, a más intézetekben rendes tornatanítói minő-
ségben töltött szolgálati éveknek számbavételével öt, 
egyenként 200 koronás ötödéves korpótlék és 490 kor. 
lakbér, valamint a nm. minisztérium által megállapítandó 
személyi pótlék. Ha a rendszeres vívásban is képes ok-
tatást adni, mellékjövedelemre számíthat. A helyettes 
tornatanító fizetése 1200 kor. és 400 kor. lakbér. 

A megválasztott rendes tornatanító jogos és köteles 
tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek. 

Pályázók a pozsonyi ág. h. ev. egyházközség köz-
gyűléséhez czímzett folyamodványaikat, melyekhez kereszt-
levelet, végzett tanulmányaikat, tornatanítói képesítésüket, 
valamint hadkötelezettségi viszonyukat igazoló hiteles 
okmányokat mellékelni tartoznak, f. évi június hó 25-éig 
a pozsonyi ág. h. ev. líczeum igazgatóságához nyújtsák be. 

Ezen állásra ág. h. ev. és ev. ref. vallású képesí-
tett tornatanítók pályázhatnak és a megválasztott állását 
f. évi szept. 1-én tartozik elfoglalni. 

Pozsony; 1907. évi június 2-án. 

Dr. Dobrovits Mátyás, 
kir. tanácsos, egyház- és iskolai felügyelő. 

NYILTTÉR* 

P á l y á z a t 

A tolnai református egyházmegyébe kebelezett s 
üresedésben álló nagy-pcdli ref. lelkészi állomásra, mely-
nek javadalma 70560 kor., kongruával 1600 koronára 
kiegészíttetett, pályázat hirdettetik. 

Pályázók kellően felszerelt kérvényeiket Kátcii Endre 
espereshez, Dunaszentgyörgy re (Tolna vármegye) f. évi 
június SO-áig adják be. 

Kunszentmiklós, 1907. június 5. 

Baksay Sándor, püspök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Orgonagyár kitüntetése. Országh Sándor rákos-

palotai (Budapest mellett) orgonagyáros ezéget, a mult 
évben Kassán rendezett iparkiállítás nagybizottsága, be-
mutatott gyártmányának kiváló minősége és verseny-
képessége, valamint a kivitelben nyilvánult műízléséért 
„díszoklevéllel" tüntette ki. Országh Sándor orgonagyára 
erre az elismerésre méltán rászolgált, a mennyiben egyike 
azon szolid czégeknek, melyek műveik kivitelére a leg-
nagyobb gondot és lelkiismeretességet fordítanak. 

Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák ós ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

• M d k W i l V I forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étrágy-
za var oknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést 1b szállít a 

Szt. Lukácsfürdíj Kútvállalat Budán, 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D O 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LÜKÁCS-FÜRDŐ gyógyfürdő, Buda. 

T é l i és n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes for rások , iszapfürdők, iszap -
borogatások, niassage, vízgyógyintézet, gözfiu'dők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — Csúz-, 
köszvény-, ideg-, bőrbajok, lakás, el látás felől kimerítő 

— _ _ _ _ _ prospektust küld ingyen a — -

Szt-Lukács-fűrdö igazgatósága, Buda. 

A Bór- és Líithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lé legzési szervek hurutjainál. 
Szinye- TÁpóczi Salvalorforr ás-vállalat 

Budapest, V., Rudolf rakpart 8. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza lljb. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 



Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 6 1 - b e n . 

A z 1885 . év i k i á l l í t á s o n « N a g y d í s z o k l e v é l * és 
<<Ferencz-József l o v a g r e n d d e l . , az 1 9 0 4 . é v i v e s z -
p r é m i kiáll ftásoia a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , a z o n -

kívül s z á m t a l a n k i t ü n t l t é s é s e l i s m e r é s . 
K é s z í t k e l l e m e s é s t ö m ö r h a n g ú , l e g i o b b é s l e g -
újabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . E l v á l l a l j a v í t á s o k a t 
é s á t a l a k í t á s o k a t . K i s e b b o r g o n á k k é s z l e t b e n v a n -
n a k . Szo l id m n n k a é s j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k 
j ó s á g á t m i s e m b i z o n y í t j a inkább , m i n t a z , h o g y 
a g y á r a l a p í t á s a ó t a 4 0 0 - n á l t ö b b új o r g o n a lett 

m e g r e n d e l v e é s k é s z í t v e . 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepe«sl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Arpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u, 11 

Ezen czégtábfán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekken 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

II mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 
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ORAK l* * • 
= 5 e v i = 
jótállás mellett! 

Pontos és 
l e g j o b b 

Egyházi 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak g ^ * r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Pontos 
kiszolgálási 

Jutányos 
árak! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész, az ev, ref, egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Orgonaépítési műintézet 

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és béesi világkiállít ison kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett os. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 



fl uiln̂ hírfl fleol-harmonlumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák,kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendc. 

K é m i a i ' m ü s z e r e k 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-
szerzési forrása 

F f f i p i l / PQ Q 7 a h r i t a n s z e r k® s z , t ö i n tézete == 
LlllBiy B í ) Budapest, VI I . , Károly-körút 3 , l« 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

A i á n l á Q n l f " ^ nm- va"ás- és köroktatásügyi miniszter úr. 
j n j c i i M d o w r v . B u d a p e s t székesfőváros tanácsa. 

KALLAI M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „GLÓRIA" rno- ajánlja a legmegbízhatóbb = torok csakis motortelepunkon = J , , 
Budapest,VI. Nagymező u. 43. é s legegyszerűbb kezelesu 

szá T, alatt léteznek. villamos „ G L Ó R I A " ben-
Tessék a pontos czímre ügyelni! zinmotorait és b e n z i n -

motoros cséplőkészle-
teit 3-5 évi részletfizt tésre. 
A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ria" motort akar venni, az 
fordui.jon bizalommal ezen 

Teljes jótállás kitűnő cséplésért. szakértő czég l iez .^"^-^" 

D r l a s z n á l t g ő z c s é p l ö - k é s z l e t e k cse:ré"be ±s - v é t e t -
= = = = = n e k . — T e s s é k : á r l a p o t k é r n i . = = = = = 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyárt-
mányú amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, 
Önmagának zeng dicséretet. 65 írttól minden árban kapható. 

ASSER I 
E l s ő magyar villamos erőre berendezett hangszsrgyár, 

cs. és kir. udv. 
o hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg^ művészek szállítója. 

Budapest, II., Lánczhíd-utcza 5. 
Továbbá a ján l ja sa j á t gyárában készült , elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- ( t fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó-gerenda ! bármely 
hegedű, gordonka , beil lesztése után 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer . (Biztos siker.) Hege-
dűbe h n u i r r o k o z t f - s ' c r e n d a j a -

v í tássa l 4 fr t . 
Kezesség minden egyes hangszerné l . 

Legnagyobb gyár és raktár 

Saját találmányú ( R á k ó c z i ) 
tárogató; általánosan elismert 
legjobb, mely tökéletes solo 
hangszerré általam konstruál-
tatok. Iskolával 30 forinttól 

feljebb. 
Az összes hangszerek j av í t á sa kü-
lönleges, szakszerű pon tosságga l , 
ju tányos árban ; kezesség minden 

egyes hangszerné l . 
Ár jegyzék minden egyes hangszer-
ről külön, k ivánat ra bérmentve kül-

detik. 

Kivitel nagyban és kicsinyben. 
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-»<V'>*• e • i • f . e . * . f -v . r -V- ' . e^»e^*• f { c • -*>j • t^> e '̂< t ( 
£\G) 
í7®) 

Tv ím 

á g 

£/£l 

e/®) 

m 

?/®J 

£7» 

a l á s z H u b e r t 

BUDAPEST 
Gyár és iroda : VII ker., Angol-utcza 23 

;o o o 
Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czcment- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

EV8ÜLLER J Á N O S 
M A J E R K Á R O L Y utóda 

Budapest, VI I . , Gsömöri-út 5 0 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

HORNYÁNSZKY VIKTOB CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÍJA BUDAPESTEN. 3 8 . 8 8 0 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Kct hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . íbO kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Njiuiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a kéziratok, c lő l izetcs i c s hirdetési díjak stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n í rnap . 

Előfizetési ára: . 
Egész évre: 18 kor., félévre: Ü/borona, 

negyedévre : 4 kor. 50 í j f í r . 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Eredmények. Hamar István. — Iskolaügy. A tanítói javaslat végrehaj tása. — Esetek-. Református 
tanár. — Tárcza : Bocskay. Kozma Andor. — Kun Bertalan 40 éves püspök örömünnepére. Szuhay Benedek. — B e l f ö l d : 
A magyar ref. lelkészi kongresszus . Kocsis József. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület tör ténetéhez. 
Molnár János. — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Eredmények. 
A mikor eredményekről akarok szólani, eleve 

is sajnálattal kell kijelentenem, hogy nem a magyar 
protestáns egyház által elért eredményekről lészen 
beszédem. Ilyen eredményekről, sajnos, nem igen 
adhatunk hírt. Azokat az eredményeket, a melyek-
ről czikkem szólani fog, nem mi, magyar protes-
tánsok vívtuk ki, hanem riválisaink, a római katlio-
likusok. S hogy mégis .szólani kivánok róluk, 
czélja annak az, hogy bennök mintegy tükröt 
tárjak önmagunk elé, a melyből a saját magunk 
fogyatékosságait és mulasztásait megismerhessük, 
és megismervén, okulást meríthessünk. 

A körülöttünk lezajló események és feltüne-
dező tények egyetemes áttekintése és azokból a 
tanulságoknak tevékenységre ösztönző levonása — 
fájdalom! — nem épen erős vonásunk, nekünk, 
magyar protestánsoknak, legalább is a legutóbbi 
időkben. Egyes események, tények alkalmával, a 
mikor magunkat mellőzötteknek vagy jogainkban 
sértetteknek érezzük, fel-feljajdulunk ugyan, de a 
mikor a fájdalom kínzó sajgása elmúlik, vagy 
szinte a fatalizmushoz hasonló megadással hordoz-
zuk sebeinket, vagy pedig igyekezünk azokat, 
még saját szemeink előtt is elleplezni, védekezés-
hez vagy épen támadáshoz azonban nem fogunk. 

Ismerve eme természetünket, nem az általá-
nosságokon kezdem, a mikor ellenfeleink sikereit 
kívánom felmutatni; hanem egy konkrét tényből 
indulok ki, s csak azután mutatok majd reá a 
többi jelenségekre. 

Czikkemnek azért adtam ezt a czímet: „Ered-
mények", mivel épen ez alatt a czim alatt jelent 
meg az „Alkotmány" ez. néppárti napilapban egy 
vezető czikk, a mely azokat az eredményeket 
mutatja fel, a melyeket a néppárt, s általa termé-
szetesen a klerikalizmus, a népiskolai törvény-
javaslatok körül elért. 

Az említett czikk legelső sorban is konsta-
tálja, hogy „ha mérlegre tesszük az országos 
pártoknak a javaslat alkalmával kifejtett működé-
sét s gondosságát, a néppárt működése messze 
kimagaslik a többi pártok felett". A párt tagjai 
külön-külön is, „de maga a párt is újból meg-
mutatta, hogy mindig éberen őrt áll a katholikus 
egyház jogai mellett s arra törekszik, hogy a 
keresztény szellemet és a nemzeti érzést egyaránt 
erősítse az országban". Majd továbbat így szól: 
„. . . ugyan mit ért volna el az a sok papképviselő, 
kik a függetlenségi párton gubbaszkodtak, vagy 
ha fel is szólaltak, alig mertek egyebet tenni, 
minthogy magasztalják a javaslatot, s talán ki-
fogástalan szellemű, de ártatlan kijelentéseket tegye-
nek". A néppárt ezzel szemben „már a bizottsági 
üléseken úgy jelentkezett, mint egy harezrakész 
tábor", s részint már a bizottsági, részint a ple-
náris tárgyalásokon olyan eredményeket is ért el, 
a melyek a párt becsületére vallanak. Összegezi 
is az eredményeket a következőkben: 1. a vallás-
erkölcsi nevelés megóvatott; 2. a tankönyvek vallá-
sos iránya nem képezheti a könyv approbálásának 
akadályát; 3. a püspöki tekintély megőriztetett; 
4. a korpótlékok sorrendje előnyös változást szen-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustiess'-szel portalanítanak 
a t ü d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
O v a l i o d j u n k u t á n z a t o k t ó l . U t a s í t á s o k i u g ^ y e n . 



vedett; 5. a nyomtatványoknál, tankönyveknél az 
egyházi intézkedés érvényesülni fog-; 6. a szerzetes-
nők és iskolatestvérek is részesülni fognak az 
államsegélyben. „Ezek — mondja a czikk — mind 
olyan dolgok, melyek keresztülvitele a néppárt 
érdeme". „Elmondhatja tehát a néppárt, hogy olyan 
munkát végzttt, melynek eredménye talán száza-
dokon keresztül észlelhető lesz, s a történelem 
tanúskodni fog, hogy a hitvallásos oktatás és neve-
lés biztosítása érdekében becsületesen harczolt és 
dolgozott." Mindezeknek tanulságaképen pedig el-
vonja a czikk azt, hogy „micsoda hatalmas és 
szükséges tényező ma a parlamenti életben egy 
kimondottan keresztény párt" ; mindazok tehát, a 
kiknek szívükön fekszik az egyház érdeke, legye-
nek rajta, hogy „mentül erősebb legyen az a falanx, 
a mely a jogokat védeni fogja". 

Ezeknek a konstatált eredményeknek a mérle-
gelésébe és jelentőségük felmutatásába most nem 
akarok belebocsátkozni. Konstatálnom kell azon-
ban azt, hogy a néppárti orgánum nem üres dicse-
kedésekkel áll elő, hanem valósággal elért ered-
ményekre mutat reá, a melyek között kétségtelenül 
első helyen áll a püspöki tekintély megóvása és 
a szerzetesnők és iskolatestvérek állami segélyben 
való részesülése. 

A magyar r. kath. egyház azonban nemcsak 
az ország házában tud reá mutatni ilyen eredmé-
nyekre, hanem a valláserkölcsi, az egyháztársadalmi 
és a szocziális élet téréin is. 

Ám emelkedjünk csak egy kissé magasabb 
nézőpontra és onnan tekintsünk le a körülöttünk 
hullámzó életre, s lehetetlen észre nem vennünk, 
hogy a hol okos, czéltudatos munkáról és sike-
rekről van szó, ott ma a római katholikus egyház 
vezet, mi protestánsok pedig messze elmaradunk, 
vagy pedig egyáltalában nem is szerepelünk a 
versenyben. 

A valláserkölcsi élet terén, míg mi csak a 
közönyösség, az elmaradottság, a veszteség felett 
sopánkodunk, addig a r. kath. egyház világszerte is, 
hazánkban is egy új revivalt mutat fel, hívei hit-
buzgóságával, intézményei szaporodásával, fejlődé-
sével és számbeli és erkölcsi hódításaival. 

Az egyháztársadalmi tevékenység terén, nálunk, 
protestánsoknál, még alig indult meg valamelyes 
tevékenység, s a mi megindult is, szerteszét ága-
zásában erőtelen; a róm. kath. egyház pedig iro-
dalmi-, férfi-, női-, ifjúsági-, jótékony-, missziói-, 
iparosképző stb. stb. egyesületeivel ma már be-
hálózza az egész országot, felöleli, akczióba viszi 
minden rendű és rangú híveit és pedig jól jegyez-
zük meg, egységes czéltudatos vezetés mellett. 

Mi, magyar protestánsok, főként lelkipásztorok, 
alig-alig foglalkozunk századunk nagy problémá-
jával, a szocziális problémával, legfeljebb azokról 

a bajokról panaszkodunk, a melyeket az elemi 
erővel terjedő szoczializmus a párbér és a stóla-
fizetés terén felidéz; a római katholikus egyház 
pedig a kígyó bölcseségével merül bele az áradatba, 
nem hogy azzal együtt úszva elragadtassék, hanem 
hogy azt a „keresztény szoczializmus" által ne 
csak romboló erejétől megfossza, hanem hogy 
épen a maga malmát hajtassa vele. 

Mindezek kétségtelenül nagyfontosságú ered-
mények, a melyeket, bármint akarnánk is, eltagadni 
nem lehet. A beismerés azonban nem elegendő, 
mert még rajtunk semmit sem segít. Ha a tükör-
ben megláttuk a magunk fogyatékosságait és 
mulasztásait, akkor azoknak látása kellene, hogy 
tevékenységre is indítson bennünket. 

De még ez sem elég. A néppárti orgánum 
idézett czikke határozottan, öntudatosan mutat reá 
arra, hogy sikereinek titka a pártnak harczrakész 
tábor volta. Igaz; de az is igaz, hogy a néppárt, 
mint harczrakész tábor csak annak a hatalmas, 
egyértelmű és szervezett akcziónak a parlamenti 
exponense, a mely akczió kiterjed a valláserkölcsi, 
az egyháztársadalmi és a szocziális élet összes 
tereire. Egy bámulatosan szervezett, minden ponton 
összevágó és egyértelmű akczióval van itt dolgunk, 
a mely nem általában a keresztyénség, hanem a 
pápás „kereszténység" érdekeit védi s teljes diada-
lainak elérését munkálja, a mi egyértelmű a mi meg 
semmisülésünkkel, nemcsak, de a nemzet jövendő 
sorsának megpecsételésével is! 

Mit cselekedjünk tehát atyámfiai, férfiak?! 
Okuljunk az ellenfél szervezettségéből, akcziójában 
való buzgóságából, s ne csak szidjuk azt szüntelen, 
minden eredmény nélkül, hanem szervezkedjünk 
mi is, dolgozzunk mi is, áldozzunk mi is, egy-
akarattal, szent lelkesedéssel, mert máskülönben 
bizony „Mene, Mene, Tekel, Ufarsin!" 

Hamar István. 

ISKOLAÜGY. 

A tanítói javaslat végrehajtása. 
Apponyi Albert kultuszminiszter valamennyi egyházi 

főhatósághoz a következő átiratot intézte a tanítók fize-
tésére vonatkozó törvény végrehajtását illetőleg. 

1. A törvényjavaslat 12. §-ának megállapítása 
szerint az iskolafentartók, a mennyiben t. i. a tanítók 
járandóságait, a javaslatnak megfelelőleg, akár önerejük-
ből, akár államsegély elnyerése útján rendeznék, a mit 
államsegéllyel csak az esetben tehetnek, ha az új 
törvényben megállapított összes feltételeknek megfelel-
nek, úgy a három évi átmeneti idő laatt a tanítóknak 
csupán az 1895. évi XXVI. törvényczikk által megliatá-



rozott járandóságokat tartoznak biztosítani s az e czélból 
1907. évi június 30-ig engedélyezett állami segélyek 
élvezetében 1910. évi szeptember 30-ig meghagyatnak 
ugyan, azonban az államsegélyek kiutalása ez esetben 
is a tanítók kezéhez történik. 

Mivel pedig az 1893. évi XXVI. törvényczikk alap-
ján engedélyezett fizetéskiegészitési és korpótléksegélyek 
ezen törvény értelmében az iskolafentartó kezéhez voltak 
utalandók, természetes, hogy nekem az összes erre 
vonatkozó utalványozásokat 1907. június végével be-
szüntetni és egyúttal a változatlanul hagyott összegeket 
1910. évi szeptember 30-ig a tanitók nevére folyóvá 
kell tennem. 

Evégből a törvény szentesitesét követőleg a vonat-
kozó s a főt. főhatósággal is közlendő pénztári intézke-
déseket azonnal kibocsátom. 

Az államsegélyek és pedig úgy a fizetéskiegészítés, 
mint korpótlék czímén engedélyezettek, az illetékes adó-
hivataloknál előleges havi részletekben, az illető tanító 
nevére tétetnek folyóvá, olykép, hogy a január és július 
havi nyugtáknak a kir. tanfelügyelő láttamozásával is el 
kell látva lenni s ezenkívül az összes nyugták az iskola-
szék elnöke által is láttamozandók. 

Mivel pedig az esetben, ha a javaslat törvényerőre 
emelkedik, annak 32. §-a értelmében az államsegélyt 
élvező tanítók, azok is; a kik az átmeneti idő alatt 
csupán a régi segélyt veszik tovább igénybe, az ott elő-
irt esküt, a törvény hatálybaléptétől három hónap alatt 
letenni tartoznak és miután a kir. tanfelügyelő az első 
nyugtát csak akkor láttamozhatja, ha a tanító előtte az 
eskii letételét okmánnyal igazolja és mert végül ezen 
eskü a kir. tanfelügyelő vagy ennek megbízottja előtt 
tehető le, a törvényhatósági közigazgatási bizottságok 
útján utasítottam az összes királyi tanfelügyelőket, hogy 
az egyes községekben, azoknak kellő és czélszerű csopor-
tosításával, az eskü letételére vonatkozó megbízások meg-
adása iránt már most intézkedjenek és hogy minden 
egyes tanítóval azonnal tudassák, hogy az esküt hol és 
kinek kezébe teheti le, mert elejét kívánom venni annak, 
hogy a tanitók jogos illetményeiket a hatóságok kése-
delmezése miatt ne kaphassák meg kellő időben. 

És minthogy a hivatkozott törvényszakasz az eskü 
letételéhez az iskolai hatóság jelenlétét is előírja, a kellő 
előkészítés czéljából helyénvalónak tartanám, ha a főtiszt, 
főhatóság is már most intézkedni méltóztatnék az iránt, 
hogy az egyes vagy bizonyos meghatározott kisebb kör-
zetbe tartozó iskolák hatóságát ki fogja képviselni s ha 
a kijelöltek nevét az illetékes kir. tanfelügyelőkkel már 
most közölni méltóztatnék. 

Az eskü kivételének módozatait a már közelebb 
kibocsátandó s a főt. főhatóságnak is rendelkezésére 
bocsátandó végrehajtási utasítás részletesen körülírja. 

Ugyancsak a szóban forgó pénztári intézkedés kere-
tében gondoskodtam a felől, hogy az 1893. évi XXVI. 
t.-cz. alapján fizetéskiegészitési államsegélyt élvező minden 
tanító részére, az új törvény 26. §-a alapján, már július 

hóban felvehető egyszáz (100) korona előleg utaltassék 
ki, mely a folyó év második felében nyerhető magasabb 
segélyből fog az illetőktől levonatni, ha t. i. úgy az 
iskola, mint a tanító a törvény követelményeinek meg-
felelőnek találtatván, a magasabb összegű államsegély 
megadatott, ellenkező esetben pedig a tanító javára 
egyszersmindenkorra engedélyezett segély jellegével bír, 
mely a jövő tekintetében semmiféle jogot nem állapít meg. 

Szükségesnek tartom egyidejűleg rámutatni arra is, 
hogy az új törvény rendelkezései szerint a íizetés és 
korpótlék czímén megállapított magasabb járandóságok 
pótlásául államsegély csak a törvény összes feltételeinek 
megfelelő iskoláknál alkalmazott, törvényes képesítéssel 
bíró és a törvény követelményeinek megfelelő tanítóknak 
lesz adható. 

Tisztelettel kérem ezért a főtiszt, főhatóságot, mél-
tóztassék az egyházi főhatósága alatt álló felekezeti isko-
lák iskolaszékeit már most figyelmeztetni, hogy az új 
törvény hatályba léptét követőleg a javaslat f. évi július 
1-ét állapítja meg annak időpontjául, az azon ideig már 
kibocsátandó végrehajtási utasítás rendelkezéseihez szoro-
san alkalmazkodva, a netán igénybe venni kivánt fizetés-
kiegészítési és korpótlék államsegélyért iskolánkint és 
tanítói állásonkint kell folyamodniok. Méltóztassék az 
iskolaszékeket arra is figyelmeztetni, hogy azon korpótlék-
többlet, melyet az új törvény azoknak a tanítóknak biz-
tosít, a kik az 1903. évi XXVI. t.-cz. alapján már az I. 
vagy II. korpótlék élvezetében vannak, szintén csak azon 
iskoláknak és tanítóknak jár, a kik az új törvény köve-
telményeinek megfelelnek és az iskolafentartó által a 
fennebbi módon a főtiszt, főhatóság hozzájárulásával és 
az illetékes közigazgatási bizottság útján szintén kérelme-
zendő. A mennyiben pedig úgy az iskola, mint a tanító 
a törvény követelményeinek megfelel, ezen többlet mind-
azon tanítók részére, kik az I. vagy II. korpótlék czímén 
az 1893. évi XVI. t-cz. alapján államsegélyt nyertek, a 
törvény életbeléptének napjától kezdve fog kiutalványoz-
tatni. Az új törvény alá eső kérvényeket a közigazgatási 
bizottságok folyó évi június 1-je előtt tárgyalás alá nem 
vehetik. 

A midőn ezeket a főtiszt, főhatóságnak nagybecsű 
tudomására hozni szerencsém van, bátorkodom egyúttal 
arra is kérni, hogy a tanítók kellő tájékoztatásáról a 
saját hatáskörében is gondoskodni méltóztassék, mert 
nagy súlyt helyezek arra, hogy a tanitók az őket meg-
illető összegekhez már július hóban hozzájussanak. 

Az egyes pénztári intézkedések természetesen a főt. 
főhatósággal annak idején külön-külön közöltetni fognak. 
Ha pedig netán előfordulna, hogy tévedésből nem a fő-
tiszt. főhatóság egyházi főhatósága alá tartozó iskolát, 
illetve annak tanítóját érintő intézkedésről küldetett meg 
a főt. főhatóságnak az értesítés, a mit a munka szertelen 
tömege mellett a legnagyobb vigyázat daczára sem lehet 
kizárni, méltóztassanak ezen értesítést a hozzám történő 
felterjesztés helyett közvetlenül az illetékes egyházfő-
höz áttenni. 

/ 



Végül szabadjon a főtiszt, főhatóságot tisztelettel 
felkérnem, hogy az egyházi főhatósága alá tartozó taní-
tókkal saját részéről is teljes eréllyel oda hatni méltóz-
tassék, hogy a midőn a törvényhozás az ő anyagi hely-
zetük kedvezőbbé tétele érdekében az állam ily nagymérvű 
megterhelését hozza áldozatul, azzal szemben a köteles-
ségek buzgó teljesítésével, a gondjaikra bízott gyermek 
vallás-erkölcsös nevelésével és a tanító hazafias és nemes 
feladatának odaadó betöltésével róják le tartozásukat a 
nemzet iránt. 

Budapesten, 1907. évi május hó 15-én. 
Apponyi. 

E s e t e k . 
A régebbi tanári generáczióhoz tartozom, s így 

természetes, hogy gondolkozásom, nézeteim sokszor eltér-
nek a mai modern, divatos gondolkozástól. Ez az oka 
talán annak is, hogy szívem egész melegével ragaszko-
dom egyházamhoz s annak autonomiájához, a mely, mint 
egyik vezető emberünk mondta, „a magyar nemzetnek 
évszázadokon át kipróbált alkotmánybiztositéka". Ragasz-
kodom hozzá, daczára annak a tanárellenes hangulatnak, 
a melyet a legutóbbi országos zsinatunkon a zsinati atyák 
részéről olyan sajnosan tapasztaltunk. 

Több mint 20 év óta képviseltem tanári karunkat 
az egyháztanácsban, s ez idő alatt az egyházmegyén s az 
egyházkerületen is igyekeztem egyházunknak és iskolánk-
nak szolgálatot tenni. Legújabb egyházi törvényünk 
megfosztotta a tanári testületeket azon joguktól, hogy 
maguk válasszák meg a presbitériumba küldendő kép-
viselőjüket, s úgy intézkedett, hogy a tanárok közül az 
lehessen presbiter, a ki a választóközönség kegyét leg-
inkább meg tudja nyerni ; az egyházmegyei, illetőleg egy-
házkerületi képviseletet pedig egyenesen az egyházmegye, 
illetve az egyházkerület lelkészeinek tetszésétől tette 
függővé, mert ugyan az alsó-baranya-bácsi vagy a tolnai 
egyházmegye kis egyházainak presbitériumai hogyan tud-
hatnák, hogy például a kecskeméti főgimnázium vagy a 
nagykőrösi preparandia tanárai közül ki a legalkalma-
sabb egyházkerületi képviselőnek ? 

Én, nem várva be a törvény életbeléptetését, annak 
szentesítése után azonnal lemondtam presbiteri állásom-
ról, félrevonultam s most már csak távoli szemlélője 
vagyok egyházam ügyeinek. Távoli, de azért nem 
közömbös. Meglátok sokszor olyan jelenségeket, a melyek 
talán fiatalabb kollégáim figyelmét kikerülik, de az én 
református érzületemet sértik. 

Eddig módomban volt ezeket az illetékes hatóságok 
előtt tenni szóvá; azt hiszem, nem lesz felesleges most 
sem olykor-olykor a nyilvánosság előtt mondani el ezeket, 
ha ugyan t. szerkesztő úr szíves lesz e czélra megnyitni 
lapja hasábjait. *) Talán akad egyházunk vezetői között 
valaki, a ki megszívleli, megfontolás tárgyává teszi az 
itt elmondottakat. 

*) Igen szívesen. Szerk. 

I. 
Egynéhány héttel ezelőtt püspök úr egy kultusz-

miniszteri leiratot küldött iskolánkhoz. A tanári széken 
felolvasott miniszteri leirat így kezdődött: „Az illetékes 
tankerületi főigazgató jelentése szerint az x-i ref. fő-
gimnáziumban" stb. Én mindjárt felszólaltam, hogy refor-
mátus főgimnáziumainkra illetékes tankerületi főigazgató-
ság nincs. Az illető főigazgató csak külön miniszteri 
megbízatás alapján jöhet be intézeteinkbe a jus supremae 
inspectionis gyakorlására s ez a megbízatás egyáltalában 
nincs a főigazgató személyéhez vagy állásához kötve. 

A tanári kar igazat adott nekem; de a többség 
úgy gondolkozott, hogy csak tollhiba az egész, s mint 
hogy mi a leiratot püspök úr útján kaptuk, ha ő nem 
tett kifogást e kifejezés ellen, ne tegyünk mi sem 
semmit. 

Hát legyen lapsus calami. Csak azt kérdezem: miért 
nem fordultak elő ilyen tollhibák addig, míg a kultusz-
minisztérium élén Wlassics Gyula vagy Berzeviczy Albert 
állott s míg a középiskolai ügyosztály vezetője dr. 
Boncz Ödön volt, nem pedig báró Barkóczy Sándor 
miniszteri tanácsos, a ki, daczára, hogy exponált állásá-
ban az egész nemzeti középiskolai oktatás vezetésére 
van hivatva: felekezetieskedő — hogy ne mondjam, 
ultramontán — hajlamait annyira kimutatja. 

II. 
Május 26-ikán zajlott le a kerületi tornaverseny 

Egerben, a melyen 15 állami tanintézet 730 tanulóval, 
5 községi iskola 226 tanulóval, 5 ref. főgimnázium 157 
növendékkel, egy evangélikus 40 és egy unitárius 42 
tanulóval s mindössze 3 római kath. intézet, összesen 
174 tanulóval vett részt. És mégis mi volt a hivatalos 
programm első pontja? Szent mise az érseki székes-
egyházban. 

Ha már a felekezeti egyenlőség nagyobb dicsősé-
gére s a róm. katholikusoknak Ugrón Gábor és Rakovszky 
István által oly gyakran hangoztatott elnyomatásának 
bizonyságául az állami és községi — tehát nem feleke-
zeti — iskolák növendékeit kötelezik is a szent misén 
való megjelenésre: miért kellett — az evangélikusokat 
és unitáriusokat nem is említve — a mi öt főgimnáziu-
munk 157 növendékének részt venni azon ? Vájjon nem 
lett volna-e az egri kis ref. egyháznak igazi örömünnepe, 
ha a fővárosból, a Tisza-Duna közéről s a bérezés Erdély-
ből összesereglett növendékek az ő temploma falai között 
énekelték volna el a „Jövel Szentlélek Úr Is ten"- t?! 

Talán azt mondhatják rá a vezetők, hogy kicsiség 
az egész. De ugyan hogyan neveljünk növendékeinkben 
igazi kálvinista önérzetet — a mire pedig oly nagy 
szükségük volna — ha az első szélesebbkörű ünnepélyen 
mindjárt ilyeneket tapasztalnak? Caveant consules . . . ! 

Református tanár. 



TÁRCZA. 

Isten, ki Úr vagy e roppant világon, 
Fogadd el szívem hálaszózatát, 
Hogy még előtted állhat a bölcs Áron 
S hallgathatom imádkozó szavát. 
Áldása ő ez ostromolt Sionnak, 
Biztos vezér zúgó szilaj habon. 
Imádkozó főpapja ő e honnak, 
Hogy ezt ne érje semmi bántalom. 
Kegyelmed, óh Uram, határtalan — 
Éljen soká az ősz Kun Bertalan! 

Sok éve már hogy őt adtad minékünk, 
Látott közel egy hosszú századot. 
Még ő ma is hű biztatónk: ha félünk, 
Vigasztalónk : ha könyünk áradott. 
Sorsüldözöttteknek valódi atyja 
Kezébe' egy zászló: a béke leng. 
Ha nyílik szent imára édes ajka, 
Sivár szivekbe is hitet teremt. 
Ha hallod őt: nem vagy boldogtalan — 

mÉljen soká az ősz Kun Bertalanl • 

Legyen derűs az élet alkonyatja, 
Lövelje rá a nap sugárait. 
S ha nagy sokára résbe jut a sajka : 
Az égre vesse horgonyát a hit. 
Mert hosszú földi életén keresztül 
Öröm ha érte, avagy fájdalom : 
Jó Istenét szolgálva mindenestül, 
Biztos hazát lel égi tájakon. 
Ajkunk kiáltsa hát minduntalan: 
Éljen soká az ősz Kun Bertalan! 

Hitünk szerint a nagy imádkozónak 
A por között maradni nem lehet. 
Lehull a zárja majd a koporsónak, 
Hogy kezdjen újra égi életet. 
Ott is, tudom, imádkozol te értünk, 
Hogy a nyomasztó kínos éjszakát 
Elűzze Isten és adjon minékünk 
Boldog Siont s szabad magyar hazát. 
Ott sem lehet imád hatástalan — 
Dicsőült főpapunk: Kun Bertalan! 

Szuhay Benedek. 

B 0 C S K A Y. 
í r ta s a Magyar Prot. írod. Társaság ez évi díszülésén, Hajdú-

böszörményben elmondta Kozma Andor. 

Szeretet és Béke jóságos Istene! 
Zönghet-e dicsedre szilaj hadi zene ? 
Mert imé, riongnak harczok harsonái, 
Vonulnak hadrendben Bocskay katonái: 
Nyalka huszár ménen, kemény hajdú gyalog. 
Döng a föld remegve . . . Előre magyarok! 
Előre, csatára, a kinek még drága 
Isten igazsága, lelkek szabadsága! 

Hősi, hadi h a n g o k . . . S a mint égbe hatnak, 
Föllege gyűl boltján bús, nagy borulatnak. 
De a föllegrésen égi fény sugára 
Özönével tűz le Bocskay sisakjára. 
Ez, mint a kelő nap, szikrázik és lángol, 
Világot vesz tőle mind az egész tábor. 
Szeretetből gyúlt ki e sereg liarczvágya, 
Békéért csatázik, — Isten is megáldja. 

Maga a keresztyén türelem s alázat, 
Mely itt szent hitéért zsarnokára lázad. 
Mennyi kőhajítást viszonzott kenyérrel! 
Hány sebe boszútlan föcskendé be vérrel! 
IJzve nézett vissza háza dúlt romjára, 
Egyedül az Isten volt még erős vára — 
S ebben is támadják ? . . . Már ezt föl nem adja, 
Ezt megvédi vassal, erre gyűlt a hadja. 

Óh, hiszen ha Sátán már az Égi Trónig 
Hajt ja vakmerően ostrom-légióit: 
Kéruboknak is fogy angyali türelme, 
Méltatlan az volna, ki harczra nem kelne. 
Dicső védelmére az isteni jognak 
Magasztos haraggal ők is fegyvert fognak, 
S Isten támadóit lángpallossal űzik 
Vissza a pokolba a gyehenna-tűzig. 

Ilyen volt a harcza Bocskay bús hadjának: 
A Sátánt veré meg, ki Istenre támadt. 
Istenre, ki itt él szent hit gyanánt bennünk, 
Kiért kötelesség s nem bűn harczba mennünk; 
Ki nélkül nem volnánk igaz keresztyének, 
Szabad magyarok sem, — csak gyávák, szegények, 
Idegen igába megtört szolga-párák, 
Kik elveszték Istent, a jók erős várát. 

Magyar hitű büszke magyarok vagyunk ma, 
Szép, szabad hazánkban folyik a nagy munka: 
Alkotunk s gyarapszunk, — tévedünk s hanyatlunk, 
De egy alapszirtet itt érzünk alattunk. 
Bármi nehéz sorsban s akármi viszály dúl, 
Ez az egy még tartja a magyart szilárdul. 
Nincs mód, hogy fajunkat poklok lebírhassák, 
Míg nem ing ez egy szirt: a lelki szabadság. 



Alapot vájt ennek Bocskay kardja éle 
S a nem ingó szirtet abba ő tevé le. 
Akkor is, utóbb is, ha mi rés volt közte, 
Vitézi magyar vér bőven beöntözte. 
Mely dicső a lapsz i r t ! . . . Neve : Bécsi béke, — 
Magyar szabadságnak mindig menedéke. 
Mi fölébe épült, azt ledönték sokszor, 
De volt mire újból építsen a jobb kor. 

Bocskay! Magyar nemzet hős és bölcs vezére, 
Kit nem hiú dicsvágy vitt a harczmezőre, 
Ki istenes hadba Sátán ellen mentél, 
Hadverő, ki szentebb s békésebb a szentnél! 
Királyi koronát kaptál s föl nem tetted, 
Felségesebb díszszel magad ékítetted : 
Égi koronád van dicsfényben ragyogva, — 
Adj erőt örökké, küzdő magyarokba! 

BELFÖLD. 

A magyar reform, lelkészi kongresszus. 
Felolvas ta to t t a t iszavidéki lelkészi kör 1907. má ju s 27-én Tisza-

kóródon ta r to t t lelkészi ér tekezletén. 

A napi kérdések közül, melyek bennünket érdekel-
hetnek, a t. értekezlettől felhivatván, hogy foglalkozzam 
valamelyikkel, én mint leginkább megfelelőt, a lelkészi 
kongresszus eszméjét választottam értekezésem tárgyául. 

Az új zsinati törvény, különösen annak adóügyi 
része is kedvező tárgyul kínálkozott volna ; de megvallom, 
egyházi szervezetünknél fogva is az anyagiakkal való 
foglalkozást inkább világi hitrokonaink kötelességének 
tartanám, de meg lelkem inkább a felé a mező felé 
vonz, hol hivatásunk szerint az örök élet kenyere terem 
s az a víz csergedez, melyből a ki iszik, soha meg nem 
szomjúhozik. 

De hogy mi is magasztos hivatásunknak megfelel-
hessünk s az élet ezer bajai és küzdelmei között a ben-
nünk lakozó Szentlélek tüzét kialudni ne engedjük, mint 
lelkészeknek is szükségünk van arra, hogy mint a tanít-
ványok Jézus mennybemenetele után, együtt maradjunk, 
hogy a Szentlélek ajándékát vehessük s Isten országa 
szent ügyét sikeresen munkálhassuk. 

És már ez a legfőbb érv s döntő szempont a lel-
készi kongresszus eszméje mellett. 

Sokat vitáztak, czikkeztek pro et contra már lelkész 
társaink e tárgyról, de én bennem megérlelődött az 
eszme mellett határozott álláspontot foglalni, s bátran, 
fölemelt fővel ki merem mondani, hogy egy hivatása 
magaslatán álló s helyesen gondolkozni tudó lelkész 
sem helytelenítheti, nem kicsinyelheti azok törekvését, 
kik a magyarországi reform, lelkészeket, mint egy szent 
ügynek harczosait, egy közös táborba akarják össze-
gyűjteni. 

Hiszen az erre való törekvés már régen élt a jobb 
lelkekben. A vidékenként itt-ott élő lelkészi körök s 
azok között a mi tiszavidéki lelkészi körünk élete is 
ennek bizonysága. 

A közpapok mozgalma is, mely épen egyházmegyénk 
kebeléből s főként mostani esperesünk buzgólkodása 
folytán indult meg, a mellett bizonyít, hogy mindig 
keresték a lelkészek jobbjai a hivatalos egyházi fóru-
mokon kívül is azt a szervet, mely által czéljaiknak meg-
felelőbben élhessenek s hivatásuknak súlyt adva, igazán 
kovászai lehessenek a társadalom nagy egészének. 

Az már a főkérdés e tárgy körül, hogy ha életre 
való az eszme, miért nem bírt idáig megvalósulni? 
Melyek voltak akadályai, s miként volna megvalósítható ? 

Egyik legfőbb akadálya volt a ref. lelkészek anyagi 
tehetetlensége. Mert bármily magas szárnyalású legyen 
is a lélek, bármily nemesen, ideálisan fogjuk is fel hiva-
tásunkat, a családi gond, a gyermekek neveltetése le-
nyűgözi a fent szárnyaló lelket is s gátul szolgál ma-
gasztos hivatásunk teljes betöltésében. Pedig, mégha 
minden kötelességünket betöltenénk is, el kell ismernünk, 
hogy csak haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt 
teljesítettük, a mivel tartozunk. 

De már e tekintetben is kedvezőbb szellő lenge-
dez. El kell ismernünk, hogy az a csekély kongrua is, 
melyet idáig is már az állam juttatott részünkre, némi 
tekintetben feloldozni segíti lelánczolt szárnyainkat, s ha 
még, mint remélhető, kedvezményes vasúti jegyekkel 
segíteni fog, hogy könnyebben összejöhessünk, közös 
erővel munkálni Isten országa szent ügyét: akkor a 
szegénység nem lehet tovább ok a lelkészi kongresszus 
nemes eszméjének megteremtésében. 

Egy másik legfőbb ok, a miért idáig ez eszme 
testet nem ölthetett: a hivatalos egyház vezetőinek s 
egyházunk világi tagjainak féltékenykedése. 

Lássuk, miből eredhet s alapos-e ezen féltékeny-
kedés ! ? 

Ha a lelkészi kongresszus hivatása magaslatán fog 
állani, melynek ellenkezője fői sem tehető, mert hiszen 
a magyarországi reformált lelkészek összessége legjobb 
erőit, tudásának, szent lelkesültségének összeget fogja 
vinni abba a csatába, a hol egyházának, a magyar-
országi reí. egyházak összességének szent ügyét, anyagi 
és szellemi fölvirágoztatását akarja megnyerni : akkor 
föl sem tehető az róla, hogy bármi tekintetben ellen-
tétesen njűködjék a hivatalos egyházzal, melynek szintén 
ez a hivatása. Tehát nincs'oka félni a hivatalos egyház-
nak a lelkészi kongresszustól ; sőt ha nem - emberi 
gyarlóságok vezérlik s ha magasztos hivatását igazán 
akarja szolgálni, akkor örömmel kell üdvözölni s útját 
egyengetni, hogy megalakulhasson, mint vele egy czélra 
törekvő szervezet. 

Hogy világi hitrokonaink is féltékenykednek s ve-
szélyt látnak abban egyházukra, ha mi lelkészek tömö-
rülünk hivatásunk teljesebb, . atékonyabb betöltése czél-
jából: én azt hiszem, bizonyost félreértésből származik 



csak. Mert hiszen az föl sem tehető, hogy benne csak 
egy is oly, egyházát s hazáját szerető tagja egyházunk-
nak, ki elvonni akarna bennünket egy olyan szervtől, hol 
nemes hivatásunknak élhetve, legjobban megerősíthet 
bennünket küzdeni, nem a kenyérért, mely elvész, hanem 
a kenyérért, mely megmarad az örök életre. 

Hiszen mikor mi lelkészek, a mi puritán reformált 
egyházunk elvei szerint, Istennek lélekben és igazságban 
való imádását s az önzetlen felebaráti szeretet s ez által 
magyar reformált egyházunk építését keressük és mun-
káljuk a közös buzgóság megteremtése által is : lehetet-
lenség, hogy ebből világi hitfeleinkre csak legkisebb 
sérelem is származzék. 

A hol bennünket ilyen szent czélok mozgatnak,, a 
hol mi istentiszteletre gyűlünk egybe, ott hivatásunknál 
fogva nekünk kell a szószéken megállani, ott csak nekünk 
lehet döntő szavunk. 

De mi beharangoztatunk s a kik velünk együtt 
imádni akarják az Atyát, jöjjenek el, nyújtsanak nekünk 
segítő kezet, a különösen reánk bízott szent munka 
mindinkább sikeresebb vezetésében. 

Ha már sem egyik, sem másik ok meg nem áll-
hat, mely idáig a lelkészi kongresszus eszméjének meg-
testesülését gátolta : az a legfőbb kérdés, miként volna 
megvalósítható minél előbb czélja szerint a közmegelé-
gedésre ? 

Felfogásom szerint : 
1. Mint szabad társadalmi vállalkozásnak méltá-

nyolni kell a már mult év novemberében Budapesten 
megtartott előkészítő értekezlet munkálkodását, már csak 
a minél előbb való sikerülhetés szempontjából is, s az 
akkor megválasztott elnök által még ez évben össze-
hívandó kongresszuson meg kell alkotni múlhatatlanul 
alapszabályainkat, mely szerint minden magyarországi 
ref. lelkész ennek szavazattal bíró tagja legyen; az egy-
ház többi tagjai pedig pártoló tagok lehetnének. 

2. A kongresszus czélját, egyházunk egyetemes 
érdekét szolgáló napilapot kellene szerkeszteni, mely 
minden lelkésznek hivatalból megküldetnék s ez által 
összekötő kapocs lenne közöttünk, melyben közérdekű 
hirdetéseink is megjelenhetnének. 

3. Csekély tagsági díjon kívül (10 kor.) a domesz-
tikának kellene évi 10 ezer koronával hozzájárulni egy-
házunk ez egyetemes czélja megvalósításához.* 

A többi részletkérdés megvitatása s megállapítása 
az összehívandó kongresszuson történhetnék. Csak ezek-
ben a főbb dolgokban értsünk egyet, a szervezetnek 
áldott lelke majd megtanít, bár különböző nyelveken 
szóljunk is, mértanit, hogy megértsük egymást s meg-
építsük a j£Jf máit lelkészi kongresszusban anyaszent-
egyházunk egyik erős várát, melyre örömmel és büszke-
séggel fognak tekinteni még azok is, kik most kételkedve, 
csüggetegen, féltékenykedve vagy rosszhiszeműleg tekin-
tenek annak megszülendő bölcsője felé s mely nekünk 

* No, ezt alig remélhet jük ! Szerk. 

reformált lelkészeknek hivatásunkhoz ^iért társadalmi 
súlyunkat nemcsak az egyházban, dt édes magyar 
hazánk életében is legtündöklőbben lenne hivatva doku-
mentálni. 

Én ajánlom, hogy egy szívvel-lélekkel csoportosul-
junk a kibontott zászló alá, mi reform, lelkészek. Az a 
kisded bátor csapat, mely a mult év novemberében 
országunk szívében összegyűlt, a lélek által indítva, mint 
előőrs, kémszemlét teljesített csak ; most már kart-karba 
fogva, a szeretet, testvéries együttérzés indulatától ösz-
tönöztetve indulni kell az egész tábornak. A csonka-
bonkákat, testben-lélekben megtörteket kivéve, nem 
maradhat el egyetlen reformált lelkész sem szégyenérzet 
s lelkiismereti önvád nélkül. 

Mutassuk meg a világ előtt, hogy a hitére méltán 
büszke kálvinista egyháznak hívatott papjai s gályarab-
ságot szenvedett elődeinknek méltó utódai vagyunk. 

Mely úgy is legyen. 

Kocsis József, 
ref. lelkész. 

RÉGISÉG. 
Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 

történetéhez. 
(Folytatás.) 

Az uszódi gyülekezetnek régi óhajtása volt, hogy 
a lelkészi állást betölthesse, de e törekvésében Csáki Imre 
kalocsai érsek és utódai által következetesen gátoltatott. 
Az egészben református község területileg a kalocsai 
érseki dominiumhoz tartozott, spirituális jurisdictio tekin-
tetében pedig a benedeki plebánus alá rendeltetett. Meg-
unva a r. katholikus plebánus gyámkodását és febuzdulva 
a szomszédos foktői egyház példáján, az uszódiak az 
érsek távollétében a vicariushoz (homo levis) fordultak 
és bőséges ajándékok után kérték, hogy legalább a 
szomszédos Prédikátornak engedtessék Úszódra szabad 
bemenetel a sacramentalis teendők elvégzésére. A vicarius 
nem ellenkezett. A látszólagos engedékenységen felbuz-
dulva, elhatározták az uszódiak, hogy a mint az érsek 
megérkezik, tőle is kérni fogják a vicarius által adott 
engedmény megerősítését. 

Az érsek csakhamar megérkezett és az uszódiak 
azonnal tisztelegtek nála alázatos kérésükkel. De remény-
ségükben szomorúan csalatkoztak. A vicarius keményen 
megdorgáltatott, az uszódi gyülekezetnek pedig ezután 
is nélkülöznie kellett a lelkipásztori helyi gondozást, 
íme a kérvény és az érsek sajátkezű indorsatioja: 

Nagy méltóságú Gróf, Kegyelmes Érsek, 
Istentül rendeltetett, kegyes Patronusunk ! 

Meg esmérvén Excellentiadat, nem tsak Uraságul, 
hanem Tutorul, ezen Dominiumban lenni és élni; minek-
okáért kegyes Atyai palástya alá, kívántunk mindeddiglen 



ragaszkodni, meg vigasztaltatni, világi életünknek terhelte-
tési között, pihenést venni, másról még tsak nem is gondol-
kodni, Excellentiád kivül, a ki tudhatna valamiben ben-
nünket segélleni, Méltóságodban lévén bizodalmunk, ennyi 
napoknak múlása után, a Krtus véres szenyvedésében, 
kérjük, könyv hullatásinkat szemeinkbül ki fatsaro, szív-
béli töredelmességgel, méltóztasson immár, ez előtt is bé 
nyújtott, sokszori reménkedő Instantiánkra, igalmasságá-
nak szokása szerint válaszolni. Mivel e világon jövevé-
nyek és sellérek vagyunk, és e világ nékünk nem 
örökünk, hanem tsak vendég fogadó-szállásunk, mellyben 
tsak ideig mulatozunk. Hadd járjuk meg nagyobb kedvel 
a mi utainkat. Mi is fiai vagyunk Excellentiádnak; 
Királyunk és Méltoságod rabotás dolga-tevői. Essenek 
meg rajtunk kegyes Atyai, könyörülő szemei. Ha egy 
felől terheltetünk, tsak más felől örvendeztessünk. Elég 
lészen mi nékünk. Sok öregek, betegek vágynák közöt-
tünk, kik az Ur-Vatsorájára máshová nem járhatnak. 
Kegyelmes Urunk kegyelmességébül e végre is, hadd 
járhasson hozzánk a Fok-tői Prédikátor. Engedje meg, és 
a keresztélést, esküttetést, mint nem régen, tőle eltiltatott 
filiálissában, hadd tehesse. Hogy az életnek és idvességnek 
hatalmas Istene tégye Excellentiádat hosszú, egészséges 
életűvé, szerentséssé, elő-menetelessé, végre mennyben 
dicsőségessé. Mi pediglen nagy örömmel szolgálhassunk 
Excellentiádnak, könyörögvén életéért is. Maradván 

Nagyméltóságú Kegyelmes Urunknak, 
Excellentiadnak 

alázatos szolgálo Jobbágyi, 
Uszodi Lakosok. 

Hogy mi volt az eredmény, kitűnik az érseknek a 
kérvény hátlapjára írt következő fejegyzéséből: 

„Az belől írt Instansok. alázatos kérésén, könyö-
rülni akarván, mindenképen meg visgáltuk 's meg visgál-
tattuk, minemű szokás, mint a mi Uralkodásunkban, ugy 
a nagy emlékezetű Eleink 's érdemes Praedecessorink 
idejekben, tartatott légyen a Prédikátoroknak bé hozása 
iránt; de azoknak bé-hozását, egész eddig, sem szokás-
búi, sem pedig a ditsősségessen uralkodó felséges Kirá-
lyunk adományibul, ki nem nyomozván; sőt tudván 
bizonyossan, liogy felséges királyi kegyelmes Decretumi 
által, ottan egyedül, a Prédikátorok bé hozása engettetik, 
a hol eddig szokásban volt; Tellyességgel azért, nem 
hajolhatunk, a belől irt Instansok kérésére ; Hanem a 
Prédikátor után, máshová ki járni, nékiek nem tiltatik, 
egyebekben pedig eddig volt szokásban hagyattatnak. 
Kalotsán. Mindszent Havának 16Ü napján. 1758Ü Esz-
tendőben. 

G. Klobusitzky Ferentz mp. 

Jegyzőkönyvünk megörökítette a nyitrai püspöknek a 
lutheránusok iránti embertelen eljárását a következőkben : 

Piacet, his annectere, memoranda quaedam, de 
Fratribus Lutherianis, quorum eadem in Regno Ungariae 
Jura, pariles injuriae. 

Comitatui Trentsiniensi praeest ceu Suppremus 
Comes, Episcopus Nitriensis. Si quis, hunc homineni, in 
qualibet re, nimium valde dixerit, a vero non abludet. 
Zelo-tenus cunctis notus, ut hac in parte, Superiorem 
habeat neminem. Vir totus, ad tyrannidem comparatus. 

Hic anno superiori, turbavit aquas maris, submisso 
ad Luteranos mandato de Apostatis. Illoquenti, pauculo 
tempore numero quindecim, e viculo quodam, ditionis 
Gasparo Szunyogianae, adducti ad Comitatum, examinati, 
convicti, ad foedos carceres detrusi sunt. Natos papistas, 
ex utroque Parente, plerosque, inque eadem Secta edu-
catos ad pueriles annos, res dubio caruit; nec Ipsi, 
prout erat, verum, diffitebantur. Non eadem via ad 
Lutheri doctrinam accessisse hos homines, persuasos 
interim de Religionis veritate tam firmiter, ut citra lae-
sionem Conscientiae, et insuperabiles cordis dolores, ab 
ea recedere non posse ; tristia quaelibet passuros potius, 
nec reformi daturos morteni, quoties ad mutandam Religio-
nem compellabantur, audebant dicere et protestari. 

Sed haec confidentia, aliquorum respectu, vix sibi 
triduum constitit. Tantum ex una Jesuitarum fraus, ex 
altéra parte, Domini Terrestris crudeles minae potuerunt 
in miseros homines. Ejurantes sacram veritatem, numero 
quinque, e carcere, in quo, non integros tres dies haese-
runt, protrahuntur, et donati singulis florenorum trecentis, 
liberi dimittuntur, Luculentum negatae fidei pretium, 
insperatum ab avara manu, et rarissime contingens. 

Fortius pedes figebant decem reliqui, spernantes 
minas, plenis quas modiis admetiebantur Jesuitae. Nec 
plus promissa valebant. Hinc ad disputationes deventum. 
Verum conatu irrito omnia. 

Sic transacti menses novem. Ad extremum, cuin 
se frustra esse viderent Jesuitae, novam conimenti frau-
dem. Homines incarceratos accusare incipiunt, blasphemiae 
in Sanctam Romanam Fidem. Nimirum, non ad mentem 
Jesuitarum loquuti fuerant — de missa ; negabant 
denique de Purgatorio, quicquam posse inveniri in Sacra 
Scriptura; indulgentiam paratam a Christo, nec acquiren-
dam pretio sed fide; merita operum bonorum nulla, 
coram Deo, quamviá ea mercede non careant; et quae 
reliqua sunt. Haec, ex principio suae Religionis, Jesuitis 
opponere, tantum valebit, ac Sanctam Fidem blasphemare. 

Judex sedebat in hac causa, Episcopus Nitriensis, 
e cujus arbitrio, bis quinquaginta plagis mulctati, e 
Comitatu, una cum Uxoribus, prolibus ejecti atque exter-
minati sunt. Bona eorum, adjudicante Comitatu, Fisco 
cedebant. Nihil actum toties intromissis supplicibus 
Libellis: Quis enim hanc rupem verbis, praeter unuin 
Deum flexerit? Quis, inquam indiderit Episcopo, hanc 
mentem ? nescienti parcere adflicto, et quaerenti laudem 
e crudelitate. 

Ilyenforma vihar kerekedett a Kis-Kunság felett is : 
Nonnullos, ex Halasiensibus, ob reformatam religionem, 
in vinculis haberi, certum est. Ingens detrimentum Rei 
Christianae, si pergant repetere animas, quas Evangélium 
conciliavit Ecclesiae. Crimen, a pontificia lue, ad Chris-



tum converti, cum multis, in Ungaria commune. Hac 
ausa igitur semel arrepta, actum erit de multis, ut et 
ipsa Ecelesia, hinc subinde nóvum capiente incrementum, 
et penes Convertitas, ipsos uteri Filios amissura, sine 
dubio quod non semel factum est. 

Annak megemlítésével, hogy a superintendentia 
Tséti .János sárospataki ex-professornak 6 aranyat („sex 
ducatorum Kremnitziensium"), az ágensnek pedig az 1758. 
évre 150 Rh. forintot adott, az 1758-dik évi jegyző-
könyv bezáródik. 

Molnár János, 
erzsébetfa lvi ref. lelkész. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A nagyvázsonyi evang. egyház 
Zsiray Lajos segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Egyházkerületi gyűlés. A tiszai evang. egyház-
kerület, a mint halljuk, szeptember hó 18—21. napjain, 
Miskolczon fogja megtartani közgyűlését. 

A koronázás 40 éves jubileuma elég szürkén, 
minden nagyobb lelkesedés és minden számbavehetőbb 
alkotás nélkül folyt le f. hó 8-án. A protestáns egyház, 
részint a jubileum napján, részint jún. 9-én emlékezett 
meg istentisztelet keretében a nagy évfordulóról. A buda-
pesti ref. egyházban, a jubileum napján, a Kálvin-téri 
templomban, a theologiai tanári kar és ifjúság részvéte-
lével tartott istentiszteleten B. Fap István theol. igazgató 
mondott alkalmi imádságot és olvasott fel alkalomszerű 
bibliai részt. Június 9-én pedig dr. Szabó Aladár lelkész 
imádkozott, majd a főgimnáziumi kar éneke után Petri 
Elek lelkész tartott alkalmi egyházi beszédet; végül 
pedig az egész közönség énekelte a Hmnuszt. 

Templomszentelés. A lugosi ref. egyház, a mely 
istentiszteleteit eddigelé a kir. főgimnázium tornacsarno-
kában tartotta, f. hó 16-án szenteli fel új templomát. 
A templomszentelésen a békésbánáti egyházmegye hiva-
talosan részt fog venni. 

A budapesti ref. egyház józsefvárosi egyházrészé-
ben, a VIII. kerületi gimnázium tornatermében (Tavasz-
mező-utcza 17. szám) a nyáron át is lesz minden vasár-
nap, délelőtt 10 órakor istentisztelet. Június 16-án, délelőtt 
10 órakor ünnepélyes istentisztelet lesz a tanév bezárása 
alkalmából, a melyen dr. Szabó Aladár lelkész prédikál, 
a Bethánia-egylet és a gyermekek kara pedig vallásos 
énekeket ád elő. 

Felségadományok. A király a jablonczai reform, 
gyülekezetnek, temploma kijavítása költségeire 200, — 
a hegyi ref. gyülekezetnek, templornépítésre 200 koronát 
adományozott. 

A Baldácsy-alapítvány 1906. évi vagyonállapotá-
ról és működéséről' terjedelmes nyomatott jelentésben 
számol be dr.'Zsigmondy Jenő, az alapítvány ideiglenes 
ügyvivője. A jelentésből kiemeljük a következő adato-
kat. Az alapítványi birtok 7732 kat. holdból áll. Értéke 
az épületekkel meghaladja az 1,236.687 koronát. Érték-
papírokban van 355.900 kor., óvadékokban 92.044 kor. 
A kezelő magyar földhitelintézeti pénztárban van 70.850 
korona, a kézi pénztárban 202 kor. 42 fill. Ezen két 
utóbbi tétel együttvéve 71.052 korona 42 fillér, mint 
tavalyról maradt pénztári maradvány szerepel. Az összes 

egyházkerületek 99.000 koronát kaptak. Ennyi van a 
f. évre is előirányozva. Összes vagyon 1,762.165 kor. 
80 fillér. Összes teher 92.044 korona. Tavalyi bevétel 
197.822 kor. 17 fillér; kiadás 27769 kor. 75 fillér volt, 
a kerületeknek szóló 99.000 koronán kívül; maradt 
71.052 kor. 42 fillér. A f. évre 146.057 kor. 55 fillér 
jövedelem s 27.888 kor. 54 fillér kiadás irányoztatott 
elő. Rendes ügyvivőnek 45 pályázó közül dr. Szabó 
József budapesti ügyvéd lett megválasztva 2400 kor. 
évi fizetéssel, 2000 kor. lakpénz és irodaátalánnyal. 
Néhai Stand Lajos, volt ügyvivő özvegye évi 1200 kor. 
kegydijat kap s négy kiskorú gyermeke számára 400 
korona neveltetési dijat engedélyeztek. Stauer Borbála 
— Baldácsy rokona — évi 200 koronányi kegydíjat 
kap élte fogytáig. 

Államsegély-kiutalványozás. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter f. hó 3-án kiutalta a 3 milliós 
újabb államsegélynek a folyó évre eső első millióját. 
Köszönettel vesszük tudomásul. Szeretnénk azonban már 
benyújtva látni az erre vonatkozó törvényjavaslatot is! 

Személyes ügyemben. Ezen a czímen ebben a 
lapban, a melyben anyaszentegyházam érdekeit igyek-
szem szolgálni, legjobb erőm és belátásom szerint, nem 
igen szoktam szólani. Vannak azonban esetek, a mikor 
személyesreputáczióm ezt szükségessé teszi. Ilyen eset az is, 
a mely közöttem és Szilágyi Sándor, a Magyar Szó „Pro-
testáns Rovat"-ának vezetője között fenforog, a hajdú-
böszörményi sajtóértekezlet és a lelkészegyesület elő-
készítő bizottságának ugyanott tartott tanácskozása kér-
désében. Szilágyi Sándor úr a M. Sz. folyó hó 11-diki 
számában, nem épen hízelgő, de már megszokott tónusban 
támadt ellenem e lap mult heti számában megjelent 
híradásomért, illetve nyilatkozatomért. Czikkének tenorja 
az, hogy ő nem követett el indiszkrécziót, hanem 
csak én fájlalom, hogy a „klerikális kultuszminiszter 
ellen rögtönzött merész beszédem" nyilvánossá lett; 
továbbá, hogy miután a lelkészegyesület előkészítő bizott-
sága tényleg „konstatálta a hamisítást" és a „jegyző-
könyvet az eredeti, tehát meghamisitatlan állapotba állította 
vissza" és így „kettőnk közül valaki nem mond igazat", 
tehát, hogy állításai igazságát bizonyítsa, be fog pörölni, 
de csupán azért, hogy megbizonyosodjunk a felől, meg-
hamisították-e azt a jegyzőkönyvet, vagy nem ? S miután 
a jegyzőkönyvnek én voltam az egyik hitelesítője, a ki 
annak némely pontjait módosítandóknak ítéltem, s Szilágyi 
S. úr, a mint mondja, „tudja a hamisító nevét is", vilá-
gos, hogy a hamisítással egyenesen engem vádol meg. 
Ennek a személyes ügynek az egyik része, a mely az 
indiszkrécziót és az én felszólalásom kiélezését illeti, 
már elintéztetett a prot. sajtó képviselőinek f. hó 11-én 
Budapesten tartott értekezletén, a hol is a felvett jegyző-
könyv tanúsága szerint, személyem és eljárásom teljesen 
sértetlenül került ki a személyes kérdés megvitatásából. 
Hátra van még a másik kérdésnek, a jegyzőkönyv-hami-
sításnak az elintézése. Ennek, miután Szilágyi S. úr 
pört kiván ellenem indítani, nem kívánok elébe vágni. 
Majd a bíróság előtt bizonyítunk. A tárgyalás elé nyu-
godt lelkiismerettel nézek, meg levén győződve a felől, 
hogy a bíróság ítéletileg fogja konstatálni az én jegyző-
könyvhitelesítő szerepemnek teljes tisztaságát. S majd 
ha itt is megnyerem a rehabilitálást, akkor kívánom én 
is megkérdezni a bíróság előtt Szilágyi Sándor úrtól, 
hogy mi jogon vádolt íreg ország-világ előtt jegyzőkönyv-
hamisítással ? Addig >edig kijelentem, hogy ebben az 
ügyben semmiféle tc rábbi nyilatkozatokra és vádakra 
nem reflektálok. Sub judice lis est; — hadd lássuk tehát 
a bíróság igazmondását. Hamar István. 



Fegyelmi vizsgálat az nntalfalvai lelkész ellen. 
Többször megemlékeztünk m r az antalfalvai, pánszláv 
érzelmű evang. gyülekezetrő' és hozzá méltó papjáról: 
Csaplovics Jánosról, a kik mindenképen meg akarják 
akadályozni a magyar nyelvű istentiszteletek behozatalát. 
Csaplovics látszólag engedelmeskedik ugyan a magyar 
istentiszteletek tartását elrendelő intézkedésnek, pánszláv 
híveivel azonban mindig meggátoltatja a magyar isten-
tiszteletek megtartását. A mint értesülünk, Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspök most fegyelmi vizsgálatot rendelt 
el Csaplovics ellen, miután súlyos gyanúokok merültek 
fel arra nézve, hogy maga Csaplovics a folyton meg-
újuló botrányok rendezője. 

Egy helyes indítvány. Varga Péter székelyi ref. 
lelkész indítványt terjesztett be a tiszántúli kerület köz-
gyűléséhez, annak kimondása iránt, hogy a fegyelmi 
bíróságok ítéletei, határozatai, végzései ne nyomassanak 
ki az egyházmegyei és a kerületi jegyzőkönyvekben. Az 
indítványt helyesnek tartjuk, mert kétségtelen, hogy a 
fegyelmi ítéleteknek, főként pedig az ítéletek indokolá-
sainak kinyomatása és minden gyülekezethez megküldése 
olyan súlyos mellékbüntetés, a mit egyházi törvénykezé-
sünk nem ismer. Miután azonban az egyházmegyei, kerü-
leti és konventi jegyzőkönyvek kell, hogy teljes képét 
mutassák, ne csak a közigazgatási, hanem a bírósági 
körben elvégzett ügyeknek is, a magunk részéről elég-
nek tartanánk csak annak kimondását, hogy az ítéletek-
ből csupán a határozatok közöltessenek, az indokolás 
azonban hagyassék el, mert nem magának a határozat-
nak a közlése, hanem az indokolás az, a melynek le-
nyomatása és közzététele tekinthető felesleges mellék-
büntetésnek. 

A lelkészek adója tárgyában a közigazgatási bíróság 
legközelebb fontos és igen szükséges döntvényt hozott. 
Kimondta nevezetesen, hogy a lelkészek az általuk élve-
zett lelkészi földek haszonélvezetéből húzott jövedelmük 
után nem tartoznak IV. osztályú kereseti adót fizetni. 
Miután e tekintetben sok lelkésznek volt már kellemet-
lensége, nagyon ideje volt, hogy egy bölcs döntvény 
szabályozza a kérdést. A döntvényt ajánljuk a gyakorló 
lelkészek figyelmébe. 

A budapesti ref. egyház köréből. A budapesti 
ref. egyház tanácsa még az év elején elhatározta, hogy 
a zuglói templomot kibővíti és a templom mellé lelkészi 
lakást építtet. Az erre vonatkozó építési tervek már be-
érkeztek s még a nyári nagy szünet előtt dönteni fog 
az egyháztanács a felett, hogy a tervek közül melyiket 
fogadja el kivitelre. — Az V—VII. kerület templomépítő-
bizottsága május 26-án tartotta meg közgyűlését. A 
gyűlésen,a központi egyház képviseletében dr. Kovácsy 
Sándor fő- és Vámossy Károly algondnok voltak jelen. 
A gyűlés melegen üdvözölte elnökét, Lánczy Leót, azután 
pedig a templomépítés ügyében folytatott akczió ered-
ményeit hallgatta meg. A templomalap mintegy 70,000 
koronára rúg. A templom helyéül a főváros pénzügyi 
bizottsága már két évvel ezelőtt az Izabella és Kemnitzer-
utcza sarkán fekvő telket hozta javaslatba, a tanács és 
a közgyűlés azonban még mindig halogatja a döntést. 
A gyűlés elhatározta, hogy a döntést megsürgeti; a 
templom felépíthetése végett pedig a híveket részletek-
ben törlesztendő adományok nyújtására hívja fel. 

Az amerikai magyar reformátusok viszálya ügyé-
ben hosszabb választ vettünk Harsányi István, bridge-
porti lelkész úrtól, a nem csatlakozott lelkészek egyiké-
től. Válaszát, hogy a dolgot jobban el ne mérgesítsük, 

nem közöljük; de főbb pontjaiban ismertetjük és meg-
tesszük reá megjegyzéseinket. Nehézményezi Harsányi I. 
úr, hogy a f. évi 22-dik számban a nem csatlakozott 
lelkészeket „nem épen tisztelendő Tisztelendő urak"-nak 
minősítettük. Erre vonatkozólag legelső sorban is azt kell 
kijelentenünk, hogy illő megrovásban csak azokat a nem 
csatlakozott lelkészeket részesítettük, a kik Bassó Bélá-
hoz hasonlóan, a hazai egyház akczióját az amerikai 
közvélemény előtt nem átallják a legsötétebb színekkel 
feltüntetni és az ellen a legelkeseredettebb harczot indí-
tották meg. Nehézményezi Harsányi I. úr, hogy közle-
ményünket csak a csatlakozott egyházak közlönyének, 
a „Heti Szemlé"-nek ingatag alapú tudósítása alapján 
írtuk meg, holott Bassó B. czikke nagy áldására vált 
a west-senecai magyarságnak, a mennyiben a rendőr-
főnököt elcsapták, magyar munkáslakásokra 50 ezer 
dollárt ajánlottak fel és az angol egyházmegye 18 ezer 
dollárt szavazott meg egy magyar ref. templom építte-
tésére. Erre vonatkozólag, a míg egyfelől megelégedéssel 
konstatáljuk a jó eredményt, viszont ki kell jelentenünk, 
hogy Bassó Béla czikkét szószerinti, angol szövegében 
ismerjük és ismerve, ma sem mondhatunk szerzője eljárása 
felől egyebet, mint a mit már mondottunk. Válasza 
további részében Harsányi I. úr a csatlakozási akczió 
természetével foglalkozik, fentartatván az általunk inkri-
minált állítást, hogy a hazai egyház eljárása „sem nem 
erkölcsös, sem nem hazafias", mert gyűlölködést szit, 
alattomban törvénytelen lépésre kívánja csábítani az 
amerikai magyar ref. lelkészeket és maga ellen zúdítja 
az egész amerikai protestáns közvéleményt; azután pedig 
százezreket pocsékol el a messze idegenben, míg itthon 
még a természetes és jogos igényeket sem elégíti ki. 
Ezekre vonatkozólag azt kell megjegyeznünk, hogy ha 
vannak is tévedések az akczió megindításában és veze-
tésében, de azt a súlyos vádat, hogy az sem nem erköl-
csös, sem nem hazafias, nincs joga kimondani, pláne 
az amerikai közvélemény előtt hirdetni, egyetlenegy 
magyar református embernek sem, legkevésbbé pedig 
egy ref. lelkésznek. Nem titkoltuk soha, hogy az akczió 
megindítása mikéntjével és annak vezetésével nem vol-
tunk és nem vagyunk mindenben megelégedve; de azt, 
hogy az nem volna sem erkölcsös, sem hazafias, nem-
csak hogy nem írhatjuk alá, hanem az ilyen állítást és 
annak az amerikai közvélemény előtt való hirdetését 
olyannak minősítjük, a mely megvonja rokonérzésünket 
a nem csatlakozott lelkészek iránt. Harsányi I. ama 
kijelentését, hogy ez a kényes ügy a Presbiterian Alli-
ance elé fog kerülni, a mi a magyar ref. egyháznak az 
Allianceból való kizáratását, végeredményében pedig a 
csatlakozott magyar ref. lelkészeknek Amerikából való 
kizáratását vonhatja maga után, a legnagyobb sajnálattal 
vesszük tudomásul. Ezek voltak azok a komoly aggodalmak, 
a melyeknek már az ügy előbbi tárgyalása alkalmával mi 
is kifejezést adtunk, ismerve azt az egyházi és nemzeti 
közvéleményt, a mely Amerikában az ilyen kérdésekben 
elemi erővel szokott megnyilatkozni. Mi úgy látjuk, hogy 
itt peccatur intra et extra inuros. Azért a legmélyebb 
tisztelettel arra kérjük az amerikai ügyeket vezető kon-
venti elnökséget, hogy ebben a dologban ne induljon el 
egyoldalú informácziók után, hanem valamely bizalmas 
értekezlet alakjában adjon módot és alkalmat arra, hogy 
olyanok, a kik tisztában vannak a dolgokkal, elmondhas-
sák véleményüket és ezt a nagyon fontos, de nagyon 
kényes ügyet helyes mederbe terelni segítsenek. 

o——i 



I S K 0 L A. 
Horvát-Szlavonországi magyar iskoláink vesze-

delme. A, magyar koaliczióval való jó viszony vérszemet 
adott a horvát testvéreknek. Követelőznek minden téren, 
mintha Horvát-Szlavonország nem is a magyar birodalom 
része, hanem független állam volna. S míg a leghatáro-
zottabban követelik a horvát nyelv és nemzet jogait, 
addig legczéltndatosabban törekesznek a magyar nyelv-
nek és a magyar állam jogainak minden téren való ki-
szorítására. A magyar nyelvű iskoláknak eddig is keserves 
sorsuk volt közöttük s csak olyan megszorítások mellett 
állhattak fenn, a melyek miatt a mi kedves nemzetisé-
geink a világot tele sírták volna fájdalmukkal; most 
pedig egyenesen a leghevesebb harczot indították ellenök 
és az azokat támogató Julián-egyesület ellen, úgy anyira, 
hogy a Julián-egyesület által fentartott iskolák tanítói 
már aggódva tekintenek a jövőjük elé. Gróf Széchenyi 
Béla, az egyesület elnöke megnyugtató körlevelet intézett 
ugyan hozzájuk; de nem körlevélre van itt szükség, 
hanem a horvát erőszakoskodásnak kormányhatósági 
visszautasítására és a magyar nyelv jogainak biztosítására ! 

A kultúra terjesztése érdekében Apponyi kultusz-
miniszter legközelebb két fontos rendeletet bocsátott ki. 
Az egyik az iskolán kiviili tanítás rendezéséről, a másik 
a vidéki városokban emelendő Közművelődési Házak 
felállításáról szól. Az elsőre nézve az orsz. közokt. tanács-
nak, a másikra nézve a múzeumok és könyvtárak orsz. 
felügyelő-bizottságának a javaslatait kéri be a miniszter. 
Az iskolán kiviili tanítást az állam és a közhatóságok 
anyagi támogatása mellett szélesebb körűvé, de másfelől 
egységesebb szervezetűvé óhajtja tenni a miniszter; — 
a Közművelődési Házakban pedig olyan intézményeket 
kiván létesíteni, a melyekben felolvasó-terem, dolgozó, 
előadó, kísérletező szoba, könyvtár és műterem szolgálja 
a kultura ügyét. A miniszter intenczióit elismeréssel 
fogadjuk; de elengedhetetlennek tartjuk, hogy ezek a 
szervezendő, illetve újonnan létesítendő intézmények a 
magyar kultúrának, a magyar nemzeti szellemnek legye-
nek a hirdetői és terjesztői, ne pedig annak a hazafiatlan, 
nemzetközi tudománynak és kulturának, a melynek kép-
viselőit láttuk eddigelé leginkább buzgólkodni a szabad 
tanulás érdekében. 

Határozatok a fizetéskiegészítés és rendezés 
ügyében. Az Országos Református Tanáregyesület Kolozs-
várt f. évi május 23-án tartott közgyűlése a tanári fizetés-
kiegészítés és rendezés ügyében a következő határo-
zatokat hozta: „Közgyűlésünk megbízza a központi 
igazgatóságot, hogy küldöttség útján nyújtson be feliratot 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, a melyben 
egyesületünk nevében kérje fel a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter urat annak elrendelésére, hogy: 1. a ref. 
középiskolák tanáradnak személyi pótléka minden egyes 
félévre azon az alapon állapíttassék meg, a melyen az az 
.1906. év II. fel jre vonatkozólag megállapíttatott; t. i. a 
VIII. és IX. fizetési osztály egyenlő létszámának fen-
tartása mellett, félévenkint mindenki lépjen elő a követ-
kező magasabb fizetésbe, a ki beszámítható szolgálata 
kezdetétől számítva a félév első napján a 4, 8, 12, 17 
vágy 22 szolgálati évet betöltötte; hasonlóképen az 
igazgatókra nézve is az előlépésiiket meghatározó idő 
igazgatói szolgálatuk kezdetétől számíttassék; 2. a ref. 
tanárok státusában tekintessék beszámítható szolgálati 
időnek a református gimnáziumainkban eltöltött szolgálati 
időn kiviil a gimnáziumokkal egyenlő rangú tanintézetek-
ben és általán a nem ref. középiskolákban eltöltött 

rendes tanári szolgálat is; 3. a beszámítható szolgálat 
kezdete mindenkire nézve a rendes tanári szolgálat meg-
kezdésének az időpontja legyen és egyenlő kezdetű 
szolgálat esetében az oklevél kelte vagy más mellékkörül-
mény csak a sorrendre nézve tekintessék <iöntőnek. 
Egyúttal kéressék fel a közoktatásügyi kormány, hogy 
azokat az elveket és módozatokat, a melyek a felekezeti 
középiskolai tanárság fizetésének kiegészítésére vonatkozó 
szabályzatban és a személyi pótlékok első megállapításá-
ban kifejezésre jutottak, foglaltassa törvényjavaslatba s 
tanáraink fizetésének állami kiegészítését minden időre 
törvényben biztosíttassa. Végül fejeztessék ki a feliratban 
tanáregyesületünk azon óhajtása és kérelme, hogy a 
mennyiben az állami középiskolák tanárainak fizetése 
újabb törvénnyel fog rendeztetni, ez a rendezés tisztán 
a szolgálati idő alapján, az eddki fizetési osztályok 
mellőzésével történjék és ugyanakkor a felekezeti közép-
iskolák tanárainak fizetése is szintén törvényhozás útján, 
ugyanazon elvek alapján és ugyanazon mérték szerint 
rendeztessék, mint az állami tanároké". Közli: S. Szabó 
József, az Orsz. Ref. Tanáregyesület főjegyzője. 

A tanárok és tanítók önkéntesi évének beszámí-
tása tárgyában a kultuszminiszter egy intézvényt bocsáj-
tott ki, a mely szerint az 1894. XXVII. t.-cz. hatálya alatt 
álló tanárok és tanítóknak szabadságolás nélkül eltöltött 
önkéntesi katonai szolgálata sem a nyugdíjba be nem 
számitható, sem igazolt szabadságnak nem tekinthető. 
Méltányosnak jelzi azonban a miniszteri intézvény, hogy 
az illetékes tanügyi hatóságok szabadságolják tanáraikat 
és tanítóikat önkéntesi szolgálatuk idejére. 

A debreczeni kollégium új vezetői. A kollé 
giumi igazgató tanács a jövő iskolai évre a kollégium 
igazgatójává Eröss Lajos tlieol. akadémiai tanárt válasz-
totta meg. — A jogi kar dékánja dr. Kovács Gábor, a 
theologiai karó Csiky Lajos lesz. 

A pozsonyi evang. theol. akadémia nagybizottsága 
az intézet igazgatójává, három évi mandátummal, újból 
dr. Masznyilc Endrét választotta meg. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 17. és 
18. napjain fognak megtartatni az évzáró osztály vizsgá-
latok s a második napon fog megtörténni az iskolai év 
ünnepélyes bezárása. 

Lelkészképesíiö vizsgálatok, A sárospataki ref. 
theol. akadémián f. hó 22-én fognak megkezdődni a lelkész-
képesítő vizsgálatok. F. hó 22-én lesznek az Írásbeli 
vizsgálatok; a szóbeli vizsgálatok pedig 24-én veszik 
kezdetüket. — A budapesti ref. theol. akadémiá i, ha a 
közgyűlés megadja a felhatalmazást, a káplánszükségre 
való tekintetből, rendkivülileg első vizsgálatra bocsát-
tatnak a IV. évet végzett növendékek. A vizsgálat napját 
a f. hó 19-re összehívott közgyűlés fogja megállapítani. 

A nagykörösi ref. tanítóképezdében a szóbeli 
képesítő vizsgálatok június 24. és következő napjaira 
tűzettek ki. 

40,(HM) koronás alapítvány. Május hó 26-án ünne-
pelte Debreczen városa Thaly Kálmánt, a ki 25 év óta 
képviseli az országgyűlésen a város első kerületét. 
Thalyt 25-én fényes fogadtatásban részesítették ; 26-án 
díszközgyűlés volt, mélyen dr. Nagy Zsigmond főiskolai 
tanár tartott üdvözlő beszédet. Thaly meghatva vála-
szolt. A város maradandó emléket is állított neki. Nevére 
egy Thaly alapítványt létesített. Az alapítványi vagyon 
40,000 kor. készpénzből ál, a melyet az egyetem fel-
állításakor fog Debreczen sz. kir. város az egyetemi alapom 



kezelőségének kifizetni. A 40,000 kor. alapítványi tő-
kének 5 százalékos kamatát azonban már 1908. évi 
költségvetésébe s azontúl folytatólag minden évi költ-
ségvetésébe teherként felveszi s az egyetem felállításáig 
tőkésíti oly módon, hogy a 40,000 kor. évi 5 százalék 
kamatainak megfelelő 2000 koronát, Thaly Kálmán 
ösztöndíj alapítvány czínien takarékpénztárba helyez el 
s ott kamatoztat az egyetem felállításáig, amikor az így 
összegyűlt összeg c 40,000 k. mostani alapítványi tőké-
hez csatolandó. Az alspítványi tőke kamataiból a hittan, 
jogi, bölcseleti és orvostani szakokra az egyetemi év 
végén évenként két-két ösztöndíj adandó ki és pedig 
egy 300 és egy 200 koronás ösztöndíj. Általános feltétele 
az ösztöndíj elnyerhetésének a kifogástalan erkölcsi 
magaviselet. (Debr. Pr. L.) 

Tanulmányi versenyek. Az Országos Középiskolai 
Tanáregyesület szeptember közepén Budapesten és Kolozs-
várott, a magyar és latin nyelvi és irodalmi tanulmányok 
köréből, az idén érettségi vizsgálatot tett tanulók közt 
versenyt rendez. A tételeket a középiskolai anyag köré-
ből veszik. A kidolgozásra hat órát engednek. Szótáron 
kivül más segítőeszközt használni nem szabad. A dolgo-
zatokat a bizottság átveszi, megbírálja s a két-két leg-
jobb dolgozat készítője jutalmat kap. Az első díj száz, 
a második díj ötven korona, aranyban. A versenyre szep-
tember 8-ig lehet az egyesület főtitkáránál (Eszterházy-
utcza 14— 16.) jelentkezni. A jelentkezés levélben történik. 

Törvényszentesítés. A király a legutóbb alkotott 
népiskolai törvényjavaslatokat szentesítette. 

EGYESÜLET. 
A székesfehérvári ref. jótékony nőegylet a mult 

évben töltötte be fennállása huszadik esztendejét. Ebből 
az alkalomból az egyesület évkönyve érdekesen foglalja 
össze működése 20 éves eredményét. Igen figyelemre 
méltó s mind az egyesület kebelében levő jó békesség-
nek, mind pedig a hitbuzgóságnak szép jele az, hogy 
az egyesületnek, megalakulása óta mindig ugyanaz az 
elnöke: Molnár Béláné, szül. Kenessey Sarolta úrnő, a 
ki egyházias buzgóságú férjével igen sokat tesz a szegény 
gyermekekért és a gyülekezet intelligens hölgytagjai 
összetartása és buzdítása érdekében. A nőegyesület tit-
kára Miklós Géza lelkész, a ki szintén egyike a leg-
buzgóbb lelkipásztoroknak. A nőegyesület, 20 éves fenn-
állása alatt 16,419 korona 87 fillért fordított szegény 
gyermekek felruházására, s ha ezt az összeget átlagos 
számítással felosztjuk, ez idő alatt legalább is 1180 
szegény gyermek részesült az egyesület jótéteményében. 
A bőkezű áldozatkészség mellett is gyűjtött az egyesület 
6945 korona 91 fillér tőkét és 1200 korona értékű érték-
papírt. Az egyesület tagjainak száma 227. A mult évben 
kegyadományokból 382 kor. 82 fill., kamatjövedelemből 
323 kor. 6 fill., tagdíjakból 908 korona folyt be. Szegény 
gyermekek felruházására 1095 korona 58 fillért fordítottak. 
Az egyesület 20 éves munkálkodása világos bizonysága 
annak, hogy keresztyéni szeretet és buzgóság mellett 
csekély erővel is sokra lehet menni és sok jót lehet 
cselekedni. Tartsa meg az Isten a nemes munkát kifejtett 

egyesületet továbbra is s árassza áldását buzgólkodá-
sára és hűséges vezetőire! 

A hódmezővásárhelyi jótékony ref. nőegylet, a 
mint a hozzánk beküldött évi jelentés mutatja, a mult 
évben is szép és nemes munkát végzett a gyülekezetben. 
Az egyesület, a melynek összesen 274 tagja van, a 
város nagy terjedelmére való tekintettel öt osztályra 
oszlik, külön-külön tiszti karral, de központi választmány 
vezetése alatt. A tagok az „Otthon"-ban hetenként egy-
szer gyűlnek össze és ott varrogatnak ruhákat a szegény 
gyermekek részére. Ezekkel ruhákkal karácsony előtt 
27 gyermeket ruháztak fa . A szegény gyermekeken 
kivül kiterjesztik jótékonyságukat a szegényekre, a kik 
közül 80-at részesítettek a téli hónapokban havi 3—3 
korona segélyben ; továbbá a szegény betegágyas asszo-
nyokra és a romániai illetőségű székely fiúknak a hely-
beli ref. főgimnáziumban nevelésére. Ily irányú jótékony 
munkájára az egyesület a mult évben összesen 924 kor. 
24 fillért fordított. Az egyesület vagyona 14,919 korona 
16 fillér, a mely az 1905. évi állapottal szemben 1058 
korona 96 fillér szaporodást mutat. A helybeli reform, 
egyház védnöksége alatt álló egyesület tiszteletbeli 
elnöke Pap Imre reform, lelkész, elnökei : dr. Endrey 
Gyuláné és Bányai Sándor. 

A Magyar Ev. Prot. Kelmissziói Egylet Hajdú-
böszörményben, a Bocskay-ünnepélyek és a M. P. I. 
Társaság vándorgyűlése alkalmával, f. hó 2-án délután 
igen szép és — hisszük — a jövőre áldásosán kiható 
összejövetelt és utána közgyűlést tartott, Az összejövetel 
ének és ima után dr. Szabó Aladár budapesti reform, 
lelkész bibliamagyarázatával kezdődött, a mely az irgalmas 
szamaritánus példázata nyomán erőteljesen mutatott fel 
néhány olyan fundamentális elvet, a melynek elfogadása 
nélkül egyházi munka igazán, komolyan és eredményesen 
nem folyhat. Utána Takaró Géza rákospalotai ref. lelkész 
olvasta fel Rómában, a vasárnapi iskolák mult hó utóbbi 
felében tartott világkongresszusa alkalmával szerzett 
tapasztalatait. A felolvasás remélhetőleg többekben ébresz-
tett érdeklődést a vasárnapi iskolai mozgalom iránt. 
Kónya Gábor, a magyar ev. ifj. egyletek utazó titkára 
az ev. ifj. egyletek szükségességére hívta fel a jelen-
levők figyelmét. Végül Gergely Antal mezőtúri reform, 
lelkész mondott buzdító beszédet, serkentvén a prot. 
lelkipásztorokat öntudatos és czéltudatos munkára, mely-
ben nem aprólékos dolgok felett vitázunk, hanem test-
véries egyetértéssel fogunk kezet prot. egyházunk régen 
vérző sebeinek kötözgetésére és gyógyitgatására. Ének 
és B. Pap István budapesti ref. theol. tanár imája után 
az összejövetel véget ért. A gyűlés, bár sokszor nagyon 
vegyes érzelmek között, de mégis mindvégig szokatlan 
élénk hangulatban folyt le. Sőt többről is számot adhat-
nánk, mint hangulatról. Jelek vannak arra, hogy ez a 
gyűlés egy mozgalmas és áldásos időszakot nyitott meg 
a M. P. Belmissziói Egylet életében. Vajha a jelek jól 
prófétálnának ! (—ó —a.) 



P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t 

A felsőbaranyai reform, egyházmegyébe kebelezett 
tésenfai ref. egyház lelkész-tanítói állására, pályázat hir-
dettetik. 

Ez állás a dunamelléki ref. egyházkerület 1896. 
októberi közgyűlésének 126'. sz. végzése által IV. osz-
tályúnak soroztatott s a lelkészi fizetés a vallás- és 
közokt. miniszter által 1600 koronáig 1035 korona 44 
fillérrel kiegészittetett. 

A megválasztandó lelkész-tanító állását a választás 
jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalni köteles s a 
mennyiben tanítói oklevéllel nem bírna, egy év alatt azt 
megszerezni tartozik. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények Dányi 
Gábor felsőbaranyai ref. espereshez Kiscsányba, u p. 
Oszró, Baranyamegye, 1907. július 14-ig küldendők. 

Kunszentmiklós, 1907. június 10. 

Baksay Sándor, püspök. 

P á l y á z a t . 

A karczagi ref. főgimn. fentartó testülete ezennel 
pályázatot hirdet egy helyettes tanári székre. 

Pályázhatnak oly protestáns vallású tanárok és 
tanárjelöltek, kiknek szakja német-latin vagy német-
magyar. 

Az állás javadalma 1600 korona, óvnegyedenkint 
előre fizetve. 

Az állás 1907. szeptember 1-én foglalandó el. 
A kellően felszerelt kérvények 1907. július 10-ig 

nyújtandók be a gimn. igazgatóságánál, az egyháztanács-
hoz czímezve. 

Karczag, 1907. június 10. 
Pap Elek, 

ig. tanácsi elnök. 

Pályázat rajztanári allásra. 
A kecskeméti áll. seg. ref. főgimnázium fentartó 

testülete pályázatot hirdet az újonnan szervezett szabad-
kézi-rajz, rajzoló-geometria és szépírási tanszékre, melyre 
a kinevezés joga az államszerződés értelmében a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat illeti meg. 

Pályázhatnak reform, vallású, okleveles középiskolai 
rajztanárok. Az intézr. jelenlegi viszonyai mellett a meg-
választandó tanár köteles leend pár órában földrajzot, 
esetleg természetrajzot is tanítani az alsó osztályokban. 

A tanszék javadalma: 2400 kor. törzsfizetés, 480 
kor. lakáspénz, 5 ízben 200—200 kor. korpótlék és 
jogosultság arra, hogy a kinevezendő rendes tanár, szol-
gálata arányában, a főgimnáziumnál rendszeresített 2600, 
2800 és 3200 kor. törzsfizetéssel és a két utóbbi eset-
ben 600 kor. lakásbérrel javadalmazott fokozatba elő-
lépjen, továbbá a megfelelő állami fizetéskiegészités. 

A fokozatba lépésnél ezen intézetnél eltöltött rendes 
és helyettes szolgálati évek egészben, más protestáns 
iskolában eltöltött rendes szolgálati évek 3/4 részben, a 
más jellegű, nevezetesen állami, községi vagy más fele-
kezeti iskolában eltöltött rendes szolgálati évek fele-
részben, a korpótlék folyósításánál pedig bármely hazai 

középiskolában rendes tanári minőségben eltöltött évek 
teljesen beszámíttatnak 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék helyettes 
tanárral töltetik be, kinek évi javadalma 1600 korona 
leend. 

A megválasztandó, illetve a kinevezendő rendes 
tanár az országos tanári nyugdíj-intézetnek jogosított 
és kötelezett tagja, de a fentartó-testület járulékának 
40 %'át; maga tartozik fizetni. 

A kellőleg felszerelt, t. i. születési, képesítési, eddigi 
tanulmányt és szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és 
egészségi állapotot feltüntető okmányokkal ellátott folya-
modványok, a nagymélt. vallás- és közokt. miniszter úrhoz 
intézve, bezárólag július hó 15-ik napjáig az alulírotthoz 
küldendő be. , 

A kinevezett tanár állását 1907 szeptember 1-én 
köteles elfoglalni. 

Kecskeméten, 1907. június hó 8-án. 

Katona Mihály, 
ref. fögirnn. igazgató. 

Pályázat tornatanítói allásra. 
A pozsonyi ág. h. evang. áll. segélyezett liczeum-

ban megüresedett tornatanítói állásra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A megválasztandó tornatanitó kötelessége a liczeum 
összes osztályaiban (heti 18 óráig) a tornát, az állami 
tanterv és utasítások szerint tanítani. 

A rendes tornatanító javadalmazása 2000 korona 
évi fizetés, a más intézetekben rendes tornatanítói minő-
ségben töltött szolgálati éveknek számbavételével öt, 
egyenként 200 koronás ötödéves korpótlék és 490 kor. 
lakbér, valamint a nm. minisztérium által megállapítandó 
személyi pótlék. Ha a rendszeres vívásban is képes ok-
tatást adni, mellékjövedelemre számíthat. A helyettes 
tornatanító fizetése 1200 kor. és 400 kor. lakbér. 

A megválasztott rendes tornatanító jogos és köteles 
tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek. 

Pályázók a pozsonyi ág. h. ev. egyházközség köz-
gyűléséhez czímzettfolyamodványaikat,melyekhez kereszt-
levelet, végzett tanulmányaikat, tornatanítói képesítésüket, 
valamint hadkötelezettségi viszonyukat igazoló hiteles 
okmányokat mellékelni tartoznak, f. évi június hó 25-éig 
a pozsonyi ág. h. ev. liczeum igazgatóságához nyújtsák be. 

Ezen állásra ág. h. ev. és ev. ref. vallású képesí-
tett tornatanítók pályázhatnak és a megválasztott állását 
f. évi szept. 1-én tartozik elfoglalni. 

Pozsony, 1907. évi június 2 án. 

Dr. Dobrovits Mátyás, 
kir. tanácsos, egyház- és iskolai felügyelő. 

KÜLÖJNFELEK. 
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország 

legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 



A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

S a l v a t o r - f o r r á s 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvényné l , a c zukorbe tegségné l , az 

e m é s z t é s i és l é l e g z é s i szervek hurutjainál . 
Szln i/f- J.i/fóc.zi Sulviitorfon-fis-vállalat Jitid'ipest, V., JtudolJ'riikpart 8. 

forrás 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szerulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepwl-ut 82. 

„ rv. , Muzeum-körut 27. „ VU., Király utcza 82. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u, .14 

Látványosságszámba megy az a dús óra- és ékszer-
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Felelős sze rkesz tő : Hamar István. 

SZT. LUKÁGS-FÜRDO 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÍÍRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
T é l i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet , gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú x - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, e l látás felől kimerítő 

- = = prospektust küld ingyen a = 

Szt-Lukács-fiirdö igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz.^— Hathatós szomjcsil lapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-
" mórra. 

Kívánatra telítésnélkttll töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza II b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékcngedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

NY1LTTÉR* 

Taní tók , j e g y z ő k , h ivata lnokok v i d é k e n s z é p ^ ^ 
me l l ékkerese t re (nem rész le t , s e m biz tos í tás ) f t y 

j t j* j* t ehe tnek szert . & j* j* j*. fó/ 
faj Leve le t „A 24" alatt GOLDBERGER hirdetés i 
&Z iroda, B U D A P E S T , Vácz i -u tcza 20. továbbí t . 
p l 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 
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jótállás mellett! 

Pontos 
l e g j o b b 

Egyházi 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletf izetésre i s ! 

javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
m ü ó r á s és é k s z e r é s z , az ev. re f , e g y h á z a k s z á l l í t ó j a , 

B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t - K ö r ű t 2 9 . 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
árak! 
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legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - ó s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

A legjotob 

kályhákat é s k a n d a l l ó k a t 
szállít 'jm^jÜMf császáirl és ic i rá ly i 

udvari szá l l í tó H B I M I I . 
í ; M t l f » p e s t , T l i o n e t - u c i v a r . 

K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , csa ládi h á -
y.ak, i sko lák , i rodák s tb . részére. T ö b b 
m i n t 100 ,000 van be lő l e haszná la tban 

V a l ó d i 
c s a k e z z e 

a v é d ö -
jegygyeJ. 

M E I D I N G E R - O F E N 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a j a Í O . 

Orgonaépítési műintézet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett os. és kir. udvari orgonagyéra 

liudapest, YII., Garay-utcza 48. 
«R' es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemesr 
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h n i - m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palota ( B u d a p e s t mellett) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 188$. évi kiállításon «Nagy díszoklevél, és 
«Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitöntetve, azon-

kívül számtalan ki tönts tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid manka és jutányos árak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Arjegyzéh és részletes tervezet Jetvánatra 

díjmentesen MlldetiJe. 



fl világhírű fleol-harmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképvise lő je : 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészí tője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhaszná la t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő 

Kémiai műszerek 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-
szerzési forrása 

Erdély és Szabó tanszerkészítö intézete = 
Budapest, VII., Károly-körút 3,1. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

Ajánlások: A nm. vallás- é3 közoktatásügyi miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

K A L L A I M O T O R T E L E P E 
Budapest, VI., Nagymező-utcza 43. 

A valódi Kállai-féle „ G L Ó R I A " mo-
torok c s a k i s m o t o r t e l e p ü n k ö n = 

B u d a p e s t , VI. N a g y m e z ő u .43 . 
szó i alatt l é teznek. 

T e s s é k a p o n t o s c z í m r e ü g y e l n i ! 

ajánl ja a legmegbízhatóbb 
és legegyszerűbb kezelésű 
villamos „ G L Ó R I A " b e n -
z i n m o t o r a i t é s b e n z i n -
m o t o r o s c s é p l ő k é s z l e -
teit 3-5 évi részletfiz* tésre 

A ki tehát valódi Kállai „Gló-
ria" inoto' t ai'ar "enni, 
forduljon biznlom mai ezen 

•e l jes j ó t á l l á s k i t ű n ő csép lésér t . >» ^ ' ő c z é g h e z . ^ ^ ^ " -

H a s z n á l t gözcséplő-lxészle-tels: cserébe ls -vétet -
= = = = = nek . — Tessék árlapot ké rn i . = = = = = 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszerqyár, 

STOWASSER J. 
c s . é s k i r . u d v . h a n g s z e r g y á r o s 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója 
Budapest, II. kerület, Lánczhíd-utcza 5. szám. 
Ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minő-

ségű vonós-, húros-, fúvó- és ütőhangszereit. 
Speczialista : húros, vonós, fúvóhangszerek készítésében és 

javításában. 
H a n g f o k o z ó - g e r e n d a I mely által bár-
mely hegedű, gordonka, melybe az illesztetik, 
sokkal jobb, erősebb és lágyabb hangot nyer. 
Biztos siker. Kezesség minden egyes hangszer-
nél. Hegedűbe hangfokozó-gerenda javítással 
4 frt. Régi mesterhegedük vétele és eladása. 
L e g n a g y o b b g y á r és r a k t á r . Saját 
találmányú (Rákóczi) tárogató; általánosan 
elismert legjobb, mely tökéletes solohang-
szerré általam konstruáltatott . Iskolával 30 

forinttól fel jebb. 
O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . A gyönyörű 
hang, melyet a világhírű legjobb gyártmá-
nyú amerikai rendszernek elmés szerkezete 
elővarázsol, önmagának zeng dicséretet. — 

65 forinttól minden árban kapható. 
Az összes hangszerek javítása különleges szakszerű 
pontossággal, jutányos árban; kezesség minden egyes 
hangszernél. — Árjegyzék minden egyes hangszerről 
ktllön, kívánatra bérmentve küldetik. — Kivitel 

ban és kicsinyben. 
nagy-

^áfA .ájfo* ^J-A afaa 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 

Vetítő készüléken 
vetíti {épek 

a l e g n a g y o b b választékban é s 
legKitúnőbb Kivitelben Kaphatók 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

l o s c i i l 

HORNYÁNSZKY VIKTOR c s . ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 8 . 8 8 1 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak: 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . M kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Njuíczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz . , 
a h o v á a kéziratok, e lőf izetés i c s hirdetési Jíjak stb. 

intezendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Iles rom catholicae. Hamar István. — Tárcza : Az ágostai hitvallás és az Apologia keletkezés. 
Dr. Szlávik Mátyás. — K ö n y v i s m e r t e t é s . Garzó Gyula. — B e l f ö l d : Zenészeti kongresszus Pécsen. I f j . Györe Dániel. 
— A dunamelléki református egyházkerület közgyűlése. Tudósító. — K ü l f ö l d : Angol egyházi szemle. P. — Récjiség. 
Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület tör ténetéhez. Molnár János. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — 
E g y e s ü l e t . — G y ó s z r o v a t . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Res rom. eatholieae. 
— Válasz egy szerkesztői üzenetre. — 

A folyó évi 23-dik számban, beszámolván a 
hajdúböszörményi ünnepélyeken szerzett benyomá-
saimról, örömömet fejeztem ki a felett, hogy sze-
meink kezdenek immár felnyílni, és pedig két irány-
ban ; nevezetesen, hogy kezdjük már belátni, hogy 
az evangeliom életadó erejét ki kell vinnünk a 
templom falai közül az életbe is, másfelől pedig, 
hogy látjuk immár azokat a veszedelmeket, a 
melyek bennünket kívülről az uftramontán reakezió 
részéről fenyegetnek. 

E beszámolómra szerkesztői üzenetben reflek-
tál a „Religio" cz. tudományos és irodalmi r. 
kath. folyóirat szerkesztője, dr. Dudek János, buda-
pesti egyetemi tanár. Az első benyomásra nézvi 
elismerőleg nyilatkozik s „valóban helyes beszéd"-
nek minősíti azt, hogy az igazi lelkipásztor a 
puszta templomi szolgálattal még nem töltötte be 
tisztét teljesen. A mi azonban az ultramontán 
reakczióval szemben való tisztább látást illeti, itt 
már elevent látszik érinteni a konstatálás és a 
Religio tudós szerkesztője már úgy cselekszik, 
mint az a bizonyos Bodóné, a ki mindig mást 
beszélt, mikor a bor árát kérték rajta. í r ja ugyanis 
a következőket: „Hát az ultramontanizmus, mely 
önökkel egyáltalán nem törődik, nem ártja magát 
dolgaikba, vagy a szocziáldemokrácziával szövet-
kezett zsidóság fenyegeti-e önöket is, mint azokat 
is, a kiknek becses a kereszténység? Ha még 
Hamar is ezt nevezi a protestánsoknál tisztán 

látásnak, akkor mit várjunk a szűk látókörű falusi 
presbiterektől ? Ez íme a kereszténység baja, 
hogy egymás ellen küzd; azért erős az anti-
szocziális ellenfél." 

A Religio tudós szerkesztője e nyilatkozatá-
ban őszintén beismeri, hogy ultramontanizmus tény-
leg van; csupán azt nem hajlandó elismerni, hogy 
az velünk, protestánsokkal egyáltalán törődnék vagy 
magát dolgainkba avatná. Az én világos látásom 
tehát, szerinte, csupán rémlátás, merő káprázat. 

Próbáljunk tehát meggyőződni a valóságról. 
Fűzzünk kart karba s tegyünk egy kis sétát egy-
házpolitikai életünk hímes mezején, hogy lássuk, 
vájjon az ultramontanizmus csak a saját határáig 
ereszti e sarlóit, vagy pedig belevág a mi veté-
seinkbe is? Előre jelzem, hogy e sétánk és szem-
lélődésünk közben nem kivánom meglátni most 
azokat a belesarlózásokat, a melyeket a vallás-
erkölcsi élet belső határában követ el az ultra-
montanizmus, s a melyeket másként „lélekhalá-
szás"-nak szoktunk nevezni. Nem kivánok ezekről 
szólani, mert hogy ilyen belesarlózások tényleg és 
nagy számban előfordulhatnak, annak legnagyobb 
részben csak a mi éberségünk hiánya az oka, s 
ezeknek nem volna nehéz ellenállani, ha a vallás-
erkölcsi életet intenzívebbé s a hithűséget öntuda-
tosabbá tennénk. 

Olyan tényekre kivánok tehát csak rámutatni, 
a melyek nem a mi mulasztásainkra, hanem az 
utóbbi időben igen bátorrá lett ultramontán reakezhó 
törekvéseire vezethetők vissza. A míg pedig barát-
ságos sétánkat megtesszük a Religio tudós szer-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fönagy-féle Dustless'-szel portalanítanak 
a t ü d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó c?ég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
O v a l t o d j u u k u t d i i z a t o h t ó l . U t a s í t á s o k i i i g ^ y e n . 



kesztőjével, olvasóink legyenek szívesek bennünket azt hangoztatják, hogy váltassanak meg azok az 
nyomon kisérni, hogy szemlélődésünk tanulságait állam által, s ezen a réven az állam olyan óriási 
azonnal elvonhassák. müveit területhez jutna, a melynek parczellázása 

Tekintsünk be legelső sorban a kultuszminisz- által a toldéhes paraszt-szoczializnius száját be-
teriumba. Ha itt kérdezősködünk a protestáns tömhetné. Szépnek, nagylelkűnek, hazafiasnak lát-
iigyosztály felől, azt a feleletet fogjuk kapni, hogy szik ez az ajánlat; de Ön, szerkesztő úr, talán 
ilyen nincs. Ha azonban a r . kath. ügyosztályt még sem tart bennünket annyira ostobáknak, hogy 
keressük, ezt már megtaláljuk, mert ez van. S ha itt a tarka köntös alól kilógó lólábat meg ne 
egy kissé itt időzünk s figyelemmel kisérjük a látnánk. Ez az ajánlat nem egyéb, mint ügyes, 
dolgok menetét, látni fogjuk, hogy ez az ügyosz- ravasz ultramontán sakkhúzás, a végre, hogy a 
tály tulajdonképen nem egyéb,, mint a berezeg- r. kath. egyházi vagyon, állami eredetű részével 
primási iroda expoziturája, a mennyiben semmiféle, együtt, még biztosabban az Önök kezébe kerüljön, 
csak valamelyes fontossággal bíró ügy sem intéz- feltétlen rendelkezéssel, mint az autonomia útján, 
tetik el a nélkül, hogy a herczegprimási irodával Hiszen, ha ezt önök keresztül tudják vinni, gaz-
ne konferálnák meg. Sőt nem mondunk nagyot, dagabbak lesznek a magyar államnál, mert az 
ha egyenesen azt állítjuk, hogy a r. kath. egyház szegény tele van adóssággal, önök pedig teljesen 
legfontosabb ügyeire vonatkozó törvényjavaslat- és tehermentes vagyon birtokába jutnának s egyebet 
intézkedés-tervezetek nem annyira a kultuszminisz- sem kellene tenniök, mint lenyírogatni a sok száz 
teriumban, mint inkább a herczegprimási irodában milliót érő, biztos államkötvények szelvényeit! 
készülnek el. Itt tehát a r. kath. egyháznak egy Vájjon nem így van-e szerkesztő ú r? ! 
olyan prepotens helyzetével van dolgunk, a mely, Haladjunk még tovább. A jelenlegi kultusz-
ba egyenesen nem vág is bele a mi rendünkbe, miniszter 8 milliós újabb államsegélyt igért nekünk 
de módot és alkalmat ad arra, hogy míg mi pro- s annak első millióját már tényleg ki is utalvá-
testánsok, az újabb idő egyház- és iskolapolitikai nyosta. Ennek, a szükségleteinket még nem fedező, 
alkotásai folytán csak veszítettünk, addig a r. kath. jogos igényeinket ki nem elégítő 3 milliónak tőr-
egyház nemcsak jogait tudta megóvni, de még vény által való biztosítása azonban még mindig 
eredményeket is ért el, pl. hogy másra ne hivat- késik. Vájjon miért? Tudakozódjék csak utána 
kozzam, csak legközelebb, az iskolai törvényalko- a kultuszminisztérium r. kath. osztályában vagy a 
tásoknál is, a szerzetes és apáczatanítók állam- herczegprimási irodában és azt a bizalmas felvilá-
segélyével és helyzetük exemptté tételével. Vájjon gosítást nyerendi, hogy azért, mert ennek biztosí-
csak rémlátások, csak káprázatok ezek? tását junktimba hozta valamely nagy hatalom a 

De menjünk tovább. íme ott áll előttünk nagy r. kath. autonomia megvalósításával. Az a nagy 
kérdőjelképen a róm. kath. autonomia. Hogy lesz hatalom pedig nem mi, protestánsok vagyunk, 
belőle valami, sokáig nem hittük, nemcsak mi Azután a kultuszminiszter azt is kijelentette, 
protestánsok, de Önök sem, szerkesztő úr ! Ma hogy a 3 milliónál többet nem adhat; nem emel-
pedig önök már boldog reménykedéssel, mi pedig heti a lelkészi kofigruát, nem biztosíthatja a lei-
félő aggodalommal nézünk e tekintetben a közel készek korpótlékaít és nem adhat semmit akadé-
jövőbe. Meg van igérve önöknek egész határozottan miáink segélyezésére. S mire ébredünk mégis?! 
az autonomia. Pedig ezt, a mint Ön szerkesztő Arra, hogy mihelyt a r . kath. lelkészi kongrua 
úr igen jól tudja, a r. kath. főpapság csak abban rendezése kerül szőnyegre, mindjárt kilátás van a 
az esetben fogadja el, ha egyfelől a püspöki jogok lelkészi fizetések minimumának '2400 koronában 
teljes egészükben megóvatnak, másfelől pedig az megállapítására, nemcsak, hanem arra is, hogy a 
egyháznak állami eredetű vágyónál , nézve az főpapi birtokok lehető csekély megterhelése mellett, 
autonomikus kezelés biztosíttatik. H. pedig a r. a rendezési költségek legnagyobb részét az az 
kath. egyház mindezeknek birtokába jut, olyan állam vállalja magára, a mely már bőven kiadta 
anyagi erő felett fog rendelkezni, a íellyel mi, a r. kath. egyház részét a közvagyonból s a mely 
szegény protestánsok, a versenyt egyáltalán fel nem mindjárt szegény, mihelyt a protestáns egyházak 
vehetjük, és olyan függetlenségre tesz szert, a mely jogos igényeinek kielégítéséről van szó. Vájjon 
mellett még kevésbbé fogja szükségét érezni annak, nem az ultramontanizmus kezét láthatjuk-e itt is, 
hogy a felekezeti egyenlőség és viszonosság tör- nem csupán a maga területén mozogva, hanem 
vényét respektálja. Vájjon nem fenyeget-e erről egyenesen a mi dolgainkba avatkozva? Vagy talán 
az oldalról bennünket, protestánsokat, veszedelem? ez is csak rémlátás és káprázat, szerkesztő úr? í 
Vájjon a jelek csak rémlátások, káprázatok ? I S mi történt a népiskolai törvényjavaslatok 

De íme, Ön arra mutathat reá, hogy a ma- tárgyalásánál ? Az, hogy csak néhány, de nem 
gyar r. kath. egyházban vannak már olyanok is, protestáns beavatott előleges tudtával, a részletes 
a kik nem ragaszkodnak a főpapi birtokokhoz $ tárgyalás során beterjesztetett egy indítvány, a 



mely az államsegélyt nemcsak biztosítja a szerzetes 
és apáczataní tóknak, hanem ezeket, mint külön 
statust, mind a segély megállapítása, mind annak 
utalványozása, mind a tanítói eskü tekintetében 
kiveszi ez ország többi tanítói közül és nekik 
exempt helyzetet biztosít. Ez a javas la t a 'minisz ter 
sürgős hozzájárulása mellett, minden bizottsági 
tá rgyalás és megfontolás nélkül, egy-kettőre át-
hajtatot t és pedig akkor , a mikor a képviselőknek 
legnagyobb része eltávozott, abban a jóhiszemben, 
hogy a javaslathoz érdemleges módosítás már nem 
fog beadatni. Nem így történt-e, szerkesztő ú r ? 
S vájjon itt megint csak rémeket lá tunk, csak a 
szemünk káprázik , a mikor az ul t ramontanizmus 
kezét lá t juk ? ! 

Sétánk azonban talán már hosszúra is nyúl t ; 
talán el is fáradt benne szerkesztő ú r ! H a g y j u k 
tehát most abba. Más alkalommal majd ismét 
sétára indulunk s más je lenségeket szemlélünk. 

T i pedig, protestáns olvasóink, a kik elkísér-
tetek bennünket erre a sétára, vonjatok tanulságot 
a szemlélődésből! Nyissátok ki szemeiteket, szok-
tassátok azokat a világos látáshoz, még ott, a tudós 
szerkesztő által nem sokra becsült falusi presbi-
tériumokban is s ne engedjé tek maga toka t elal-
tatni az által a szépen hangzó, de üres állítás 
által, hogy az ul t ramontanizmus mi velünk egy-
általában nem törődik és a mi dolgainkba bele 
nem ár t ja m a g á t ! 

Hamar István. 

TÁRCZA. 

Az ágostai hitvallás és az Apologia 
keletkezése. 

A speieri birodalmi gyűlés 1529-ben arra késztette 
az ev. rendeket, hogy lelkiismereti szabadságuk szent 
nevében tiltakozást (protestácziót) nyújtsanak be a gyűlés 
róm. katholikus többségének a vallás dolgában hozott 
határozata ellen, a mit azzal indokoltak, hogy a vallásos 
hit dolgában többséget nem ismerhetnek. 

E nagy és eddigelé szokatlan lépés pillanatától 
kezdve az egyházi szakadás elkerülhetetlenné vált. Ilire 
járt, hogy a pápa V. Károly császárral az ev. mozgalom 
elnyomatására egyesült, miközben azonban váratlanul új 
fordulat állott be. Bolognából ugyanis birodalmi gyűlést 
hirdetett a császár 1530-ban Ágostába, a melynek tárgyát 
a török háború feletti tanácskozáson kivül még a vallási 
ügyek lehető békés tisztázása és elintézése képezné. 

Az összehivó irat a legbékülékenyebb hangon volt 
tartva s a r. kath. és az ev. párt mint vitázó;felek állít-
tattak egymással szembe, abból a czélból, hogy a gyűlésen 
hittani álláspontjukat megvitassák s kölcsönösen meg-

védelmezzék. Márczius 11-én Állhatatos János szász 
választó fejedelem is vette a meghívást, székhelyén, 
Torgauban s rögtön hozzá is látott a birodalmi gyűlésre 
való komoly készülődéshez. Okos kanczellárjának, Brück-
nek a tanácsára arra kérte Luthert, Melanchthont, Jónást, 
Bugenhagent és más theologusait, hogy állítsák össze s 
az írás bizonyságaival igazolják be mindazt, a miből a 
vallásos hit s a szertartások dolgaiban nem engedhetnek, 
s azt, a mire nézve kölcsönös megegyezés lehetséges. 
Meghagyta tehát theologusainak, hogy az ügyről való 
komoly tanácskozás alapján hitnézeteiket összefoglalva, 
jöjjenek el Torgauba. Meg is érkeztek s benyújtották 
az ú. n. torgaui czikkeket, mint bővebb kifejtéseit a 
Luther által készitett marburgi és schwabachi csikkekne/c, 
megtoldva néhány, az egyházi szokásokat s az egyházba 
becsúszott visszaéléseket és tévelygéseket illető czikkekkel. 

Április 4-én a szász választó fejedelem a maga 
kíséretével Torgauból Koburgba rándult, hol is egy hétig 
tartózkodott s a hol arról értesült, hogy a császár máris 
útban van Ágosta birodalmi városa felé. Útközben arra 
a gondolatra jött a fejedelem, hogy a birodalmi gyűlés 
megnyitása előtt német és latin nyelven alapos memo-
randum nyujtassék be a császárnak a vallási ügyekről. 
Melanchthont bízta meg tehát azzal, hogy írja meg az ev. 
hit apologiáját. Melanchthon azt kóburgi tartózkodása alatt 
csaknem teljesen el is készítette. Útközben, mielőtt 
Ágostába érkezett volna, sokat javított a szövegen. Itt 
azonban már más feladat várt reá. Dr. Eck János ingol-
stadti tanár s az ev. párt elkeseredett ellensége ugyanis a 
reformátorok s a szektások irataiból 404. ú. n. „eretnek 
czikket" állított össze s egy levél kíséretében, mely telve 
volt az evangélikusokra szórt alaptalan vádakkal, azzal 
a kijelentéssel küldötte el azokat a császárnak, hogy 
azok megvitatására bármikor és bárkivel kész. Mi több-
egyidejűleg német fordításban kinyomatta s a nép között 
is terjesztette azokat. E czikkekben az evangélikusok 
hitök miatt a régi eretnekek legveszedelmesebb tévedéseit 
megújító eretnekeknek bélyegeztettek. E vádak meg 
czáfolására a Melanchthon által készített kóburgi védő ira 
már nem bizonyult elégségesnek. 

Védenie kellett a maga hitrokonait ez új vádakkal 
szemben, mivégből szükségessé vált az egész ev. tannak 
rövid, sommás összefoglalása s egységes áttekintése. 
Nevezetesen vissza kellett utasítania a régebbi s az 
újabbi szektákkal való lét- és érdekközösséget; másrészt 
azonban szem előtt kellett tartania a birodalmi gyűlés 
kimondott czélját, az eltérő hitnézeteknek lehető békés 
kiegyenlítése tekintetében. Feladata volt tehát hang-
súlyozni a közös felfogást a tanban s a római egyház-
tól való eltéréseket lehető engesztelékeny formában. 

Az idő rövidsége miatt nagyobbára a Luther által 
készített előmunkálatokhoz s az azoknak alapul szolgált 
marburgi és schwabachi czikkekhez csatlakozott, s már 
május 11-én elkiildötte munkálatát a szász választófeje-
delem a wormsi birodalmi átok miatt a Kóburgban vissza-
maradt Luthernek. A nagy reformátor mit sem változtatott 
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Melanchthon új munkálatán s csak azt jegyezte meg róla : 
„sie sei zu sanft gehalten", vagyis, hogy nagyon enyhe 
formában van megírva. Annál többet javított a szövegen 
maga Melanchton, ki egyidejűleg dolgozott a latin és a 
német szövegen. Utóbbi előbb készült el egészen. A be-
vezetés és záradék szerkesztésével, mely nagyobb diplo-
matikus ügyességet és eszélyesebb politikai magatartást 
igényelt, az ügyes kanczellár, dr. Brück, bízatott meg, a 
kinek német szövegét latin nyelvre Jónás fordította. 

így keletkezett a közös előmunkálatok alapján a 
„védőirat", vagy a mint most már nevezték, a „hitvallás". 
Eredetileg csak a szász választófejedelemség hitvallásá-
nak tekintették. György brandenburgi őrgróf s néhány 
birodalmi város ev. képviselője azonban arra törekedett, 
hogy e hitvallás az összes német ev. rendek közös hit-
vallásaként nyujtassék be a császárnak. S a míg e felett 
tanácskoztak, a császár egészen váratlanul, június 20-án, 
a birodalmi gyűlés megnyitásánál, egy latin és német 
nyelven szerkesztett emlékiratot kívánt az evang. párt 
panaszairól és hitnézeteiről. A miért is az ev. fejedelmek 
és képviselők, tanácsosok és theologusok összejöttek s 
előttük a hitvallás felolvastatott s a rendek által alá-
íratott. Melanchthon kezdetben csak a theologusok alá-
írását kívánta, a fejedelmek és rendek azonban liitök 
nyílt vallásáról és bizonyságtételéről lemondani nem 
voltak hajlandók. Aláírták a hitvallást: János szász 
választó fejedelem és fia, a később nagy szerepet játszó 
János Frigyes, György brandenburgi őrgróf, Ernő lüne-
burgi herczeg, Fülöp hesseni tartománygróf, Farkas 
anhalti herczeg, Nürnberg s Reutlingen városok s mások 
képviselői. 

A császár az aláírt iratoknak egyszerű átadását 
kívánta, de az ev. pártiak kieszközölték, hogy hitvallásuk 
és pedig német nyelven, a nyilvános ülésen is felolvas -
tassék. Ez június 25-én, dr. Bayer szász választófeje-
delmi alkanczellár által a püspöki palota kápolnájában 
meg is történt s kimondhatatlan jó benyomást tett a 
róm. kath. párt elfogulatlanabb tagjaira is. A hitvallás 
felolvasása után a császár a kéziratokat magához vette. 
A latint megtartotta, a németet pedig a majnczi szász 
választófejedelemnek adta a birodalmi levéltár számára. 
Mindkét eredeti példány ma elveszettnek tekintendő, s 
a prot. tudósoknak, p. o. Hase történetírónak kutatásai 
eredményteleneknek bizonyultak. Azt mondják, hogy a 
latint Alba semmisítette volna meg, s lehetséges, hogy 
a német példány valahol a vatikáni levéltárban rejtőzik 
s várja a történeti kutatás számára a megközelítést. 

ím ez az ágostai hitvallás rövid története. Már 
annak rajzából is kitűnik, hogy az ágostai hitvallás min-
den ízében: tartalmában, fogalmazásában és czéljában 
egyaránt védő (apologetikus) és békés (irenikus) jellegű. 
Rövid összefoglalása az az ev. keresztyénség üdvigaz-
ságainak, az uralkodó egyház hamis, külső (pelagianismus) 
s a szektások, a Luther által ú. n. rajongók (Schwarm-
geister) hamis benső (spiritualismus) vallásos felfogásával 
szemben. Előbbi hamis külső közbenjárást és biztosítást 

tanít az üdv személyes elsajátítása helyett; az utóbbi a 
Luther által megújított ev. ker. szabadságot a tényleg 
fennálló egyházi, társadalmi és politikai rend felforga-
tására használta fel. Előbbit tehát a hamis külsőség, 
utóbbit a hamis bensőség jellemzi a vallás dolgában. 
Erre való tekintettel a hitvallás, minden irenikus állás-
foglalása daczára egyaránt Róma- és szektaellenes, s 
1555 óta Németországban — Kálvin követőire is kiter-
jedőleg — az egyházjognak is alapja. Luther ugyan nem 
szerzője e hitvallásnak, de jogosan atyjának mondható. 
Hisz ő volt a szerzője a marburgi, schvvabachi és torgaui 
czikkeknek, mint az ágostai hitvallás főforrásainak. Tar-
talma egészen a Lutheré, de már az alakja Melanchthoné. 
Azok tehát, a kik a hitvallás lutheri eredetét tagadják, 
történetellenes nézetet vallanak. Érdekes, hogy Luther 
a pápáról, mint Antikrisztusról és a tisztító tűzről is 
szeretett volna bevenni egy czikket a hitvallásba, mely 
kérdésekről aztán később a schmalkaldeni czikkekben 
nyilatkozott oly határozottan és erősen. 

Az ágostai hitvallásnak a gondolatmenete a követ-
kező: Az első rész (1—21. czikk) czíme : „Articuli fidei 
praecipui", vagyis az ev. hitnek és tannak főbb czikkei. 
Ide tartozik az Istenről, az emberről, a Krisztusról szóló 
tan. A 4-ik czikk a megigazulásról az üdv elsajátítására 
vonatkozó ellentétes tanoknak a megindítója s ennyiben 
főczikke a hitvallásnak. Ezt követik a lelkészi hivatalról 
s a megigazító hit életerős erkölcsi megnyilatkozásáról 
(nova obedientia — új engedelmesség) szóló czikkek. 
A 7—16. czikk az egyházról s annak sakramentomairól 
szóló tant tárgyalja. A 17. czikkei befejeződik a hit-
vallás tulajdonképeni keresztyén rendszere s a többi 
czikkek (18—21) a szabad akaratról, a bűn eredetéről, 
a hitről és a jó cselekedetekről s a szentek tiszteletéről, 
annak mintegy függelékét képezik. 

A Il-ik rész (22—28. czikk) czíme: „Articuli in 
quibus recensentur abusus mutati", vagyis a változtatandó 
visszaélésekről és tanellentétekről szóló czikkek. Ezekben 
szól az Úrvacsora mindkét szín alatt való kiszolgáltatá-
sáról, a papok házasságáról, a miséről, a gyónásról, a 
fogadalmakról s a püspökök joghatóságáról. 

Dr. Szlávík Mátyás. 
(Folyt, köv.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
B o c s k a y I s t v á n H a t a l m a É s D i c s ő s é g e . Gondolatok 

Je l . 18, 1. fölött. í r ta és Hajdúböszörményben a Bocskay-ünnep 
alkalmából, a Bocskay-téri templomban 1907 június 2-án elmon-
dotta Dicső fi József, a debreczeni ref. theol. akadémia volt nyilv. 
rendes professzora, a debreczeni ref. egyház egyik lelkipásztora 
és a tiszántúli ref. egyházkerület fő jegyzője . Ára 60 fillér. Kap-
ható : Csáthy Ferencz könyvkereskedésében. 1—23 1. 

Szívet elbűvölő nagy idők emlékei szólnak e minden 
ízében magyar ünnepi beszédben. Megérdemli, hogy 
vele foglalkozzunk. Egyébként is hozzá vagyunk szokva, 



hogy a mi Dicsőfi tolla alól kerül ki, az sohasem közön-
séges dolog. Gondolatai a mélységekben és a magassá-
gokban járnak, s annyira mester a talált kincsek értéke-
sítésében, hogy a gondolkodó ember, midőn az ő müveit 
olvassa, rendesen a gazdag és tündöklő eszmék arany-
habjai közt üdül A korunkat mozgató eszméket nagy 
előszeretettel dolgozza fel, s mindaz, a mit előnkbe ad, 
az evangéliom világosságában s szívet átható meleg-
ségében jelenik meg. Ez aztán a kulcsa annak, hogy a 
midőn nagy képzettségének gazdag tárházából, akár ót, 
akár újat hoz elő, azt szoktuk mondani: „ez az író 
korunk gondolkodó emberének a sejtelmeit, vágyait, 
aspiráczióit szólaltatja meg s ha műveit átolvastuk, meg-
könnyebbülve érezzük magunkat". 

Most azonban, mellőzve egyebeket, csak a kézalatti 
művéről akarok szólni, még pedig abban a gondolatban, 
hogy ebben kedves dolgot cselekszem e becses lap 
olvasóinak. Kedves dolgot, miután meg vagyok győződve, 
hogy a ki e beszédet meg fogja rendelni, nem azt 
mondja majd, hogy 60 fillért, de megér ez 60 koronát is ! 

Korona! „Mikor a pogány és álnok török Bocskay 
diadalmas fejére ott Buda alatt gyöngyökkel borított 
arany koronát tett s őt, mint Magyarország királyát 
üdvözölte, ő a koronát nyomban levette fejéről s ki-
jelentette, hogy azt csak barátság jeléül fogadja el, de 
király képen nem viseli, mert magyarországnak van tör-
vényesen megkoronázott királya és ő nem is a maga 
királyságáért, hanem nemzete jogaiért és hazája szabad-
ságáért harczolt." 

Korona ez az alkalmi szép beszéd is, melynek 
eszméi értékesebbek a szultán gyöngyeinél. Olyan korona, 
mely a „nemzete jogaiért és hazája szabadságáért" har-
czolt nagy hőst koronázza meg, oly igaz, érdemet mél-
tányló tisztelettel, melyet maga a dicsőült nagy szellem 
sem utasíthat el, hacsak önmagát nem akarná meg-
tagadni, mi képtelen dolog volna még e földön is. 

Sokan és sokat írtak már Bocskayról; de a nagy 
hős jellemét és egyéniségét, a maga dicsfénybe öltözött 
vallásos, erkölcsi és hazafias fenségében, fenséges 
voltának teljes egészében, tudtom szerint, senki még 
úgy fel nem mutatta, mint a debreczeni ref. lelkész. 
Boldogult dr. Székácsot, egy hatalmas alkalmi beszédjéért, 
az „ország papjának" nevezte el egykor a méltányló 
elismerés. A Bocskay-ünnep alkalmából Hajdúböször-
ményben mondott beszéd dr. Székács mellé állítja 
Dicsőfit is. 

Sajátságos jelenség, hogy ezt a szerkezetileg is 
remek beszédet, szerző így nevezi: „Gondolatok Jel. 
18. 1. fölött". De a homileta hozzá teszi, hogy ezek a 
gondolatok a beszéd keretében úgy helyezkednek el, 
hogy mozaikszerű egészet képeznek, melynek virágai 
az irói művészet fényében ragyognak. Textusa: „És 
láték angyalt leszállani a mennyből, kinek nagy hatalma 
vala, annyira, hogy a föld fénylenek annak dicsősége 
miatt". 

Érdekes megjegyezni, hogy a textus-választásnak 

történeti háttere van. De történelmi maga a bevezetés 
is, mely a rettenetesen leigázott és sarczolt magyar nép 
s különösen a keserves panaszaival mindenünnen el-
utasított protestáns szenvedések sötétségéből emeli ki 
a honmentő Bocskayt, ki Isten küldötte volt szent hitünk 
szerint. „Midőn az ég amaz angyalát, Bocskay Istvánt 
ünnepelni akarjuk, mondja szerző, csordultig teljesedjék 
meg szívünk hálával ezeréves hűségű Istenünk iránt, a 
ki őt nekünk adta. Csak így lesz ünneplésünk méltó és 
csak így lesz igaz. Te pedig megdicsőült nagy lélek, ki 
egykor szabadító angyalként szálltál alá „vérkönnyel 
ázott" szegény hazánkba s itt Isten országa szolgálatá-
ban a te „angyalaiddal", hajdú vitézeiddel nagyságos 
dolgokat cselekvél, mert „vala nálad nagy hatalom, 
annyira, hogy ez a föld fénylenék dicsőséged miatt", 
jövel s lengj itt fölöttünk, míg megbeszéljük: nagy 
hatalmadat s nagy hatalmad nyomán fakadt nagy dicső-
ségedet !" 

Történelmi s annyira evangéliomi fundamentumon 
nyugvó propoziczió ez, hogy fényes keretében magát a 
nagy Bocskayt látjuk, soha el nem évülő méltóságában. 
S a propoziczió két nagy gondolata az az erős kettős 
vasgerenda, a melyeken nyugosznak a particzió sark-
kövei, a melyeken felépül ez a minden ízében magyar 
és protestáns alkalmi szent beszéd, melyben a vallásosság 
és a hazafiság oly elválaszthatatlanul vannak egyesülve, 
mint a napsugárban a meleg és a fény. 

Mondanom is felesleges, hogy a részek kidolgozása 
is megfelel az erős szerkezetnek, annyira, hogy mikor 
végig olvastam e szívet megragadó alkalmi beszédet, a 
Sába királynéja jött emlékezetembe, ki azt mondá 
egykor Salamon királynak: „a nagy álmélkodás miatt 
lélek is alig vala én bennem /" 

És ki kell még emelnem szerzőnek azt a nagy 
erkölcsi erejét és bátorságát, mely, nem alkudozva a 
testtel és vérrel, bátran kimondja azokat a történelem 
igazságokat, a melyeket azok a károgó fekete varjúk 
oly szenvedélyes kapzsisággal akarnak tőlünk elrabolni, 
különösen napjainkban. Hiábavaló erőlködés! mert ha 
lehull a hályog a mesterségesen elvakítottak szemeiről, 
a megbántott emberi méltóság ezer karral állítja vissza 
elrabolt jogait s órák alatt építi fel azt, a mit évek 
alatt tudott csak lerombolni a lelkiismereti szabadságot 
megérteni és méltányolni nem akaró gonoszság. Hát 
ezeket csakugyan ártalmatlanokká kell tenni s felmutatni 
a gondolkodni lusták szemei előtt is, hogy az evangéliomi 
alapon örök életre hivatott protestantizmusnak nemcsak 
a múltban volt missziója, de világraszóló missziója van 
a jövőben is. 

Ez a meggyőződése Dicsőfinek, a ki szívének tel-
jességéből beszél, s nem kérdi senkitől, hogy azok a 
történelmi és vallási igazságok, a melyeket ország-világ 
előtt nyíltan hirdet, fájnak-e vagy örömöt adnak ? Tudja 
ő azt és tudjuk mindnyájan, hogy a bátran kimondott 
igazságok akkor gyógyítanak legbiztosabban, mikor a 
legmélyebb sebeket vágják. Korunknak az operáczióra 



is nagy szüksége van, sőt nem is mellőzhetjük, miután 
ez tulajdonképen nemes önvédelem. 

Szeretnék e szép beszédből kivonatokat is közzé-
tenni; de nem tudnám egyhamar megválasztani, mely 
részletek lennének azok? Úgy vagyok, mint a ki a 
csillagos eget szemléli; mennél tovább nézem s válogatom, 
annál szebben ragyog szemeim előtt valamennyi. Azt 
ajánlom tehát szíves olvasóimnak, hogy szerezzék meg 
magát a füzetet, mely minden tekintetben méltó helyet 
foglal könyvtárainkban s épit és erősít magunkat is, 
úgy közvetlen és mélységes tárgyalása, mint gazdag 
tartalmával. 

Garzó Gyula. 

BELFÖLD. 

Zenészeti kongresszus Pécsen. 
Pécs szab. kir. város területén Országos ipari és 

kereskedelmi kiállítás nyilt meg. 8 a mint az előjelekből 
látható, fényesen fog sikerülni. 

Fényessé teszik azon számos konferencziák, szak-
értekezletek, melyek a kiállítás keretében, nagy ünnep-
ségek közepette fognak megtartatni. Pécs városának 
fényes ünnepét még inkább növeli, maradandó emlékűvé 
teszi a Ságh Józsefnek, a „Zenelap" érdemdús szer-
kesztőjének kezdeményezése folytán megtartandó Il-ik 
zenészeti kongresszus is. A kongresszus hivatva lesz: 

1. az ország minden részében szétszórt, zenével 
behatóbban foglalkozó embereinket egy egyesületbe 
tömöríteni; 

2. magyar zeneművészetünk fejlesztése érdekében 
kellő s érdemleges megvitatásokat vinni véghez, egy-
szóval : a nemzeti zenei kultura czélirányos útját meg 
állapítani. 

A mai zavart, anyagi bajokkal telített világban az 
emberek minden osztálya egyesületet alkotott magának; 
mert belátta azt, hogy egyesülésben rejlik az erő s így 
képes csak lépést tartani a társadalmi élet más-más 
osztályaival. Sajnos dolog azonban, hogy hazánk zenészei 
mind e mai napig halogatták — velünk együtt, egyházi 
karnagyokkal, orgonistákkal, énektanitókkal — a tömö-
rülést, egyesületük megalakítását; pedig úgy saját jövőnk, 
létérdekünk, valamint magyar zeneügyünk fejlődése ugyan-
csak sóvárogva, epedve várja az egyesületi erő meg-
nyilvánulását. 

Most tehát, a midőn hazánk zenészei egy szívvel-
lélekkel sietnek jóvá tenni az önmagukkal szemben el-
követett mulasztást: ragadjuk meg mi is a kínálkozó 
alkalmat s csatlakozzunk zászlójuk alá. Egyesüljünk 
velük oly módon, hogy a mi kicsiny csapatunk szintén 
képezze a zenei szakosztály egyik osztályát, ágát (művé-
szek, tanárok, zeneírók, zeneszerzők, karnagyok, orgonista-
kántorok stb.). Én nem hihetem, hogy ők minket szívesen 

ne szorítanának kebelükre, hisz sorsunk, életünk, pálya-
futásunk csaknem hasonló lefolyású: küzdünk, vegetálunk, 
mondhatom, hontalanok vagyunk, mert egy egyesület 
sem mondhat magáénak. De összeolvadva, mintegy 10— 
12,000-en egyesülve, erősekké válnánk és a mi sorsunk 
is jobbra fordulhatna. 

Ne tartson vissza egyet sem közülünk a költség, 
vagy a hosszú úttól való aggály. Miután egyházaink is 
érdekelve lesznek e kongresszus némely pontjában, az 
egyházi énekek tanítására vonatkozó megvitatások kér-
désében, úgyszintén dalköreink fejlődésének megbeszé-
lésében és az ily irányú javaslatok érvényre emelésében, 
ennyivel is inkább joggal kérhetjük egyházainktól, esetleg 
dalegyesületünktől — miután őket képviseljük — úti-
költségünk kiutalványozását. 

De meg oly sok hasznos, tanulni, látni való Ígér-
kezik ott számunkra, hogy azt magunkévá téve, egy-
házunk ének-, zeneügyének fellendítésénél felhasználva, 
gazdagon kárpótolva lesz egyházunk ezáltal. 

Az orsz. zenészeti kongresszus július hó 5., 6. és 7. 
napokon fog megtartatni. Vasúti kedvezményes jegyekre 
igényt tarthatnak mindazok, kik mielőbb bejelentik részi-
vé vésüket az intéző igazgató: Ságh József, a „Zenelap" fele-
lős szerkesztőjéhez (Budapest, VIII. Röckszilárd-u. 31.). 

Egyesüljünk tehát s mutassuk meg, hogy mi is, 
prot. orgonisták, karnagyok, énektanítók, szívvel, lélekkel 
óhajtunk egyházi és világi ének s zenénk fellendítése 
ügyében részt venni s annak magasztossá, naggyá tételét 
megjelenésünkkel eszközölni. 

Végül szeretettel kérem a nagy tiszteletű lelkész 
urakat: kegyeskedjenek módját ejteni, hogy kántoraik, 
egyházi karnagyaik e felette fontos kongresszuson — 
mely egyházi énekeink tanításának kérdését is tárgyalni 
fogja — egyházaink költségén megjelenhessenek. 

Újváros. I f j . Györe Dániel. 

A dunamelléki református egyházkerület 
közgyűlése. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlésének 
alkotó tagjai f. hó 19-én gyűltek össze rendkívüli gyű-
lésre, Budapesten. Mint a többi kerületekben, úgy a 
dunamellékiben is az új zsinati törvények végrehajtása 
tárgyában szükséges intézkedések megtétele volt a gyűlés 
legsürgősebb tárgya. Ezeken kiviil azonban kiemelkedtek 
a rendes adminisztratív ügyek közül a budapesti egy-
házzal közösen feállítandó ref. felsőbb leányiskola és a 
theologia elhelyezésének ügye. 

A fontosabb kérdésekben már f. hó 18-án délután 
előértekezlet volt, a mi azonban nem zárta ki azt, hogy, 
mint rendesen, a plenáris tárgyalások széles körűek 
legyenek, úgy hogy a gyűlés a szőnyegen volt ügyekkel 
nem is tudott végezni két nap alatt, hanem a tárgyalások 
átnyúltak még a harmadik napra is. 



Baksay Sái:dor püspök megnyitó imádsága és a 
gyűlés hivatalos megalakulása után a szavazatszedő bizott-
ság tett jelentést a két rendben megejtett kerületi válasz-
tások eredményéről, a mely szerint az üresedésben volt 
három lelkészi tanácsbiróságra Dömök Péter kiérdemült 
esperes, Fejes Dániel jászkiséri és Somogyi Kálmán 
ádándi lelkészek, a világi tanácsbiróságra pedig Csontos 
Andor baracskai földbirtokos választattak meg. A meg-
választottak nyomban le is tették a közgyűlés színe előtt 
hivatali esküjöket. 

Baksay Sándor püspök, ő felsége, a király 40 éves 
koronázási jubileumáról emlékezett meg ezután, a tőle 
már megszokott bibliássággal és költőiséggel. Beszédét 
a közgyűlés állva hallgatta végig és hódolatának, jó-
kivánatainak kifejezését jegyzőkönyvbe foglalta. 

Az ugyancsak Bctksay Sándor püspök által előter-
jesztett püspöki időszaki jelentés a kerület életében elő-
fordult örvendetes és lehangoló eseményeket foglalta 
össze, a szokott tömörséggel. 

Ezen előzmények után, Benkö István aljegyző refe-
rálása mellett, a zsinati törvények életbeléptetésének és 
az erre vonatkozó kerületi szabályrendelet elkészítésének 
fontos ügyére tért át a közgyűlés. Itt azonban, miután 
Babó Mihály hasztalan tiltakozott a zsinati törvények 
felesleges és egyházjogilag sérelmes záradéka ellen, a 
dolog természetének megfelelőleg, csupán az első lépést 
tehette meg a gyűlés, az által, hogy az előadó terveze-
tének megfontolása és a szabályrendelet fő elveinek 
megállapítása végett egy kilenczes bizottságot küldött 
ki, a melynek az ülés folyamán kellett javaslatait be-
terjeszteni. 

Két világi aljegyzői és két világi tanácsbirói szék 
betöltendő lévén, a közgyűlés elrendelte az ezekre vonat-
kozó szavazások megejtését, olyképen, hogy a szavazatok 
aug. 31-dikére lesznek beküldendők ; ha pedig az első 
szavazás eredményre nem vezetne, a második szavazást 
szept. 30-ig kell megejteni, hogy az eredmény az őszi 
rendes közgyűlésre bejelenthető legyen. 

Ezután a konvent által a kerülethez letett ügyek 
előterjesztése következett. Ádám, Kálmán főjegyző elő-
terjesztése alapján tudomásul vették a tőkesegélyek meg-
szavazására és az ilyen természetű segélyezések sorrend-
jére vonatkozó konventi határozatokat és utalványozták 
a zsinattartás költségeinek a kerületre eső részét. Szöts 
Farkas referálásában tudomásul vették a parochiális 
könyvtárak ügyében hozott határozatot, s ennek folytán 
kimondták, hogy a kerület gyülekezetei az 1908-ra ese-
dékes, de a konventhez be nem fizetendő 10 korona évi 
járulékokat vagy a könyvszekrények beszerzésére, vagy 
pedig prot. irodalmi termékek vásárlására fordíthatják. 
A Bocskay alapra begyült összeget a közgyűlés a deb-
reczeni prot. egyetemen szervezendő Bocskay tanszék 
javára ajánlotta fel. Báthory Dániel a népiskolai ügyek-
ben hozott konventi határozatokat terjesztette elő, s ezek 
alapján kimondta a gyűlés, hogy a tanítóképezdén a 
tanfolyamnak magánúton való elvégzését csak kivételesen 

engedi meg; a gyülekezetek presbitériumait pedig arra 
utasítja, hogy az ú. n. tanítói próbaévet szüntessék meg, 
ilyen kikötést a pályázatokba ne vegyenek fel, mert 
különben az esperesek az így megejtett választásokat 
nem fogják megerősíteni. 

Az első napi ülés végén választásokat ejtettek 
meg. A konventi világi póttagságra Bagossy Károly, a 
kecskeméti egyházmegye gondnoka, az egyetemes ének-
ügyi bizottságba pedig Báthory Dániel ós Morvay Ferencz 
tanácsbirák választattak meg. 

Tudósító. 
(Folyt, köv.) 

KÜLFÖLD. 

Angol egyházi szemle. 
Nekrologgal kezdem ! Dr. Watson János, írói nevén 

Jan Maclaren, a mult hónapban váratlanul elhunyt Ame-
rikában, a hol épen felolvasó körútján volt. 0 valóban 
nagy, kiemelkedő alakja volt az angol egyházi életnek. 
Annak a számra nézve kicsiny skót nemzetnek körében 
született, a mely a közös nagy hazának már annyi kiváló 
férfiút adott. Edinburghban tanult és sokáig volt skót lel-
kész. Onnan jött, sok kiváló honfitársával együtt, Angliába, 
a kik itt legnagyobb részben a presbiteri egyháznak 
lelkészei, illetve tagjai. Watson 25 éven át volt Liver-
poolban az ottani presbyteri gyülekezetnek lelkésze és 
ama nagy világváros egyik legjelentékenyebb polgára. 
Mélységes nyomokat hagyott tanítása s egész működése 
által, nemcsak gyülekezetének, hanem az egész város 
társadalmának életében is. Az ő gyülekezete volt oly 
hosszú időn át minden nemes evang. munkának és az 
emberek jólétét előmozdító intézménynek leghathatósabb 
támogatója és nem egyszer kezdeményezője. Kiváló volt 
mint pásztor, prédikátor, theologus és író. Lelkipásztori 
kötelességeit nagyon komolyan vette, a mint ezt „The 
Cure of Soulsu — a lelkek gondozása — czímű mun-
kájából is látjuk. Lelkészi tisztéről is azért mondott le, 
mert érezte, hogy fogyatkozó erőivel pásztori köteles-
ségeinek már nem tehet eleget ama nagy városban szét-
szórtan élő gyülekezetében. Becses és maradandó értékű 
predikáczió-gyűjteményeket és theol. munkákat hagyott 
hátra. A régi evang. hit nála a legtetszetősebb, a modern 
életre, ennek szükségeihez, problémáihoz alkalmazott 
alakban, igazi „új theologiában" jelent meg. „The 
Doctrines of Grace" czímű és a nagy közönség számára 
irt remek, népszerű dogmatikai munkájából én is több 
részletet ismertettem és használtam fel. Kiváló szépiro-
dalmi munkákat is irt, Jan Maclaren név alatt. És a mint 
theol. munkáiban, beszédeiben megérzik költészetének 
illata, úgy viszont e műveiből kiérzik a skót falusi nép 
lelkületét ismerő és megértő költő pap mélységes hitből 
eredő kedélyvilága. Barrie és ő tették a skót falusi egy-
házi és társadalmi életből vett zamatos elbeszéléseket, 



idylleket oly kedveltekké és világhirűekké. A mily ked-
vesek nekünk a „Szederindák", „Gyalogösvény", oly ked-
vesek a skótok előtt a : „A window in thrums t t, The 
Little Minister" — „Behind the bonnié Brierbusch", „Kate 
Carnegie" stb. czímű meleg hangulatú, bájos elbeszélések. 

A májusi angol és skót egyházi nagygyűlések ez 
évben is a szokott keretekben folytak le. Az egyes 
gyűlések kiemelkedőbb mozzanatai a következők voltak. 

A baptista unió gyűlését a londoni nagy központi 
épületben — Church house — tartotta. Érdekes hatá-
rozata volt e gyűlésnek a lelkészi minősítésre vonatkozó. 
A baptisták u. i. lelkészeik nagy részétől eleddig valami 
magasabb tudományos képzést, vizsgát nem követeltek. 
A gyülekezetek fokozódó igényei most azon határozat-
ban nyertek kifejezést, hogy az összes lelkészjelöltek, 
két évi próbaszolgálat után, a megbízott fórum előtt 
vizsgát tartoznak tenni és csak az ilyen vizsgázott 
lelkészjelöltek választhatók majd lelkészekül. Meg kell 
jegyeznem, hogy az ilyen lelkészjelöltektől ez idő szerint 
még nem kivannak meg feltétleeül kollégiumi képeztetést. 
De mint minden felekezet, úgy a baptisták is kénytele-
nek belátni a tudományos lelkészképzésnek elengedhetlen 
szükségességét. 

A „Congregational unión" ez évi elnöke — chairman 
— világi volt, Compton-Rickett képviselő személyében. 
Olvasva „A ma követelményei az egyházzal szemben" 
czímű megnyitó beszédét, megértjük ezeknek a demo-
kratikus alapon szervezett independens egyházaknak azt 
a nagy erősségét, a mellyel világi tagjainak hithűségében 
és az egyházi élet minden mozzanata iránt való érdek-
lődésében bírnak. Egy-két részlet e beszédből: Hiába 
organizáljuk az egyházat ilyen vagy amolyan elvek 
szerint, hiába építjük, támogatjuk kivülröl az egyházat, 
ha ez ingadozó álláspontra helyezkedik a neki adott 
izenet átadásában. Mit ér az olyan egyház, a mely az 
egész vonalon folyton csak hátrál és egymásután ado-
gatja fél szellemi erősségeit. A keresztyénség szemben 
találja az utilitárius filozófiát, materiálizmust, működése 
minden mozzanatában. Mert ezen irányzatok nem csak a 
kathedrákban, hanem az utczasarkokon, az irodalom min-
den ágában érvényesülés után törekednek. Az egyháznak 
ezekkel szemben csak az az egy nagy erőssége van, a 
melyet neki a Krisztus melletti hű martirkodás kölcsönöz. 
A világ ott áll a mi templomaink ajtainál, bekandikál 
azoknak bensejébe 'és megfigyeli, mi megy ott végbe. 
És ha azt látja, hogy ott már semmi nincs a pünkösti 
lélekből, hogy ott nincs semmi más, mint a mit 10 ujjunkra 
szedhetünk: száraz dogmatizálás és moralizálás, akkor 
nem csoda, ha közönnyel fordul el ezektől. Ethikai rend-
szerei e világnak is vannak; miért keresné fel az olyan 
templomokat, a hol nem talál semmit, a mi ezeken felül 
van, semmit, a mi félelemre, tiszteletre és legszentebb 
szeretetre indít. Ha az evang. szabad egyházak, mondá 
Rickett, habozó, közönyös álláspontot foglalnak el az 
evang. igazságok hirdetésével szemben és igehirdetésükkel, 
a helyett, hogy valami pozitivet adnának, inkább kéte-

lyeket támasztanak, akkor két veszélytől kell tartanunk. 
Az első az, hogy a megzavart lelkek majd seregestől 
tódulnak annak az egyháznak sánczai közé, a mely a 
maga sakramentumaiban és egyéb szimbólumaiban kézzel-
foghatókat nyújt híveinek. A másik veszély az, hogy 
az egészséges táplálékot nélkülöző vallásos érzés saj-
nálatos megnyilvánulásokban tör ki. Nincs szükségünk, 
mondá, új Dowiekra és új Zion városokra; arra sincs, 
hogy halmok és völgyek, hisztérikus jelekben és csodák-
ban megnyilvánuló vallási újraébredésektől legyenek 
hangosak. Ha az egyház nem tartja rendben és tisztán 
az Istentől rendelt csatornákat a felülről jövő ajándékok 
közlésére, úgy könnyen érthető az a meglepetés, hogy 
a vallásos érzés romboló vízárként lépve ki ezekből, 
inkább pusztítani fog, mint termékenyíteni. P. 

(Folyt, köv.) 

RÉGISÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

II. 
Sallai Benjámin uszódi lévita feljegyzései.* 

In Anno 1759. 

Dje 28 = Juny. az Úr Vacsorájának osztásának 
megengedése iránt újonnan Instantia Írattatott, melyet 
ide tenni a kegyesség megmutatásáért nem restellettem. 

Nagyméltóságú Gróf, méltóságos Érsek, kegyel-
mes Urunk és Atyánk! 

Fiúi bizodalummal esdeklünk ezen óhajtozó alázatos 
Instántiánkkal, mint édes fautorunk, Excellentiád előtt, 
mivel az édes Atyának gyermekeihez való kegyes in-
dulatját meg nem tagadható szeretetnek meggondolása 
ottan-ottan serkengetvén, nem hágy nyugodnunk, biztat-
ván Excellentiádat, hogy nekünk is Atyánk és Pátronus 
Urunk légyen, kinek kegyelmességével, az Asztalról le-
hulló morsalékokkal élő kölykök módgyára, mi is élhetünk, 
El hivén azt is, hogy midőn a mindennapi gyomorban 
leszálló kenyérnél drágább Atyai Gratiáját kérjük, nem 
ad minekünk köveket. Jól lehet ez előtt levő, Excellen-
tiádnál megfordult reménkedésünk várt válasz nélkül 
tért vala meg, De amaz Krisztust untató Kananea Asszony 
példájával és az igazság szája, az Idvezítőnek mondásá-
val, hogy újonnan zörgessünk, Excellentiád ajtaján 
merészlettünk. Bizodalmunk lévén ebben is, hogy ha 
isten az ő Felségéhez járuló és az kegyelem ajtaja előtt 
zörgető s esdeklő nagy bűnösöket magától el nem űzi, 
mennyivel inkább Excellentiád, kinek képét viseli, hogy 
előtte reménkedünk, szegeny szolgáit ezen példa szerint 

* Az uszódi ref. egyház levéltárából. Ez adatokat Orosz 
Endre uszódi lelkész úrnak köszönhetem. Szívességéért és fárad-
ságos munkájáér t itt is hálás köszönetemet nyilvánítom. 

Molnár János, 



el nem kergeti. Csak ez egy dolgot kérjük pediglen 
Excellentiádtól, hogy leginkább az öregekért, betegese-
kért, apró és szoptatós gyermekes Anyákért, kik más 
helységekben sacramentom osztása idején nem járhatnak, 
az Ur Vacsoráját közöttünk osztatni, Istenért, Excellen-
tiádhoz való hűségünkért és szolgálatunkért megengedni 
méltóztasson, Hogy amaz utolsó napon az ítélete irgal-
massággal légyen, mivel Excellentiád cselekedénd velünk 
irgalmasságot, mi pediglen térdeinket meghajtván, az 
Ezékiással galambi szelídséggel nyögvén és fohászkod-
ván Excellentiád boldogít tatásáért, Istent imádhassunk, 
és örvendezve szolgálhassunk, maradván 

Jó kegyelmes Urunknak 

Excellentiádnak 
alázatos hűséggel szolgáló szegény 

Jobbágyi Uszódi lakosok. 
* * 

* 

Ezen Méltóságos Érsekünk meghalt Apr. Ao 
1760. ki is tellyes Uralkodásában bennünket vallásunk 
iránt nem háborgatott, sőt ez iránt méltó, hogy felőle 
örök emlékezettel legyünk. Vivát ejus post funera virtus. 
Ez pedig ezen Dominiumban 9 Esztendőben semmi újságot 
— (mely az előtt nem volt) az lakosok nyomorúságára 
be nem hozván Adgyon Isten többeket is efféléket, neve 
ennek Báró Klobusiczki Ferencz. 

Említett Érsekünk helyében Érsekünk érkezett 
Erdélyből ott Püspökséget viselt — Palatínusunk Bottyányi 
Lajos fia — Bottyányi József, Kis Asszony Havának 
14-dik napja között és Kalocsán bemutatván magát, 
érkezésének második napján reggel Pestre felment, kit 
következő esztendőnek, Aprilissének elein szép ajándékkal, 
tisztességesen írásban tett peroratióval köszöntöttük, aján-
lásunk mellett, nagy reménységünket, mint magyar nem-
zetünkben, gondolván benne vetni. De uralkodásának azon 
első esztendejében Ao 1761 de 24 Novembris az maga 
residentiájában consistoriurara czitála, melyben az Prédi-
katiók tételétül és magunk módgya szerént való halotti 
takarítástul megtilta, az stólát az Sz. Benedeki Plébánus-
nak adá maga jelenlételével, de magunk éneklésével és 
a ki kívánja búcsúztatással, ha pedig maga jelen nem lenne 
a Plébanus, mestere ott létével, mely említett Plóbanus 
kétszer az halotti takarításon maga is jelen volt, Mesterével 
együtt, Kis Takács Kenesei István eladó leánya és 
és öreg Tott István fia Tott Mihály hideg teteme felött, 
mint az kisebb Matriculábul megteczik, az után pedig 
el hadta (ezeket midőn irnám tiz halottig) maga meg-
jelenését. 

Az Érseknek ezen végzésének megváltoztatásáért 
midőn sok rendben Instálnánk először ily formán: 

Méltóságos Ersekünk ! Kegyelmes örökös Földes 
Urunk! nekünk érdemünk felett való kegyes Patronusunk ! 

Mélységes alázatossággal kezeit és lábait csókol-
gató, felbuzdult Fiúi indu'.atbul kívántuk Excellentiádnak, 
min könyörülő Atyának, véle született irgalmas voltának 

meggondolásátnl viseltetvén elméjére tennünk. Hogy 
tudnia illik: régi Pogány háború miatt, mint melynek 
jelei az puszta sz. Egyházak, a messzebb való külső 
Helységekbíil lakta földiikbiil ezen Uszódi helységben 
(ki még akkor puszta volt) az erdőre Duna mellé olta-
lomnak okáért szaladott Helvétiai i. <ít bévett eleinknek, 
csak az egy hit és vallásért, ez árviz^ és akkori időben 
ellenségtül félelmes földön sokat szenvedett Atyáinknak 
majd másfél száz esztendeig felvihető, sok megboldogult 
Érsekek uralkodásokban megmaradott s kegyesen meg-
tartatott Isteni tiszteletünknek ezután is, mint eddig, 
megmaradásáért ezen Méltóságos vitéz és az csillagokig 
felemelködő Bottyányi familliának megtisztelésére Császári 
Donátióbul adattaott Pellikányi szelídséggel ós fiain esdeklő 
s azoknak halálos sérelmeket csaknem maga vérével is 
meggyógyító újabb életre hozó, Isteniül szeretettel és 
kegyelmekkel felékesittetett egyik ágának Mcitóságos 
Bottyányi József, Országát és Nemzetét szerető igaz 
Magyar vér, Jó kegyelmes Urunk Atyai indulatjának 
előtte a földig és a porig leborulva, alázatosan suppli-
cálunk : Méltóztasson mind az jókra, mind az gonoszokra 
a maga napját felhozó Irgalmas Istennek példájával 
hozzánk irgalmassággal lenni, hogy Excellentiád is életére 
és hosszú ideig való boldog uralkodására Istentiil irgal-
masságot nyerhessen, és hogy sok — Excellentiádra — 
a segítségre nézendőknek áhitatosságokért, sok időkre 
esztendőkre szerencséssen tarcsa meg, kívánjuk és 
maradunk 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

életért Istent imádó alázatos szegény 
szolgái és hűséggel szolgálni kivánó 

örökös Jobbágyi Uszódi lakosok. -

Ezen alázatos reménkedésünk semmit nem foga 
rajta, mely után ismét más Instantiánk adódott be 
Excellentiájának. 

Nagyméltóságú Érsek! Kegyelmes örökös 
Földes Urunk és Gyániolunk! 

Mi keseregve, az egyetlen egy szülötten siránkozók 
módgyára, kicsinytől fogva nagyig (az tegnapi napon 
meghallott dolgon) keserű megindult helységünket meg-
töltött siralmas zokogással esünk lábaihoz Jó kegyelmes 
Urunknak, Excellentiádnak, a Kristus vérére kérvén, 
kiáltunk nedves orczával, mindaddig mutatjuk, míg 
meg nem szán bennünket. Hiszen Kegyelmes Urunk! 
csak ez kevés részbüi álló Isteni szolgálatunk az oka, 
hogy árvizes, többire haszontalan földön enyi sanyarú-
ságot, szenvedést, rabotolást és árendálást viselünk; ha 
már ettiil is, — mely sok esztendőktül fogva megbol-
dogult Érsekek uralkodásokban folj vala mind Excellen-
tiádig, — megfosztatunk, kinek árnyékában reménjük 
vala nyugodalmunkat, óh még az gyermekeket is meg 
nem vető, magátul el nem űző merő azon irgalmassága, 
nekünk igazságunk, Kegyelmes Urunk, hová leszünk hát 
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mi és miért szenvedünk, lehetetlen régi lakta földünket 
ezután is laknunk, el kelletik oszlanunk, ha csak Jó 
Kegyelmes Urunk magános Biblia olvasást is Oratóriu-
munkban nem méltóztat megengedni, hogy tellyességel 
tudomány nélkül, mint az oktalan állatok, ne legyünk, 
és az Halotti stólát Plebanus Uramnak megadván, magunk 
Cantusával s búcsúztatással (a ki akarja) takaríthassuk, 
Ily okon: hogy az halotti szomorodott felek szokott 
módunk szerint enyhülést szomorúságokban vehessenek, 
Mellyet cselekedvén Jó Kegyelmes Urunk velünk, tulajdon 
irgalmasságábul nagy örömöt szerez minekünk, minden 
szolgálatunknak végben vitelére és békességes lakozá-
sunkra. Istent Excellentiád életéért való imádságunkra 
maradván 

Jó Kegyelmes Urunknak 

Excellentiádnak 
hűséges szolgálatyára mindenkoron kész 

örökös Jobbágyi Uszódi lakosok. 
Err tett Indorsatiója Excellentiájának: 
Predikátiókat tétetni, a temetéseket Sz. Benedeki 

Tisztelendő Plebánus híre nélkül magatok által elkövettetni 
hogy megengedjem, hatalmamban nincsen, és csak azért 
megkellött ezeket tiltanom, egyébaránt hitetekben sem 
magam háborgatni nem kívánom, se másnak nem engedem, 
e rendelésem szerint Fölséges Aszonyunk országa vég-
zésséhez alkalmaztatván magatokat, békességben lak-
hatyátok a ti földeteket, ne talán külömben szót nem 
fogadván, alkalmatosságot és kölcséget tegyetek, bellyebb 
megvizsgálni a ti viselésteket és következendőképen 
többet veszessetek, amellyeket valamint hogy meg nem 
engedhetném, megtudni sem kívánom. Adtam Kalocsán 
24-dik novemberbe 1761-dik Esztendőben. 

Groff Bottyányi Jósef 
Kalocsai Érsek. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

IRODALOM. 

Megjelent ós hozzánk beküldött újabb míivek. 
1. A genfi egyház kátéja. Irta Kálvin János. For-

dította Czeglccli Sándor. Ára 60 fillér. 
2. Az egyház reformálásának szükségességéről. Irta 

Kálvin János. Fordította Czeglédi Sándor. Ára 80 fillér. 
E két munka első produktuma a magyar Kálvin-fordítók-
nak, a kik Kálvin alapvető müveit és azok között az 
Institutio religionis christianaet kívánják magyarra for-
dítani. A fordítókat és nemes intenczióikat a legmelegebben 
üdvözöljük és mind már kiadott, mind kiadandó müveiket 
a legmelegebben ajánljuk olvasóink támogatásába. A meg-
jelent két munka, a melyet érdemlegesen fogunk ismer-
tetni, Pápán, Kiss Tivadar bizományában kapható. 

3. Bevezetés a gyakorlati theologiába. Theologiai 
magántanári vizsgálatra írta Ravasz László. Ismertetni 
fogjuk. 

4. A keresztyénség lényege, szószóki egyházi beszé-
dek alakjában. írta Mészáros János, ócsai ref. lelkész. 
I. kötet. A Krisztus. Ára 4 korona 50 fillér. Kapható 
szerzőnél, Ocsa, Pestmegye. Ismertetésére visszatérünk 

5. History of the Re förmed Church of Hungary. 
Balogh Ferencz debreczeni ref. theol. tanárnak a közép-
iskolák számára irt eme kiváló munkáját összevonva 
angol nyelvre fordította Nánássy Lajos young-stowni 
(Amerika) magyar ref. lelkész. A fordító elismerésre méltó 
munkát végzett, a mikor Balogh F. művét angol nyelvre 
átültette, s ezzel lehetővé tette, hogy az amerikai protes-
tánsok is megismerkedjenek a magyar ref. egyház küz-
delmeivel, alkotásaival és jelen helyzetével. 

6- A nemeedédi evang. ref. egyház története. Irta 
Fábián Zoltán, neinesdédi ref. lelkész. Ára 1 korona. 
A kis munkával szerző igen jó, gyülekezetének okulására 
szolgáló dolgot cselekedett. Bárcsak minden lelkipásztor 
követné példáját! 

7. Az 1907. XXVI. és XXVII. törvényezikk. Jegy-
zetekkel, utalásokkal és magyarázatokkal ellátta Vida 
Aladár, nyug. áll. főgimn. igazgató. Ára 1 korona 50 
fillér. Kapható Budapesten, Rátli Mór kiadásában. Az állami 
és nem állami tanítók illetményeinek, jogviszonyainak 
stb. szabályozásáról szóló e két törvényezikkre szüksége 
van minden tanítónak és minden lelkésznek. A csatolt 
jegyzetek, utalások és magyarázatok nagyon megköny-
nyítik a törvények kezelését. 

8. A németalföldi irodalom története. Irta Nagy 
Zsigmond, debreczeni ref. főiskolai tanár. Különlenyomat 
az egyet, irodalomtörténet III. kötetéből. Szerzőt, a ki e 
művével is megmutatta kiváló képességeit és becsületet 
szerzett ref. egyházunknak, a legszívesebben üdvözöljük. 

Értesítés és kérelem. Tisztelettel értesítem a prot. 
t. papjelölt és nt. lelkész urakat, hogy nyomdába adtam 
„Evang. Homiletika, vagy az egyházi beszéd elmélete" 
czímü munkámat. Egyúttal kérem a t. és nt. urakat, 
szíveskedjenek annak megrendelése útján vállalatomat 
segíteni. A megrendelés 5 filléres nostalapon, vagy a 2 
koronányi ár beküldésével történhetik. Utóbbi mód czél-
szerűbb, mert akkor keresztkötés alatt küldhetem meg 
a munkát. A mű mint a „Theol. Szakkönyvtár" 6-ik 
darabja fog megjelenni. Pozsony (Kisfaludy-u. 29. sz.). 
Hörk József, theol. akad. tanár. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A felsőbaranyai egyházmegyébe 

kebelezett kistőtfalui reform, gyülekezet Kozma József 
perthamboyi (Amerika) lelkészt választotta meg lelki 
pásztorává. 

Egyházmegyei gyűlés. A nagyhonti ev. egyház-
megye július hó 10-én Ipolyságon fogja megtartani köz-
gyűlését. Az előző nap délelőttjén az egyházmegyei bizott-
ságok, délutánján pedig az egyházmegyei gyámintézet 
iilésenek. 

Görög keleti magyar egyház. A Budapesti Hírlap 
f. hó 13-diki számában Rónay Jenő, a Délmagyarországi 
Közművelődési Egyesület elnöke, figyelemreméltó czikket 
irt a görög keleti magyar egyház szervezése tárgyában. 
Végzetes tévedésnek minősiti az 1868 IX. t.-cz. azon 
intézkedését, a mely a hazai görög keleti egyházat nem-
zetiségi alapon különíti el román és szerb egyházra, 
holott az 1895. XLIII. t.-cz. 8. szakasza megtagadandó-
nak minősíti az állami elismertetést olyan felekezettől, a 



melynek elnevezése faji vagy nemzetiségi jelleggel bírna. 
A legnagyobb baj pedig az, hogy a hazai görög keleti 
egyházaknak vannak magyar nyelvű hívei is, a kik, haza-
fias meggyőződésük és érzelmeik ellenére, vagy a román 
vagy a szerb egyház nemzetiségi kalapja alá szoríttat-
nak, miután gör. kel. magyar felekezetet a törvény nem 
ismer. Hogy ennek ezentúl ne kelljen így lennie, tör-
vényhozásilag kellene kimondani a gör. keleti magyar 
felekezet szervezését s e felekezetnek a többi, törvényileg 
bevett felekezetekkel való egyenjogúságát. A gör. keleti 
magyar egyház szervezésére vonatkozólag így megindított 
s Heves vármegye jún. 17-dild közgyűlésében már pár-
tolólag tárgyalt mozgalmat, a magyarság szempontjából 
csak támogatni tudnánk; mert valóban szégyenletes 
dolog, hogy bármely nemzetiségi egyház szabadon hasz-
nálhatja a maga anyanyelvét a magyar helyett, egyedül 
csak az ezen egyházakba beszorított magyarok nem ren-
delkeznek ezzel a joggal. A mozgalomnak van azonban 
egy olyan programmpontja, melyre komolyan felhívjuk 
a figyelmet s a mely ellen eleve tiltakoznunk kell. 
Ez a programmpont azt foglalja magában, hogy miután 
a gör. keleti egyház vagyona a gör. kel. szerb és gör. 
kel. román egyházak között szétosztatott, addig is, a 
míg a felekezeti vagyon viszonyai rendeztetnének, a meg-
alakulandó gör. kel. magyar egyház megfelelő állami 
dotáczióban részesíttessék. Tiltakoznunk kell e kívánság 
teljesítése ellen, mind felekezeti, mind állami szempont-
ból. Tiltakozunk felekezeti szempontból, mert mi, protes-
tánsok, még mindig nem tudunk hozzájutni történelmi 
jogokon és törvényeken alapuló megfelelő állami dotál-
tatásunkhoz és pedig jórészben ama kifogás folytán, 
hogy az állam az újabb terhet nem bírja meg. Ha tehát 
a görög keleti magyar egyház dotácziót nyerne, mi még 
messzebb esnénk jogos kívánságaink megvalósulásától. 
De tiltakozunk állami szempontból is. A magyarországi 
gör. keleti egyház már kivette részét, bővebben is, mint 
érdemelte, az állami közvagyonból. E vagyonnak teljes 
egészében ott hagyása és a gör. kel. magyar egyháznak 
kiilön állami dotálása nemcsak helytelen, de ostoba és 
bűnös dolog volna a magyar állam részéről. Ám részesüljön 
megfelelő vagyonbnn az esetleg megalakítandó gör. kel. 
magyar egyház is, nincs kifogásunk ellene, de ezt a vagyont 
a magyarországi gör. keleti egyház állami eredetű vagyo-
nának méltányos megosztása után nyerje, ne pedig újabb 
dotáczió alapján. Addig pedig, míg az egyházi vagyon 
méltányosan megosztatik, a gör. keleti magyar egyház 
törvényhozásilag nem alakítandó meg. 

Űj magyar ref. templom Amerikában. Az ame-
rikai magyar egyházmegyéhez tartozó voodbridgei (New-
yersei állam) református magyar templomot május 30-án 
szentelték föl. Az ünnepen ott volt a város egész magyar-
sága és nagyon sokan megjelentek a környéken lakó 
magyarok közül is. A templomot Kuthy Zoltán, az ame-
rikai magyar egyházmegye esperese szentelte fel. Magyar 
beszédet Bede László tanár, konventi kiküldött mondott, 
angolul Rev. W. H. Jackson szónokolt. Fazekas Sándor, 
az egyházkkzség lelkésze a templom történetét olvasta 
fel ; Kozma József perth-amboyi lelkész pedig úrvacsorát 
osztott. 

Az óbudai református egyház kérelme. Folyó hó 
18-án küldöttségileg tisztelgett Bárczy István polgár-
mesternél az óbudai ref. egyház elöljárósága, Mészáros 
Sámuel ref. lelkész vezetése alatt. A küldöttségben voltak 
Benedek János fővárosi bizottsági tag, Szilágyi Károly és 
Kónya Károly presbiterek. A reform, egyház azt kérte, 
hogy az eddigi évi 5000 korona segélyét emelné föl a 
főváros 6000 koronára, mert a változott viszonyok foly-

tán egyre nagyobb terhek súlyosodnak a lélekszámban 
kicsiny egyházra. A polgármester a kérelem támogatását 
megígérte. 

Konventi jegyzőkönyv. A Budapesten, folyó évi 
április 9—13. napjain ülésezett ref. egyetemes konvent 
jegyzőkönyve, Sass Béla debreczeni reform, theol. akad. 
tanár és konventi jegyző szerkesztésében, 29 íven, 449 
lapon, Debreczen sz. kir. város könyvnyomdavállalatánál, 
3000 példányban megjelent s azoknak az egyházi ható-
ságoknak, a melyeknek sürgős szükségük van reá, addig 
is rendelkezésükre áll, míg az illető püspöki hivatalok 
útján megkaphatnák. A megkeresések Dávidházy Kálmán 
könyvkötőhöz intézendők Debreczenbe (Fiivészkert-utcza 
9. szám). 

I S K O L A 

A budapesti református internátus programmja. 
A budapesti református egyház, engedve a közóhajnak 
s régóta érzett szükségtől indíttatva, 1907 szeptember 
elejétől kezdődőleg, egyelőre csak 14 gyermek számára, 
internátust állit fel, a melyben gimnáziumi tanulók jó 
ellátást, református, magyaros nevelést, atyai fegyelmet 
és tanulmányaikban a szükséghez képest segítséget talál-
nak. Az internátus vezetése Csűrös István vallástanár és 
neje gondjaira van bízva. Az oktatásban és felügyelet-
ben a vezető tanárt segíti egy nevelő tanár. Egyelőre 
csak oly növendékek vétetnek fel, a kik a budapesti 
ref. főgimnáziumban kívánnak tanulni. Az 1907/8. tan-
évre csak I—V. oszt. tanulók vétetnek fel. De a kik az 
internátusba már felvétettek, azok, ha csak fegyelmi vét-
séget nem követnek el, mindaddig ott maradhatnak, míg 
középiskolai tanulmányaikat elvégzik. Csak egészséges, 
jó bizonyítványú ós jó magaviseletű gyermekek vétetnek 
fel. Felvételre jelentkezők ebbeli szándékukat 1907 auguszt us 
l-ig jelentsék be Csűrös István gimn. tanárnál (Budapest, 
IX., Pipa-u. 4. sz. I. 9.). Az internátus a Lónyay-utcza 
7. sz. ház II-dik emeletén van, szemben a főgimnázium 
épületével, közel a Dunaparthoz. Modern berendezés, 
szép világos utczai szobák. A lakás ebédlő-, tanuló-, 
háló-, ftirdő- és betegszobákból áll. A 14 növendék 
rendelkezésére három hálószoba lesz bocsátva. Az 
internátusi ellátás évi díja 1400 korona, mely 4 részlet-
ben fizethető, úgymint szeptember 1-én, nov. 15-én, febr. 
1-én és április 15-én. Ruházat, tandíj, könyvek, író-, 
rajzszerek, mosás nincs beleszámítva ez összegbe. Mosás-
ról gondoskodik az intézet, a mennyiben megbízható 
mosónékhoz adja ki a ruhákat, de ennek árát a szülők 
külön fizetik. Zene, idegen nyelvek, vívás, úszás oktatá-
sát a szülők szintén külön fizetik. E tárgyak azonban 
nem kötelezők. A növendékek az internátusból csak a 
szülők vagy rokonok kértére, megbízható kiséret mellett, 
csupán szünnapokon bocsáttatnak ki, s akkor is csak 
úgy, ha kellő szorgalmat és jó magaviseletet tanúsíta-
nak. A szülők az év elején bizonyos, megállapodás szerinti 
összeget, zsebpénzt adnak át a vezető tanárnak, a mely-
ből a növendékek szükséges kiadásai fedeztetnek. E 
pénzről a vezető tanár pontosan elszámol. A növendékek 
egyenruhát viselnek, mely egyöntetűség czéljából az 
internátus szabójánál szereztetik be Minden növendék 
hozzon magával egy párnát, paplant, nyári takarót, 3 
párnahajat, 3 paplanlepedőt gomblyukakkal, 3 ágylepedőt, 
egy derékaljat, 3 pár czipőt, 10 nappali, 6 hálóinget, 
16 pár harisnyát, 24 zsebkendőt, 6 törülköző kendőt. 
Evőeszközöket az internátus ád. Az egészségi állapotokra 
az intézeti orvos felügyel, a ki időnkint meglátogatja az 



intézetet,. Bővebb felvilágosítást, ha kérdés intéztetik, az 
internátus vezetője készséggel ad. 

Iskolatársak találkozása. Szalay Károly, budapesti 
ref. főgimnáziumi tanár, felkéri azon tanulótársait, kikkel 
ezelőtt 30 évvel a sárospataki főiskolában érettségit tett, 
hogy f. évi június hó 30-ikára szíveskedjenek Sá^j 
patakra eljönni. 

A budapesti ref. theologián folyó hó 17— 18 án 
folytak le az évzáró vizsgálatok s az utóbbi napon tör-
tént meg az iskolai év ünnepélyes bezárása és az ösztön-
díjak kiosztása. A most bezárt iskolai esztendő a tanul-
mányi eredmények tekintetében sokkal kedvezőbb, mint 
voltak az utóbbi esztendők, a mi talán arra mutat, hogy 
a lelkészi pályára készülő ifjúság mégis kezdi már 
komolyabban venni önmaga és egyháza iránt tartozó köteles-
ségeit. Mint legszorgalmasabbak, a következők nyertek 
ösztöndíjakat: a Csontos-alapból 200—200 koronát kaptak 
Göde Lajos 1Y. éves, Szabó Zsigmond III. éves, Szabó 
Dezső II. éves és Victor János I. éves növendékek; a 
Ballagi-alapból 90 koronát kapott Csikesz Sándor III. 
éves növendék; a Farkas József-alapból 86 koronát 
Somogyi József II éves növendék ; a Szász Károly-alap-
ból 80 koronát kapott Deák Imre IV. éves növendék; 
a Gerenday Antal-alapból 80 koronát kapott Nánay Béla 
III. éves növendék; a Hubay-alapból 50 koronát kapott 
Soós László III. éves növendék; a Gerenday József-
alapból 50 koronát kapott Csia Lajos II. éves növendék ; 
a Polgár Mihály-alapból 50 koronát kapott Illés Géza 
I. éves növendék; a Várady-alapból 48 koronát kapott 
Máté Ákos IV. éves növendék, s a monori egyház Szász 
Károly-alapjából 20 koronát kapott Losonczy Gyula I. 
éves növendék. 

Lelkészképesítő vizsgálat. A budapesti ref. theol. 
akadémián, a közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján, 
f. hó 21-én rendkívüli első lelkészképesítő vizsgálat folyt 
le, a lelkészképesítő bizottság előtt. A vizsgálaton a 
most végzett theologusok közül azok állottak, a kik 
azonnal segédlelkészi szolgálatra kirendeltetésüket óhaj-
tották. Összesen csak öt végzett növendék állott vizsgá-
latra, a kik közül egy jeles, kettő jó, kettő elégséges 
osztályzatot nyert. 

Ref. felsőbb leányiskola Budapesten. A duna-
melléki ref. egyházkerület most lefolyt rendkívüli köz-
gyűlésén elhatározta, hogy a budapesti egyházzal együtt 
egy hat osztályig fejlesztendő felsőbb leányiskolát állit 
és azt f. évi szeptember elején megnyitja, Az iskolával 
kapcsolatban internátus is lesz a bentlakó leánykák 
számára. Az intézet helyiségéül bérbe vették Budán, az 
Albrecht-úton, a grófi Lónyay-villát, a melyben jelenleg 
a Francziaországból kiűzött Sion-apáczák nevelő-intézete 
van. Az intézetben az állami tanterv szerint fognak taní-
tani s egyelőre az I—II. osztályt nyitják meg. Az intézet 
igazgatója Fráter Eszter lesz, a ki mellett elsőrendű 
tanárnőket s az idegen nyelvek tanítására született angol 
és franczia nevelőnőket alkalmaz az intézet elöljárósága. 
Prospektus kapható a ref. lelkészi hivatalban (Kálvin-tér 
7.) és az igazgatónál (VII., Bethlen-utcza 4.) 

A sárospataki ref főiskola köréből. A főiskola 
akadémiai tanári kara a jövő iskolai évre Zoványi Jenő 
theol. tanárt választotta meg igazgatóvá. — A jogi kai-
dékánja dr. Szabó Sándor lesz. 

Az orsz. középiskolai tanáregyesület elnökévé, 
Beöthy Zsolt helyébe, Négyesy László, az egyesület 
eddigi alelnöke választatott meg. 

Kazinczy-ünnepély. A sárospataki ref. főgimnázium 
felsőbb osztályainak tanuló ifjúsága, hat tanár vezetése 
alatt, folyó hó 13-án tartotta meg Széphalmon szokásos 

Kazinczy-ünnepélyét. A Himnusz eléneklése és Rácz Lajos 
igazgató megnyitó beszéde után Elekes Imre tanár mél-
tatta Kazinczy működését. Ezután pedig Rácz Lajos 
igazgató nyújtotta át a magyar tud. akadémia 5 arany-
ból álló jutalmát Bodnár Jenő és Finkey József VIII. 
osztályos tanulóknak, mint a kik a lefolyt iskolai évben 
a legszebb eredményt mutatták fel a magyar nyelv és 
irodalom tanulmányozása terén Az emlékünnepélyt a 
Szózat eléneklése rekesztette be. 

Iskolafelavatás. A tiszáninneni ref. egyházkerület 
miskolczi felsőbb leányiskolájának új épületét f. hó 17-én 
avatták fel ünnepélyesen. A műsor szerint, gyülekezeti 
ének után, Kun Bertalan püspök tartotta a felavató 
imádságot, a mely után az intézet énekkara énekelt. Dr. 
Mitrovits Gyula igazgató Tóth Pál, az intézet első igaz-
gatója felett tartott emlékbeszédet. Egy növendék alkalmi 
szavalata után a Himnusz zárta be az ünnepélyt. 

A kőbányai gimnázium. Minthogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter elhatározta, hogy addig is, a 
míg Kőbányán a gimnázium fölépül, ott ideiglenes helyi-
ségekben megnyittatja az osztályokat, erre a czélra a 
fővárostól alkalmas helyiséget kért. A tanács jóváhagyá-
sával a székesfőváros közoktatási ügyosztálya három évi 
időtartamra bérbevette a X. ker. Füzér-u. 12. sz. alatt 
levő ingatlant. Elhatározta a tanács, hogy ezt az épületet, 
a melyben a most megnyíló első három osztály lesz el-
helyezve, 9200 korona költséggel átalakíttatja, 4250 
koronáért pedig bebútoroztatja A tanács fölterjesztést 
fog intézni a miniszterhez, hogy ezeket a költségeket 
térítené meg a fővárosnak. Fölhívta a tanács a mérnöki 
hivatalt, hogy az épület átalakítására vonatkozó terveket 
olyan időben mutassa be, hogy a munkálatokat augusztus 
elsején okvetlenül meg lehessen kezdeni. 

EGYESÜLET. 
A budapesti ref. ifjúsági egyesület a nyár folya-

mán is megtartja csütörtöki bibliaolvasó-estélyeit. az 
egyesületnek Erzsébet-körút 7. sz. alatt levő helyiségében. 
Ez estélyeken Sámuel I. könyvét olvassák, Kónya Gábor-
nak. a ref. ifj. egyesületek nemzeti utazó bizottsága tit-
kárának vezetése mellett. Az egyesület diák-osztálya júl. 
1—7. napjain Visegrádon fog diákgyűlést tartani, a melyen 
Forgács Gyula titkár vezetése mellett építő és a diákok 
valláserkölcsi életét érintő témák felett fognak elmél-
kedni. A napi ellátás 3 koronába kerül. A jelentkezések 
Forgács Gyula titkárhoz intézendők. 

GYÁSZROVAT. 
Jeremiás Béla, a pázmándi ref. gyülekezet lelki-

pásztora, életének 56-dik évében, hosszas szenvedés után, 
f. hó 15-én elhunyt. 

Dr. Ballagi Géza, a m. tud. akadémia rendes 
tagja, a sárospataki ref. jogakadémia nyugalomba vonult 
tanára, az egyet, konvent tanügyi bizottságának jogi 
előadója, a Magy. Prot, írod. Társaság igazgató-választ-
mányának tagja stb., munkás életének 57-dik esztendejé-
ben, hosszas szenvedés után, f. hó 17-én elhunyt Sáros-
patakon. Kihűlt tetemeit Budapestre hozták fel és a 
kerepesi temetőben tették nyugovóra, f, hó 19-én. Dr. 
Ballagi Gézában, a nagynevű Ballagi Mór idősebb fiában 
egyik legkiválóbb emberünket veszítettük el. Eggyel 
újra kevesebben vannak azok, a kik úgy iskolai életünk. 



mint a közpálya terén csak becsületünket öregbítették 
lankadatlan és értékes munkásságuk által. Kegyelettel 
emlékezik meg róla ez a lap is, a melyben széleskörű 
irodalmi munkásságát megkezdette s a melynek egy 
ideig segédszerkesztője is volt. Temetésén Petri Elek 
lelkész végezte az egyházi szertartást. A tud. akadémia 
nevében dr. Balogh Jenő egyetemi tanár, a sárospataki 
főiskola nevében pedig dr. Székely György egyet, magán-
tanár méltatta az elhunyt érdemeit. 

Legyen áldott emlékezetük ! 

P Á L Y Á Z A T Ó K. 
P á l y á z a t . 

A karczagi ref. főgimn. fentartó testülete ezennel 
pályázatot hirdet egy helyettes tanári székre. 

Pályázhatnak oly protestáns vallású tanárok és 
tanárjelöltek, kiknek szakja német-latin vagy német-
magyar. 

Az állás javadalma 1600 korona, évnegyedenkint 
előre fizetve. 

Az állás 1907. szeptember 1-én foglalandó el. 
A kellően felszerelt kérvények 1907. július 10-ig 

nyújtandók be a gimn. igazgatóságánál, az egyháztanács-
hoz czimezve. 

Karczag, 1907. június 10. 
Pap Elek, 

ig. tanácsi elnök. 

P á l y á z a t . 
A budapesti államilag segélyezett ref. főgimnázium-

ban, 1907. szept. 1-től kezdődő szolgálattal, üresedés-
ben van : 

1. egy latin-történelmi helyettes tanszék, 
2. egy magyar-latin helyettes tanszék. 
Pályázhatnak okleveles vagy legalább szakvizsgá-

latot tett ref. vallású egyének. Az állások egyelőre egy 
évre töltetnek be. 

Javadalom évi 2000 korona. 
A kellően felszerelt, t. i. születést, vallást, képesí-

tést, esetleges tanári szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt 
és egészségi állapotot igazoló okmányokkal ellátott kér-
vények a budapesti egyházhoz, mint fentartó testülethez 
czimezve, a főgimnáziumi igazgatósághoz (IX. kerület, 
Lónyay-utcza 4/c. sz.) f. é. július 20-ig nyújtandók be. 

Budapesten, 1907 június 19. 

A főgimnázium igazgató-tanácsa. 

Pályázat rajztanári állásra. 
A kecskeméti áll. seg. ref. főgimnázium fentartó 

testülete pályázatot hirdet az újonnan szervezett szabad-
kézi-rajz, rajzoló-geometria és szépírási tanszékre, melyre 
a kinevezés joga az államszerződés értelmében a m. 
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat illeti meg. 

Pályázhatnak reform, vallású, okleveles középiskolai 
rajztanárok. Az intézet jelenlegi viszonyai mellett a meg-

választandó tanár köteles leend pár órában földrajzot, 
esetleg természetrajzot is tanítani az alsó osztályokban. 

A tanszék javadalma: 2400 kor. törzsfizetés, 480 
kor. lakáspénz, 5 ízben 200—200 kor. korpótlék és 
jogosultság arra, hogy a kinevezendő rendes tanár, szol-
gálata arányában, a főgimnáziumnál rendszeresített 2600, 
2800 és 3200 kor. törzsfizetéssel és a két utóbbi eset-
ben 600 kor. lakásbérrel javadalmazott fokozatba elő-
lépjen, továbbá a megfelelő állami fizetéskiegészítés. 

A fokozatba lépésnél ezen intézetnél eltöltött rendes, 
és helyettes szolgálati évek egészben, más protestáns 
iskolában eltöltött rendes szolgálati évek 3/4 részben, a 
más jellegű, nevezetesen állami, községi vagy más fele-
kezeti iskolában eltöltött rendes szolgálati évek fele-
részben, a korpótlék folyósításánál pedig bármely hazai 
középiskolában rendes tanári minőségben eltöltött évek 
teljesen beszámíttatnak. 

Okleveles pályázó hiányában a tanszék helyettes 
tanárral töltetik be, kinek évi javadalma 1600 korona 
leend. 

A megválasztandó, illetve a kinevezendő rendes 
tanár az országos tanári nyugdíj-intézetnek jogosított 
és kötelezett tagja, de a fentartó-testület járulékának 
40 °/o~át maga tartozik fizetni. 

A kellőleg felszerelt, t. i. születési, képesítési, eddigi 
tanulmányt és szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és 
egészségi állapotot feltüntető okmányokkal ellátott folya-
modványok, a nagyinélt. vallás- és közokt. miniszter úrhoz' 
intézve, bezárólag július hó 15-ik napjáig az alulírotthoz 
küldendő be. 

A kinevezett tanár állását 1907 szeptember 1-én 
köteles elfoglalni. / 

Kecskeméten, 1907. június hó 8-án. 

Katona Mihály, 
ref. fögimn. igazgató. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A Pesti Hírlap télen-nyáron a legbővebb, leg-

tartalmasabb és épen azért a legkedveltebb lap; már 
csak azért is üdvös a nyárra is előfizetni, mert csak az 
állandó előfizetők kapják meg teljesen ingyen a lap 
karácsonyi ajándékét, a Pesti Hirlap nagy képes nap-
tárát az 1908-ik esztendőre. A naptár ezúttal is bő, 
mulattató és közhasznú tartalommal fog megjelenni és 
temérdek kép díszíti. A Pesti Ilirlap az új félévet eredeti 
regénnyel kezdi; munkatársai — csupa jónevű, kipróbált 
hírlapírók — a czikkek, tárczák, karczolatok jóságáról 
s a közkedvelt állandó rovatok gazdagságáról gondos-
kodnak. A Pesti Hirlap előfizetési ára negyedévre 7 
korona; egy hóra 2 kor. 40 fillér. Kiadóhivatala, hova 
a pénzt legczélszerűbb postautalvánnyal megküldeni:, 
Budapest, V., Váczi-körút 78. 



Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
vissza-zorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új^élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
riél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő - és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Látványosságszániba megy az a dús óra- és ékszer-
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Felelős sze rkesz tő : H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR.* 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajokná l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvényné l , a c z u k o r b e t e g s é g n é l , az 

e m é s z t é s i és l é l e g z é s i szervek hurutjainál . 
Szin iie- TApóczi SalvittorforrfM-váilalat liud'tpcst, V., lludolJ'rtiJrptirt 8. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

• ' A : J M M V I forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsil lapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélktill töltést lg szállít a 

Szi. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
Tél i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet , gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, e l látás felől kimerítő 
= = = = = prospektust küld ingyen a = • — 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 
Orgona-

harmóniumokat 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza II b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 10. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

,, IV., Muzeum-körut 27. „ VII, Király utcza 82. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fó-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Mérton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. H 

Ezen czégtábtán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A m i gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni , hogy kellő 

helyen vásároljon. 



MARX ÉS MÉREI 
tudományos műszerek gyára 

B u d a p e s t , VI., Aradí-otcfca 6 0 . sz* 
T e l e f o n 2 1 — 0 6 . 

Gyártanak mindennemű fizikai, kémiai 
és geometriai tanszereket. A legnagyobb 
protestáns iskolák szállítói. Árjegyzék 

bérmentve, díjtalanul küldetik. 
1906-ban állami ezüstérem. = 

1905. évi nagyenyed i kiá l l í táson díszoklevél le l ki tüntetve. 
1904. évi d ic sőszentmárton i kiál l í táson 5 díszoklevél le l kitüntetve. 

1903. évi beszterczei k iá l l í táson 2 ezüs téremmel kitüntetve. 
1903. évi kolozsvári k iá l l í táson 3 díszoklevél le l kitüntetve. 

Az 1902. évi p o z s o n y i k iá l l í táson 3 oklevé l l e l kitüntetve. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jó tá l lás k i tűnő cséplésért . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -
csép lökész l ete it 

A jelenkor legegyszerűbb ós legtökéletesebb kettős tisztító-szerkezettel. 
motorcsóplökószlete. Gépész nélkül köny- . . . , 

nyen kezelhetők. I Egyedül lé tező ujdondsag I 
E&eu l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e önműködő, ellenőrző és biztosító 

é r d e k é b e n h a s z n á l t g ő z g é p e k sze]?P- Külön mezőgazdasági gép rr 1 osztály : gozgepek, malmok, jar-
c s e r e b e v e t e t n e k . gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motorcsépló-készletek (elíilnmlhslatlzn kitűnősége felöl tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
L e g b i z t o s a b b o l c s ó i i zom ! Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint > gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — vil lamos" erőre berendezet t — h a n g s z e r g y á r ^ 
O T n U f A O O r D I c s - é s k i r . " u d v a r i h a n g s z e r g y á r ő s , 
\ l l l A / l I X X r K • I a m. kir. zene-akadémia , szin-
w I U V V n U U L I I U l házak, művészek s tb . szál l í tója. 

Budapest , I I . , L á n c z í h d - u . 5 . sz, G y á r : Öntöház -u , 2 , sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid á rak mellett. 

Hangfokozó g e r e n d a ! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség mindenegyes 'hangsze rné l . 

Legnagyobb gyár é s ~ r a k t á r . 

Sajá t ta lá lmányú ' (Rákóczi ) T á r o -
g a t ó ; ál talánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott . Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos á rban ; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről kölön. kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivi'el nagyban = = = = = 

= = = = = é s kics inyben. 

Telefon 81—20. 

^ I t t í t t í t t t t t t t t t t t t t t t t t t S t t t t t t t t t t t t t J l t t t t ^ 

Ó R Á í i ~5 évi Pontos és 
l e g j o b b 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereK, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak rész let f izetésre is! 

Jjj Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
gg fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 
^ m m M 
mi 
mi 
mi 
mi 
m t müórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak száll í tója, 

% Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
tó 

POLGÁR KÁLMÁN 
Pontos 

k iszo lgá lás ! 

7* 

jótállás mellett! 

tm 
tm 

tm 
zm 
tm 
7<m 
rm 

Jutányos 



Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

l m r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palota ( B u d a p e s t mellett^ 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 188$. évi k iá l l i t i son «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddel* , az 1904. évi vesz-
prémi kiál l í táson a ranyéremmel k i iünté tve , azon-

kívül számtalan k i tűn t s t é s és el ismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lak í tásoka t . Kisebb o rgonák készletben van-
nak . Szolid munka és ju tányos á rak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az , hogy 
a gyá r alapítása ó ta 400-nál több ú j o rgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezésé t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n eszközl i 

M Ü L L E R J Á N O S 
M A J E R K Á R O L Y utóda 

Budapest, VII,, Gsömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , kö l t s ég -
j e g y z é k e k ingyen . 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
á M a g y . Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészí tője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhaszná la t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javí tásában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet . a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendí, 

Erdély és Szabó tanszerkészítö- intézete = 
Budapest, VII., Károly-körút 3, I. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

A í á n l á Q n l c • ^ nm- va"ás- és közoktatásügyi miniszter úr. 
n j c t i ' i g o u r v . Budapest székesfőváros tanácsa. 

Orgonaépítési műintózet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett os. és kir. udvari orgonagyira 

Budapest, VII., (íaray-utcza 48. 
és. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — TervezeteK és 

raiyok kívánatra díjmentesen. 

Kémiai 
Vetítőgépek 

legjutányosabb be-
szerzési forrása 

-»«'•••>•*> >>C •v t . 'v fo .c i . f .*,.<•..*,.(•.>),(•••>),<• .^.f.^.f. <2X3 !€ _ " & 
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BUDAPEST 
Gyár és i roda: VII k e r , Angol-utcza 2 3 

• o o o 
Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapo!<at, sajtolt 
miikölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépitkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

Első magyar órapyár gőzerő-
berendezéssel. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. é s KIH. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 8 . 8 8 2 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési d í jak: 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . áu kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
N/oiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előfizetést és hirdetési díjak stb. 

intézendő!;. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Szervezzük a prot. sajtót. Hamar István. — Az országos református lelkészi nyugdíjintézetről. Dókus 
Ernő. — Tárcza: Az ágostai hitvallás és az Apologia keletkezés. Br. Szlávik Mátyás. — K ö n y v i s m e r t e t é s . Sz. M. — 
B e l f ö l d : A dunamelléki református egyházkerület közgyűlése. Tudósító. — Az „Orsz. Ref. Lelkészegyesület" előkészítő 
(12-es) bizottságának 1907. évi június hó 2. és 3-án Hajdúböszörményben tartott közgyűlési jegyzökönyve. — Missz ióügy : 
Egy protestáns világgyülés Rómában. — K ü l f ö l d : Angol egyházi szemle. P. — E g y h á z . — I sko l a . — K ü l ö n f é l é k . 
— H i r d e t é s e k . 

Szervezzük a prot. sajtót. 

Az erők egyesítése és czéltudatos felhaszná-
lása még mindig" meghozta kívánatos eredményét. 
Az erők szétforgácsolása, vagy a részerők szét-
ágazó működése pedig mindenkor nehézzé, ha nem 
épen lehetetlenné tette a nagy czélok szolgálását. 

Mi, magyar protestánsok, azt lehet mondani, 
még csak a legkezdetén állunk erőink tömörítésé-
nek ég czéltudatos felhasználásának. S a kik ebben 
munkálkodnak, nehéz munkát végeznek, mert részint 
a közönyösség, részint a részerők széthúzó irányai 
folyton akadályozzák törekvéseik sikerét. Próbál-
kozunk ezzel az egyesülettel, azzal az egyesülettel, 
de egyikkel sem tudunk valami számbavehető ered-
ményt felmutatni. Az igazat megvallva, szervezet-
lenül állunk nagy feladataink megoldásával szem-
ben; szervezetlenül abban a nehéz küzdelemben, 
a melyet a szoczializmussal és a klerikalizmussal 
kell megvívnunk fenmaradásunkért. 

Pedig ellenfeleink épen nem szervezetlenek. 
Tekintsünk csak a szoczializmusra és a klerikaliz-
musra, mily mesteri szervezetben látjuk azoknak erőit 
tömörítve és egységes czél felé irányozva. Nagy 
hatalom ma már körülöttünk mindakettő, s velők 
szemben csak akkor vehetjük fel a harezot a siker 
reményével, ha elvégre mi is megértjük a szervez-
kedés nagy fontosságát s megtesszük ezen a téren 
mindazt, a mit jól felfogott érdekünk követelőleg 
parancsol. 

Szervezetlenségünk káros eredményeire min-
den téren reámutathatnánk. Rendről-rendre majd 

meg is tesszük. Most azonban legelső sorban is arról 
a szervezetlenségről kivánok szólani, a mely ben-
nünket a prot. sajtó és a világi sajtó informálása 
és felhasználása terén jellemez. 

Tudjuk mindnyájan, hogy a sajtó mily nagy 
fontosságú a mai világban, nemcsak az események 
regisztrálása, hanem a közvélemény tolmácsolása, 
sőt irányítása tekintetében is. 

A sajtó eme fontosságát világosan felismerte 
már a r. kath. egyház, s nemcsak egymásután 
indítja meg hazánkban is a heti és napi sajtóorgá-
num ait, hanem ezeknek munkásait, sőt még a nem 
felekezeti jellegű napi-, hetilapok s folyóiratok r. 
kath. munkatársait is, szerves testületté tömöríti 
a „Pázmány-Egyesület"-ben, hogy azoknak szellemi 
munkáját a saját czéljaira használhassa fel és azok-
nak inegfelelőleg irányíthassa. S nagy súlyt helyez 
a hazai r. kath. egyház arra is, hogy az életében 
felmerülő nagyobb és kisebb fontosságú események 
és mozgalmak felől helyes informácziókkal lássa 
el a napi sajtót; valamint arra is, hogy a r. kath. 
egyház, vagy annak intézményei, papsága stb. ellen 
intézett támadásokat, vagy az ezek esetleges kiseb-
bítésére szolgáló híreket, a „Pázmány-Egyesület" 
védő irodája útján visszaverje, illetőleg kellő 
értékükre szállítsa le. 

A sajtó és a sajtó munkásainak ilyen szerve-
zettsége roppant segítségére szolgál a r. kath. 
egyháznak. Ennek tulajdonítható, hogy ennek az 
egyháznak minden nagyobb és kisebb érdekű ese-
ménye, akcziója, nemcsak kellő mértékű, hanem 
általában rokonszenves méltatásban is részesül a 

A 21,211/905. sz. a. kelt kőtelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k és ó v o d á k padlói , F ó n a g y í e l e D u s t N e s s ' - s z e l portalanítanak 
a t i l d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi egyedü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Óvalíodjunk utánzatoktól. Utasítások ingyen. 



napi sajtó hasábjain, s hogy a r. kath. egyház 
ilyen néven is képes még mindig úgy szerepelni, 
mintha a magyar államnak hivatalos, uralkodó 
egyháza volna. 

Hasonló szervezettségét látjuk a sajtónak a 
szoczialisták táborában is. Napilapjaik, szaklapjaik, 
tudományos és népies iróik mind csak czéljaik szol-
gálatában állanak s ebben a szolgálatban nincs 
széthúzás, hanem egység és erő. 

Mi, protestánsok, ezen a téren is teljesen 
szervezetlenül állunk. Nemcsak hogy nincs pro-
testáns politikai napilapunk, de még a tulajdon-
képeni egyházi lapok és folyóiratok sem állanak 
egymással szervezeti közösségben. Nincs protestáns 
sajtó- és védő-irodánk, a mely a politikai napi-
lapokat a mi egyházi és iskolai életünk eseményei 
és mozgalmai felöl tájékoztatná és szükség ese-
tén érdekeinket, becsületünket védelmezhetné. Lát-
szólag a fejlődés jele közöttünk az újabb lapok 
és folyóiratok megindulása, — a valóságban azon-
ban nem egyéb ez, mint különben is csekély erőink 
megosztása, a mikor ezeknek az orgánumoknak 
a munkásai vagy csupán a helyi érdekeknek szol-
gálnak, vagy pedig az életbevágó kérdések tárgya-
lásában ellentétes utakon járnak. Az ebből eredő 
bajokon nem a szabad verseny megakadályozá-
sával, nem egyik-másik lapnak megszüntetésével, 
hanem a prot. sajtó munkásainak egy, a Pázmány-
mány-Egyesülethez hasonló és munkáiknak egy-
öntetűvé tevésére alkalmas szövetségbe összefogla-
lása által lehetne segíteni. 

Ebben a tekintetben, az utóbbi hetekben 
reménységre jogosító mozgalom indult meg, s 
talán nem sokára elérhetjük a prot. sajtószövetség 
megvalósulását. 

Hogy azonban ez a szövetség megfelelhessen 
hivatásának és hogy mind a politikai napilapok, 
mind a prot. sajtó munkásai kellően tájékozva 
lehessenek a felmerülő kérdések tekintetében és 
hogy egyházi és iskolai lapjaink egységes műkö-
dése lehetővé váljék, feltétlenül szükség van egy 
protestáns sajtóiroda szervezésére is. 

Ennek felállításánál azonban nemcsak a prot. 
sajtó munkásainak kell felismerniök az égető szük-
séget s nemcsak nekik maguknak keli arra áldo-
zatokat hozni, hanem fel kell ismerniök az égető 
szükséget az egyház hivatalos vezetőinek és kor-
mányzó testületeinek is; mert hiszen itt nem any-
nyira a szerkesztők és kiadók, hanem az egyház 
érdekei forognak szóban. Ha a protestáns sajtó-
irodát fel akarjuk állítani, akkor annak létesíté-
sénél semmi esetre sem nélkülözhetjük a hivatalos 
egyház szellemi és anyagi támogatását. S ina, a 
mikor már, hála Istennek, egyre s másra is tudunk 
valamelyest áldozni, a segítendő czélok közül, a 

magunk jól felfogott érdekét tekintve, nem hiányoz-
liatik a protestáns sajtóiroda. 

Úgy látjuk, hogy az alakulóban levő prot. 
sajtószövetség, ha szerveződik, szervezni kivánja 
a prot. sajtóirodát is és annak szellemi és anyagi 
támogatására fel fogja kérni, mind az egyes kerü-
leteket, mind az egyetemes gyűlést es a konventet. 
Szeretjük hinni, hogy egyházunk vezetői jóindu-
lattal fogadják a törekvést s nem fogják attól 
megvonni segítőkezüket. 

Ismételten hangsúlyoznom kell, hogy itt nem 
a szerkesztők és kiadók érdekeiről, hanem az 
egyház jól felfogott érdekeiről van legelső sorban 
szó. Épen azért kérem mindazokat, a kiket illet, 
hogy ezt a nagyfontosságú ügyet kizárólag csak 
az egyház érdeke szempontjából szíveskedjenek 
elbirálni. Hamar István. 

Az országos református lelkészi nyugdíj-
intézetről. 

A belsősomogyi egyházmegye lelkészei folyó hó 
6-án Somogyszobon tartott értekezletükön egy indítványt 
fogadtak el s határoztak hozzájárulás végett az összes 
egyházmegyék és kerületeknek megküldeni. Ezen indít-
ványban az egyházmegye és egyházkerület útján a zsinatot 
sürgősen összehivatni s a lelkészi nyugdíj- és özvegyárva-
gyámintézetre vonatkozó törvényt akként kívánják módo-
síttatni, „hogy a tagokra ne legyen kötelező az összes 
szolgálati évekre való belépés, illetőleg fizetés és évi díj 
s ezeknek 4 százalékos kamatai, hanem minden lelkész 
saját belátása szerint állapíthassa meg visszamenőleg 
való belépését, esetleg engedtessék meg a tagoknak, 
hogy 1908. január 1-én is beléphetnek, befizetvén a be-
lépési dijat. Az így belépők az évi díjat, a 3 és félszáza-
lékot természetesen az idő óta fizetik, azonban szolgálati 
éveik is ezen időtől számíttatnak", vagy ha ez nem 
fogadtatnék el, úgy „mondja ki a zsinat, hogy az 50 évet 
meghaladott lelkészekre a belépés nem kötelező". 

Az indítvány egyszersmind nagyon heves támadást 
intéz a törvény ellen s annak majdnem összes főbb 
intézkedéseit megtámadja, helyteleníti. Legnagyobb sajná-
latomra nincs többé közöttünk azon férfiú, a ki leginkább 
hivatott lenne e támadásokra a megfelelő választ meg-
adni, kinek nevéhez fűződik az országos lelkészi nyugdij-
és özvegy árva-gyámintézet létesítésének dicsősége, ki 
azon reményben húnyta le a közügyek érdekében meg-
fáradt szemeit, hogy ezen intézménnyel magának soha 
el nem muló emléket emelt, de azon tudatban is, hogy 
ha a törvényben emelt épületből csak egyetlen tégla 
vétetnék is ki, úgy az egész romba fog dőlni. 

Mint a végrehajtó-bizottság elnökére, reám hárul 
azért a feladat, hogy az indítvány egyes tévedéseit 
helyreigazítsam s a felköltött aggodalmakat tehetségem 
szerint eloszlatni igyekezzem, a mely feladatnak nemcsak 
azért teszek szívesen eleget, mert nagy tisztelettel visel-
tetem azon nagvtudományú férfiú iránt, kinek aggódó 
lelkében az indítvány megfogamzott, de azért is, mert 
örömmel szolgálok az ügynek, habár nagyon nehezíti 
helyzetemet, hogy a törvény előkészítésébe, tervezésébe 
be nem folytam, az annak alapjául szolgált adatok ren-



delkezésemre nem állanak s csakis mint a zsinat tagja 
vettem részt a törvény megalkotásában. 

Az indítvány egy téves tételből indult ki, mely az 
egészen végigvonul s ennek tulajdonítható, hogy téves 
következtetésekre is jut. Azt mondja u. i.. hogy a 33%> 
illetőleg 2 3 % belépési járulók s ennek a szolgálat kez-
detétől számított 4 % - ° s egyszerű kamatán kivül fizetnek 
még 372%-OS évi tagsági díjat s ennek szintén a szol-
gálat kezdetétől számított 4 % - o s egyszerű kamatát. 
„Törvényben — mondja — nincs ugyan szó arról, hogy 
köteles-e a tag a tagsági díjat visszamenőleg és pedig 
4 % - ° s kamattal fizetni, de vaunak rá czélzások, hogy 
az évi tagdíjak a szolgálati idő kezdéséig visszamenőleg 
szintén befizetendők." Igy a 7. §. 2-ik bekezdésében a 
65 évnél idősebb lelkészekre s a 8. §. 2. bekezdésében 
a segédlelkészi évekre mondatik ez. Ezen számítás alap-
ján mindjárt ki is mutatja, hogy a 30 év óta szolgáló 
és 2000 korona fizetést élvező lelkész a belépés alkal-
mával fizetni fog 3034 koronát s ha ezt öt év alatt 
akar ja fizetni, úgy 1908-ban 765'89 korona, 1909-ben 
749-62 kor., 1910-ben 725 34 kor., 1911-ben 701*07 kor., 
1912-ben 676 80 kor., vagyis összesen 3611'72 kor. 

A törvény ismer belépési járulékot, mely a jelenlegi 
törzsfizetésnek 33%"a> illetőleg azoknál, kik már tagjai 
voltak az özvegyárva-gyámintézetnek, 23°/o"a s ennek a 
szolgálati idő kezdetétől a f. év végéig számított 4 % - ° s 

egyszerű kamatát, de azoknál, kik tagjai az özvegyárva-
gyámintézetnek, az eddigi szolgálati évek után sem évidíj 
pótló befizetését, annál kevésbbé késedelmi kamat utó-
lagos befizetését nem rendeli. A 65 éven túl levő lelké-
szeknél a számítás ugyanaz, mint a fiatalabb rendes 
lelkészeknél, tehát ők sem róvhatók meg évi díj és ennek 
késedelmi kamataival, ha és a mennyiben tagjai voltak 
az özvegy-árva-gyámintézetnek. Igy intézkedik a törvény 
s ugyanezt a magyarázatot tette magáévá az egyetemes 
konvent, a mint az ez évi jegyzőkönyvének 33-ik pont-
jából s a 20., 63., 64. §-okra vonatkozó határozataiból 
kitűnik. 

Némileg eltér a törvény intézkedése a segédlel-
készekre vonatkozólag, kik nem voltak s nem lehettek 
tagjai az özvegy-árva-gyámintézetnek. Ezektől épen úgy, 
mint a jogosított tagoktól, megkívánja az évi díj utó-
lagos befizetését, mert nem lenne sem igazságos, sem 
méltányos, hogy ők a rendes lelkészekkel ne teljesít-
senek egyenlő kötelességet, mikor ugyanazon jogokban 
fognak részesülni pl. özvegyeik és árváik a megfelelő 
ellátásban. 

A 30 év óta szolgáló és 2000 korona fizetést élvező 
lelkész tehát nem 3034 koronát, hanem 1012 koronát 
fog fizetni 1908. január 1-ső napján s ha ezen összeget 
nem egyszerre, de öt év alatt kívánja kifizetnil, úgy fize-
tendő lesz 1908-ban 312 kor. 88 fill., 1909 ben 304 kor. 
74 fill., 1910-ben 296 kor. 96 fill., 1911-ben 288 kor. 
09 fill., 1912-ben 280 kor. 50 fill., vagyis összesen 1483 
kor. 40 fill. s nem 3617 kor. 72 fill, a mint azt az 
indítvány mondja. 

Ezzel kapcsolatban azt mondja az indítvány, hogy 
kongruás lelkészeknek évenként 5—600 koronát fog 
kellene fizetni s egy másik helyen, hogy sok szegény-
séggel küzdő lelkész van, kinek be kel) lépni a nyug-
díjintézetbe, hogy gyakorta népes családjával 1600 kor. 
fizetésen nyomorog s ilyenekre róttak ezreket, hogy egy-
szerre, vagy rövid idő alatt fizessék meg. Ez ismét téves 
számítás eredménye, mert kongruás lelkész, ha 40 szol-
gálati éve van, tehát törvény szerint azonnal nyugalomba 
vonulhat, fizetni fog 956 korona 80 fillért, vagyis keve-
sebbet, mint a mennyit egy év alatt fog kapni nyugdíj-

ban : természetesen ezen összegnél többet fog fizetni, 
ha jelentő-ívében fizetése magasabb összegre van véve, 
de ez kiegyenlítést nyer abban, hogy ugyanannyival 
nyugdija is magasabb lesz. Ez azonban a legmagasabb 
szolgálati idő, melyet irányadónak venni nem lehet, ha-
nem a jelenleg működő lelkészek átlagos szolgálati éve 
25—30 között van, vagyis fizetni fognak a kongruás 
lelkészek átlag 736—809 korona 60 fillér között, hozzá-
számítva ezen összegekhez is a jelentő-ív szerinti netalán 
magasabb fizetés megfelelő százalékát. 

Meg kell e helyen emlékeznem (habár nem tartom 
érdekünkben állónak, hogy a jelentő-ív és megállapított 
fizetések közötti különbséggel foglalkozzunk, mert köny-
nyen oda találunk, a hová nem czéloztunk) azon fel-
hozott esetről, hol a lelkész fizetése „a jelentő-ív szerint 
2884 koronára van felvéve, kap 567 (talán 561 korona 
16 fillér) korona kongruát, összesen tehát 3351 korona 
után fizet a lelkész belépési dijat, holott javadalmazása 
1600 koronára van felvéve". Tudomásom szerint azon 
lelkész úr 1904. márczius havában foglalta el hivatalát, 
tehát — ha előbbi szolgálati évei nincsenek — úgy 
fizetni fog 1908. január 1-én összesen 863 korona 22 
fillér belépési járulékot, mely összeggel megszerzi a jogot, 
hogy esetleg 1914-ben 1340 korona 40 fillér nyugdíjat 
kaphasson. 

Nem fogadhatom el helytállónak azt sem, hogy 
minden terhet a jelenlegi generáczióra raktunk s a követ, 
kezők sokkal kevesebbet fognak viselni. A számítás 
ugyanis azt mutatja, hogy az a lelkész, ki 25 év óta 
szolgál s 2000 korona fizetése van, a ki tehát az özvegy-
árva-gyámintézet létesítésekor befizetett 10 százalékot s 
azóta 2 és fél százalék évi díjat, most pedig befizeti 
a 23 százalék belépési járulékot s ennek 4 százalékos 
kamatát, összesen fizetett kamatokkal együtt 1843 kor. 
88 fillért, míg az 1908 január 1-én belépő hasonló fize-
tésű lelkész, ki 33 százalék belépési járulékot és 3 és 
fél százalék évi díjat lesz köteles fizetni, 25 szolgálati 
év alatt kamatokkal együtt összesen 4604 korona 66 
fillért fog befizetni. 

Azt se találom elfogadhatónak, hogy azon lelkész, 
kinek 6000 korona fizetése van s ezen összeg után 
fizetett 2 7a százalékot a gyámoldába, nemcsak, hogy 
ingyen jut a nyudíjintézet által nyújtandó 4000 korona 
nyugdíjhoz, hanem még évenként tíz koronával kevesebbet 
fog fizetni, mint mikor nyugdíjintézet még nem volt. 
Altétel utolsó részét elfogadom, mert tényleg kevesebbet 
fog fizetni, miután azelőtt 6000 korona után kellett 21/2 
százalékot fizetni, jövőre pedig 4000 korona után 372 
százalékot. De hogy ingyen ju tna a 4000 korona nyug-
díjhoz, ezt már nem ismerhetem el. Azon lelkész t. i., 
kinek 6000 korona fizetése és 25 szolgálati éve van, a 
gyámintézet létesítése alkalmával befizetett 600 koronát 
s évenként fizetésének 2 és fél százalékát, a mi kama-
tokkal együtt 2922 korona 90 fillért tesz ki, mely összeg-
hez számítandó 4000 korona 23 százaléka és ennek 4 
százalékos egyszerű kamata, vagyis a folyó óv végéig 
összesen befizet 4762"90 koronát. Sőt az arány még ' 
kedvezőtlenebb ezen lelkészekre, mint azokra, a kik 
2000 korona után lesznek nyugdíjazva, mert míg ezek, 
a kik összesen 1843 88 koronát fizettek be, tíz szolgálati 
év után 80 korona nyugdíjat kaphatnak, addig azok, 
kik 4762'90 koronát fizettek be, ugyanezen időre csak 
1600 koronát. ("^ége köv.) 

Dókus Ernő, 
az orsz. leik. nyngdij- és özvegy-árva-

gyámintózet végreli. biz. elnöke. 



TÁRCZA. 

Az ágostai hitvallás és az Apologia 
keletkezése. 
(Folyt, és vége.) 

A hitvallás átnyújtása után megbízta a császár 
Eck, Wimpina, Cochlaeus, Faber és más német r. kath. 
theologusokat, hogy e hitvallásra egy czáfoló iratot készít-
senek el. A nagy tudományú Erasmus is kapott meg-
bízást, de túlságos kényelemszeretetében puha párnán 
tilve és kiadóitól gazdag óv- és kegy díjat élvezve, nem 
volt kedve beavatkozni a hitvitákba. E humanistának 
nem volt érzéke a szegény nép lelki nyomorúsága iránt 
s Horatiussal azt tartotta: Odi profanuin vulgus! El is 
készült ötszöri áldolgozás után az ú. n. „Confutatio 
pontificia" (szövege Hase gyűjteményének előszavában 
található) s a császár ós a r. kath. rendek előtt a biro-
dalmi gyűlés egyik ülésén fel is olvastatott. Erre, a 
speieri gyűlés határozatához hasonlóan, újból is kijelen-
tette a r. kath. rendek többsége, hogy az ev. párt hívei 
a Confutatio által az írás és az egyházi tan bizonyság-
tételei alapján meg vannak czáfolva s így térjenek vissza 
a r. kath. anyaszentegyház egyedül üdvözítő kebelébe. 

Ennek az újabbi igazságtalanságnak a felderítése 
volt Melanchthonra nézve a további feladat. Ebbeli mun-
kája annyiban volt nehéz, mivel a róm. kath. párt a 
Confutatio másolatát kiadni vonakodott, úgy hogy Melanch-
thon csakis a felolvasás alatt tett magánjegyzeteire volt 
utalva. Az Apologia, mint az ágostai hitvallás védőirata 
hamar el is készült s át is akarta azt nyújtani Melanch-
thon a császárnak, ki azonban újból is ismételte az 
ágostai hitvallásnak a r. kath. rendek többsége által 
való megczáfoltatását, sőt a dolog betetőzéséül a jövő év 
április hó 15-ig gondolkodási időt engedett az evangéliku-
soknak a r. kath. egyház kebelébe való visszatérésre. 

E jogtalanság és igazságtalanság felderítése czéljá-
ból Melanclithon a nagy közönségre appellált. Erre a 
császár által visszautasított Apologia már nem volt alkal-
mas, a miért is Melanchthon még a birodalmi gyűlésről 
való elutazása előtt hozzálátott egy alaposabb védőirat 
megszerkesztéséhez. Figyelme főleg arra irányult, hogy 
kimutassa, miszerint a hitvallásszerűleg formulázott ev. 
tan határozottan megfelel az írásnak, míg a Confutatio 
tana annak homlokegyenest ellent mond. Arra a vádra 
pedig, mintha az ev. párt tagjai szektáknál egyebek 
nem volnának, Melanchthon védőirata azzal felelt, hogy 
a hitvallás ev. tana az őskeresztyón egyetemes egyház 
s az egyházi atyák bizonyságtételein alapul, a mellyel 
szemben a róm. kath. Confutatio szerkesztői a tisztátalan 
középkori scholasztika képtelen okoskodásaiban és szőr-
szálhasogatásaiban gázolnak minduntalan. (Itt Melanch-
thon a Rómából a reformáczió ellen felizgatott külföldi 
nemzetek és fejedelmek megnyerésére gondolt.) Az Apo-
logia gondolatmenetében Melanchthon lehetőleg az ágostai 
hitvallás szövegezését követte és pedig folytonos ügye-

lemmel az ágostai hitvallást czáfoló Confutatióra. A hol 
utóbbi nem czáfolt ós nem vádaskodott, ott Melanchthon 
is hallgatott ; de a hol állítólagos tévtanokat említett, 
ott ő sem maradt el az alapos czáfolattal. Egyebekben 
pedig az ágostai birodalmi gyűlés lefolyása arról tett 
bizonyságot, hogy a két hitvitázó párt kibéküléséről szó 
sem lehet. Azért mondja ki az Apologia az ágostai hit-
vallás békülékeny hangjával szemben oly nyíltan, egye-
nesen és következetesen az ev. igazságot. 

V. Károly császár megtiltotta az ágostai hitvallás-
nak kinyomatását. Azonban még a gyűlés tartania alatt 
megjelent — hihetőleg Svájczban — egy német kiadás 
s még ez év folyamán hat latin s ugyanannyi német — 
Melanchthon szerint — meglehetősen hibás és hiányos 
kiadás. Erre való tekintettel Malanchthon a császár 
parancsát meg nem tarthatta s már 1530 november 
havában hozzálátott a latin szöveg megállapításához. Az 
Apologia latin szövege nagyon eltér a némettől, mivel 
azon Melanchthon minduntalan javított. Német szövege 
Jónás J. műve s már 1531-ben együttesen hagyhatta el 
az ágostai hitvallás az Apologiával a sajtót. S ez a mai 
napig is reánk nézve hiteles szöveg. 

Az Apologiát, bár megbízás folytán készült, kezdet-
ben magániratnak tekintették s Melanchthon is annak 
vette a saját neve alatt megjelent kiadás előszavában. 
De már 1532-ben a szorosabb tömörülés czéljából maguk 
a prot. rendek is nyilvánosan elismerték, s azóta az 
Apologia az ágostai hitvallás legjobb és legbiztosabb 
magyarázatának tekintendő. Mindkét irat együttesen képezi 
az ev. lutheri egyház legsajátosabb írásszerű alaphit-
vallását (das eigentliche Bekenntniss der ev. lutherischen 
Kirche és „der getreuste Ausdruck der ev. lutherischen 
Leltre" mondja helyesen Köstlin, a nagy Luther-tudós), 
a melyről soha le nem térhet, ha csak önmagáról le-
mondani nem akar. 

Melanchthon a további kiadásoknál még mindig 
javított a két dolgozaton, habár azok már nyilvános 
iratoknak is vétettek. De ezeknek a javításoknak, Köstlin 
találó szava szerint, az ev. lutheri egyházra nézve nincsen 
sem dogmatikai, sem egyházpolitikai jelentőségük. S ezt 
kezdetben el is nézték, miután Melanchthon Luther aggo-
dalmaira őszintén kijelentette, hogy ezek a javítások 
nem a lényeget és értelmet, hanem csak a kifejezések 
szabatosságát érintik. Azt tartotta arról a nagyobb változ-
tatásról is, a melyet 1540-ben az ágostai hitvallásnak az 
úrvacsoráról szóló 10-ik czikkén eszközölt. Némelyek 
azonban e javításokban az eredeti szövegtől való lényeges 
eltérést láttak s ez vezetett később a „confessio invariata" 
(1530) és „variata" (1540) későbbi, kevésbbé hitelvi, mint 
inkább szóharczi vitáira. S mivel egyesek ezekkel a javítá-
sokkal tényleg visszaéltek, annál határozottabban ragasz-
kodott a luth. egyház a hitvallásnak 1530-iki változatlan 
szövegéhez. 

E hitvallás s annak Apologiája megtalálható az ev. 
egyház hitvallásos könyveinek Hase latin és Miiller latin 
és német gyűjteményeiben. Tájékoztató bevezetést írt 



az ágostai hitvallásról és annak Apológiájáról Plitt (1867 
és 1873) s magyarázatot Zöckler ós Vilmar (1870) s leg-
újabban Kolde (1890). Magyarra fordította és magyarázó 
jegyzetekkel kisérte Lövey Balázs győri lelkész (1672), 
Agonás Samu rozsnyói lelkész (1838) és Paulik János 
nyíregyházi lelkész (1896). Népies magyarázatát kiadta 
Köstlin (1891) a „Verein fiir Reformationsgeschichte" 
vállalatában. Az Apologia magyarázatos fordítását Mayer 
Endre theol. tanár tollából a Luther-Társaság adta ki. 
(1890.) 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Dr. Szelényi Ödön. A filozófia a lapfoga lmai . Budapest 

(Stampfel. 1907. (A tudományos zsebkönyvtár 195. száma.) 80 lap. 
Ára 60 fillér; 

Derék dolog, hogy a zsebkönyvtár a filozófiai tudo-
mányok művelésére is gondol. Somló Ethikája, Seródi 
Filozófiatörténete, Schmidt M. Lélektana és Logikája, 
Bartha Aesthetikája s Weszely Pedagógiája jóravaló 
kísérletek. Méltó társuk Szelényi késmárki ev. főgimn. 
tanár tájékoztatója, kinek ilyen mélyebb kérdésekben 
való jártassága Faust- és Madács-tanulmánya után közön-
ségünk előtt nem ismeretlen. 

Művéről maga mondja, hogy „be akar vezetni a 
filozófiai gondolkodásba, meg akar ismertetni a filozófia 
legfőbb problémáival, hogy egyrészt kedvet gerjesszen 
az egyes filozófiai szakok behatóbb tanulmányozására és 
másrészt némi tájékozást nyújtson korunk uralkodó eszméi 
és törekvései között, — főleg ideális irányban, a mi 
korunknak erős anyagi, pozitiv, sőt czinizmusra hajló 
gondolkozásmódjával szembena. 

A filozófiát találóan „egyetemes tudománynak . . ., 
a legmagasabb, legáltalánosabb fogalmakkal dolgozó, 
azokat összefűző disciplinának" definiálja, a melyet „az 
egyes szaktudományokkal szemben a teljes szabadság 
jellemzi". Mint „általános világ- és életnézlet" elméleti 
és gyakortati problémákat fejteget, az ész követeléseit 
s a kedély szükségleteit kielégíti s itt Windelband nyomán 
helyesen csoportosítja az elmélet és a gyakorlat sémája 
alá az egyes filozófiai tudományokat. Majd a filozófiai 
álláspontok és alappi obiémák találó ismertetése után az 
egyes filozófiai disciplinák jellemzésére tér át s itt mind-
járt kezdi a metafizikával. Itt Krausz Jakab filozófiai be-
vezetéstanával egyezőleg helyesen mondja, hogy „a meta-
fizika megszűnt, mint oly tudomány, mely a tapasztala-
ton túli dolgok ismeretét közvetíti, vagy a valóságot 
apriori (a tapasztalattól független) fogalomrendszerből 
konstruálja, de mint oly kísérlet, mely felelni akar az 
emberiség utolsó nagy kérdéseire, nem fog megszűnni 
soha". Csak megemlítem, hogy a 19. 1. a „teologizmus" 
teleologizmussal helyesbítendő. A metafizikát a természet-
filozófia és az ismeretelmélet beható ismertetése követi, 
a melynek fejtegetései hasonlóan találók és meggyőzők. 

A 30. lapon azonban a skepticizmussal szemben a „pozi-
tivizmus" dogmatizmussal helyesbítendő. Nagyon szépen 
tárgyalja a lélektant, logikát, ethikát, szocziologiát, jog-
bölcseletet, eszthétikát, történetfilozófiát és vallásbölcse-
letet is, utóbbit egészen helyesen „a vallási eszmék filo-
zófiai szellemben való tárgyalásának" mondja, de a vallás-
történettel szemben nem eléggé világosan különíti el. 

A filozófia egyes részeinek és legfőbb problémáinak 
ismertetése után „Összefoglalás. Visszapillantás" cz. szaka-
szában találóan mondja, hogy „a filozófia fontos hivatása 
az összes különleges tanulmányok összefoglalása s ezzel 
egy egységes világnózlet önálló megalkotása". Szerzőnek 
ideális gondolkozásmódját s mély vallásos kedélyét talá-
lóan jellemzi a következő végső összefoglalás: „A meta-
fizika terén a materializmussal szemben a spiritualizmust, 
ismerettani tekintetben a skepticzizmussal szemben a 
kriticzizmust, az ethika és szocziologia terén pedig az 
egoizmussal szemben az altruizmust, a pesszimizmussal 
szemben az optimizmust stb. fogadva el vezérelvül, oly 
szellemi fegyvereket nyertünk és egyúttal oly ideálokat, 
melyek tevékenységünkben irányíthatnak és e tudományos 
fegyverzetünket mintegy megszenteli egy erkölcsi világ-
rendben való hit; az a hit, hogy nem küzdünk hiába, 
hanem hogy mindegyikünk a maga munkája és törekvése 
által egy porszemmel legalább hozzájárul az egyetemes 
czél megvalósulásához, mely az emberiségnek és az egész 
világrendszernek ki van tűzve. Az egyes ember élete 
csak ily világításban nyer értelmet, mert a komoly tudo-
mány, távol minden magában bízó önteltségtől és eget 
verdeső elbizakodottságtól arra a végkövetkeztetésre jutna, 
hogy a világ megismerhetetlen, a tudomány czélja el-
érhetetlen, minden küzdés hiábavaló, az ember csak por 
és hamu, ha föl nem emelné a hit, hogy van egy min-
deneket teremtő ós kormányzó lény, ki a végtelen idő-
ben ós térben (?) egyedül uralkodik ós korlátlanul igazgat, 
kiről ég és föld beszél s kire minden tudománynak el 
kell jutnia, ha a kétségbeesés karjaiba nem akar hullani." 
Egy theologus sem beszélhet szebben a vallás és a 
tudomány egymáshoz való viszonyáról. Az Isten az írás-
ban, a történelemben, a természetben s közvetlen tapasz-
talatunkban végső czélja minden tudományos kutatásnak. 
Derék dolog, hogy egy középiskolai tanár oly mélyen 
jár a maga fejtegetéseivel. 

Nagy erőssége szerző művének az is, hogy az egyes 
filozófiai disciplinák ismertetésénél csaknem teljesen fel-
sorolja az i. v. magyar irodalmat, Kár, hogy Krausz J. 
bevezetéstanát már fel nem használhatta s talán csak 
elnézésnek minősítendő, hogy Windelband nagy művét a 
filozófiáról a XX. század elején nem említi. Annak fel-
használásával csak tárgyi teljességben nyert volna a 
műve. Világosság és átlátszóság tekintetében is megállja 
a helyét. A nehézkes és szövevényes fejtegetéseknek 
sehol semmi nyoma. Theologusaink és tanárjelöltjeink is 
sikerrel használhatják. Kár, hogy a Stampfel-féle zseb-
könyvtár a theol. tudományágak ismertetésére nem for-
dítja figyelmét. Sz. M. 



BELFÖLD. 

A dunamel lék i r e f o r m á t u s egyházke rü l e t 
közgyűlése. 
(Folyt, és vége.) 

A második napi ülés legfontosabb két tárgya a buda-
pesti egyházzal karöltve felállítandó felsőbb leányiskola 
és a theologia kitelepítése kérdése volt. Ezzel a két 
fontos kérdéssel halaszthatatlanul foglalkoznia kellett 
már az egyházkerületnek. Az internátusos felsőbb leány-
iskolák felállítása tekintetében már csaknem az összes 
többi kerületek megelőzték a dunamellékit. Pedig, ha 
valahol, úgy itt van szükség gátat vetni annak, hogy 
az intelligens családok leánygyermekei zárdai iskolákban 
nevelődjenek és el ne neveltessenek. 

A felsőbb leányiskola felállítására vonatkozólag a 
budapesti ref. egyház agilis elnöksége indította meg a 
kezdő lépéseket, s a dolgot, azt lehet mondani, annyira 
előkészítette, hogy a kerületi gyűlésnek csak a pecsétet 
kellett reányomni. Mind a budapesti egyháznak, mind a 
kerületnek van egy-egy tekintélyes alapja, a mely felsőbb 
leányiskola felállítására van rendelve. Az egyházé a 
Baár-alap, a kerületé a Madas-alap, a melyeknek ma 
már évi 20,000 és 10.000, összesen 30,000 korona jöve-
delmük van. Ezeknek a felhasználásával fog felállíttatni 
az internátussal ellátott felsőbb leányiskola, már a jövő 
iskolai évre, az Albrecht-úton erre a czélra kibérelt 
Lónyay-villában. Az intézetnek egyelőre csak az I — II. 
osztálya fog megnyittatni, 24 bennlakó és a bejárókkal 
együtt legfelebb 36 növendékkel. Az osztályok száma, 
a szükségletnek és a fejlődésnek megfelelőleg, évről-
évre emeltetik, mindaddig, míg az intézet teljes hat 
osztályúvá nem válik. Az intézet élére, mint igazgató-
nő, Fráter Eszter, a főváros felsőbb leányiskolájának 
egyik kiváló tanítónője fog állíttatni. Az internátus főként 
a fővárosi és vidéki vagyonosabb családok leánygyer-
mekei számára állíttatik fel, olyanok számára, a kik 
eddig, református felsőbb leányiskola hiányában, leg-
nagyobb részben zárdai iskolákban nevelkedtek. Az ellátás 
díja egy növendékre nézve évi 1400 koronában állapi-
tatott meg. 

A közösen felállítandó felsőbb leányiskola tervezetét 
és a két fentartó testület jogviszonyait szabályozó szer-
ződést Szilassy Aladár terjesztette elő, és örömmel 
tapasztaltuk, hogy a közgyűlés a legnagyobb rokon-
szenvvel fogadta a tervet. A felszólalók egytől-egyig 
támogatták, sőt Morvciy Ferencz tanácsbiró még arra 
nézve is indítványt tett, hogy a fentartó testületek ne 
csupán alapitványaikat kössék le a nemes czélra, hanem 
vegyék fontolóra, vájjon egy-egy tanszék külön fentar-
tása által nem volnának-e képesek az intézetet még 
nagyobb mértékben támogatni? 

A közgyűlés végül egyhangú lelkesedéssel kimon-
dotta az intézetnek a budapesti egyházzal közös felállí-
tását és lényegtelen módosításokkal elfogadta a két fen-
tartó testület jogait és kötelezettségeit magában foglaló 
szerződést. Ez utóbbi értelmében közös igazgató-tanács 
alkottatván és abban a kerület öt rendes és három pót-
taggal levén képviselendő, rendes tagokká dr. Vécsey 
Tamás, dr. Kiss Áron. dr. Puky Gyula, Szöts Farkas és 
Mády Lajos, póttagokká Lévay Lajos, Kálmán Gyula 
és Veszprémy János választattak meg. 

A másik fontos kérdést, a theologia máshova 
helyezését, részint a budapesti egyház építkező szándéka, 

részint a mai intézeti, főként internátusi helyiség meg 
nem felelő volta, részint pedig egy kedvezőnek látszó 
épületvásárlási alkalom tette aktuálissá. 

A budapesti ref. egyház, bár a Kálvineum terve 
kivihetetlennek bizonyult, nem adta fel azt a gondolatot, 
hogy már igen elavult és így kellőleg ki nem használ-
ható Kálvin-téri épülete helyébe egy modern, négy 
emeletes épületet emeljen. Hogy azonban ezt a gondo-
latát megvalósíthassa és főként, hogy emelendő ú j épületét 
jövedelmezőleg kihasználhassa, szeretne felbontani békes-
séges úton azt a közösséget, a mely ma az egyház és 
a kerület között a theologiára és a Ráday-könyvtár helyi-
ségére vonatkozólag fennáll. De ha még a budapesti 
egyháznak nem volna is ez az óhajtása, magának a 
kerületnek is foglalkoznia kellene a theologia megfelelőbb 
elhelyezésével. A mai helyiség ugyanis nemcsak szűk 
és nem engedi meg a kívánatos terjeszkedést, hanem 
közegészségileg is olyan állapotban van, a milyenben 
egy internátusnak lennie nem szabad. E két fő indító 
okhoz csatlakozik egy harmadik ok is, a mely egy 
kedvezőnek látszó házvásárlásban nyilatkozik meg. Á 
budapesti ref. egyház védelme alatt működő skót misszió 
ugyanis ki akar költözködni Hold-utczai épületéből és 
azt el akarja adni. A pesti egyház és a kerület vezető 
férfiai tehát arra gondoltak, hogy ezt a háromemeletes 
épületet kellene a theologia számára megszerezni. 

Az erre vonatkozó indítványt dr. Szabó Lajos 
kerületi vagyonkezelő terjesztette elő, kérvén egy bizott-
ság kiküldését, a mely a tárgyalásokat a skót misszió 
elöljáróságával megindíthassa s általában arra is fel-
hatalmaztassék, hogy ha ezek a tárgyalások eredményre 
nem vezetnének, a theologiának esetleg egy önállóan 
emelendő épületben elhelyezése kérdését is tanulmányozza 
és mindezekre nézve az őszi rendes közgyűlésre adja 
be jelentését. 

A közgyűlés, Mészáros János kívánságára, legelső 
sorban is azt az elvi kijelentést tette, hogy a kérdés 
érdemleges tárgyalásába belemegy, azután pedig, néhány 
felszólalás után, elfogadta a bizottság kiküldésére vonat-
kozó indítványt s a bizottságba, az elnökségen kivül, 
Puky Gyulát, Petri Eleket, dr. Nagy Dezsőt, dr. Szabó 
Józsefet, Mády Lajost, a theologia részéről pedig B. Pap 
István igazgatót és Szöts Farkast választotta meg. 

Az első nagyfontosságú lépés tehát ebben az ügy-
ben is megtörtént. Hogy a skót misszióval megkezdendő 
tárgyalások kedvező eredményre vezetnek-e, s ha igen, 
a megveendő épületben el tud-e majd a theologia kellőleg 
helyezkedni? nem tudjuk, de alig hisszük. Valószínűbb-
nek tartjuk, hogy a bizottság az önállóan emelendő 
épület terve mellett foglal majd állást. S a nagy kér-
désnek ilyen megoldását, az intézet érdekében, alkal-
masabbnak is látnánk, mint az első terv szerint valót. 

Az ülés végét kisebb jelentések töltötték ki. Dr. 
Szabó József ker. vagyonkezelő a kerület birtokain szük-
ségessé vált építkezésekről tett jelentést. B. Pap István 
theol. igazgató az intézet most lefolyt iskolai évéről és a 
theol. választmány üléséről referált. Az iskolai évről 
szóló jelentésből megelégedéssel értesült a közgyűlés a 
felől, hogy a növendékek szorgalma örvendetesen foko-
zódott és a tanulmányi eredmény sokkal kedvezőbb, 
mint volt az előző években. Megadta továbbá a 
közgyűlés az engedélyt arra, hogy a káplánszükségre 
való tekintetből, a most végzett IV. éves növendékek 
rendkivülileg I. lelkészképesítő vizsgára bocsáttassanak 
s a vizsga idejéül jún. 21-ét tűzte ki. 

A számvevőszék jelentése során a folyó évre ismét 
átengedte a kerület az orsz. prot. árvaháznak a Madas-



alap féljövedelmét képező 10,000 koronát A nagykőrösi 
tanítóképző jogviszonyainak rendezésére, illetve az erre 
vonatkozólag a kerület és a nagykőrösi egyház közt 
fennálló régi egyesség revideálására, Mészáros Jánosból, 
Takács Józsefből, Sógor Endréből, Petri Elekből és dr. 
Nagy Dezsőből álló bizottságot küldött ki, s addig is, 
míg ez a kérdés megoldatnék, magára vállalta a kerület 
a felállítandó rajztanári állás félfizetését. 

A budapesti Bethlen Gábor-körnek 200 korona 
'segélyt szavaztak meg. Az esperesi fizetések egységes 
rendezésére vonatkozó kérvényt a számszéknek adták 
ki véleményezés végett. A sárbogárdi egyház kérelmét 
letették az egyházmegyére. Azt a kérdést, hogy a fegyelmi 
ítéletek egész terjedelmükben közöltessenek-e a jegyző-
könyvekben, vagy ne, véleményezés végett a jogügyi 
bizottságnak adták ki. A Ráday-könyvtárra vonatkozó 
jelentést tudomásul vették és elfogadták annak a jegyző-
könyvi duplumokra és a könyvek visszaszerzésére vonat-
kozó javaslatait. 

Az egyetemes énekügyi bizottságba Báthory Dániel 
és Morvay Ferenez tanácsbirákat kiildötték ki. 

A harmadik napi ülést egész teljességében az új 
zsinati törvények életbeléptetése tárgyában szükséges 
intézkedések megtétele foglalta le. 

Az egyházalkotmányi I. t.-cz.-re vonatkozólag Benkő 
István aljegyző tette meg a javaslatokat s tette meg az 
előterjesztéseket a szükséges utasításokat illetőleg. A köz-
gyűlés megállapította a végrehajtásra vonatkozó szabály-
rendelet tervezetét s véleményezés végett letette az egy-
házmegyékhez. A kiadott utasítások közül, mint fonto-
sabbakat, kiemeljük a következőket: Az egyházmegyék 
felhivattak részletes jelentéstételre, a tekintetben, hogy 
mely egyházközségekben mellőzhető az egyházközségi 
közgyűlés szervezése, illetve a közgyűlés hol szervezhető 
képviseleti alapon. A presbitériumok az I. t.-cz. 28. §-a 
értelmében szervezendők, azokba az új törvény értelmé-
ben az új alkotó tagok behivandók 1908. jan. 1-ére; 
az eddigi presbiterek azonban, mandátumaik lejártáig, 
hivatalukban maradnak. Az egyházmegyék adjanak véle-
ményt a tanácsbirák számát illetőleg; gondoskodjanak a 
tanári és tanítói képviselők megválasztásáról s a szór-
ványokat osszák be valamelyik legközelebbi anyaegyliáz 
gondozása alá. A lelkészek felhivattak az I. t.-cz. 143. §-a 
értelmében a serdülő ifjúság intenzivebb valláserkölcsi 
gondozására és az új istentiszteleti rendtartás alkal-
mazására. 

A lelkészválasztásra vonatkozó II. t.-cz.-re nézve, 
Lévay Lajos aljegyző előterjesztése mellett, kimondta a 
gyűlés, hogy azt f. évi aug. 1-étől kezdve lépteti életbe. 
A most folyamatban levő lelkészválasztások még a régi 
törvény szerint ejtendők meg. A pályáeatnál átmenetileg 
is megkívánandó a két évi segédlelkészi szolgálat ki-
mutatása. Azok a segédlelkészek, a kik a törvény hatályba-
lépése előtt már letették képesítő vizsgáikat, a régebbi 
minősítési törvények alapján szerzett jogaikat továbbra 
is megtartják. A tavaly első vizsgát tett segédlelkészek 
az ősszel második vizsgára bocsáttatnak, tehát tőlük 
még nem kívántatik meg a két vizsga közötti két évi 
segédlelkészi szolgálat. Azok a missziói gyülekezetek, a 
melyek maguk kívánják lelkészeiket megválasztani, köte-
lesek erre vonatkozó jogukat kimutatni; ellenkező eset-
ben lelkészeiket a püspök nevezi ki. A segédlelkészek 
elhelyezésére vonatkozó szabályrendeletet az esperesi kar 
fogja megállapítani. Az özvegyi kegyeleti évre nézve még 
öt évig a jelenlegi szabályrendelet marad érvényben. 

Az egyházi adózásra vonatkozó III. t.-cz.-et illetőleg, 
Lévay Lajos aljegyző előterjesztése mellett, kimondta a 

gyűlés, hogy az egyházak vagyonleltárai a folyó év végéig 
elkészítendők; a számadások polgári év szerint veze-
tendők; az új adókulcsra és az államsegély igénybevéte-
lének módozataira nézve részletes utasítások fognak ki-
adatni. 

Az egyházi közalapra vonatkozó IV. t.-cz.-re vonat-
kozólag, szintén Lévay Lajos aljegyző előterjesztése mel-
lett, utasította a közgyűlés az egyházakat, hogy a köz-
alapi járulékokat, a legutóbbi népszámlálási adatok alap-
ján, fejenként 8 fillérjével számítva, állítsák be évi 
költségvetésükbe. A népességnél a szórványok lélekszáma 
nem veendő figyelembe; azonban a jobbmódúak és a 
birtokosok a szórványokban felhiVandók arra, hogy eddig 
fizetett járulékaikat ezután is fizessék be, toke-termé-
szetü adományképen, a gyülekezetek pénztárába. 

k törvénykezésről szóló V, t.-cz.-kel Takács József 
aljegyző referálása mellett, rövidesen végeztek, kimond-
ván, hogy az összes bírósági ügyek ezentúl az új törvény 
értelmében intézendők el; a míg azonban a konvent 
meg fogja alkotni az egyetemes bírósági ügyviteli szabály-
zatot, addig e tekintetben a kerület régi ügyviteli szabály-
zata marad érvényben. 

A köznevelésről és közoktatásügyről szóló VI. t.-cz.-ket 
Szöts Farkas tanácsbiró referálta. Ezzel a törvényczikkel 
kapcsolatban kellett a közgyűlésnek a legtöbb utasítást 
adni, a melyeknek, ha megfelelnek az illető tanügyi 
hatóságok, a szabályrendeletek egész serege fog elké-
szülni. A legfontosabb intézkedések közül kiemeljük a 
következőket: 

Az egyházmegyei tanügyi bizottságok és tanítói 
egyesületek felhivatnak, hogy a népiskolai könyvtárak 
szervezése és életbeléptetése tárgyában az 1907/8. iskolai 
évben készítsenek véleményes jelentést s azt küldjék fel 
az egyházkerületi népiskolai tanügyi bizottság elnök-
ségéhez. Az egyházmegyék elnökségei felhivatnak, hogy 
sürgősen szólítsák fel a népiskolákat fentartó egyház-
községeket, hogy részint a saját erejökből, részint állam-
segély igénybevétele útján az E. T. 24. §-ában megálla-
pított színvonalra emeltessenek fel a tanítói fizetések. 
Az iskolaszékek az ú j törvény értelmében szervezendők. 
Ugyanilyen értelemben szervezendők az egyházmegyei 
tanügyi bizottságok s az egyházkerületi népiskolai tan-
ügyi bizottság is. 

A nagykőrösi tanítóképző igazgató-tanácsa uta-
síttatik, hogy az ú j törvény értelmében szervezkedjék. 

A tanári szolgálati pragmatika tárgyában a tanári 
karok készítsenek javaslatot s azt az egyetemes konventre 
terjesszék fel. 

A theologiai tanári kar a vallástanári képesítésre 
vonatkozólag készítsen véleményes javaslatot és azt a 
püspök útján terjessze fel az egyetemes konventre. 

A gimnáziumok fentartó testületei utasíttatnak, hogy 
a tanár-választás és megerősítés tárgyában készítsenek 
javaslatot, s ezt terjesszék fel a kerülethez. Ugyancsak 
ezek felhivatnak a tanárok lakáspénzének, az igazgatók 
tiszteletdíjának és a helyettes tanárok, valamint az önálló 
énektanárok fizetésének a törvény 8-5. §-a értelmében 
leendő rendezését illetőleg tegyenek jelentést az őszi 
közgyűlésre. 

A középiskolák tanári testületei felhioatnak, hogy 
az egyházkerületi tanügyi bizottság újabb szervezetét 
illetőleg, készítsenek javaslatot és munkálataikat az 
1907/8. év végéig terjeszszék be a püspöki hivatalokhoz. 

A theol. és jogakadémiák tanárkarai és igazgató-
tanárai felhivatnak a tanári szolgálati pragmatika tár-
gyában javaslatkészítésre és annak f. év végéig a püspök 
útján az egyetemes konventre leendő felterjesztésére. 



A theol és jogakadémiai fentartó testületek a tanári 
fizetéseknek a törvény 112. §-a alapján való rendezésére 
hivatnak fel. A theol. és jogakadémiai igazgatótanácsok 
és tanárkarok felhívatnak, hogy a tanárválasztás és 
tanárbeiktatás tárgyában javaslatot készítsenek s azt a 
jövő iskolai év végéig a kerülethez terjesszék be. Ugyan-
ezek felhivatnak, hogy az akadémiák szervezete és tanul-
mányi rendje tárgyában készítsenek javaslatot és azt a 
folyó év végéig a püspöki hivatal útján terjesszék fel 
az egyetemes konventhez. Hasonló javaslat készítendő 
a tanítás terve, rendtartása, tandíjügy, az iskolai fegye-
lem és vagyonkezelés tárgyában is, a mely a jövő iskolai 
év végéig az egyházkerülethez terjesztendő föl. 

A lelkészi nyugdíjintézetre vonatkozó VII. törvény-
czikket Takács József referálta. A törvény 11. §-ának 
rendelkezéséhez képest a kerület a püspök vagy helyet-
tesének elnöklete alatt az 5 tagú kerületi nyugdíjbizott-
ságot szervezett, két lelkészi ós két világi taggal, s a 
bizottság tagjaivá Mészáros Jánost, Takács Józsefet, 
Csontos Andort és Kelecsényi Zádort választotta meg. 

Az egyházmegyék utasíttatnak, hogy az egyház-
megyei nyugdíjbizottságokat, az elnökségen kívül két 
lelkész és két világi tagból szervezzék. 

Utasíttatnak arra is, hogy a kötelezett tisztviselőket 
fentartó gyülekezeteket hívják fel a 2 százalék belépési 
járulék befizetésére. A nem kötelezett tisztviselők állását 
fentartó gyülekezetek pedig nyilatkozzanak az iránt, hogy 
hajlandók-e a 2 százalék fizetését magukra vállalni, 
vagy nem? 

Az esperesek és lelkészek felhivattak, hogy az 
utasítás értelmében az előmunkálatokat haladéktalanul 
tegyék meg a belépést illetőleg. Az esperesek a beér-
kezett okmányokat és nyilatkozatokat, a nyugdíj-bizott-
ság közreműködésével, vizsgálják felül és a felveendő 
tagok összes adatait pontosan állapítsák meg, s ezeket 
az adatokat, két példányban kiállítva és esperesileg 
hitelesítve, folyó évi október 15-ig terjesszék fel a kerü-
leti végrehajtó bizottsághoz s az ügyrend által követelt 
törzskönyvbe vezessék be. 

A lelkészek utasíttattak arra, hogy minden évben, 
virágvasárnapon, hívják fel a gyülekezet tagjait a nyug-
díjintézet czéljára leendő adakozásra. Továbbá, hogy a 
nyugdíjintézeti tagok részére szükséges anyakönyvi kivona-
tokat és lelkészi bizonyítványokat bélyeg- és díjmentesen 
állítsák ki. A nyugdíjas tagok, özvegyek és árvák 
nyugtáit aláírásukkal és pecsétjükkel hitelesítsék s az 
ilyen tagok elhalálozását az espereseknek azonnal jelent-
sék be. 

A törvény VIII. és IX. czikkét illetőleg intézkedni 
nem látták szükségesnek. Az I. t.-cz. 128. §-a tárgyában 
és a közjótékonysági ügyekben szabályrendelet fog 
alkottatni. 

A gyűlés a harmadik nap déli órájában, Baksay 
Sándor püspök hálaadó imádságával rekesztetett be. 

Tudósító. 

Az „Orsz. Ref. Lelkészegyesület" előkészítő 
(12-es) bizottságának 1907. évi június hó 2. és 
3-án Hajdúböszörményben tartott gyűlési 

jegyzőkönyve. 
Jelen vannak : Morvay Ferencz elnök, dr. Székely 

József jegyző, Birtha József, Csia Kálmán, Hamar István, 
Juhász László, Kazay Sándor, Kerekes János, Nagy 
Lajos biz. tagok. 

1. Elnök üdvözölvén az egybegyűlt biz. tagokat, 
a gyűlést megnyitja. 

2. Elnök részletesen beszámol az 1906 nov. 22-én 
tartott gyűlés óta általa tett intézkedésekről 

A jelentés tudomásul vétetik s a 
tett intézkedéseket a bizottság helyben 
hagyja. 

3. Tárgyalás alá került az „Orsz. Ref. Lelkész-
Egyesület" alapszabálytervezete; ennek kapcsán elnök 
jelenti, hogy a megbízottak, t. i. Hamar István és 
dr. Székely József az alapszabálytervezetet elkészítették 
s nyilvánosságra is hozták, de az őket e miatt ért kímé-
letlen támadás miatt visszavonták ; nézete szerint azonban 
erre joguk nem volt s így kéri a bizottságot, hogy az 
alapszabálytervezet visszavonását ne vegyék tudomásul, 
hanem fogadják el azt általánosságban a tárgyalás 
alapjául. 

Csia Kálmán biz. tag előadja, hogy némelyek 
ösztönzésére s arra tekintettel, hogy a megbízottak alap-
szabálytervezetüket visszavonták, ő is készített egy ter-
vezetet, hogy legyen alapja a tárgyalásnak; bemutatja 
a tervezetet s kéri annak általánosságban való elfoga-
dását. 

A bizottság a Hamar-, dr. Székely-
féle alapszabálytervezetre nézve kimond-
ván, hogy azt visszavontnak nem tekinti, 
majd a Csia Kálmán tervezetét felolvas-
tatván, amazt pedig felolvasottnak tekint-
vén, az alapszabályok dolgában a követ-
kezőképen határozott: a bizottság nagy 
többsége általánosságban a Hamar-; dr. 
Székely-féle alapszabály tervezetet fo-
gadja el ; annak részletes tárgyalását 
a másnapi folytatólagos biz. gyűlésre 
halasztja. 

4. Hamar István biz. tag tekintettel arra, hogy a 
másnapi gyűlésen már nem vehet részt, ezúttal adja elő 
a részletekre vonatkozó megjegyzéseit: a Csia Kálmán-
féle tervezetben különösen kifogásolja, hogy az egye-
sület czéljául tűzi ki a jus reformandi terén való mun-
kálkodást ós a protestánsok unióját is. Előbbit vesze-
delmesnek, ez utóbbit utópiának tartja s épen azért 
mindkét pontnak, az egyesület czéljának megjelölésénél, 
mellőzését kéri. 

Tudomásul szolgál. 
5. Elnök jelenti, hogy a gr. Tisza Istvánt, a dunán-

túli egyházkerület főgondnoki méltóságába történt be-
iktatása alkalmából, alakulandó egyesületünk nevében 
is üdvözölte s egyszersmind bemutatja úgy az üdvözlő-
levelet, mint az arra érkezett választ is. 

Helyeslő tudomásul vétetik. 
6. Bemutatja Földváry Jenő daruvári miss. lelkész-

nek a bizottsághoz intézett panaszos levelét, melyben 
orvoslást kér azért, hogy a „Magyar Szó" czímű lap, 
czikkét megcsonkítva ós módosítva közölte; egyszersmind 
előadja elnök, hogy nevezett lelkésznek válaszában meg-



írta, hogy bizottságunk a „Magyar Szó"-val semmiféle 
olyas összeköttetésben nem áll, hogy módjában lehetne 
az ő panaszán segíteni. 

Elnök eljárása helyeslő tudomásul 
vétetik. 

7. A lelkészi kongressus idejére, helyére, lefolyá-
sára nézve, a bizottság meghallgatván elnök előterjesz-
tését az előadásra ajánlkozottakat illetőleg, a következő 
határozatokat hozta: 

1. a lelkészi kongresszus idejéül f. évi szeptember 
hó 18. és 19. napjait tűzi k i ; 

2. hely dolgában megbízza az elnököt, hogy a fő-
város valamely alkalmas helyiségét (múzeum, városháza 
stb. díszterme) szerezze meg; 

3. a lelkészek utazásának megkönnyítése czéljából 
megkéri a bizottság az elnököt a kedvezményes vasúti 
jegyek kieszközlósére is ; 

4. a kongresszus lefolyására nézve a bizottság a 
következő sorrendet állapítja meg: 

I. Istentisztelet a templomban, tartja dr. Baltazár 
Dezső hajdúböszörményi lelkész. 

II. Kongresszus. 
a) bizottsági elnök jelentése a bizottság működésé-

ről s az alapszabályok tárgyalása ; 
b) alakulás s a tisztviselők és vál. tagok meg-

választása. 
Előadások : 
a) Az 1848: XX. t.-cz. végrehajtásáról, Hamar 

István theol. tanár; 
£í) A lelkészi fizetések rendezéséről, Nagy István 

kisújszállási lelkész ; 
Y) AZ egyházi sajtóról, Csia Kálmán etódi lelkész; 
§) A kivándorlásról, Péter Mihály gálszécsi lelkész 
A többi ajánlkozóknak, ajánlkozásukért köszönet 

mondatván, ajánlatukat a bizottság a jövőben kívánja 
igénybe vétetni. 

8. Előző ponttal kapcsolatban bemutatja elnök dr. 
Pályi Ede levelét, melyben ő a lelkészi kongresszuson 
3 rendbeli előadásra ajánlkozik, helyének megjelölését 
kéri, lapját a bizottság és kongresszus közleményeinek 
felajánlja stb. 

A bizottság, tekintettel arra, hogy 
a mult évi novemberi értekezlet irány-
elvül szabta meg, hogy a kongresszusnak 
csak lelkészjellegű egyén lehet tagja, 
nincs abban a helyzetben, hogy dr. Pályi 
Edének a kongresszuson helyet jelöljön ki, 
azon kívül, mely őt, mint újságírót meg-
illeti; ez alapon nem fogadhatja el elő-
adás tartására vonatkozó ajánlatait sem ; 
szives készségét, hogy lapját ügyünk 
támogatására felajánlja, elismeréssel 
veszi tudomásul s jelen jegyzőkönyv 
lapjában való közlés végett vele közöl-
tetni határoztatik. 

9. Hamar István felemlítvén, hogy a „Magyar Szó"-
ban az a vád jelent meg, miszerint az 1906. novemberi 
értekezlet jegyzőkönyve meghaniisíttatott, mert a dr. Pályi 
Edének szavazott jegyzőkönyvi köszönet szándékosan ki-
hagyatott belőle: bemutatja az eredeti jegyzőkönyv illető 
pontját, mely a dr. Pályinak szavazott köszönetről szól. 

A bizottság megállapítván ekképen 
a vád alaptalanságát s azt is, hogy a 
jegyzőkönyv illető pontjában sikkasztás 
nem, csak jelentéktelen stiláris módo-
sítás történt, a dolog felett napirendre tér. 

A még esetleges jegyzőkönyvi kifogások tárgyalása 
a másnapi ülésre halasz tátik. 

(Folyt, köv.) 

MISSZIŐÜGY. 

Egy protestáns világgyűlés Rómában. 
A bibliai vasárnapi iskolák konferencziája. — Irta Takaró Géza 
rákospalotai ev. ref. hitoktató s.-lelkész. — Felolvasta a Magyar 
Ev. Prot. Belmissziói Egyletnek Hajdúböszörményben, 1907. jún. 

2-án tartott összejövetelén. 

A Cselek, könyvében olvashatjuk egy helyen (19. 
rész 21. vers) a következőket: „Ezek után elvégzé Pál 
a Szent Lélek által, hogy Maczedóniát és Akháját el-
járván, Jérusálembe menne, ezt mondván : Minekutána 
Jérusálemben lejéndek, Rómát is meg kell nékem látnom." 

Rómát is meg kell nékem látnom . . . Nem a mai 
világjáró turista ideája volt ez, a ki, miután az északi 
sarktól a déli sarkig úgyszólván már minden érdekest 
látott, még kíváncsisággal tekint egy hely fe lé ; látni 
akarja azt a földet, „wo die Citronen blühn," — azt a 
várost, a mely egykor a pogány, — ma a róm. kath. 
világnak központja. 

Rómát is meg kell nékem látnom . . . Nem a mű-
vészetbarátnak, nem festőnek, szobrásznak, építésznek 
vágya volt ez, a mit csak az „örök város"-ban össze-
halmozott régi és újkori műkincsek látása tölthet el. 

Olyan fórfiúnak ajkáról hangzottak el e szavak, a 
kinek vágya sokkal magasabbra hágott, mint egy turistáé ; 
a ki sokkal szebb országot ismert, mint a czitromok 
hazája ; a kinek szemei olyan valóságokon csüggtek, 
a mik mellett Raphael és Michelangelo magasröptű fan-
táziájának nagybecsű alkotásai is mind elhomályosulnak ; 
és a ki sokkal drágább kincset vitt magával Rómába, 
mint a melyeket ott talált a megszámlálhatatlan* mű-
kincsekben. 

„Rómát is meg kell nékem látnom" — tette fel 
magában a missziói lélektől át-, meg áthatott apostol. 
Ha ma élne, azt mondaná: Japánt, Indiát s a többi 
pogány földeket is meg kell nékem látnom. — Látnom 
kell „Rómát", — oda kell mennem a földi élet köz-

* Augusztus császár idejéből csak szoborról, mintegy 
70,000-ről tesznek említést a historikusok. 



pontjába, hogy onnan áradhasson szét a mennyei élet 
az egész világra. 

Száz meg száz lélek végzi el magában évről-évre 
itt a magyar földön is : Rómát is meg kell nékem lát-
nom. Iskolázott és iskolázatlan tömegek — lelki meg-
nyugvást már annyi búcsújáró- és egyéb „szent" helyen 
hiába keresvén — fölkerekednek és elzarándokolnak a 
„szent város "-ba. Babonás rajongással tekintenek ama 
hely felé, a hol üdvösségüknek legfőbb földi intézője, 
a mennyország kulcsainak birtokosa székel és — a mint 
káromlást szólva mondani szokták — az Isten helyett 
uralkodik. 

Két héttel ezelőtt is megérkezett Rómába egy kis 
csapat innen a magyar földről. Nem turisták, nem mű-
vészek s nem is zarándokok; nem vidéket, nem mű-
kincseket s nem is pápát látni mentek. Ezeknél sokkal 
nagyobbat. 

A pünkösdi ünnepek alatt és után Rómában a leg-
első prot. világgyűlés tartatott. 

De hát olyan nagy dolog ez ? 
Nagy, tisztelt közönség; sokkal nagyobb, mint a 

hogy mi e pillanatban elképzeljük. 
A római kath. világ központjában a prot. világ 

találkozót~tart. Rómában az evangéliom hívei jönnek össze 
a pünkösdi napokban. 

Róma — és az evangéliom! Víz és tűz! Az egyik 
élete a másik halálát jelenti. Mert a víz szerepe csak az 
lehet a tűzzel szemben, hogy ezt kioltja. De annak a 
tűznek, a mely először ott Jeruzsálemben az első pünkösd 
napján lobbant fel, az a hatása, hogy buzgásba. forrásba 
hozza lassanként a leghidegebb vizet is, nem hogy azt 
megsemmisítse, hanem hogy sok betegség és romlás 
csiráit benneíelölje. 

Róma és az evangéliom ! Mikor fért meg e kettő 
egymás mellett! . . . 

Tegyünk pl. egy kis sétát a hét halom városában. 
Lássuk először a régi Rómát. 

A Forumon vagyunk. Egy-két épen maradt részletet 
kivéve csupán csonka oszlopok, töredezett márványfalak, 
épületmaradványok hevernek szerteszét. Eszembe jut, 
hogy egykor e helyen, az egyik nyilvános bazilikában 
hangzott el „az ítélet Pál fölött. 

Kissé odább van a lejárat a Mamertin-börtön sötét 
földalatti üregeibe, hova kivégeztetése előtt záratott az 
apostol. 

A várostól egy órányira, csendes völgyben, az ú. n. 
„három forrás"-nál szintén históriailag megbízható adatot 
találunk Pál életéhez. Itt halt mártírhalált a legnagyobb 
apostol. Néni messze innen emelkedik Róma második 
legnagyobb és legékesebb bazilikája, a melynek főoltárja 
alatt van eltemetve . . . Itt szállott sírba az evangéliom 
— sokaknak gyászára . . . 

Visszatérünk a városba. Elérjük a Colosseumot 
vagy Amfiteátrumot, a világ legnagyobb színházát. 80 
hatalmas kapubejárata van. Egyszerre 87 ezren találhat-
tak itt szórakozást. A mikor elkészült, felavatási ünnepélye 

100 napig tartott s ezen több mint 5000 vadállatot meg-
öltek a gladiátorok. De ez csak bevezetés volt azokhoz 
az elképzelhetetlen borzalmas jelenetekhez, a melyekben 
a keresztyén hit hősei estek áldozatul felbőszített elefántok, 
oroszlánok, tigrisek, leopárdok, hiénák és más fenevadak 
dühének. 

Ennél szomorúbb játékot még soha nem játszot-
tak sehol. 

A keresztyének százai menekültek ki a városból, s 
mert a föld színén nem volt maradásuk, a föld alá, sötét 
sírüregekbe kellett rejtőzniük — a világosság fiainak. 
A Via Appia mentén érjük ez örök nevezetességű helye-
ket, a katakombákat, a melyek 16 • - k m n y i területet 
elfoglalnak a föld alatt. Körülbelül 170,000 keresztyén 
van itt eltemetve. Itt kellett élniök, halniok. . . 

íme ez volt a sorsa az evangéliomnak a régi 
Rómában . . . Mintha igazolni akarná azt a régi mondát, 
hogy a város alapítói, Romulus és Remus, egy farhas 
emlőin növekedtek föl. A város ma is nagy előszeretettel 
ragaszkodik e mondához: czímere ma is ezt ábrázo l ja . . . 
Mintha kérkedni akarna vele, hogy Nérókat adott a 
világnak. . . 

De lássuk most az új, a „keresztyén" Rómát. Talán 
itt derültebb színekkel van megfestve az evangéliom sorsa. 

Az első benyomásunk az, a mit Pál apostolra gya-
korolt Athéné : „ . . . Bizonnyal látom — úgymond — 
hogy ti egyebeknél mintegy szorgalmatosabbak vagytok 
az istentiszteletekben . . . " (Cselek. 17. rész 22—23. 
vers.) A hasonlat nem folytatható, mert annak „Az 
Ismeretlen Istennek" Róma nem emelt templomot. Angol 
és német protestánsoknak kellett és kell erről gon-
doskodni. 

Sok templom villanyerőre is be van rendezve, úgy 
hogy káprázatos jeleneteket tudnak egyszerre előidézni... 
Mintha hiába mondatott volna ott a Jákob kút jánál : „Az 
Isten lélek; és a kik Ötet imádják, szükség, hogy lélek-
ben és igazságban imádják" . . . (Ján. 4. r. 24. v.) 

Gyönyörű képeket, falfestményeket találunk sok-sok 
templomban. Itt vannak Guido Róni, Rafael, Bernini 
Michelangelo s a többi óriások; de hol van — Krisztus, 
és az O evangélioma ? . . . 

Távozzunk e kábító légkörből. Ki a szabadba, az 
utczára. Sürgő-forgó sokaság mindenfelé. Egy része pap, 
más része koldus. Mindkét osztályból annyit látni itt, mint 
sehol e fölelön. Difficile est satiram non ser ibere . . . ) 
A 3-ik részt az idegenek alkotják, a kikben irgalmas 
szamaritánusokat látnánk, ha azok a koldulók nem 
dologkerülő és ingyenélő népség volnának és nem 
arczátlan viselkedésükkel csikarnák ki az idegentől az 
alamizsnát. 

Pünkösd vasárnapja van. Itt csak a kalendáriumból 
tudjuk. Munka, üzleti élet teljesen változatlanul folyik 
— az idegenek kedvéért — Róma zsebére. De azért 
ha magunkra gondolok, csak tartózkodva emelem e 
panaszt: Róma! „szent város!" Hát még annyira se 



tudtál vergődni, hogy az Úrnak napját meg ne botrán-
koztassad ! . . . 

Itt is fojtó a lég, menjünk magasabb helyre. Fel 
a Vatikán hegyére. Felérünk a Szent Péter-bazilikához. 
Előttünk a világ leghatalmasabb temploma. Igazán bazilika, 
királyi épület. Attól kezdve, hogy Nagy Konstantin meg-
vetette alapját, kerek szám 1300 esztendőn át folyton 
épült, mígnem (1626. nov. 18.) VIII. Orbán pápa felszen-
telhette. 250 millió lírába (tehát csaknem ugyanennyi 
koronába) került.~Nem tudom, bele van-e ebbe számítva 
az a tetemes pénzösszeg, a mely egykor a németek 
bűneiből összejött, de igy is szép summa ez! 

Felszállunk a bazilika kapujának legtetejére, 126 
m. magasban vagyunk. Előttünk az egész város. Micsoda 
impozáns látvány! Csakhamar a kísértés hegyén érezzük 
magunkat. A Sátán sugalmazását véljük hallani: Nézz 
oda le! Látod, milyen kicsiny az ember? ! Nézd ott a 
távolban — milyen kicsiny még az a hatalmasnak mon-
dott épület is, a melyben most a prot. világ gyűlést 
t a r t . . . Nem nevetséges gyermekjáték az, a mi ott 
folyik? . . . 

Valóban nagy kísértés onnan a Vatikán hegyéről 
szemlélni a világot. Nagyon kicsinynek látszik onnan az 
ember, a kiben pedig halhatatlan lélek lakozik, és a ki 
hatalmas, csodás dolgokat cselekedhet az Úrnak lelke 
által . . . „Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Ur 
lelke által . . ." (Zakar. próf.) 

Hazafelé tartunk. Leszáll az est, mire a Forumhoz 
érünk. A homályban a fehér oszloptöredékek mint az 
ó-világból visszajött kisértetek jelennek meg előttünk s 
valami ilyesféléket suttognak : Emberek! Nemzetek! 
Egyházak! Tanuljatok . . . Ha a tiszta erkölcs megvész, 
még Róma is ledől . . . Semmi más fundamentom nem 
biztos, mint az, a mely egyszer vettetett s a mely a 
Jézus Krisztus . . . Tanuljatok! Lássátok meg, mi vár a 
más fundamentomon épiilt alkotmányokra: „kő kövön 
nem marad" . . ; (Folyt, köv.) 

KÜLFÖLD. 
Angol egyházi szemle. 

(Folyt, és vége.) 

A skót assemblyk ez évben különöseu érdekesek vol-
tak. A skót államegyház gyűlésén szokatlanul meleg hangon 
sürgették az egyesült szabad egyházzal, illetve egyéb 
presbiteri egyházakkal való egyesülés nagy fontosságát. 
Sőt volt a skót püspöki egyházzal való egyesülési ügy-
nek is szószólója és mintegy 40 pártfogója. Az állam-
egyháznak ezidőszerinti vezérei, dr. Scott és Balfour lord, 
egy, az egyesülést előkészítő bizottságnak kiküldetését 
javasolták, a mit az assembly el is fogadott. Az állam-
egyház ezen egyesülést a mostani alapon, vagy disesta-
blishment nélkül óhajtaná elérni, szóval visszaállítani az 
1843 év előtti statusquót; óhajtaná megtartani azt a 
yagyont ós azon járadékokat, a melyeknek államegyházi 

jellegénél fogva birtokosa. A szabad egyház azonban 
mostani gyűlésén is nagy többséggel arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy az egyesülés kivitelét, csak az állami 
jelleg feladásával, megszüntetésével tartja lehetségesnek. 
De a mostani gyűlésekről szóló tudósításokat olvasva, 
innen a távolból is az egyre erősbödő egyesülési törek-
véseknek olyan jeleit lehet észlelni, a melyek a hitvallás 
és szervezet tekintetében egymással teljesen megegyező 
egyházaknak a közel jövőben való egyesülésére nézve 
a legszebb reményekre jogosítanak. A szétszakadásnak, 
diszrupcziónak tulajdonképeni közvetlen okozóját, a patro-
nátust, a parlament megszüntette s így az állam egyházi 
jellegnek egyedüli külső látható jele most már csak az, 
hogy az assemblyben trónoló, a királynak ajándékot vivő 
megbízottja, a kinek egész funkcziója a gyűlés színhelyén 
egy üdvözlő és búcsúzó beszédben áll. 

Örvendetes jelei a testvéries érzésnek, hogy a 
vasárnap megszentelésére vonatkozólag az assemblyk kül-
döttei közös ülésben tanácskoztak a külföldön állomásozó 
katonaság lelki gondozása, valamint a külmisszió terén is 
egymással karöltve működtek, sőt kalkuttai kollégiumaik 
is egybeolvadtak. Valóban mi sem bénítja meg annyira 
a külmisszió munkáját, mint az egymásra féltékenykedő 
ker. felekezeteknek versengése, a mely bizony sok helyen 
nagyon hátrányos színben tünteti fel a jó ügyet. 

Az egyesült egyház most választotta meg az edin-
burghi kollégium elhunyt Principal-jának, dr. Rainynek 
utódát, dr. Dods Márk személyében, a kinek neve nálunk 
is ismeretes. Nagytudományú férfiút állítottak a nagy 
elődöknek: Chalmersnek, Candlischnek, Canninghannak, 
Rainynek helyére. Az edinburghy new-college rektori 
állása a legmagasabb kitüntetés, a melyet az egyház 
csak legkiválóbb szolgáinak osztogat. A Szt. György-
templom hírneves lelkésze, dr. Whyte, a jelöltségtől 
visszalépett. 

Az egyesült szabad egyháznak külön statisztikai 
bizottsága van. Ennek jelentése szerint az egyház úr-
vacsorával élő tagjainak száma az ötszázezret meghaladja. 
Az évi bevétel egy millió fonton, húsz millió koronán 
felül volt. Némi visszaesés mutatkozott a fentartási alap 
bevételeiben, de a lelkészek évi fizetési osztaléka ezen 
alapból most is 160 font leend. 

A vagyoni ügyek rendezésére, megosztására kikül-
dött bizottság 1107 gyülekezet vagyoni ügye felett — 
templom, paplak -— ítélkezett. 941 esetben az egyesült, 
és 115 esetben a nem egyesült szabad egyház javára 
döntött. A kisebbségnek odaítélt vagyon restitucziója 
mintegy 150 ezer fontnyi új kiadást ró az egyesült egy-
házra, a melyet közadakozásból fognak ott fedezni. Mint 
előrelátható volt, az egyesült szabad egyház a mult évek 
nagy válságaiból hitben és áldozatkészségben megerő-
södve került ki. Sokan sürgették az északi fővárosban, 
Aberdeenben lévő theol. kollégiumnak megszüntetését, 
de a többség a fentartás mellett döntött és ebbe két ú j 
tanárt is választott. Szóval az egyesült egyház egy téren 
sem redukálta világra szóló nagy munkáját. P, 

r tv*-



EGYHÁZ: 
Papválasztási előkészület Kolozsvárt. Jún. 13-án tar-

tott minősítő-bizottsági ülésben — Herepei Gergely esperes 
elnöklete alatt — számbavétetvén a magyarutczai lelkészi 
állásra beérkezett folyamodványok: a törvényes határ-
időig beérkezett 14 folyamodó közül választásra bocsát-
tattak Bedö Károly szilágypaniti, dr. Szakács Albert 
sövényfalvi, Csia Kálmán etédi, Lukácsi Imre diósviszlói, 
Paulay Viktor gyerőmonostori, Szabó Jenő kézdivásár-
helyi, Barabás Samu magyarláposi, Czirmai Zoltán kézdi-
vásárhelyi, Incze Lajos vízaknai lelkészek. Választás alá 
bocsáthatók nem voltak Dombi Béla m.-gyönki lelkész 
püspöki engedély hiánya miatt; Józsa Károly györgyfalvi 
lelkész az egyh. törv. 277. §-a alapján ; Zsigmond Károly 
sz.-somlyói és Érsek Elek szárazajtai lelkészek nem 
csatolták legújabb szolgálati bizonyítványukat; Irsay 
József expressz-levélben küldötte be jelentkezését, de 
semmiféle okmányt nem mellékelt. 

Választások a felső-zempléni egyházmegyében. 
Bernáth Aladár vármegyei tb. főjegyzőt egyházmegyei 
világi tanácsbiróvá; Isépy Zoltán vármegyei Il-od al-
jegyzőt pedig egyházmegyei világi főjegyzővé választot-
ták a felsőzempléni egyházmegyében. Isten áldása kisérje 
működésüket az új munkakörben is. 

Dr. Ravasz László, a kolozsvári theol. fakultás 
kiváló képzettségű új tanára, f. hó 17-én tette le a dok-
torátusi vizsgát az aesthetikából, filozófiából és művészet-
történetből. Doktorrá avatása 22-én volt. Gratulálunk! 

Református lelkészek kérelme. Szeptember 17-én 
és 18-án Budapesten tartja a közgyűlését az Országos 
Református Lelkész-Egyesület. A központi vezetőség arra 
kérte a tanácsot, hogy erre a két napra engedné át 
részükre az új városháza dísztermét. Bárczy István polgár-
mester azonnal intézkedett a terem átengedése iránt. 

Baptista-egyesület feloszlatása. A m. kir. belügy-
miniszter a debreczeni baptista-egyesületet feloszlatta. 
Az egyházközség megalakulására a polgármester adott 
engedélyt. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter azonban 
az egyházközséget, mivel annak nincs képesített hit-
szónoka, a városhoz intézett leiratában feloszlatta. 

Döntvény a lelkészek adója ügyében. A közigaz-
gatási bíróság a lelkészek adója ügzében egy igen fontos 
és régóta szükségessé vált döntvényt hozott. Kimondta 
Ugyanis, hogy a lelkészek az általuk élvezett lelkészi 
földek haszonélvezetéből húzott jövedelmük után nem 
tartoznak IV. osztályú kereseti adót fizetni. Bizony ideje 
volt már, hogy ez a sok kellemetlenséget okozó kérdés 
egy méltányos döntvénnyel szabályoztassék. 

Templomavatás Lúgoson. A lugosi ev. ref. hívek 
1903-ban kiváltak az ág. ev. egyházból és külön egyházat 
alkottak. Egészen a mult vasárnapig az áll. főgimnázium-
ban tartották az istentiszteleteket. Darányi Ignácz föld-
mívelésügyi miniszter egy állami épületet kamatnélküli 
törlesztésre engedett át az egyháznak, a iqely a mult 
év folyamán erre a telekre díszes kétemeletes bérházat 
épített. Ezenkívül a Temesparton templomot és paplakot 
épített, a melyeknek költségét a bérpalota jövedelme 
törleszti. E hó 16-án volt a templomnak ünnepies fel-
avatása, a melyen Darányi Ignácz földmívelésiigyi minisz-
ter képviseletében Tervey Imre min. tan. jelent meg, az 
egyetemes ref. egyházat gróf Dégenfeld József a tiszán-
túli kerület főgondnoka képviselte. Lúgosról megjelent a 
megyei tisztikar Fialka Károly főispán és Issekutz Aurél 
alispán vezetésével Vojnich Guidó törvényszéki elnök 
stty. Az istentisztelet végeztével a presbitérium díszülést 

tartott a papiakban. Az ülést Domby Lajos esperes 
vezette. Az ünnepi ülésen ott voltak a hivatalok főnökei, 
a város intelligencziája, az egyházak képviselői stb. Az 
ünnepi beszédet László Sándor főmérnök, egyházi fel-
ügyelő mondta. Délben 1 órakor a Magyar Király-szálló-
ban 200 terítékű bankett volt, a melyen Bartha Kálmán 
kir. alíigyész Darányi Ignácz miniszterre és annak kép-
viselőjére, Tervey Imre min. tanácsosra emelte poharát, 
mert Darányi engedte át a ref. egyháznak a bérpalota 
részére a telket. Tervey Imre min. tanácsos köszönetét 
fejezte ki az üdvözletért úgy a miniszter, mint a saját 
nevében. A bankett a késő délutáni órákig tartott. Este 
tánczestély volt a „Konkordia" kertjében. Az est jöve-
delme tekintélyes összeggel gyarapította a templomépí-
tési alapot. 

Ágostai evangélikusok tiltakozása. A fehérkomá-
romi ágostai hitvallású evangélikus egyházmegye Jánossy 
Lajos esperes és Solymossy Ödön báró egyházmegyei 
felügyelő együttes elnöklésével a mult napokban tartotta 
Komáromban évi rendes közgyűlését. A folyó ügyek el-
intézése után az egyházmegye állást foglalt — és ugyan-
erre fölkéri a fölöttes egyházi hatóságokat — az 1907-
évi 27. törvényczikkben megnyilatkozott amaz irányzat 
ellen, mely a római katkolikus egyház állami eredetű 
óriási javadalma mellett újra állami forrásokból egészíti 
ki ez egyház alkalmazottainak fizetését, míg más tételes 
törvényen alapuló igények kielégítéséről nem gondoskodik. 

Meghívó a pesti ref. egyházmegye f. évi július hó 
3-án, délelőtt 10 órakor, Hévízgyörkön tartandó lelkészi 
értekezletére. Tárgysorozat: 1. Ének: 74-ik dicséret 1., 
2. versei. 2. Ima. 3. Elnöki megnyitó. 4. Az új egyházi 
törvények életbeléptetésével kapcsolatos intézkedések 
megbeszélése. (Egyházi adózás, lelkészi nyugdíjintézet 
stb.) 5. Az orsz. r lelkészi egyesület kérdése. 6. Esetleges 
indítványok. 7. Ének: 137-ik dicséret 6- vers. 8- Ima. 
Budapest, 1907. június 22-én. Petri Elek órtekezleti 
elnök, Mády Lajos esperes. 

A budapesti ev. egyház köréből. Mint értesülünk, 
a Bányakerület és a budapesti Deák téri ág. hitv. evang. 
egyház közös erővel, közös czélokra meg akarja venni 
a képviselőháznak volt Sándor-utczai házát. Tekintve az 
épületnek meglehetős központi fekvését s hogy abban 
lelkészlakás, istentiszteletre alkalmas nagy terem s az 
egyházmegye és kerületi gyűlések tartására czélszerű 
helyiségek volnának, bizonyos, hogy az egyház és kerü-
let nagyon jó vételt csinálna. De vájjon sikerül-e a vásár 
ma, a mikor a protestánsok térfoglalását minden oldal-
ról sanda szemmel nézik ? 

Az osztrák katholikusok nagygyűlése. Az auszt-
riai egyházmegyék megbízottai a mult szeptemberben 
tartott gyűlésükön elhatározták, hogy 1907 őszén egy 
általános nagygyűlésre fogják összehívni Ausztria katho-
likusait. Az előkészítő bizottság most bocsátotta ki a fel-
hívást a nagygyűlésre, mely a hatodik lesz Ausztriában. A 
bizottság élén Sylva-Tarouca Ernő áll. Tagjai Ausztria 
legtevékenyebb vezető emberei, mint dr. Marschall, báró 
Vittinghoff Schell Miksa, dr. báró Spinette Albin, Michele 
Vilmos, gróf Walterskirchen Ferenez, gróf Galen Hubert, 
Perkinann Keresztély ós Mayer György. Az egyes al-
bizottságok már hatalmasan dolgoznak az előkészítés 
munkáján, úgy hogy már a legközelebb közzétehetik a 
részletes programmot. Ha a magyarországi katholikusok 
részéről is hasonló agitálást tapasztalunk a tömörülésre, 
nekünk protestánsoknak nem kellene-e fokozott erővel 
arra törekednünk, hogy minden lelket megnyerjünk, 
egyenlőtlen bár, de igazságos harezunk diadalának bizto-
sítására? Az ébredés nem lesz-e későn? 



Meghívó a kiskunfélegyházi egyesült protestáns 
egyház imaházának 1907 június hó 30-án tartandó fel-
szentelési ünnepélyére, Az ünnepély kezdete fél 11 órakor. 
Az ünnepély sorrendje: 1. A gyülekezet énekli: a) kezdő-
éneknek a 74-ik ének 1-ső versét; b) közéneknek a 
233-ik ének 1-ső és 3-ik részét. 2. Felavató imát mond 
Baksay Sándor, a dunamelléki ev. ref. egyházkerület 
püspöke. 3. Karének: „Isten a magas égben". Előadja 
a kecskeméti ev. ref. főgimn. énekkar. 4. Egyházi beszé-
det tart Lukácsy Imre viszlói ev. ref. lelkész. 5. Kar-
ének: „Ima". Előadja a kecskeméti ev. ref. főgimn. ének-
kar. 6. Az egyház történetét felolvassa Mészáros János 
kecskeméti ev. ref. lelkész. 7. A gyülekezet énekli a 
CXXII-ik zsoltár 3-ik versét. 8. Urvacsora-osztás: az 
ágendát tartja Ádám Kálmán, a kecskeméti ev. ref. egy-
házmegye esperese. 9. Keresztelés: végzi dr. Hetessy 
Kálmán, a kiskunfélegyházi egyesült prot. egyház h. 
lelkésze. 10. Karének: előadja a kecskeméti ev. ref. fő-
gimn. énnekkar. 11. Berekesztő imát és áldást mond 
Sárkány Béla ág. ev. alesperes. 12. A gyülekezet énekli 
a 233-ik ének 8 versét. Az ünnepély napján, d. u. fél 
2 órakor társas ebéd lesz a „Korona-szálló" dísztermé-
ben. Egy teríték ára 6 korona. 

Orgonamegrendelés. Bátka község (Gömörmegye) 
ref. temploma részére beszerzendő új orgona készítésével 
Orszdgh Sándor rákospalotai (Bpest mellett) orgonagyáros 
czéget bízta meg. A mű 8 szóló változatú, teljes sípsorú 
lesz és impozáns szekrényben nyer elhelyezést. Az ünne-
pélyes átadás és felavatás f. évi szeptember hóban fog 
megtörténni. 

I S K O L A . 

Ref. felsőbb leányiskola Budapesten. 
Lapunk mult heti számában már megemlékeztünk 

a f. évi szeptember hóban megnyitandó ref. felsőbb 
leányiskoláról, mely internátussal összekötve, hivatva 
leend arra, hogy jobbmódú prot. szülők leányai olyan 
intézetben nyerjenek elhelyezést, melyben nemcsak a 
megfelelő tudományos ismereteket sajátíthatják el, ha-
nem a melyben gondoskodva lesz arról is, hogy tiszta 
evangéliomi keresztyén és igaz prot. szellemben nevel-
tessenek. 

A már megalakított igazgató-tanács elnöke Szilassy 
Aladár lett egyhangúlag ki az eszme megvalósításáért a 
legmesszebb menő fáradtságtól sem riadt vissza; az 
igazgató-tanács tagjai a következők: dr. Darányi Gyula, 
dr. Kiss Áron, Komáromy Lajos, Mády Lajos, dr. Neményi 
Imre, Petri Elek, Puky Gyula, Szőts Farkas és dr. Yécsey 
Tamás, oly nevek, melyek biztos kezességet nyújtanak 
arra, hogy az intézet kitűzött czéljának megfeleljen. 

Az igazgató-tanács a már előbb megválasztott 
Fráter Eszter igazgató mellé a következő tanárnőket 
választotta meg: Mészáros Dóra, Szigethy Ilona és 
Klimo Júlia; házvezetőnő Búzás Gizella; az idegen 
nyelvek tanítására született angol, franczia és német 
nevelőnőket fognak alkalmazni. 

Az intézet bár első sorban a tehetősebb prot. 
szülők nagy érdekeit kívánja szolgálni, mégis módot 
nyújt arra. hogy áldásaiban szegényebb sorsú növendékek 
is részesülhessenek, a mennyiben vannak egész ingyenes, 
féldíjas és jótéteményes (Darányi-féle 500 koronás ala-
pítvány) helyek is. 

Az igazgató-tanács, illetőleg az elnökség az intézet 
czélszerű és késyelmes felszereléséről a nyár folyamán 
gondoskodik, hogy az már augusztus hóra készen legyen. 
A kérvények augusztus hó 15-ig nyújtandók be az 
igazgatósághoz, kinél prospektus ós szóbeli értesítés is , 
nyerhető az egész július hó folyamán naponta délelőtt 
9—12-ig, a VII. ker. Wesselényi-u. 71. sz. alatt. Pros-
pektus kérhető a Kálvin-téri lelkészi hivataltól és a Prot. 
Egyh. és Isk. Lapok szerkesztőségétől. 

Az intézetben a tanítás az állami tanterv szerint 
történik. Szeptemberben csak az J. és II. osztályt nyitják 
meg, de felvesznek — kis számmal — felsőbb osztá-
lyokba járó növendékeket is. 

A igazgató-tanács fősúlyt fog helyezni az igazi 
prot. szellemben történő nevelésre, a zene és idegvn 
nyelvek elsajátítására, valamint a házi teendőkben való 
jártasságra. K. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 

meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet acl és életet vesz I Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek ós pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és újsélettani tökéletes vérképződóst 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vórbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő - és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 



L á t v á n y o s s á g s z á m b a m e g y az a dús óra- é s é k s z e r -
r a k t á r . a mi P o l g á r K á l m á n b u d a p e s t i m ű ó r á s VII. ke r . , 
E r z s é b e t - k ö r ú t 29. sz. a. t e l e p é n t a l á l h a t ó . Mindenk i , a 
t á r s a d a l o m b á r m e l y r é t e g é h e z t a r tozó e g y é n , e g y a r á n t 
ó h a j á n a k megfe l e lő , a k á r ó rá t , a k á r p e d i g é k s z e r t , e züs t 
e v ő e s z k ö z ö k e t , a l k a l m i a j á n d é k n a k való d í s z t á r g y a k a t 
t a l á l h a t ott , m e l y e k a M a g y a r V é d ő e g y e s ü l e t t a n ú s í t á s a 
sze r in t h o n i k é s z í t m é n y ű e k . A j ó h í r ű m e s t e r m o s t á l l í to t ta 
össze a r a k t á r á n levő ó r á k és é k s z e r e k n e k f é n y k é p e k 
u t á n kész í t e t t , sok száz k é p p e l t a rk í t o t t k a t a l ó g u s á t é s 
ez t az é r d e k l ő d ő k n e k d i r e k t e hozzá i n t é z e n d ő k í v á n s á -
gára d í j t a l a n u l é s b é r m e n t v e m e g k ü l d i . 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR 

A Bór- é s Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál cs köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
A sin f / f í - ÍApóCzi Snlviitovj'owús-vMlalat 

Jiudipext. V., Jtnd.nlf'rulipart 8. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkülJ töltést Is szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútváilalat Budán. 

S Z T , L U K Á C S - F Ü R D O 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LTJ K A C S - F Ü R D Ő g y ó g y f ü r d ő , B u d a . 

Téli é s nyári gyógyhe ly . 
Természetes forró-meleg, kénes for rások, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s t ú z - , 
k ö s z v é n y - , i deg - , bjőrfcjajtak, lakás, el látás felöl kimerítő 

= prospektust küld ingyen a — = 

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
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HIRDETÉSEK. 

l i a r R i i ó i i i u i T B o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít, 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza lljb. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

E z e n c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N G E R v a r r ó -

H m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y kellő" 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeai-üt 32. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 82. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchéiiyi-u. 14 

1905. évi n a g y e n y e d i k i á l l í t á s o n d í s z o k l e v é l l e l k i t ü n t e t v e . 
1904. év i d i c s ő s z e n t m á r t o n i k i á l l í t á s o n 5 d í s z o k l e v é l l e l k i t ü n t e t v e . 

1903. évi b e s z t e r c z e i k i á l l í t á s o n 2 e z ü s t é r e m m e l k i t ü n t e t v e . 
1903. évi k o l o z s v á r i k i á l l í t á s o n 3 d í s z o k l e v é l l e l k i t ü n t e t v e . 

Az 1902. évi p o z s o n y i k i á l l í t á s o n 3 o k l e v é l l e l k i t ü n t e t v e . 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , V I . , G y á r - u t c z a 28 . 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . ^ 

c s é p l ő k é s z l e t e i t g 
kettős tisztító-szerkezettel. 

! E g y e d ü l " l é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. KUlön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek, malmok, jár-
gányok, icséplők, vetőgépek stb. 

E z e n m o t o r c s é p l o - k é s i l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e felöl t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). K.ozma József úrnál Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplokészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 
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Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereK, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak p ^ részletf izetésre i s ! 

jjjj Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

1 POLGÁR RALMAN 
műórás és ékszerész, az ev, ref, egyházak szállítója, 

$ Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
tó 

Jutányos 
kiszolgálás! 
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A u i l i i i í F i Aeol-harmonfumoR 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMENYI 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélf ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

l i a r m o n i u m g y á r o s 
cs. ós kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1801-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddel"), az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készíi kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 



A l e g j o t o b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
c s á s z á r i é s k i r á l y i s z á l l í t 

H E I M H . íAclTrari s z á l l í t ó 
i ^ u d a p e s t , T l i o n e t - u c l v n r . 

Különlegességek: t e m p l o m o k , csa ládi h á -
zak, i skolák , i rodák stb, részére. TÖbb 
m i n t 100 ,000 van be lő le haszná la tban . 

V a l ó d i 
c sak ezze 

a v é d ő -
jegy g y e i . 

M E I D I N G E R - Q F E N 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok é s k ö l t s é g v e t é s e k ingyen é s bérmentve . 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a ralitárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a t a Í O . mae* 

HOIINYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 8 . 8 8 2 . 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
M i Készülékek 
Vetni gépek 

a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n é s 
l e g K i t ű n ő b b K i v i t e l b e n K a p h a t ó h 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Klshíd-utcza 8. 

ír = % 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
c s . é s kir . udv. h a n g s z c r g y á r o s , 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. ?. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedíík vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b raktár* é s 
g y á r . 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tófföljebb. 
^ — 

Errlolw oe <J7flhn tanszerkészítö intézete = L l U ö i y DO O i f l U U Budapest, V I I , , Károly-körút 3 , i 
F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

A i á n l á < ? n k ' A n m ' va"®8" ®s közoktatásügyi miniszter úr. 
M J c t l l i caoVJ i \ - Budapest székesfőváros tanácsa. 

« I 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

Kémiai 
Vetítőgépek 

műszerek 

legjutányosabb be-
szerzési forrása 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmórsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

Orgonaépítési műintózet, x "v • Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 



PRO 
EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . ísu kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Njoíczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, elői izetcsi és hirdetési díjak stb. 

intézendök. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Az országos református lelkészi nyugdíjintézetről. Dókus Ernő. — K ö n y v i s m e r t e t é s . Sz. M. — 
B e l f ö l d : Az „Orsz. Ref. Lelkészegyesület" előkészítő (12-es) bizottságának 1907. évi június hó 2. és 3-án Hajdúböször-
ményben tartott közgyűlési jegyzőkönyve. — Naplójegyzetek. Lévay Lajos. — Missz ióügy : Egy protestáns világgyűlés 
Rómában. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János. — E g y h á z . — I sko la . 
— Gyász rova t . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Az országos református lelkészi nyugdíj-
intézetről. 
(Folyt, és vége.) 

Sajnos, hogy azon ragyogó kép, melyet az indít-
vány a nyugdíjintézet jövőjéről rajzol, a mely szerint 
20—30 év múlva 20—30 millió gyűjtetik össze, messze 
a valóság mögött fog maradni. Nincs ugyan részletesen 
kimutatva, hogy miként áll elő ezen összeg s így nem 
számíthatok pontosan utána, de azt látom, hogy a föl-
tétel téves számításon alapszik; ott t. i. a lelkészek 
belépési járulékából 2.250,000 korona van előirányozva, 
azon az alapon, hogy ezen összeget 1500 lelkész 1500 
koronájával fogja befizetni. Az öt egyházkerületben a 
mai napon 1981 lelkészi állás van betöltve;. az alkal-
mazott lelkészek között kétségkívül lesz 381 olyan lel-
kész, ki 60-ik életévét meghaladta s nem akar tagja 
lenni a nyugdíjintézetnek. Maradna tehát 1600 nyugdíj-
intézeti tag. 40 szolgálati év és 2500 korona fizetés 
után 1908 január 1-én csak 1495 korona belépési já-
rulék lévén az illető lelkész által fizetendő, tehát 1500 
negyven év óta szolgáló és átlag 2500 korona fizetést 
élvező lelkésznek kellene lenni, hogy a számított összeg 
befolyjon; úgyde Magyarország 1981 református lelkésze 
közül folyó évi január 1-ső napján 1477 volt azon lel-
készek száma, kiknek fizetését az állani 1600 koronára 
egészíti ki, kiknek legnagyobb része a nyugdíjintézetnek 
tagja fog lenni, mert a statisztika szerint a magasabb 
korban levők nagyobb °/0-a áll a jobban dotált egyházak 
szolgálatában. Véleményem szerint számításba több nem 
vehető, mind 1600 lelkész, átlag 736 korona belépési 
járulékkal, a mi 1.177,600 koronának felel meg. 

Nem lévén pontos statisztika e pillanatban ren-
delkezésemre, sem a lelkészi fizetésekről, sem a szol-
gálati évekről: nem vagyok azon helyzetben, hogy a 
nyugdíjintézet évi jövedelmét megállapítani képes legyek. 

Feltevésekből pedig kiindulni nem akarok ; azt azonban 
biztosan állíthatom, hogy a javaslatban említett 845.000 
korona évi jövedelem még a legoptimisztikusabb szá-
mítás szerint se lesz elérhető. 

A mi azon aggodalmakat illeti, hogy „ezután nem 
lesz lelkész, a ki káplánt tartson, mert mennie kell nyu-
galomba", — „hol helyezzük el az országban évenként 
azt a 60—70 segéd lelkészt, a kik iskoláinkat végzik ?" 
azt hiszem,, hogy ezek is túlzottak, mert az én erős 
meggyőződésem, hogy minden lelkész annyira össze van 
forrva magasztos hivatalával, hogy még akkor se fog-
nyugdíjba kívánkozni, mikor azt már kora vagy szolgá-
lati évei után törvény szerint elnyerheti s ha nem lesz 
képes kötelességét teljesíteni, káplán tartásával fog 
magán segíteni. Azt sem tudnám e pillanatban meg-
mondani, hogy csakugyan 60—70 segédlelkész lép-e ki 
évenként a theologiákról; de azt tudom, hogy a f. évben 
230 segéd- és helyettes lelkész van az öt e r yházkerü-
letben s oly nagy a káplánhiány, hogy i ilán még 
ugyanannyi elhelyezhető lenne ; ezenkívül CF ipán kon-
gruás egyházakban 109 üres lelkészi állás )lt január 
első napján, melyekhez számítandók a ^ ugdíjazás 
folytán megüresedendő lelkészi állások; szóval aggoda-
lomra annál kevésbbé van ok, mert a theologiáknak 
nagyobb benépesedésére semmi kilátás nincs. 

Talán megemlítenem se kellene a határozati ja-
vaslat azon aggodalmát, hogy „ha a legfőbb intéző 
bizottság úgy akarja, senkit sem enged nyugdíjba 
menni, hanem az illetőt káplántartásra kötelezi". Mert 
70 éves életkor és 40 éves szolgálat után, a mint az 
indítvány is mondja, a bizottság érdemileg nem is fog-
lalkozhatik a nyugdíjazás kérdésével, hanem csak a 
nyugdíj összegének megállapításával s kiutalásával; 
szolgálatképtelenség esetén pedig az egyházmegyei és 
egyházkerületi nyugdíj-bizottság teszi meg ajánló vagy 
megtagadó javaslatát, s a végrehajtó bizottság által 
hozott elutasító határozat fölött az egyelemes konvent 
teljes ülése dönt végérvényesen. 
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A határozati javaslat a törvényben nem találja ki-
fejezve, hogy valaki kötelezett tagja legyen a nyugdíj-
intézetnek, valaminthogy „az sincs a törvényben, hogy 
mikor kezdődik a szolgálati év ? 1908. január- 1-én, 
vagy 1914. január 1-én?" Ezen kérdések elsőjére meg-
adja a választ a törvény 2., 6. és 7. §-a. A 2. és 6. §. 
felsorolja, hogy kik lehetnek a nyugdíjintézet tagjai s a 
8-ik szakasz azt mondja, hogy „a 2. §-ban felsorolt jogo-
sult tisztviselők azonnal kötelesek tagokul belépni". Itt 
a törvény nem különbséget tett a jogosult és kötelezett 
hivatalnokok között, de egyetlen kifejezést használt mind-
azokra nézve, kik tagjai lehetnek a nyugdíjintézetnek. 
Ugyanezen nézetet tette magáévá az egyetemes konvent 
is, a 33-ik jegyzőkönyvi pont alatti határozatával elfoga-
dott Ügyrend 8-ik szakaszában s a végrehajtási utasítás 
5-ik ej pontjában, a hol kimondja, hogy úgy a kötelezett, 
mint a jogosított tisztviselők kötelesek okmányaikat és 
kötelező nyilatkozataikat 1907. aug. l - ig beszolgáltatni, 
melynek megtagadása fegyelmi vétséget képez. Különben 
törvényalkotás szempontjából is kizártnak tekinthető, 
hogy jogosult tisztviselőktől az azonnali belépést köve-
telné, kötelezett tagoktól azonban nem. 

A második kérdés, hogy „mikor kezdődik a szolgá-
lati év, 1908. január 1-én, vagy 1914. január 1-én ?" 
nem egészen világos előttem, mert a szolgálati év magá-
tól érthetőleg akkor kezdődik, mikor az illető beszámít-
tatni kért szolgálatát megkezdette ; tehát azokra nézve, 
kik szolgálatukat 1908. január 1-én kezdik meg, ez a 
szolgálati év kezdete. Ha azonban a szervezés s a nyug-
díjazás kezdetének ideje értendő alatta, úgy bátorkodom 
a törvény 5-ik szakaszára utalni, mely kimondja, hogy 
a szervezés a törvény megerősítése és kihirdetése után 
azonnal s a nyugdíjazás hat év múlva kezdődik, s a 
30-ik szakaszra, mely a kezelési szabályzat elkészítésével 
az egyetemes konventet bízván meg, ez utóbbi a fent 
idézett ügyrend 28-ik szakaszában s a végrehajtási uta-
sítás 1-ső pontjában kimondotta, hogy a tagok fizetési 
kötelezettsége 1908- jan. 1-én, nyugdíjazása pedig 1914. 
január 1-én veszi kezdetét. 

Az indítvány azon részére, hogy milyen elvek alap-
ján kellett volna összeállítani a nyugdíjintézetet, nem 
terjeszkedem ki, miután bevégzett tényekkel állunk 
szemben, a mit az indítvány is elismer, azt mondván: 
„De már megvan a királyilag szentesített nyugdíjintézeti 
törvény, a mit megváltoztatni nem áll módunkban", hanem 
le is vonom a konzekvencziát és kérve-kórem a belső-
somogyi egyházmegyét s első helyen annak mélyen tisztelt 
esperesét, de kérem a többi egyházmegyéket és kerüle-
teket is, hogy oly fontos lépést, mint a zsinatnak az 
imént hozott törvény módosítása czéljából leendő össze-
hívása, ne méltóztassanak szorgalmazni. Várjuk meg az 
eredményt, melyet már a folyó év őszén elérünk akkor, 
mikor a végrehajtó-bizottság mindenki fizetendőit ki-
számította, kimutatta, s ha akkor arról győződnénk meg, 
hogy ezen törvény, úgy, miként az indítvány mondja, „a 
lelkészt és a családját a tönk szélére viszi, úgyszólván 
koldúsbotra jut tat ja", akkor foglalkozzék az egyetemes 
konvent, sőt ha úgy kívántatnék, a zsinat is az enyhítés, 
segítés, módosítás kérdésével. 

Tudom, hogy ez intézmény áldozatokat kiván; meg-
hozta áldozatát az ország, mikor 400,000 koronával járul 
évenként a nyugdíj-alaphoz, meghozzák a gyülekezetek 
évenként a 2 százalékos adójukkal, hozzák meg a lel-
kész urak is, habár önmegtagadással, de azon tudatban, 
hogy az első helyen az ő nyugalmukat fogja megszerezni 
s azonkívül sok egyházunkat egy hatalmas oszloppal 
megerősíteni. 

Felvilágosításaimban igyekeztem teljesen tárgyilagos 
lenni, mert nem vitatkozni, de az ügynek hasznára lenni 
kívánok, s ezért kérem az érdekelteket, hogy azokat 
ugyanilyen jó akarattal és elfogulatlanul tárgyalni mél-
tóztassanak. / 

Dókus Ernő, 
az orsz. leik. nyugdíj- és özvegy-árva-

gyámintézet végreh. biz. elnöke. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Gomperz Henr ik , Die L e b e n s a u f f a s s u n g d e r g r i ech i schen 
P h i l o s o p h e n und das Ideál der inneren Freiheit. Zwölf gemein-
verstandlicke Vorlesungen mit Anhang zum Verstándnis der 
Mystiker. Jena und Leipzig (Diederichs) 1905. 322 lap. Ára kötve 

10 márka. 

E külső kiállítására nézve is kiváló mű méltó társa 
szerzőnk „Grieschische Denker" vagy Zeller „Görögök 
bölcselete" cz. klasszikus művének. Méltán helyet fog-
lalhatnak azok egy Ranke, Curtius, Mommsen, Darwin, 
Teichmüller vagy a theologusok közül: Hase művei 
sorában. A szakirodalom remekei azok mindmegannyian. 

Szerzőnk 12 előadásban, vonzó és ragyogó irállyal 
mutatja be a görög ethikát, mint a benső szabadság-
erkölcsi ideálját főbb képviselőiben, a mely előadásokat 
három évvel azelőtt a berni tudományegyetemen tartotta, 
így mindjárt az elsőben „a benső szabadság ideálját" 
ismerteti. Az ideál fogalmához tartozik annak fokozatos 
megvalósítása, a melynek szülő oka Görögországban 
annak optimista univerzális világnézete. Ez erkölcsi 
szabadságideálnak előkészítője Heraklit, megállapítója 
Sokrates, továbbfejlesztője Platón, befejezője a stoikus 
Zeno, mig annak elhalványulása Epikurus, Pyrrhon s 
részben a vallásbölcselő Plotin nevéhez fűződik. E görög 
gondolkodókat s azok rendszereit tárgyalják szerzőnk 
előadásai. 

A 2-ik előadásban „általánosságban" jellemzi „a 
görög életfelfogást". Az antik ethika eo ipso görög ethika, 
mivel a római bölcselkedés csak gyenge árnyéka a 
görög spekulácziónak. Az erkölcsi ideál a görög ember 
czólja, mely változik nála a divat szerint. Azért van a 
görögöknél annyi sok mystikus látnók, felvilágosodott 
rationalista, kosmopolita humanista, nyugodt klasszikus 
bölcselő, romantikus rajongó, tüzes patrióta, lelkes sza-
badsághős s arisztokratikus uralomvágyó, s mindmeg-
annyi „a jó és szép életre" törekszik. Találkozunk ott 
a szenvedélyességnek, a magába zárt nyugodtságnak, a 
mértéknek, a szentségnek s a belső és külső szabad-
ságnak kortörténetileg és társadalmilag feltételezett ideál-
jaival. A görög ethika minden izében történetileg és tár-
sadalmilag van feltételezve. 

A 3 ik előadás „a sokratikus életfelfogásba" vezet 
bennünket. Itt közelebbről méltatja a görög természet-
bölcselők (Pythagoras, Empedokles, Heraklit, Anaxagoras 
és Demokrit) ethikai vonatkozásait, majd a sophista 
ethika subjektivizmusát és naturalizmusát s végül Sokrates 



élet- és jellemképét. Utóbbinak egyéniségére nézve Platón 
s tanaira és ideáljaira nézve Aristoteles a főforrása. 

Magáról Sokrates-ről a 4. és 5. előadás szól. Életére 
nézve bő szemelvényeket ád Platón Apológiájából, míg 
halála körülményeit ugyancsak nagy tanítványa Phaedonja 
szerint beszéli el. Egyéniségének hármas főmozzanata 
a bátorság, az élczelődés és az erős vizsgálódási ösztönnel 
egybekötött prozaikus józanság, a melyeknek egységes 
összefoglalója a benső erkölcsi szabadság és a tárgyi-
lagosság. Intellektualista moráljának hiánya a jóakarat 
és a gyakorlat. Egyéniségével összeforrott tana és elmé-
lete közös kiindulópontja a sokratikus iskolák ideáljainak 
és elméleteinek. Torzképe a czinikusok és czirenaikusok 
kortörténetileg feltételezett pesszimista, illetve optimista 
anarchizmusa. 

Az „egész Sokratest" Platón nyúj t ja ; ez a költő, 
művész és bölcselő egy személyben, ki mint ember kisebb 
az írónál és gondolkodónál s kinek személyisége az 
előkelőség, élesértelműség, szellem és lendület teljes-
sége. Az értelem és az érzelem összes skáláit használta 
fel az ő inkább plasztikus, mint beható műveiben, a 
melyeknek közös ideálista elméletében a benső szabad-
ság, az észszerűség, a szép lélek s az enthusiasmus 
négyes jellemvonása tűnik ki. Sokratessel való ellen-
tétében a magasztos föllelkesültséget ész- és értelem-
felettinek s alattinak mondja, míg az ő tanának és 
egyéniségének sajátos dualizmusa a szenvedély és a 
vágy ellentétében keresendő. Remekül rajzolja meg 
azután művei alapján rendszerének főbb vonásait, a 
lelki épséggel azonos erkölcsiséget, az igazságosság 
többféle értelmezését., az eszmetant és az ideált, az 
erkölcstant és a politikát s végül az aggastyán életfel-
fogását „az életről mint játékról". Dualizmusa daczára 
szerzőnk is nevelő-mesternek tartja Platónt a Krisztusra. 
Talán a róla szóló szakasz szerző művének legszebb 
fejezete. 

A következő két előadás „a stoa" erkölcsbölcseletét 
ismerteti, s itt természetesen „a stoikus bölcs" az előadó 
legmélyebb érdeklődésének a tárgya. Gyönyörűen rajzolja 
meg a képzelt eszményképnek erős autonomikus önálló-
ságát a külvilággal és teljes odaadását, szinte elolva-
dását az észszerűség erkölcsi és'természeti törvényével 
szemben. De ez a moralitás benső ellentmondásokkal 
teljes s végső következtetésében negatív erényességre, 
sőt az öngyilkosság igazolására vezetett. Remek gon-
dolata, a mellyel a keresztyénséget is előkészítette, 
Zeno eszményi világállama, a melynek összekötő kapcsa 
az érzület tisztasága s a kötelességteljesítés hűsége. 

„Epikurus és a skepsis" ethikáját „a sokratikus 
erkölcsi erő teljes kimerülése" jellemzi. A barátság kul-
tuszában végződő ethikai individuálizmusa rendszeres, 
sőt iskolaszerű minden izében. Maga a mester proletár 
iskolatanító, blazírt Grandseigneur és próféta egy személy-
ben. Lényegének jellemvonása „a heroikus hiúság", ebből 
származtathatók le az örömélvezetet hirdető élet- és 
jellemképének összes tulajdonságai. Még a vallásos hit 

képzeteivel is, p. o. az istenekkel paktumot kötött hiú 
ethikája érdekében, a melynek benső szabadságérzete 
és erkölcsi tudata valóságos torzképe Sokrates démon-
jának. 

A görög ethika teljes „hanyatlása, sőt végleges fel-
oszlatása" a skepsis és az újplatonizmus világ- és élet-
felfogásának műve. Részben már Aristoteles felfogása is 
az észszerű közepes mértékről („medio tutissimus ibis") 
vezetett „a sokratizmus megtagadására". A vallásos 
metaphysikai korszak a zsidó Pliilónál s az újplatoniz-
musban aszkézist és eksztázist hirdet s teljes ellentéte 
a görög örömteljes élet- és világfelfogásnak. Érdekes, 
hogy szerzőnk „a boldogságnak, mint objektív állapot-
nak" leírásánál a fejezetben még Plotin, Herbart és 
Avenarius között is vont párhuzamot. Egy észszerűen 
világias erkölcsi ideál halt ki a görög ethikával az emberi-
ségből, a melyből hiányzott „az egy szükséges dolog", az 
isteni kegy elemerő hivő tudata és személyes tapasztalata. 

Végül egy „függelékben" becses adalékokkal szolgál 
a kiváló szerző „a mystikusok megértéséhez". E gondol-
kodásmódnál a viziós és eksztatikus kijelentés s a mys-
tikus rajongás közötti arany középútnak követése a fő-
dolog. A Vedanta, Plotin, Eckhardt, Silesius és Fichte 
nyomán fejtegeti e kérdést s behatóan tárgyalja bő 
szemelvények kapcsán a mystikusok ismeretelméleti, 
ethikai és vallásos hármas tapasztalatát. Minden kornak 
és népnek megvannak a maga mystikusai, s a vallásos 
és bölcseleti gondolkozásnak érzelmi oldalán rejlik a 
mystika relatív jogosultsága. Im ez a gazdag tartalmú 
műnek rövid rajza. Kiváló adaléka az az óklasszikus 
görög bölcselettörténetnek. Sz. M. 

BELFÖLD. 

Az „Orsz. Ref. Lelkészegyesület" előkészítő 
(12-es) bizottságának 1907. évi június hó 2. és 
3-án Hajdúböszörményben tartott gyűlési 

jegyzőkönyve. 
(Folyt, és vége.) 

Folytatólagos gyűlés június 3-án. 
Jelen vanak: Hamar István és Juhász László ki-

vételével ugyanazok. 
10. Elnök ama váddal szemben, melyet némelyek 

ellene hangoztattak, hogy egész télen tétlenül hevert, s 
az ügy érdekében semmit nem dolgozott, a bizottság 
határozatát kéri. 

A bizottság, tekintettel a jegyzőkönyv 
2-ik szakaszára, melyben az elnök által tett 
intézkedések helyeslő tudomásul vétettek, 
tekintettel továbbá arra is, hogy elnökének 
az ügy érdekében kifejtett fáradhatatlan tevé-
kenysége és lankadatlan buzgósága általáno-
san ismeretes s a közvélemény előtt is tudott 



dolog : az üres és alaptalan vádak felett 
napirendre tér ugyan, de a „Magyar Szó" 
kirohanásait az elnök ellen, ildomosnak nem 
tartja. 

11. Benedek Pál bizottsági tag levele, melyben 
távolmaradását gyermekeinek súlyos betegségével menti 
s a bizottság munkálkodására Isten áldását kéri, 

részvéttel vétetik tudomásul. 
12. Az 1906 november havi értekezlet jegyzőkönyvé-

ben történt módosításokra és igazításokra nézve Birtha 
József kívánságára 

a bizottság megállapítja, hogy a jegyző-
könyvi módosítások és igazítások nem az 
elnök Morvay Ferencztől, hanem a hitelesítők-
től származnak. 

18. A szigetvár-vidéki lelkészi kör beadványa 
felett, mely felhívja az elnököt, hogy a mozgalmat 
tartsa ébren s a kongresszus összehívására mindent el-
kövessen stb., 

mint a mely már tárgytalan, a bizottság 
napirendre tér. 

14. Tárgyaltatott a már általánosságban elfogadott 
Hamar-, dr. Székely-féle alapszabálytervezet, mely a 
részletes tárgyalás folytán a bizottság által a következő-
képen fogadtatott e l : 

Az Országos Reform. Lellíészegyesület alapszabályai. 

/. Az egyesület czíme és székhelye, czélja és munkaköre. 
1. §. Az egyesület czíme: „Országos Református 

Lelkészegyesület". Székhelye: Budapest. 
2. §. Az Országos Református Lelkészegyesület 

czélja: a magyarországi ev. ref. lelkészeknek egy szer-
ves testületté egyesítése, és különösen az egyháztársa-
dalmi munka felkarolása által a református egyházi 
élet valláserkölcsi és anyagi felvirágoztatása ; a kálvinista 
öntudat ébresztése, fejlesztése és terjesztése ; továbbá a 
lelkészek különös, úgy erkölcsi, mint anyagi érdekeinek 
előmozdítása. 

3. §. E czélok elérése végett az egyesület minden 
rendelkezésére álló eszközzel szorgalmazza az 1848. 
XX-ik t.-cz. 2. és 3. §-ainak végrehajtását; évenként 
nagygyűlést (kongresszust) tart, melyen főképen egyház-
társadalmi és egyházpolitikai kérdésekben állást foglal; 
felolvasásokat, előadásokat, eszmecseréket rendez; általá-
ban a megjelölt czélokat szolgáló indítványokat és a 
hivatalos egyházi hatóságokhoz intézendő előterjesztése-
ket tesz. A nagygyűlésen kivül az egyesület egyház-
megyei lelkészegyesületek alakítása, emberbaráti intéz-
mények létesítése, továbbá a sajtó és irodalom útján 
munkálja czéljait; e végből egyesületi lapot, vagy folyó-
iratot létesít, pályadíjakat tűz ki s általában felhasználja 
a toll és a szó hatalmát, kitűzött czéljainak elérésére. 

2. Az egyesület viszonya az egyházi hatóságokhoz 
és más rokon egyesületekhez. 

4. §. Az egyesület az egyházi hatóságoktól teljesen 
független ; munkálkodásában azonban szem előtt tartja 

az egyházi hatóságokkal való anyagi és erkölcsi kölcsön-
hatást. 

A többi protestáns országos lelkészegyesületekkel 
a közös czélok elérésére lehetőség szerint együtt mű-
ködik. 

3. Az egyesület tagjai. 
5. §. Az egyesület tagja, erkölcsi kötelezés erejénél 

fogva, minden református lelkészjellegű egyén. 
6. §. A tagok vagy alapító, vagy rendes tagok. Alapító 

tag az, a ki egyszersmindenkorra 200, azaz kettőszáz 
koronát az egyesület pénztárába befizet. Rendes tag az, 
a ki tagsági díj fejében évenként 6 koronát fizet. E tag-
sági díjért kapják a tagok . az egyesület lapját, vagy 
folyóiratát. 

7. §. Az egyesület alapító és rendes tagjai a nagy-
gyűlésen tanácskozási és szavazati joggal bírnak. Az egye-
sület egyéb kiadványaiban a választmány határozata 
szerint részesülnek. 

8. §. Tagsági jogait csak az gyakorolhatja, ki tag-
sági díjával hátralékban nincs. 

4. Az egyesület jövedelmi forrásai és vagyona. 
9. §• Az egyesület jövedelmét alkotják a befolyó 

tagsági díjak, a kiadványok jövedelme, az adományok 
és az esetleges hagyományok. 

5. A nagygyűlés. 
10. §. A nagygyűlést az egyesület tagjai alkotják ; 

idejét és helyét a választmány határozza meg s ugyanaz 
készíti elő. Evenként egyszer tartandó. Szükség esetén 
azonban, a választmány határozata alapján, vagy 50 
tag kívánatára, az elnök által rendkivülileg is össze-
hívandó. 

11. §. Határozatok a nagygyűlésen a jelenlevők 
többsége által, nyilt szavazás útján hozatnak. Titkos 
szavazásnak csak választásoknál vagy tisztán személyes 
kérdések eldöntésénél van helye. 

12. §. A nagygyűlés tárgyai: 
a) jelentés az egyesület évi működéséről; 
b) az évi számadások megvizsgálása és a költség-

vetés megállapítása; 
c) minden 3 évben a tisztviselők újraválasztása 

és minden évben a választmány egyharmad részének 
újból választása s évenként az időközben megüresedett 
tisztviselői és választmányi tagsági helyek betöltése; 

d) indítványok tárgyalása; 
e) alapszabályok módosítása ; ez azonban csak 10 

tagnak a megelőző választmányi üléshez írásban beadott 
indítványára s a választmány előterjesztése mellett tár-
gyalható, a mi a meghívón megjelölendő ; 

f ) felolvasások, előadások, eszmecserék. 
A nagygyűlés mindig istentisztelettel veszi kezdetét. 
6. Az egyesület tisztviselői. 
13. §. Az egyesület tisztviselői: a) egy elnök, 

b) két alelnök, c) két jegyző, d) pénztárnok, kik az 
egyesület tagjai közül választatnak. 

14. §. Az elnök a választmány határozata szerint, 
összehívja ós vezeti a nagygyűlést; képviseli az egye-



siiletet a hatóságok és mások irányában ; joga van az 
egyesületi pénztárt bármikor megvizsgálni; a szükséghez 
képest a választmányt összehívja, a fizetéseket a költség-
vetés keretében utalványozza; előkészíti a választmányi 
és nagygyűlések tárgyait, az évi jelentést; folytatja a 
levelezéseket, általában az egyesület ügyviteli teendőit 
végzi. Akadályoztatása esetén az elnököt az alelnökök 
egyike helyettesíti. 

15. §. A jegyzők vezetik a választmányi ós a nagy-
gyűlés jegyzőkönyveit s felügyelnek az irattárra. 

16. §. A pénztárnok kezeli az egyesület pénztárát; 
a tagsági díjakat beszedi, a bevételekről és kiadásokról 
pontos számadást vezet; a pénztár állásáról és a pénztári 
kezelésről a választmányi üléseken jelentést tesz, el-
készíti a költségelőirányzat tervezetét és a részletes 
számadást; kifizeti a költségvetésben megállapított és az 
elnök által utalványozott összegeket. Az egyesület tag-
jainak névsorát szabályszerű törzskönyvben nyilvántartja. 

17. §. Az itt felsorolt tisztviselőket három évi idő-
tartamra, általános szavazattöbbséggel a nagygyűlés 
választja. 

7. A választmány. 
18. §. A választmány a tisztviselőkön kivül 30 

tagból áll. Elnöke a nagygyűlés elnöke, illetve alelnökei-
nek egyike; jegyzői pedig a nagygyűlés jegyzői. 

19. §. A választmányi gyűlést az elnök a nagy-
gyűlés előtt mindenesetre, máskor a szükséghez képest, 
vagy 10 választmányi tagnak írásban kifejezett kívána-
tára összehívni jogosult, illetve köteles. A választmány 
igazgatja az egyesület ügyeit ; megállapítja s a szükség-
hez képest megbiráltatja a társaság kiadványait; gon-
doskodik az egyesület vagyonának lelkiismeretes keze-
léséről. Az ügyvitel érdekében szükséges bizottságokat 
is a választmány választja (pénzügyi, biráló stb. bizott-
ságok). 

20. §. Határozathozatalra, az elnökön és jegyzőn 
kivül, legalább 10 tag jelenléte szükséges. 

21. §. A választmányi tagoknak egyharmada minden 
évben kilép, még pedig az a harmada, a melyik a három 
évet a választmányban kitöltötte. A kilépők az első két 
évben sorshúzás útján állapíttatnak meg. A kilépők újra 
megválaszthatok. Az elhunyt választmányi tag helyére 
a legközelebbi nagygyűlésen új tag választandó. 

22. §. A választmányi tagok csak az egyesület 
tagjai közül választhatók. 

8. Az egyesület pecsétje. 
23. §. A pecsét középen nyitott bibliával, a követ-

kező körirat: „Országos Református Lelkész Egyesület". 
A pecsét az elnök őrizete alatt áll. 

9. Az egyesület feloszlása. 
24. §. Az egyesület feloszlását csak oly nagygyűlés 

határozhatja el, mely egy havi előleges kihirdetés után 
egyenesen e czélból hivatott össze és a melyen a jelen-
levők kétharmada a feloszlás mellett van. 

25. Feloszlás esetén az egyesület vagyona a tagok 
között semmi szín alatt fel nem osztható, hanem mind 

alaptőkéje, mind egyéb vagyona egy az országos refor-
mátus lelkészegyesület által felállítandó jótékony intézet 
támogatására szolgál. 

26. §. Az egyesület feloszlását, vagy alapszabályai-
nak módosítását czélzó határozatok, foganatosítás előtt 
megerősítés végett a magyar kir. belügyminiszter elé 
terjesztendők. 

27. §. Ha az egyesület a jelen alapszabályokban 
kitűzött czéljától és működési körétől annyira eltérne, 
hogy működésének folytatása az állam, vagy az egye-
sület tagjainak anyagi érdekét veszélyeztetné: műkö-
dése a m. kir. alkotmányos kormány által felfüggesztetik, 
s az erre elrendelendő vizsgálat eredményéhez képest 
az egyesület az alapszabályok pontos megtartására fel-
oszlatás terhe alatt utasíttatik, esetleg végleg fel is 
oszlattatik. 

15. A nagygyűlés összehívására nézve a bizottság 
kimondja, hogy a meghívó elkészítésé-

vel az elnököt bízza meg; a meghívóra az alap-
szabálytervezet is reányomatandó. A meghívók-
nak ily módon való kinyomatását dr. Baltazár 
Dezső hajdúböszörményi lelkész vállalja el ; 
az expediálást pedig a bizottság tagjai kerü-
letenkint intézik el. 

16. E jegyzőkönyv hitelesítésével a bizottság 
elnökét, jegyzőjét s Kerekes István biz. 

tagot bízza meg. 
17. Tárgysorozat kimeríttetvén 

elnök a gyűlést bezárja. 

Kmf. 

Morvay Ferencz, elnökm.k., Dr. Székely József, jegyző m. k. 

Kerekes János, biz. tag. m. k. 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. hajdúböszörményi vándorgyűlésére. — 

A nagyváradi vándorgyűlésen, 1903. év őszén hívott 
meg először bennünket a hajdúk egykori híres székvárosa, 
Hajdúböszörmény, hogy látogassunk el hozzá s vele együtt 
ünnepeljük meg a bécsi béke háromszázados évfordulóját. 
E meghívást az 1905-diki soproni összejövetelünk alkal-
mával megújította, a rákövetkező évben pedig meghívóit 
már tényleg szót is küldötte, s mégis csak ebben az 
esztendőben adatott meg neki az öröm, hogy rég ápolt 
hő vágyát valóra válthassa; hogy dicső fejedelme, a 
nagy Bocskay István iránt érzett mélységes háláját méltó 
módon, országra szóló ünnepségek keretében, a nagy 
szabadsághős monumentális szobrának leleplezésével 
leróhassa. Ez év június másodika, a megelőző s rákövet-
kező napokkal együtt, örökre emlékezetes marad Hajdú-
böszörmény város lelkes lakosságának szívében, de örökre 
kedves emlékűek lesznek ama százak és ezrek lelkében 
is, kik szerencsések voltak ezeken a jól sikerült Bocskay-
iiniiepségeken részt vehetni. 



E szerencsések közé tartoztam én is, megengedvém 
nekem az isteni gondviselés, hogy protestáns irodalmi 
társaságunknak ez ünnepségekkel kapcsolatosan tartott, 
ezúttal már 10-dik vándorgyűlésén is jelen lehettem. 
Előrelátva azonban azt a roppant sokadalmat, mely e neve-
zetes alkalommal a hajdúk székvárosát a szó szoros értel-
mében csakugyan elözönlötte, eleve is le kellett monda-
nom arról az eddig követett (jó vagy rossz) szokásomról, 
hogy úgynevezett „fekete könyvembe" iktassam és egyen-
ként számbavegyem az ez i(^ei vándorgyűlésünkön részt 
veendett tagtársaimat; annyival is inkább, mivel sokan 
voltak, kiket inkább csak a tiszántúli egyházkerületnek 
ugyanez alkalommal és ugyanitt tartott értekezlete, avagy 
talán a protestáns belmissziói egyesületnek ugyancsak 
e gyűlésezések kapcsán rendezett összejövetele vonzott 
ez ünnepségek színhelyére, nem is említve amaz ezreket, 
a körülfekvő hajdúvárosok hajdúivadékaitól elkezdve, 
kik seregestől lepték el az egykori hajdúkerület eme 
központi helyét, az ország számos városa, vármegyéje 
és kulturintézete, valamint a nemzet törvényhozó testü-
letének s kormányának képviselőiig, a kiket egyes-egyedül 
a nagy szabadságharczos emléke iránti honfiúi kegyelet 
vezérelt a hajdúk fővárosának falai közé. 

Nem vagyok tehát abban a helyzetben, hogy e 
tizedik vándorgyűlésünkre elzarándokoltak neveit, akár 
csak egyszerűen, akár mint szoktam eddigelé, külön 
kategóriák szerint csoportosítva, e naplójegyzetekben 
megörökítsem. Sőt előre jelzem, hogy magok a napló-
jegyzetek is csak néhány, talán nagyon is epizódszerű 
mozzanatra fognak ezúttal szorítkozni; nem, mintha a 
hajdúböszörményi ünnepségek nem nyújtanának túlon-túl 
is elég anyagot a bőséges reflexióra, hanem épen ellen-
kezőleg azért, mert attól tartok, hogy ha nagyon átenge-
dem magamat az elmélkedésnek, igenis terjengőssé és 
unalmassá válhatnak ezek, a különben is szerény igényű 
és becsű naplójegyzeteim. 

* 

Nem tehetek róla, de szomorú akkorddal kell kez-
denem . . . Praecipe lugubres cantus, Melpomene! . . . 
Sír bennem a lélek, hogy a kit annyira megszoktunk 
ide-oda vándorlásunk közben folyvást csapatunk élén 
vezérként üdvözölni, a kinek magasba szárnyaló, lángra 
gyújtó, folyvást előre buzdító szózatait oly nagy lelki 
gyönyörűséggel s oly mólyen meghatott, pünkösdi lelke-
sedésre hevült lélekkel hallgattuk újból és újból . . . 
hogy a mi irodalmi társaságunk feje, koronája: hegedűs 
Sándor — leesett, lelkes kis seregünk élén nincs többé ! . . . 
Hiszen igaz: ha elesett is a vezér, azért a mi küzdő 
seregünknek sem a harcczal felhagyni, sem a győzelem 
reményéről lemondani pillanatra sem szabad; de meg-
tiltani a szívnek, hogy a vezér elestén bánatba ne borul-
jon, szintén nem szabad, de nem is lehetne. Nem veheti 
hát senki rossz néven, ha e naplójegyzetek első lapját 
gyászkeretbe kívánom foglalni . . . és mivel gyászunk 
nagyságát az én erőtelen nyelvem méltóan elzengeni 
nem bírja, egy jeles írónk szavait veszem ajkaimra; 

„Adjatok nekünk szomorú síri éneket szánkba, adjatok 
még szomorúbb érzéseket kebleinkbe, hogy elmondhassuk 
a világnak, hogy mi fá j nekünk, hogy mi bajunk van, 
mitől félünk és hogy mit siratunk most!" . . . . E szerény 
czipruságat hadd tegyem le annyiunk nevében, korán 
domborult sírodra, feledhetetlen lelkes vezérünk T e ! 

. . . De még két czipruság van kezemben. Az egyi-
ket Bachát Dániel, a másikat Stromp László sírjára 
helyezem. Amaz, kit vezérünkké a soproni gyűlésen 
választottunk, kidőlt előbb, semhogy soraink élére állha-
tott volna. Emez egyike volt a legbátrabb és tetterős 
bajtársainknak, ki soha el nem maradt volna a sorból. 
Ah^ hogy te is, édes jó barátunk! ah, hogy ti is, idvezült 
jeleseink, oly korán, magasra tört vágyaitok valósulásá-
nak küszöbén roskadtatok a sír ölére ! . . . 

. . . Az élet árja foly tovább . . . A harcz nem ismer 
szünetet. A kidőlt vezérek helyét új vezérek foglalják 
e l ; a harczosok sorában támadt hézagokat más harczosok 
töltik be azonnal . . . Ne féljetek! nincs ok a csügge-
désre. Ne félj kicsiny sereg: soraidból támaszt az Úr 
a Mózesek után Józsuékat és prófétákat neked! . . . 
Zsilinszky Mihály, Antal Gábor, Tisza István, Baksay 
Sándor . . . van-e, ki e neveket nem ismeri! Mind lelkes 
férfiak, mind kipróbált hűségű fiai ők a magyar- Sionnak 1 
Vezérletök alatt kis seregünk új kedvre, ú j harczra gyulád 
és — bízom Istenben — győzni is fog . . . S jön még 
idő, mikor czipruságak helyett cserkoszorúkat fonunk 
és azokkal övezzük új vezéreink homlokát; a kiknek 
kibontott zászlója alá most már jertek és sorakozzunk 
mennél sűrűbb sorokban és a seregek urának nevében 
harczoljunk bátran egész a diadalomig 1 

* 

Június elsején, egy szombati napon, reggel indul-
tunk el utazásunk czélpontja, Hajdúböszörmény felé. Mi, 
dunántúliak s pestvidékiek két külön csapatban, egyik 
a gyors-, másik a személyvonattal. Délután négy órakor 
már egy egész sereg táborozott a debreczeni vasútállomás 
tágas perronján, s örömmel telék el szívünk, hogy olyan 
szép számmal jöttünk össze a szélrózsa minden irányá-
ból. A legtöbben mégis a Tiszántúlról jöttek, mint a 
tiszántúli egyházkerületi értekezlet tagjai. Alig tudtak 
bennünket elhelyezni a meglehetős hosszú vonaton, mely 
félőt tájban indult s félhatkor ért a hajdúk fővárosába, 
Hajdúböszörménybe. Nagy sokaság élén Baltazár Dezső 
esperes és a város polgármestere fogadtak bennünket 
szíves Istenhozottal. De hogy tudnak majd elszállásolni 
ennyi jövevényt ? ! Pedig másnap reggel az egymást érő 
különvonatok még sokkalta több vendéget hoztak Debre-
czen és Hajdúnánás felől. Másnap vasárnap lévén, az 
egész nagy vidék a közeli s távoli hajdúvárosok polgár-
sága s úrinépe mind összesereglett a nagy esemény 
színhelyére. De nyitva is állott a jó böszörményieknek 
mind szívok, mind hajlékuk s magyaros vendégszeretettel 
fogadták s látták el az ünnepségre zarándoklók százait, 
ezreit . . , Szíves köszönet érette! 



. . . Megérkezésünk után csakhamar együtt voltunk 
a tavaly épült s tekintélyes külsejű városháza dísztermé-
ben. A közgyűlést Antal Gábor dunántúli püspök, Társa-
ságunk egyik alelnöke nyitotta meg, a tőle megszokott 
lelkes s magyarán ejtett szavakkal. Természetes, hogy 
beszéde elején mindjárt ariól a nagy veszteségről szólt, 
mely Társaságunkat feledhetetlen emlékű Hegedűs Sán-
dor elnökünknek váratlan és mindnyájunknak oly fájó 
elhunytával érte. Hosszasan és hálásan emlékezik meg 
ismeretes áldozatkészségéről és rendkívüli ügybuzgóságá-
ról. Hogy kit vesztettünk benne: ad oculos demonstrálta 
később a titkári jelentés, melyből nyilván láttuk, mily 
nagy űr támadt a nagy Maecenas elhunytával s hogy 
mennyi mindenféle eszközhöz kell folyamodnunk, hogy a 
Koszorú íróinak honoráriumát valamiképen előteremtsük. 

Antal Gábor püspök beszéde után Somossy Béla 
polgármester, Baltazár Dezső esperes és Kálmán Lajos 
egyházi főgondnok üdvözölték az irodalmi társaság tagjait 
meleg szavakkal; mire ugyancsak a püspök úr azzal 
válaszolt, hogy hálás köszönetet mondott a szíves fogad-
tatásért és nagy elismeréssel és dicsérettel emelte ki a 
Bocskay vitéz hajdúinak s azok mostani ivadékainak 
hazafiúi s polgári erényeit. Az egész gyülekezet szívből 
fakadt zajos éljenzéssel adózott a vendéglátó böszörmé-
nyieknek, valamint általában most már a magyarság 
színe-javát alkotó derék hajdúságnak. 

(Folyt, köv.) Lévay Lajos. 

MISSZIÓÜGY. 

Egy protestáns világgyűlés Rómában. 
A bibliai vasárnapi iskolák konferencziája. — írta Takaró Géza 
rákospalotai ev. reí. hitoktató s.-lelkész. — Felolvasta a Magyar 
Ev. Prot. Belmissziói Egyletnek Hajdúböszörményben, 1907. jún. 

2-án tartott összejövetelén. 

(Folyt, és vége.) 

De térjünk magára a világkongresszusra. — A meg-
nyitó ülés a pünkösd előtti szombat este tartatott. — 
Róma egyik legforgalmasabb részében pompás terem 
fogadja be a mindenfelől özönlő sokaságot. A kongresszus 
közel 1200 képviselője a földszinten foglal helyet, a 
város érdeklődő közönsége pedig a kórust tölti meg 
zsúfolásig. 

A termet körös-körül különböző nemzeti zászlók 
díszítik, közöttük a magyar is. — Kigyúlnak a villany-
lámpák s a terem főrészén nagy falfestményt pillantunk 
meg; felhők között a világgömböt ábrázolja, felette olasz 
nyelven a következő felírással: „Én vagyok a világ 
világossága" (Jo sono la luce del mondo). — Mily fényes 
illusztráczió volt ehhez e pillanatban az a nagy t e r e m ! . . . 

A gyűlés lefolyását illetőleg csak a kiemelkedőbb 
mozzanatokra szorítkozom. 

Az olasz közoktatásügyi miniszter távolléte miatt 
levélben üdvözölte a világgyűlést és meleg rokonszenvét 
fejezte ki a prot. világ képviselőinek fenséges czéljai 

iránt. — Az olasz kormány különben több tekintetben 
éreztette jóindulatát. így pl. az összes vasutvonalakra 
félárú jegyfüzetet, a nem egyházi tulajdont képező neve-
zetesebb képtárakba, múzeumokba s római régiségekbe 
(Forum Romanum, Colosseum, Caracalla fürdői stb.) telje-
sen ingyen belépést biztosított a kongresszus összes 
tagjai számára. 

Az üdvözlő beszédek során szólott az amerikai 
ambassador (Hon. Lloyd Griscom). Majd egy igen érdekes 
jelenet következett. Fiatal lányka állott a pódiumra, 
rövid, lendületes beszéde után pedig egy kedves öreg 
úr kezdett beszélni. Mindketten a félszázad előtti nagy 
időkre tekintettek vissza, a mikor az olasz nemzet szabad-
ságáért sok vért ontott. íme, most egy új küzdelem indul 
meg, a mely az ő hazájuknak vér nélkül szerzi meg az 
igazi, tökéletes, t. i. lelki szabadságot. 

Kitörő lelkesedés fogadta mind a két beszédet. Az 
öreg úr a nagy olasz szabadsághősnek, Garibaldinak fia, 
az ifjú lányka pedig unokája volt. 

E beszédekre egymásután válaszoltak Nagybritannia, 
Japán, India s más országok követei; végül pedig Roose-
weltnek, az amerikai Egyesült-Államok elnökének igazán 
lelkes ós tartalmas levelét olvasták föl. 

A megnyitó ülésnek emelkedett hangulata meg-
maradt a következő napokon is. Bámulatos és minket 
magyarokat igazán sok tekintetben megszégyenítő ered-
ményekről számoltak be a különböző országok szónokai 

Miután e gyűlések főtárgya a vasárnapi iskolai ügy 
volt (miről alább fogok szólni), a. gyűlések idejére — 
6 napra — érdekes kiállítás is nyílott meg, száz meg 
száz — ez ügyet szolgáló segédeszközök, érdekes tárgyak, 
könyvek, gyermeklapok, képek gyűjteményeiből. A be-
járat közelében húzódott meg szerényen a kiállítás ma-
gyar részlete is. A kongresszus végeztével az egész 
kiállítást ingyen osztották szét, kinek-kinek saját kíván-
sága szerint. Én magam is sok érdekes apróságon kívül 
6 szép és értékes könyvet kaptam emlékül. 

De bajos volna itt mindent részletezni; csak az 
általános benyomások rövid vázolására jut most idő. — 
Mi hatása van egy ilyen gyűlésnek? 

Ezúttal már harmadszor voltam prot. világgyűlésen. 
Mindegyikről ilyenféle benyomással távoztam : mintha egy 
igen magas hegyre szállottam volna fel, a hol óriásivá 
növekszik a láthatár. Kitekinthettem a nagyvilágba és 
gyönyörködhettem az Isten csodálatos dolgaiban, a mint 
gondoskodik ma is az ő országa terjesztéséről minden-
felé a 2 pólus között. Láttam olyan tereket is, hol a 
sátán is serényen dolgozik és meg-meghiúsítja az ev. 
terjesztőinek munkáit. Láttam kopár helyeket is, de láttam 
sokkal több gyönyörűséges mezőt is. 

De nemcsak kilátásban gyönyörködhetni ott a 
magasban. Tiszta, üde, életadó levegőt szívhatunk ott 
magunkba. És felfrissülve, megújulva, — új hittel és ú j 
reménységgel szállunk onnan alá. 

Nem lehet értékelni azt a szellemi nyereséget, a 
melyben részesít egy ilyen gyűlés. A legkiválóbb egyéne-



ket küldik oda a világ minden prot. egyházából, — 
fájdalom : a mienket kivéve. — Ismeretkörünk rendkívüli 
bővítést nyer egy-egy ilyen alkalommal. 

De mégis más az, a miért különösen becsesek az 
ilyen gyűlések. 

Jézus azt mondta Ker. Jánosról, hogy „0 égő és 
világító szövétnek vala" (Ján. 5. r. 35. v.). A mi egy-
házunknak — hála Istennek — sok világító szövétneke 
van, de égő szövétnek az, a mire első sorban szükségünk 
van. Van nekünk sok tanult, de nincs elég sok lelkesült 
emberünk. Buzgalom, égő pünkösdi tűz hiányzik belőlünk; 
— az a második keresztség. Van dekórum, van ékes-
szólás, de inkább annak az alant ülő hallgatóságnak, 
mint annak a felettünk székelő egyetlen hallgatónak 
tetszése irányit bennünket. 

A betegségek ellen egyik legjobb módszer a fürdők 
alkalmazása. Van már hideg-, meleg-, gőz-, nap-, lég-, villa-
nyos- és még nem tudom milyen fürdő. Van lelki fürdő 
is ; ilyen egy prot. világkongresszus ! 

A szóban forgó gyűlés specziális tárgya, mint már 
említém, a vasárnapi iskolai ügy volt. Erre óhajtanám 
különösebben felhívni a jelenlevők figyelmét. 

Már az 5-ik világgyűlést tartotta ez évben a prot. 
világnak e régi keletű (több mint száz éves) hatalmas 
mozgalma és mégis — fájdalom — nálunk sokan még 
nem is hallottak róla. 

Nem akarom számokkal terhelni a jelenlevőket, 
csupán a finn vasárnapi iskolai utazó-titkár jelentésének 
egy pontjára utalok. Nem több, mint 500 protv gyüleke-
zetükben 10 ezer vasárnapi iskola van 15 ezer tanítóval 
és 170 ezer tanulóval. S nálunk? Hatszor annyi (és 
népesebb) gyülekezetben 75-szörte kevesebb, csupán 200 
vasárnapi iskola van. 

Ennek a borzasztó aránytalanságnak más oka nem 
lehet, mint hogy nálunk a legtöbb helyen még épen 
semmit nem tudnak e mozgalomról. Sokan a neve után 
ítélve valami vasárnapi iparostanoncz-oktatásra gondolnak. 
Tehát mindenekelőtt fel kell világosítanunk a körülöttünk 
lévőket, hogy itt egészen más dologról van szó. A gyer-
mekek lelki gondozását czélozzuk az által, hogy a gyer-
mekeknek vasárnaponként az ő felfogásukhoz alkalmazott 
modorban tartunk istentiszteletet. Összegyűjtjük s magunk 
köré ültetjük őket valamely csinos tiszta teremben (vagy 
pedig, ha sokan vannak, több vezető körül kisebb csopor-
tokba osztjuk Őket). Elénekelünk egy szép — a gyer-
mekek által is minden sorában értett — zsoltárt vagy 
más — régi magyar vagy újabb idegenből fordított — 
vallásos éneket. Rövid ima után kezükbe adjuk a gyer-
mekeknek is legalább az újtestamentumot és ezek a 
vezetővel fölváltva olvassák fel a kijelölt részt versen-
ként. Most következik a szöveg megmagyarázása bibliai 
képek, szentföld térképe s más hasznos eszközök segít-
ségével. Érdekes apró történetek, hasonlatok, példák 
segítségével megvilágítjuk előttük az elvontabb lelki 
igazságokat és végül könyv nélkül is betanítunk nékik 
egy bibliai verset („aranymondás"), a mely a tárgyalt 

rész főigazságait legtalálóbban kifejezi. S most kérdése-
ket intézünk az egyesekhez. Ha még valahol hiányos az 
ismeretük, ez úton kiegészítjük. — Az egészet, a mely 
nem tarthat tovább egy óránál, közös ének és a vezető 
egyszerű, de hitből fakadó imája zárja be. 

Azt mondják sokan: felesleges munka ez! Vallásos 
oktatásban minden gyermek részesül az iskolában; vasár-
nap pedig nyitva áll előtte a templom. A magyar gyer-
meknek ez teljesen elég. 

Nos hát én — fiatal éveim daczára is — minden 
habozás nélkül szembe merek helyezkedni ez állítással. 
Ugyan ki nem látja, hogy azok az iskolás gyermekek, 
a kiknek legnagyobb része otthon ma már semmiféle 
lelki gondozásban nem részesül, azok által a vallástani 
kézikönyvekből a legjobb esetben bemagolt leczkék által 
korántsem nyernek annyi épülést, a mennyi képesíti őket 
arra, hogy egyházuknak igazán élő tagjai, hazájuknak 
igazán hasznos polgárai legyenek? Ki nem látja be, 
hogy a gyermekek előtt ma a legeslegunalmasabb tárgy 
a hittan ? A pedagógusok legfőbb problémái közé tar-
tozik az a kérdés: miként lehet a tárgyat érdekessé tenni 
és a gyermekkel megkedveltetni ? Ezt a körülményt 
már régóta figyelembe veszik minden tantárgynál, a 
hittant kivéve. A szemléltetést, a beszéd- és értelem-
gyakorlatokat s annyi más kiváló eszközt már minden 
tárgynál alkalmazásba vettek, csak a vallásoktatás folyik 
még mindig a régi, unalmas, elvont mederben — ki-
mondhatatlan nagy kárára ezer meg ezer gyermeki lélek-
nek, kimondhatatlan nagy veszteségére prot. egyházunk-
nak. Ez idő szerinti vallásoktatásunkból hiányzik az a 
közvetlenség és melegség, a mely egyedül biztosíthatja a 
kivánt czél elérését. Szabályok, vallásos tantételek iránt 
nem fogékony a gyermeki lélek. 

Mindezeken segít a vasárnapi iskola, a mely való-
sággal dajkálkodva bánik a gyermekekkel. 

Az az álláspont, mely a vasárnapi iskolát csupán 
idegen származása miatt támadja, nélkülözi a komoly 
alapot. Erről az álláspontról elvethetnénk magát a Krisztus 
evangéliomát is, el a reformácziót, el azokat a szép zsol-
tárokat és száz meg száz becses és hasznos dolgot. 

Többen azon az alapon támadják e munkát, hogy 
— miután a vasárnapi iskolában bármely — a szentírás-
ban bizonyos jártassággal bíró, tiszta életű s a gyerme-
keket szerető ifjú vagy öreg, nő vagy férfi is taníthat, — 
ez utat nyit a szektáskodásra, mert a lelkész dolgában 
avatatlanok is beleavatkoznak és egyszer csak azon veszi 
észre magát, hogy nem tud többé parancsolni az egész 
nyájnak. Fájdalom, erre példát is tudnak már felhozni. 

De én szeretném látni azt a gyülekezetet, a mely-
ben a pásztor az ő Ura és a nyáj iránti szeretetből mun-
kálkodni kezd, kicsinyeket és nagyokat mindig életadóbb 
híves patakra, kies mezőkre vezetget és mégis egyszer 
csak széledezni kezdene a nyáj. Nem ellenségei, de 
munkatársai lesznek azok a lelkésznek, a kik egyszer a 
maguk szemeivel is kezdik olvasni a bibliát. 

Nem veszedelem, de sőt nagy áldás volna egy 



házunkra ez a munka. Ez az egyház jövőjét munkálja. 
Más ágai a pastorális működésnek a jelent szolgálják — 
ez a jövendő nemzedéket akar ja megoltalmazni a tudatlan-
ságtól és bűntől, hogy legyenek az egyháznak tagjai 
akkor is, midőn a mi helyeink már nem ismernek többé 
bennünket. 

Nem akarom felsorolni azt a sok jó hatást, a mit 
e munka a gyülekezet felnőtt tagjaira gyakorol. Nem-
csak, hanem még a pásztorra magára is. I f jú theologusra 
vagy káplánra nézve pedig nem tudnék alkalmasabb 
gyakorló teret ajánlani, mint a vasárnapi iskolát. 

Rendkívül sok jónak forrása ez a munka. S ha 
valahol ezt igazán megismerik, szívvel-lélekkel azonnal 
felkarolják és terjesztik. 

Meglepő eredményekről számolt be a római gyűlésen 
az orosz követ. „Jézus keresztülment Oroszországon" — 
kezdette beszédét. Sok kötelék egyszerre felszakadt a 
közelmúltban, sok bilincs egyszerre lehullott a kezekről 
és szívekről. A szentírásnak szabad út engedtetett min-
denfelé. S az első nagyszerű eredmény a gyermekek 
körében jelentkezik. ímé Oroszországban ma már 25 ezer 
vasárnapi iskolai növendék van. Elmondotta a szóló, 
hogy a mikor a Volgáknak tudomására jutott ez áldásos 
mozgalom, azt üzenték neki, hogy: nincs ugyan elég 
kenyerük se, de azért az ő költségükre küldjön hozzájuk 
valakit, a ki az ő gyermekeik között is megindítja ezt 
a munkát. És az egyik londoni társaság meghallgatta 
kérésüket : ímé már a második utazó-titkárt küldi Orosz-
országba. 

Kár, hogy nincs idő arról szólni: mikép lehet e 
dolgot már maguk a gyermekek előtt is érdekessé ós 
vonzóvá tenni. Itt csak egy módot említek. Skótország-
ban láttam. A mikor egy családban kicsiny születik, a 
legközelebb eső vasárnapi iskola azonnal beírja tagjai 
közé. Egy év múlva az apróságokból egy deputáczió 
jelenik meg a kis polgárnál és meghívót ad át neki. A 
következő évben ez megismétlődik s a mikor harmadszor 
mennek hozzá már magukkal is viszik a vasárnapi isko-
lába, hol kedves zajongással fogadják az ú j tagot. 

Gyönyörűséges és hálás munka az a vasárnapi 
iskola. De még ha nehéz volna is, folytatnunk kel l ; 
kötelességünkké tette az, a kinek nevében pásztorkodunk. 
Ki nem ismeri azt az igen egyszerű, de örökszép jele-
netet, a mikor a mester arról a legnagyobb kérdésről 
akarván szólni, hogy ki a részese az Isten országának, 
— egy kis gyermeket állít a középre és a hallgatókhoz 
fordulva így szól: „Ilyeneké a mennyeknek országa!" . . . 
Ne feledjük, hogy ez a jelenet egy kellemetlen dologgal 
kezdődik. Zsidó édes anyák gyermekeiket oda akar ják 
vezetni Jézushoz, de tanítványai nem engedik. A tanít-
ványok ! . . . . Jézus, a mint olvassuk, haraggal fordul 
hozzájuk: Engedjé tek őket hozzám ! Ne tiltsátok el őket 
én tőlem! . . . . Ilyeneké a mennyeknek országa! És ha 
ti is ilyenekké nem lesztek, semmiképen nem mehettek 
be a mennyek országába . . . . 

Ilyeneké a mennyek országa . . . Egy pillanatra 
alacsonyabb magyarázatot adok e szavaknak, de az állí-
tás így is igaz: Ilyeneké Magyarország! Ha egy kis 
gyermek mosolygó arczába tekintesz, ennek a szép 
országnak egy részét látod abban. 10—15 év múlva e 
kicsinyek i f jakká és ifjú leányokká növekednek és ha a 
vasárnapi iskola gondoskodik róluk, hogy mind az Úr félel-
mében maradjanak, ki mondja meg, mit jelent az egész 
nemzeti életünkre nézve, ha a mai gyermeknemzedék egy 
napon mint tiszta gondolkozású, tiszta érzésű, tiszta 
beszédű, tiszta életű if jú sereg lép ki az életbe ? ! 

Állítsuk hát a gyermeket az első helyre. Mindenek-
előtt a családban! Úgy elbabrálnak sokan kicsi kutyákkal 
és macskákkal, — míg a kis neveletlen gyermek telje-
sen egy dajka szeszélyére van bízva. 

Állítsuk a gyermeket az első helyre a társadalom-
ban is ! Ennél még a gazdasági és szocziális kérdés sem 
nagyobb. — Megkapó jelenetet hallottam a minap egy 
londoni lelkésztől. A világváros egyik legforgalmasabb 
részén, a hol több utcza kereszteződik, két rendőr hirtelen 
feltartóztatja a zajos személy- és teherforgalmat. Kíván-
csian futnak oda a magyarázatért, mit ebben találnak 
meg : egy gondozatlanul hagyott kis gyermek haladt át 
az utcza egyik feléről a másikra . . . S ezért a világ-
város forgalmának egy pillanatra meg kellett akadnia. 

Tisztelt közönség! Magyarországnak összes gazda-
sági és kereskedelmi forgalma nem bír olyan értékkel, 
mint egyetlen kicsiny gyermek, mert ebben élet, halha-
tatlan lélek van! 

Azért hát ne csupán sorsjegyeket vásároljunk gyer-
mekvódő-egyesületek javára, hanem adjuk oda érdeklő-
désünket, szívünket és kezünket a gyermekek lelki gon-
dozására ! Indítsunk vasárnapi iskolákat ! Tudom, hogy 
a dolognak sok akadálya van, sok előítélettel találkozik, 
de itt csak arról lehet szó : szükség van-e rá vagy nincs ? 

Két héttel ezelőtt a Forum Romanum élettelen 
romjai között jártam. Egyszerre érdekes tüneményre akad-
tam. Egy terjedelmes fehér kőlapokkal borított terület 
közepén magános fiigefácska tűnt a szemembe élettől 
duzzadó szép zöld levelekkel. Látszott, hogy a Forum 
nem szívesen tűrte a jövevényt. A kicsi fának úgy kellett 
szétfeszegetnie a nehezen mozdítható köveket. 

Tisztelt közönség! A vasárnapi iskola fiatal cseme-
téjének sorsát példázza e kis fa . . . De a csemetében 
élet van. És a „Forum"-ok — hála Istennek — egymás-
után engedni kezdenek. 

Hiszem, hogy a jelenlevők mind jóindulattal vannak 
e fontos ügy iránt, épen azért egy javaslatot is bocsá-
tok a Magyar Evang. Prot. Belmissziói Egylet hivatalos 
fóruma e lé : 

Alakítson az egylet a maga kebelében a vasárnapi 
iskolai ügy előmozdítására vasárnapi iskolai albizottságot! 



RÉGISÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

Mivel ez mellett szóval maga is ezen cselekedete 
ellen mentegette magát ezzel, hogy ő azért háborított 
volna meg bennünket, hogy Sz. Benedekre jött Mihálcz 
nevű Missionarius Jósuvitának Prédikálására által nem 
mentünk ós míg tartott Predikatiójában, oda nem jártunk, 
Oratóriumunkban nem bocsátottuk és kívánságára ott az 
Levita előtte nem Predikállott, harmadmagával az ott 
való Plébanus Gyalokai Antal nevűvel (Sz. Benedeken) 
és az előtt nem sok napokkal Pápistává lett, vallását 
és Helvetiai hitit elhagyott Dési György nevű nótáriussal 
által jővén, ezen kivül egynehány paraszt vasallusokkal, 
és hogy továbbá az Missionarius kívánságára (melyet ő 
Excellentiája parancsolatya allat mutogatott) az szegény 
kösséget kicsinytől fogva nagyig nem conscribáltuk s 
kezében számát nem adtuk, ezért mivelte volna Excellen-
tiája. Annakokáért erre megfelelő Instantia harmad ízben 
írattatott ily formán: 

Méltóságos Ersekünk! Nagy szánakozasu és 
könyörületességű kegyes Atyánk, Isten után dolgaink 

reménsége kegyelmes örökös Földes Urunk! 

Maga indulatival sőt magavisellésével és beszédével 
is Jobbágyi közt és egyébütt az egy alázatosságot és 
kegyességet mutogató szokott édes Atyai irgalmassága 
bátoríta mostan is bennünket arra, hogy mégis borul-
nánk alázatos Istantiánk által Excellentiád lábai eleiben, 
nagyobb levén kegyelmessége, hogy sem mint Tisz-
telendő Páter Missionárius Uramnak kiadott Jó Kegyel-
mes Urunk parancsolatja ellen való vécségünk lehetne. 
Melynek Apollogyája így vagyon: Igaz ugyan, hogy Jó 
Kegyelmes Urunk parancsolatyát Páter Missionarius Uram 
nálunk mutatta, és ha mi azt gyengélkedő hitelünk szerint 
valóságossan Excellentiádénak lenni elhihettük volna, 
fiúi engedelmességgel és Excellentiádhoz való nagy 
hűséggel véghez vittük volna, és ha ekkor Jó Kegyelmes 
Urunk isten lett volna, de mi annak együgyü elménk 
szerént nem hasznunkra való kimenetelét Ítéltük, De nem 
Excellentiádhoz való engedetlenségbíil, mellyel soha csak 
egy Ersekünkhöz soha nem viseltettünk, Példák ide 
Szöcsényi György Ersekünk, kinek még a Török biro-
dalomban is elfoglalván a Török az Érseki jószágot 
Sümögre minden obtingensünket, árendánkat esztendőrül 
esztendőre titkon is felküldöttük. A Töröknek az ő sar-
czát Kalocsára azon kívül fizettük; ezt cselekedtük 
Szöcsényi Pállal is, ki velünk — az háborútól csende-
sedvén országunk — nagy szeretetet tartott és hozzánk 
lejövén, öreg, szakállas Eskudtyeink s öregeink közül 
egy asztalhoz némellyekkel le ülni méltóztatott. Csáki 
Imre Cardinalis első öreg Biránk Tott Péter nevűnek 
fejér posztoból készült egész öltözetet készíttetett és 

Audientia nélkül hozzája bébocsátotta, a midőn kíván-
tatott. Méltóságos Érsek Patatics hasonló Atyai indulattal 
hozzánk viseltetett, és hitünkben soha nem háborgatott. 
Csáki Miklós is Templomunkat, Levitánkat megengedte. 
Báró Klobusiczki Ferencz néminémű Atyai indulattal 
hozzánk méltóztatott lenni, tapasztalhatta jó kegyelmes 
Urunk beadott Instantiánknak Írásban tett megfelelésibül. 
Minekokáért mostan is mi szegény Jobbágyi ilyetén Atyai 
kegyes fávorában beválván magunkat, maradunk Jó Ke-
gyelmes Urunknak 

Excellentiádnak 
alázatos hűséggel szolgáló 
Jobbágyi Uszódi Lakosok. 

Mit nyerénk e szép könyörgő Instantiánkkal ? ezt, 
hogy kemény fenyegetésekkel megtilta, hogy soha többé 
ezért ne supplicálnánk, mert különbet az farunkon fogná 
elszaggatatni vereség által, hanem a mint már elvégezte, 
abban maradnánk és senki tovább nem háborgatna 
bennünket az többiért, ugy mindazáltal, hogy az Templom 
felől tudakozódna, és ha valamikor el volt tőlünk tiltva, 
tehát azt sem engedi meg tovább, ha megtudhaytja. 
Azomban pedig ez alatt a consiliumra levelet küldött 
az Templomunk iránt, hogy annak engedelmébül az 
Oratóriumunkat eltéríthesse, melyre még eddig Istennek 
dicsőség érette, semmi válasza Excellentiájának nem jött. 
így maradván azért a dolog, az Templomba Istenünk 
szolgálatyára béjártunk és mivel Instantiánkra tett Indor-
sátiójábul az Biblia olvasást és más hasznos és épületes 
dolgoknak olvasását kihagyott (vagy is kifelejtett) Biblia 
olvasást hasznos könyvekkel együtt Innepeken és Vasár-
napokon az Templomban tettünk, melyet megirigyelvén 
az Sz. Benedeki Plébánus 

reánk külde ilyen levelet: 

Domine Notari! 

Az Fő Tisztelendő Ceremoniális Uram vala tegnap 
nálam ki is kérdezvén tőlem, ha kegyelmed eő Excellen-
tiájának a Szent Székben végezet akaratyát betellyesiti-e. 
Én azt feleltem, hogy az Pródikálláson kivül mint 
azelőtt mindeneket cselekszik, könyörgést tész, Bibliát 
olvas az nép előt ezt mondván : hogy ezeket ő Excellen-
tiája meg nem tiltotta, kire azt mondotta az Ur Canonok 
Uram, jóllehet hogy az Templomok be nem zárattatott 
és az nép közül a kinek tetzik, bémehet, könyöröghet, 
De a Nótáriusnak ezeket cselekedni nem szabad, könyör-
gést tenni, Bibliát olvasni a nép előtt meg van tiltva. 
Én is ezeket megértvén az Ur Canonok Uramtól, a ki 
valóban tudja eő Excellentiája tellyes akaratyát, jelentem 
kegyelmednek hogy ez naptul fogva mindennek békét 
hagyjon az halotti búcsúztatással együtt, csak egyedül 
a Notariusi hivatalt kövesse, ezeket irom kötelességem 
szerént, hogy kegyelmed is azon kegyelmes Urunk paran-
csolatya szerónt eljárjon, maradok kegyelmednek 

jóakarója Antonius Gyalokai 
Parochus. 



Itt sem Esztendejét se Holnapját és napját fel nem 
tette írásának, hanem feljedzettem én szomorú, alázatos 
Lévita, kit Írásában Plebánus Uram Nótáriusnak nevez, 
érkezet pedig egy óra után Dje Maji Ao 1762 délután. 

Ezen nevezet Plébánusnak ez előt való esztendőben 
is. (1761) volt egy tilalmazó levele ugyan hozzám, mely-
ben így ir dje 14= 9br. 

Kedves Nótárius Uram ! 
Tudva vagyon kegyelmednél, hogy 1 = 9br. engem 

méltatlan szolgáját kegyelmes Urunk ő Excellentiája meg-
látogatván, szegény pusztás házamhoz megalázni magát 
méltóztatot, akkor több egyéb akaratja közöt kegyelmed 
felől is parancsolatot adván (mint ezt már úgyis az Ur 
Fő Tisztelendő Generális Vicarius Uramtul értette) hogy 
mind Predikállásra s mind pedig az Gyermekek tanítá-
sára ezután szabadsága nem lészen, azt pedig két izben 
is, hogy kényszericsem ki engedelmébül a Temetést 
magának tulajdonította Írásban megmutatni. Most pedig 
Érseki megyéjében járt parancsolatya; melyet én is 11=1 
hujus per currentales vettem, a hol keményen parancsolya, 
hogy ez után se valami idegen Prédikátor, se Togátus 
Deák kegyelmeteknél tanítani, Prédikállani mint edig 
minden jeles Innepekre szoktanak volt jönni, ne meré-
szellyék, egyéb aránt megkötöztetvén Kalocsára vitetem. 
Ezeket nem magamtul, hanem kegyelmes Urunk eő 
Excellentiája parancsolatyábul irom, hogy annak idejé-
ben se magam gondatlanságának se a kegyelmed szeren-
sétlenségének oka ne legyek, caeter. mint edig, úgy 

ennekutánna is maradok 

Kegyelmednek 
Sz. Benedeken dje 14=1 9br. 

Igaz Jóakarója Páter 
Gyalokai Antal mk. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Értesítés. A július hónapot teljesen a Ráday-könyv-

tár rendezésére kívánván fordítani, tisztelettel értesítem 
az olvasókat a felől, hogy ezen idő alatt a lap felelős 
szerkesztését Molnár János erzsébetfalvaí lelkész úr volt 
szives magára vállalni. Hamar István szerkesztő. 

Lelkészválasztások. A bihari egyházmegyébe kebe-
lezett vésztői egyház a Bod Ferencz eltávozásával meg-
üresedett lelkészi állásra Szabó Bertalan mikolai lelkészt 
választotta. — A külső-somogyi egyházba kebelezett 
somogy-endrédi lelkészi állást a hívek bizalma Kájel 
Endre losonczi vallástanárnak juttatta. — A szikszói 
egyház egyik lelkészi állására meghívás útján Baksay István 
szászfai, a csáti egyház egyik lelkészi állására, ugyan-
csak meghívás útján, Szabó András vattai lelkész válasz-
tattak. 

A lókuti vallássérelem. Bizonyára ismeretes olva-
sóink előtt a következő vallássérelmi ügy. Lókuton 
Rupprecht Tasziló evangélikus földbirtokostól a római 
kath. plébános és kántortanító évi tűzifa-járadékot köve-

teltek. A mint a Dunántúli Prot. Lap f. évi 26-ik (június 
30.) számából értesülünk, a vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter a dolgot kedvezően intézte el. Nevezett 
földbirtokos ugyanis nem elégedett meg a zirczi főbíró 
és a veszprémi alispán azon ítéletével, a mely egyház -
látogatási jegyzőkönyvi adatokra támaszkodva, azt állí-
totta, hogy „az 1790/91. évi XXVI. t.-cz. 6. §-a csakis 
a terményekben, készpénzben és munkával teljesített 
stóla és párbérszolgáltatás teljesítésének kötelezettsége 
alól mentette fel a protestánsokat s lehetnek esetek, 
midőn még ilyen szolgáltatások teljesítésére is jogosan 
kötelezhetők." A főbíró a panaszos plébánosnak még 
utánjárási költségeit is megítélte. (Nini, mintha a XVIII. 
század törvénymagyarázásának szellője próbálgatná szár-
nyait!) Az apellátára a miniszter kimondotta, „hogy ez 
(t. i. a földesúr részéről történendő egyházi szolgáltatás) a 
más vallású földesúr ellenében csak akkor állapítható 
meg jogszerűen és csak akkor hajtható az be tőle, ha 
beigazolást nyerne az a körülmény, mely szerint a köve-
telésbe vett egyházi szolgáltatásokat a r. k. hitfelekezet-
hez nem tartozó más vallású földesurak is teljesítették 
és mint uradalmi terhet, azt tényleg elismerték". 

Az 1848. XX. t.-cz. végrehajtását a veszprémi ág. 
hitv. evangélikus egyházmegye f. évi június hó 27-én 
Pápán tartott közgyűlésében erélyesen szorgalmazta. 
Tényleg, ha a szerzetesek és apáczák dotácziója nem 
ütközik nehézségekbe, joggal megkívánhatja a magyar 
protestantizmus is, hogy törvényben biztosított jogait az 
állam respektálja és megadja mindazt, a mi a protes-
tánsokat méltán megilleti. 

Imaházszentelés. A kiskunfélegyházi egyesült prot. 
leányegyház június hó 30-án szentelte fel újonnan épült 
imaházát. A lélekemelő ünnepélyre nagy körből sereg-
lettek össze a hívek. A fölszentelést Baksay Sándor a 
dunamelléki egyházkerület püspöke végezte. Költői szár-
nyalású, érzelemgazdag, remek fölavató imájával és áldá-
sával könnyekig meghatotta a jelenlevőket. Egyházi 
beszédet Lukácsy Imre diósviszlói lelkész mondott I. Móz. 
28 :17 . alapján. Az egyház történetét Mészáros János 
kecskeméti lelkész vázolta. Eleven színekkel festette azt 
az elkeseredett küzdelmet, melyet e kicsiny evangéliomi 
mustármagnak meg kellet vívnia a pápista elfogultsággal, 
míg lelkészlakot szerezhetett s imaházat építhetett. Meg-
indító része volt beszédének, midőn Szőke Antal jelenlegi 
gondnoknak 30 év óta fáradhatatlan kitartással végzett 
munkáját rajzolta az egyház életében és az imaház 
létesítésében. Úrvacsorát A dám Kálmán esperes és egyház-
ker. főjegyző osztott tartalmas és szépen előadott beszéd 
keretében. Dr. Hetessy Kálmán helyi lelkész keresztelt 
s végre Sárkány Béla ev. alesperes megáldotta a gyüle-
kezetet. Az ünnepély díszét megjelenésükkel emelték 
Takács József czeglédi, Patonay Dezső nagykőrösi, Kiss 
Zsigmond abonyi, Balogh Gyula tápiószelei, Baky Ferencz 
szalkszentmártoni lelkészek, Farkas Kálmán kecskeméti 
vallástanár és Sárközy József segédlelkész. A kecskeméti 
két prot. egyház nagy küldöttséggel képviseltette magát 
főgondnokaik élén. Ott volt Félegyháza város intelligen-
cziája, a különböző intézetek és a zsidó egyház küldöttei. 
A tisztikar díszszázad élén várta a négylovas hintón 
nejével érkező püspököt s dísztüzeléssel jelezte az ünne-
pély kezdetét és végét. Csak a pápista papság hiányzott 
tüntetőleg. Hagyományos múltjához híven e cselekede-
tével is bizonyságát adta, hogy az evangéliomi világos-
ság terjedése bántja sötétséghez szokott szemeit. Délben 
a Korona-szállóban 100 terítékű társasebéd volt, melyen 
a királyt Baksay püspök, őt pedig Szőke Antal köszöntötte 
fel ; szellemes pohárköszöntőkben nem volt hiány. 



Lelkész-beiktatás. Igen szép ünnepélyt rendezett 
a szóládi református gyülekezet június 30-án ifjú lelkésze, 
Dömötör Endre budapesti volt segédlelkész beiktatása 
alkalmából. Az ünnepélyen a lelkészek közül megjelen-
tek Haypál Benő budai lelkész, Kátay Endre tolnai es-
peres, Módra Imre kőröshegyi, Vasváry Sándor csepelyi, 
Kájel István őszödi, Arany Dénes budafoki és Varga 
Sándor büssüi lelkészek. Az ünnepelt lelkész távol vidéki 
nagyszámú ismerősei, a környékbeli érdeklődők és a helyi 
gyülekezet tagjai zsúfolásig töltötték meg a szentegyházat. A 
beiktató beszédet a külső-somogyi esperes megbízásából 
Hajpál Benő budai lelkész tartotta, a ki magas szárnyalású, 
felejthetlen hatású prédikáczió kiséretében adta át az ifjú 
lelkésznek gyülekezete ajándékát — egy díszes kötésű 
bibliát. A beiktató beszéd előtt és után a budai ref. 
énekkar 24 tagja a legkényesebb ízlést is kielégítő 
korrektséggel énekelt egy-egy műéneket, azután az ifjú 
lelkész lépett a szószékre és I. Sámuel II. 31. v. nyomán 
tartott tartalmas szép beszédjével foglalta el hivatalát. 
A beköszöntő beszéd után ismét műének, azután a Himnusz, 
végül a gyülekezeti ének következett, mire az ünnepély 
bevégződött. 

Tanácsbíró választás. Az alsó-borsódi ref. egyház-
megyében Gulyás Benő halálával megüresedett tanács-
birói hivatalra a július 3-án felbontott szavazatok szerint, 
55 közül 33 szavazattal dr. Tüdős István, miskolczi lel-
kész választatott meg. 

I S K O L A . 

Reformátusok vagyunk-e ? Ily czímen a követ-
kezőket olvassuk az Erdélyi Protestáns Lap f. évi 26-ik 
(június 27-iki) számában: Ezt a szomorú kérdést — fáj-
dalom — gyakran kell ismételnünk, felekezeti öntudatunk 
megdöbbentő elhanyatlását tekintve. Most egyenesen 
kolozsvári kollégiumunk vezetőségéhez kell intéznünk. 
Itt ugyanis a napokban egy segédtanári és internátusi 
felügyelői állást töltöttek be, minden pályázat mellőzésé-
vel, egy luth. felekezetű tanárral. Távol legyen tőlünk, 
hogy luth. testvéreinkkel szemben türelmetlenkednénk. 
Személyi vonatkozása sincs felszólalásunknak, mert 
hiszen Weiszer Róbert, kinek alkalmazását az Elöljáróság 
elhatározta, theol. fakultásunk derék növendéke volt. 
Többről van itt szó. Egy nagy elvi kérdésről. Arról t. i., 
hogy megengedhető-e, hogy egy református kollégium-
ban, épen az intim belső nevelés irányítására hivatott 
internátusi felügyelőségre, egy más vallású tanár alkal-
maztassák, a nélkül, hogy megfelelő református ember 
alkalmazása csak meg is kiséreltetett volna ? Mikor ref. 
tanárjelöltek, köztük több papíiú, nemcsak tanári, hanem 
papi diplomával bírók is, kitűnő oklevelekkel és dokto-
rátusokkal várják, sőt keresik az alkalmazást, honnan 
veszi a kolozsvári kollégium vezetősége azt a jogot, 
hogy jelenleg érvényben levő egyházi törvényeink ren-
delkezésének ellenére, ezeknek még a pályázat útját 
sem nyitja meg, hanem más vallású embert alkalmaz ? 
Hiszen értjük, hogy ha más nincs, vagy nem megfelelő, 
ideiglenes szükségből, míg ez a kényszer fennáll, a 
testvér-felekezet fiai elől sem zárkózunk el. De a saját 
hitfelekezetünkbelieknek egyenes háttérbe szorítása meg-
engedhetetlen. Ez esetre tisztelettel fel is hívjuk a fő-
hatóság figyelmét. 

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Szántó János tanárt a csurgói ref. főgimnázium-
hoz, a fennálló szerződésből kifolyólag, rendes tanárrá 
nevezte ki. 

Újabb alapítvány a miskolczi ref. felsőbb leány-
iskola javára. A miskolczi ref. Női Fillér-egylet f. évi 
június hó 18-án tartott évi közgyűlése alkalmából az 
egyesület elnöke, özv. báji Patay Gyuláné, a szeretet 
őszinte hangján emlékezett meg Kún Bertalan 40 éves 
püspöki munkásságáról és egyben indítványozta, hogy 
a ref. nővilág Kún Bertalan nevére és a kerületi ref. 
felsőbb leányiskola javára tegyen 6000 korona alapít-
ványt. A lelkesedéssel fogadott indítvány után az egye-
sület testületileg kereste fel lakásán az agg pátriárkát, 
hogy tudassa vele az egyesület határozatát és beleegye-
zését kérje ahhoz, hogy az alapítvány az ő nevét visel-
hesse. Az ősz püspök örömmel adta beleegyezését és 
áradó érzelmeit magasan szárnyaló szavakkal tolmácsolta 
a lelkes egyesület tagjai előtt. 

A vallástanítás a budapesti reform, egyházban. 
a) Az 1906/7. tanévben tanított 6 állandósított katecheta, 
8 segédlelkész-katecheta, 18 óraadó, 4 különböző intézetek 
által alkalmazott katecheta, összesen 36 tanerő, b) Emlí-
tett tanerők tanítottak: 81 elemi iskolában, 71 központ-
ban ; 36 polgári, felsőleány- ós kereskedelmi iskolában, 
28 központban; 26 gimnáziumban, reáliskolában és képez-
dében, 10 központban, c) Az adott órák száma volt 
403; ebből az egyház fizetett 342 órát. d) A budapesti 
ref. egyház ez évben a vallástanítók javadalmazására a 
következő összegeket fordítja: törzsfizetésekre 25600, 
lakáspénzre 5700, korpótlékra 600, drágasági pótlékra 
2500, óradíjakra ós fuvardíjakra 9880 kor., összesen: 
44,280 korona, c) A tanulók száma és osztályzata. 1. Elemi 
iskolába j á r t : 2594 fiú, 2229 leány, összesen 4823 
tanuló (tavaly 2669 fiú, 2116 leány, összesen 4685). 
Ebből kitűnő : 1342 ; közepes : 3131; elégtelen : 350. 
2. Polgári, felsőleány- és kereskedelmi iskolába járt : 
509 fiú, 567 leány, összesen 1076 tanuló (tavaly 448 
fiú, 535 leány, összesen 983). Ebből kitűnő: 349; köze-
pes : 693; elégtelen 34. 3. Középiskolába és képezdébe 
járt : 497 fiú, 105 leány, összesen 602 tanuló (tavaly 
449 fiú, 54 leány, összesen 503). Ebből jeles : 228; 
közepes : 368 ; elégtelen : 6. Összesen ref. vallásoktatás-
ban részesült: 3600 fiú, 2899 leány, azaz : 6501 tanuló. 
(Tavaly 3466 fiú, 2705 leány, összesen 6171.) Ebből 
kitűnő: 1919; közepes: 4192; elégtelen: 390. 

GYÁSZROVAT. 
László János a kisújszállási ev. ref. főgimnázium-

nak 7 éven át érdemes tanára, életének 35-ik, tanári 
munkálkodásának 8-ik évében, f. évi június hó 27-én 
Gernyeszegen elhunyt. Legyen áldott emléke ! 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázati hirdetés. 
A tiszántúli református egyházkerület 46/1907. sz. 

végzése alapján pályázatot hirdetek a budapesti protes-
táns országos árvaegyletnél nevezett kerület által fen-
tartott egy alapítványi helyre. 

Pályázhatnak olyan 6—10 éves református lelkész-
gyermekek, a kik vagy egész árvák, vagy apátlan árvák 
s a kiknek atyjuk a tiszántúli egyházkerületben szolgált. 
Pályázók kérvényüket f. évi július hó 27-én d. u. 5 óráig 



küldjék be Debreczenbe a tiszántúli református püspök 
hivatalába és pedig a következő mellékletek kíséretében: 

1. a szülők vallását, polgári állását és elhalálozását 
igazoló anyakönyvi kivonatok ; 

2. az árva keresztlevele és himlőoltási bizonyítványa ; 
3. az illető egyházközség lelkésze által hitelesített 

szegénységi bizonyítvány; 
4. az árva testvéreinek számát, korát és ellátásukat 

igazoló okmányok; 
5. tanköteles árvánál iskolai bizonyítvány. 
A fiúárvák 14, a leányárvák 16 éves korukig marad-

hatnak az intézetben, a melybe szeptember hónap elején 
fognak felvétetni, a mikor is orvos által újból meg-
vizsgáltatnak. 

Debreczen, 1907. július hó 1-én. 
A püspök helyett: 

Dicsöfi József, 
egyházker. főjegyző. 

P á l y á z a t . 
A békési áll. seg. ev. ref. főgimn. fentartó testülete 

pályázatot hirdet az 1907/1908. tanév elején (1907. évi 
szept. 1-én) elfoglalandó, helyettes tanárokkal betöltendő 
következő tanszékekre: 

1. a természetrajz-földrajzi, 
2. a mennyiségtan-természettani, 
3. a rajzoló-geometria-szabadkézi-rajzi 

tanszékekre. Az államsegély emelkedésével e tanszékek 
rendes tanárral fognak betöltetni. 

Egy-egy tanszék javadalmazása évi 1600 korona. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz czímzett, 
keresztlevéllel, katonai szolgálati viszonyt, végzett tanul-
mányokat, képesítést, eddigi szolgálatot és az egészségi 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvé-
nyek f. évi július hó 17-éig nyújtandók be a békési ev. 
ref. főgimn. igazgatóságához. 

Csak ref. vallásúak pályázata vétetik figyelembe. 
Békés, 1907. június hó 27-én. 

Kecskeméti Ferencz, 
a főgimn. ig. tanács elnöke. 

P á l y á z a t . 
Az iglói ág. h. ev. főgimnázium fentartó hatósága 

pályázatot hirdet az 1907/8-ik tanévre egy választás 
útján betöltendő helyettes tanári tanszékre. 

Pályázhatnak a mennyiségtan és természettanra 
képesített ág. h. ev. tanárok vagy ezen szakra készülő 
tanárjelöltek. 

Fizetés: havi előleges részletekben folyósítandó 
1600 korona. 

A kellően felszerelt kérvények alólírt egyházfel-
ügyelőhöz folyó évi augusztus 10-ig küldendők be. 

Iglón, 1907. június 23-án. 
Topscher György, 

kir. tanácsos, egyházfelügyelő. 

P á l y á z a t 
A kisújszállási államilag segélyezett ref. főgimná-

zium igazgató-tanácsa pályázatot hirdet egy rendes tanári 
tanszékre. 

E tanszékre a latin-görög nyelvi szakra képesített, 
ref. vallású tanárok és legalább szakvizsgázott tanár-
jelöltek pályázhatnak. 

A rendes tanári javadalmazás 2400 kor., havi elő-
leges részletekben, mely az intézet kebelében fennálló 
fokozatok szerint 3200 koronáig emelkedhetik, 400 kor. 
lakáspénz, 5 ízben 200—200 kor. korpótlék, továbbá 
mindenkor a megfelelő állami fizetéskiegészítés. Oklevéllel 
nem biró helyettes tanár alkalmazása esetén helyettes 
tanári fizetés 1600 korona, ugyancsak előleges havi 
részletekben. 

A megválasztott tanár, a ki, a mennyiben rendes 
tanár, jogos és köteles tagja az országos tanári nyug-
díjintézetnek, állását folyó évi szeptember 1-én tartozik 
elfoglalni. 

A kellően felszerelt, t. i. születési, képesítési, eddigi 
tanulmányt és szolgálatot, hadkötelezettségi viszonyt és 
egészségi állapotot feltüntető okmányokkal ellátott kér-
vények alant írt igazgató-tanácsi elnökhöz küldendők be 
1907. augusztus l-ig. 

Kisújszállás, 1907. július 4-én. 

Nagy István, 
ref. lelkész, ig.-tanácsi elnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. A harmadik negyedév 
kezdetével tisztelettel kérjük olvasóinkat előfizetéseik 
megújítására, hátralékosainkat pedig hátralékaik sür-
gős beküldésére. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet veszi Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését ós új élettani tökéletes vórképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 



Látványosságszámba megy az a dús óra- é s é k s z e r -
raktár. a mi Polgár Kálmán budapesti műórás VII. ker., 
Erzsébet-körút 29. sz. a. telepén található. Mindenki, a 
társadalom bármely rétegéhez tartozó egyén, egyaránt 
óhajának megfelelő, akár órát, akár pedig ékszert, ezüst 
evőeszközöket, alkalmi ajándéknak való dísztárgyakat 
találhat ott, melyek a Magyar Védőegyesület tanúsítása 
szerint honi készítményűek. A jóhírű mester most állította 
össze a raktárán levő órák és ékszereknek fényképek 
után készített, sok száz képpel tarkított katalógusát és 
ezt az érdeklődőknek direkte hozzá intézendő kívánsá-
gára díjtalanul és bérmentve megküldi. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasrnentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lé legzési szervek hurutjainál. 
Szinye- I.ípóczi Salvit lorforr/ís-vállalat 

jivdnpe.it, V„ Xtudolj'rukpart 8. 

K R I S T Á L Y forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélktlli töltést Is szállít a 

Szí, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

S Z T , L U K A C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LÜKÁCS-FÍÍRDÖ gyógyfürdő, Buda. 

T é l i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes for rások, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, víz gyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i deg - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felöl kimerítő 

prospektust küld ingyen a =• • • - • • - •• ••• -

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

/ a / o yo / b / b / b /t> /i> 

HIRDETÉSEK. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

& & & & & & & & kp & k&L fefe 

Ezen czégtáblán i s -
merhetök fel azon üz -
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VH., Kerepeai-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VH. .Király-utcz a 52. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Váoz: Széchónyi-u. 14 

Ha lász H u b e r t 
B U D A P E S T 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23. 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt ezement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, ezement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 
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és Pontos 
l e g j o b b ORAR = 5 é v i = 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereK, 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak fpy - r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója, 

Budapest, VII-, Erzsébet-Körút 29. 
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fl világhírű Aeol-hnrmonmmoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérende. 

Orgonaópítési műintózet, 

Rieger Ottó 
vlllantbs gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII . , Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 
A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pnenmatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes .jótállás k i t ű n ő cséplésért . íj 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gözgepek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinIokom• biI-
cséglőkészleteit: 

kettős tisztító-szerkezettel. 

I Egyedfii l é t ező ú jdondságI 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Eien motorcsépló-készletek felülmúlhatatlan kitűnősége felöl tudakozódni lehel: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 



Orgona-harmóniumok. 
A g)önyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint-gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos 

STOWASSER J, 
e r ő r e D e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 

cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5 , sz. Gyár : Öntöház-u, 2 , sz, 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes 
húros-, vonós- és fúvo-bangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! S l y b £ ' 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 
Legnagyobb gyár és raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstrnáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivilel nagyban - — 
és kicsinyben. 

T e l e f o n S l — 2 0 . 

MARX ÉS MÉREI 
tudományos műszerek gyá*a 

B u d a p e s t , V I . , A r a d í - ö t c ^ a 6 0 . sz* 
Telefon 21— 06. 

Gyártanak mindennemű fizikai, kémiai 
és geometriai tanszereket. A legnagyobb 
protestáns iskolák szállítói. Árjegyzék 

bérmentve, díjtalanul küldetik. 
= 1906-ban állami ezüstérem. = = 

Első magyar órapyár gó'zerö-
berendezéssel. 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 

M AJ ER K Á R O L Y utdda 

Budapest, VI I , , Csömöri-út 5 0 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Villamossági Részvénytársaság ty 

LEOBERSDORF 

V/M/M/M/iv 

= RATIBQR = 

Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elektromos világítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésü 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugat tyú- és 
czen t r i fuga l sz iva t tyúk nagv emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissz iók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füs t -
emésztő készülékek. Vízszűrők. 
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Fizikai, .. , , , . . musze ek Kemiar 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-
szerzési forrása. 

Erdély és Szabó tanszerkészítö intézete 
Budapest, VII., Káro ly-körút 3 , I. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

A j á n l á s o k " ^ va"®8' ®8 közokt. miniszter úr. Budapest székesfőváros tanácsa. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m ó n i u m g y á r o s 
c s . é s k i r . u d v a r i s z á l l í t ó 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ^ 
Alapíttatott 1801-ben. 

Az 1885. évi kiállításon oNagy díszoklevél® és 
«Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. kz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet klvánatm 

díjmentesen kiiIrietik. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Hirdetési d í j ak : 

Két hasábos egész oldal . . . . 40 k o r . 
Fél oldal . zu k o r . 
Negyed oldal 10 ko r . 
Njuiczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Ká lv in - té r 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , cl í i l izctcsi és h i rde té s i díjafc stb. 

i n túzendók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z ó r c z i k k : A szabadg 
iskoláról és nevetö-intózetröl 
egyházmegye értekezlete. H. 
történetéhez. Molnár János, 

ondolkodók. Nagy Ferenez. — Iskolaügy : Értesitö a Baár-Madas református felsőbb leány-
— K ö n y v i s m e r t e t é s . Kálvin János müvei. Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : A pesti ref. 

I. —- Naplójegyzetek. Lévay Lajos. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
— E g y h á z . — I s k o l a . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

A szabadgondolkodók. 

A Szabadgondolkodók Pécsi Társasága kongresz-
szusra hívta az ország szabadgondolkodóit, június hó 
29-én és 30-án, a mely alkalomra a hírlapok tudósításai 
szerint nagy számmal sereglettek össze az ország szabad-
gondolkodói. A kongresszuson előbb felolvasták dr. Pikler 
Gyula egyetemi tanár levelét, majd később a jövő isko-
láiról beszéltek; 30-án dr. Buday Dezső a szabadgondo-
latok és a tételes vallások viszonyát taglalta, Harkányi 
Ede és Fáber Oszkár pedig az egyházat támadták oly 
czímén, hogy az a krisztusi tanokat meghamisította. 
A kongresszuson résztvett szabadgondolkodók — úgy 
hiszem — mindnyájan megegyeztek abban a vélemény-
ben, melynek dr. Pikler Gyula adott éles kifejezést, 
hogy az egyház a szabadgondolatnak legnagyobb ellen-
sége, s a tökéletesedésnek, az összes progresszív törek-
vésnek leghatalmasabb gátja. 

Régtől fogva hangoztatott véleménye ez a szabad-
gondolkodóknak, a kik szabadon gondolkodnak ugyan, 
de épenséggel nem jól gondolkodnak. S itt a hiba. Hogy 
a jövő társadalmát hogyan akarják berendezni, milyen 
filozófiai elvek alapján, a mikor csak az észnek adnak 
jogot, a szívnek, a kedélynek nem, mikor majd nemesítő 
erkölcsi példák és a ker. vallásnak minden szabadgon-
dolkodás daczára is örök igazságai helyett „dajkáink a 
magasabb egyenletekről, a mértanból beszélnek gyerme-
keinknek", ez most itt tárgyat nem képezhet. Minket 
az érdekel, hogy kik ezek a szabadgondolkodók, s mi 
okból támadják oly hevesen a Krisztus egyházát, illetve 
azt az intézményt, melyet ők. egyháznak tartanak. 

Azok a tudósok, a kik a szabadgondolkodás privi-
légiumát megnyerték, a XVIII. századbeli raczionalizmus 
egyenes utódai. Tudjuk, mi az a raczionalizmus. „Bar-
bár módra küzd a vallás ellen, üres thémákkal akarja 
boldogítani az embereket, meg nem vizsgált alapgondo-
latokra fekteti világnézletót. A franczia Voltaire, Rousseau, 
az angol Hobbes, a német Reimarus s a filozófus Wolf, 
valamennyien az egyház ellen küzdenek. Azok a alozófu-
sok, a kik másként vélekednek, mint a raczionalizmus 
emberei, elvakultak voltak, azok a vallásalapítók, a kik 
nem az Ő vallásrendszerüket hirdették, nemcsak elvakul-
tak voltak, hanem szántszándékkal nem igazat hirdettek. 
Új tudomány, új vallás kell, mivel a pozitív vallás ész-
ellenes, papok találmánya, egyszerű csalás, és mert 
szűkkörű rendszerében a vallás számára nem trHl helyet, 
üldözésével szükségkép fordul az egyház ellen, ;a vallási 
életet a legszűkebb térre szorítja." Ugyané találjuk 
most is. Nagy hangon támadnak az egyház e-ien, meg-
vádolják, hogy meghamisítja a Krisztus tanítását, hogy 
a legnagyobb ellensége az emberi boldogulásnak, töké-
letesedésnek, vagyis épen ellenkezőjét teszi annak, a mi 
czélból alapíttatott, tehát el vele, mert leélte magát, a 
szellem emanczipálta magát az egyház gyámkodása alól, 
s most van az ideje, hogy az utolsó jármot is ledobja 
magáról! 

Szinte kedvünk volna megkérdezni a szabadgon-
dolkodók szónokaitól, hogy komolyan mondják-e ezeket, 
s midőn az embereket, a munkásosztályt az egyház ellen 
lázítják, vájjon tudják-e Ők maguk, mi az egyház, a 
keresztyén egyház, az Úr Krisztus egyháza? s melyek 
azok a hitczikkek, melyek szerintök a boldogulásnak 
gátlói, a tökéletesedésnek akadályai, a szellemi szabadság-
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nak legnagyobb ellensége, legsúlyosabb békója! ? Nem 
hiszem, hogy tisztában lennének ezekkel, azt kell kép-
zelnem, hogy fogalmuk sincs az egyházról, a valódi ker. liit-
czikkekről, vagy pedig egyház alatt értik azt az intézményt, 
a mely ellen mi, evangéliomi keresztyének a lelkiisme-
reti szabadság és gondolatszabadság nevében négyszázad 
óta küzdünk a nélkül, hogy ezen specziális nevet vettük 
volna fel. Mert vájjon mennyiben lehet az előhaladás-
nak, a boldogulásnak akadálya a mindenható Istenben 
való rendületlen hit és bizalom, s gátoltatik-e az ember, 
az egész társadalom a tökéletesedésben akkor, mikor 
lelke vallása szerint Atya, Fiú és Szentlélek nevében 
imádkozik? Mióta vezet nyomorúságra a keresztyén egy 
ház legfőbb törvénye: a szeretet, s miért lenne kárhoza-
tos bárkire nézve is az üdvösség egyedüli feltétele: a 
hit, mely van a Jézus Krisztusban ? Hát talán az egyház 
a Sátánt szolgálja akkor, mikor a hit és jócselekedetek 
kötelező törvényét kiterjeszti mindenkire nézve azon az 
alapon, hogy valamennyiünknek testvéreknek, atyafiak-
nak kell lennünk!! Ez a keresztyén egyház, s tagjai 
így a Krisztus követői. A feltétlen isten- és emberszeretet, 
mint legfőbb hit és erkölcsi törvény uralkodik itt. S ez 
olyan érthetetlenség? a józan ésszel olyan össze nem 
egyeztethető? Ha a szabadgondolkodók minden egyes tagja 
át lenne hatva e két törvénytől, s így magára nézve is 
kötelezőnek tartaná, rögtön észrevenné, hogy az egyház 
épen az, mely e földön a tökéletesedés foglalatja, a 
mely tökéletesedésben benne van minden, a mi az elő-
haladást, a boldogulást biztosítja, az embereknek egymás 
közötti viszonyát szabályozza. Ennek megítéléséhez érzék 
is kell. 

Igaz, hogy a szabadgondolkodók előtt az egyház 
úgy áll, mely pápája és papjai által kérlelhetetlenül 
uralkodik, hiszen a látható fejők csalatkozhatatlan, alan-
tasai isteni rend, mely mágikus erővel bír; persze, hogy 
itt nem lehet szabadság a gondolkodásban, midőn a 
csalatkozhatatlan isteni helytartó határozza meg a gon-
dolkodás törvényeit, és kárhozatosnak ítél a Syllabusban 
mindent, a mi nem egyezik meg a csalatkozhatatlanság-
gal. De hát ki mondja, hogy ez az egyház? Elhiszem, 
hogy méltán keseregnek a szabadgondolkodók, midőn 
résztvesznek egy-egy misén, körjárdalaton, ha a Mária 
szeplőtelen fogantatásáról gondolkodnak, ha szemök előtt 
látják a babona és varázslat minden fajtáját, ha tapasz-
talják iskoláikban azt az ideges irtózást, mely a világos-
ság legcsekélyebb érintésére is elfogja Őket! De vájjon 
ez-é a Krisztus tudományán felépült egyház ? Ne tévesz-
szük össze a fogalmakat, Nem azok az „egyház",, a kik 
a magok érdekeit érvényesítik, ha kell börtönök ós mág-
lyák által is, nem az egyház ellensége a szabadgondol-
kodásnak, — annak isteni alapítójától örök parancsul 
adatott, hogy tökéletesedésre vigye az embereket, — 
hanem ellensége minden szabadságnak azoknak tábora, 
kiknek minden hatalmuk valóban a krisztusi tanítás 
meghamisításán alapul, a kik megégették Brúnót, mert 
a pápaság ellen (vagy a mint szeretik mondani: egyház 

ellen) emelte fel szavát, meg Savanarollát, kiátkozták 
Galileit, be nem fogadták az igaz hitű Keplert, a kik 
merő külsőieskedéssé, lélek nélküli czerein óniává süly esz-
tették a lélek és szív vallását, a kik az értelmet, annak 
fejlesztését annyira becsülik csak, a mennyire czéljokat 
elérhetik vele ; de a kik előtt a szabadgondolkodók is 
ép úgy bókolnak, s ellenük ép úgy nem emelik fel 
szavukat, mint a legjobban megkötött gondolkodók. 

Nincs könnyebb valami, mint nagy hangon lemon-
dani az ilyen véleményeket, hogy az egyház örök ellen-
sége a tökéletesedésnek, minden szabadságra törekvés-
nek. Ne resteljék a szabadgondolkodók s vegyék elő a 
történelmet, majd látni fogják, hogy a keresztyén egy-
ház mindig megfelelt a Krisztus tanításának, mindig meg-
volt benne, s megvan ma is, a törekvés, teljesíteni az 
Idvezítő parancsát. Hiszen ép az a szellem, a keresz-
tyénség igaz szelleme, a Krisztus győzhetetlen tanítása 
hozta létre a XVL századbeli óriási szellemi mozgalmat, 
a reformácziót. A reformáczió — tehát itt már az igaz 
keresztyénség — elve: a lelkiismereti szabadság és a 
szabad vizsgálódás. E két elvben összpontosul a keresz-
tyénség szabadságra törekvése, de ez aztán magába 
foglal minden fajta szabadságot, melyre az embernek 
szüksége van. Itt megtalálják a Krisztus egyházát, mely 
szabadságot hirdet, szabadságot követel minden téren, 
mert érzi, hogy birtokában van az Úr lelke. „A szabadság 
elvénél fogva nemcsak a hitrendszert vette bírálat alá s 
igyekezett megtisztítani a becsúszott keresztyénellenes 
tanoktól, hanem felszabadította az emberi vizsgálódó 
szellemet, s ez által elősegítette a tudományt, új irányt 
adott a bölcselkedésnek, mely aztán elfajulásában ellene 
fordult". Hogy az értelmet művelhesse, szülőanyja lett 
az általános oktatásnak, a nép intenzív iskoláztatásának, 
mely a tudományok pártolását hozta létre. A szabadság 
szeretete — mint princzipiuma a keresztyénségnek, nem 
állt meg a lelkiismereti és gondolatszabadságnál, hanem 
maga után vonta elválhatatlan társát, a politikai szabad-
ságot. A társadalom, az ember méltóságának tudatára 
ébredt ismét, mely megteremtője lett annak a nemes 
demokrácziának, melyet sehogy sem akarnak a ker. egy-
ház ismertető jegyéül elismerni. A népképviseleti rend-
szer; a mai alkotmányos élet az újraéledt keresztyénség-
nek, a hamisítatlan krisztusi tanításnak eredménye, mely 
oly szigorúan tanítja és követeli a testvériséget. Kálvin 
János genfi egyházalkotmánya ősképe annak a berendez-
kedésnek, a melyért a szabadgondolkodók küzdenek. 

Hol van hát az ellenség, hol van az akadály, hol 
a bék'ó? Nincs az sehol a keresztyén egyházban, csak 
a szabadgondolkodók agyában és szűk látókörében, abban 
a fogalomzavarban, melyben a Krisztus egyházát azono-
sítják a pápaság intézményével, a keresztyónséget a 
romanizmussal. Ebben az erőfeszítésben látszik meg leg-
jobban, hogy a raczionalizmus érzéketlen a történeti 
szellemmel szemben és igazságtalan a Krisztus egyháza 
iránt. De épen ezekből kifolyólag szélmalomharczot is 
folytat, mely bén meglevő erejét hasztalanul elfecsérli, 



s elkeseredésében megtagad mindent, a mi igaz, a mi 
szent, a mi üdvösséges. 

Csak egy kissé behatóbb, igazabb megismerést, 
és önök épen az egyházzal, a Krisztus evangéliomi egy-
házával vállvetve fognak küzdeni az emberiség boldo-
gulásáért, tökéletesedéséért, ha ugyan komoly a küzdelmük 
alapja ily helytelen ösvényen is. 

Én nem féltem az egyházat a legszabadabb gondol-
kodástól sem, mert megdönthetetlen igazság az, hogy 
ezen a legféktelenebb raczionalizmus, a legcsapongóbb 
szabadgondolkodás sem, de még a pokol minden hatalma 
sem vesz, nem vehet diadalmat. 

Nagy Ferencz. 

ISKOLAÜGY. 

Értesítő a Baár-Madas református felsőbb 
leányiskoláról és nevelő-intézetről, 
A budapesti ref. egyház, a néhai Baár János által 

e czélra tett alapítványból, a dunamelléki ref. egyház-
kerület támogatásával (t. i. a néhai Madas Károly által 
a nevezett kerület részére tett alapítvány ugyanily czélra 
rendelt jövedelmének hozzácsatolásával), bennlakással 
kapcsolatos felsőbb leányiskolát állít. Az iskola hat osz-
tályú lesz, melyből azonban folyó évi szeptember 1-én 
csak az I. és II. osztály nyílik meg. Az intézet a II ker. 
Albrecht-út 26. sz. alatt fekvő gróf Lónyay-féle villában 
lesz, mely Budapest egyik legegészségesebb és legszebb 
helyén fekszik, homlokzatával a Dunára. 

Az intézet czélja magyar hazánknak és egyházunk-
nak művelt lelkű, tanult, kedélyükben derült, vidám és 
testileg edzett, szóval munkás, erőteljes, öntudatos, házias 
keresztyén leányokat nevelni, így készíteni elő jövendő 
hivatásukra, melyet később a családban és a társadalom-
ban betölteniök kell. 

E végből a leánykák tanítására és nevelésére a 
legjobb erőket a legnagyobb gondossággal válogatjuk 
meg, s a nagy nevű alapítók szándékának megfelelőleg 
minden tekintetben elsőrendűt nyujtunk, a nélkül azonban, 
hogy fényűzésre való hajlamot, nagyravágyást vagy csak 
nagy igényeket nevelnénk növendékeinkben. 

Ez intézet harmonikus nevelést ad növendékeinek. 
Első sorban lelki műveltséget, melynek alapja a vallásos-
ság. A nevelés iránya intézetünkben evangéliomi keresz-
tyén szellemű, a mit példával és szóval egyaránt nevelünk 
a gyermekek lelkében. A gyermekek viszont kötelességeik 
pontos, lelkiismeretes teljesítésében, szülőik és elöljáróik 
tiszteletében, egymásiránti testvéri szeretetben gyakorol-
ják a krisztusi parancsokat. 

Minthogy a lelki műveltség külső kifejezője a finom 
modor, a gyermekek nevelésénél erre is nagy gondot 
fordítunk, továbbá, hogy megjelenésükben szerények és 
egyszerűek legyenek. Az érintkezés az intézet elöljárói 

és növendékei között mind a tanítási órák alatt, mind 
azokon kivül, barátságos, szeretetteljes. 

A tanítás a felsőbb leányiskolák számára kiadott 
miniszteri tanterv alapján történik. A tantárgyak a követ-
kezők : 1. Hit- és erkölcstan. 2. Magyar nyelv ós iro-
dalom. 3- Német nyelv és irodalom. 4. Franczia nyelv 
és irodalom. 5. Angol nyelv és irodalom. 6. Magyar 
nemzeti és világtörténelem. 7. Földrajz. 8. Számtan és 
mértan. 8. Természettudományok. (Természetrajz, vegy-
tan, ásványtan, földtan, természettan.) 10. Egészségtan. 
11. Gazdaság-tan. 12. Neveléstan. 13. Ének. 14. Szépírás, 
rajz. 15. Kézimunka. 16. Testgyakorlás. 17. Zene. A fel-
sőbb osztályokban a növendékek a háztartásba és a 
főzésbe gyakorlatilag is bevezettetnek. 

A tanulmányok kiegészítésére megfelelő ifjúsági 
olvasmányokat adunk a növendékek kezébe. 

A zene- ós énektanítást arra képesített tanerők 
végzik. 

Az idegen nyelveket külföldi, német, franczia, angol 
tanítónők tanítják. Az idegen nyelvek elsajátítására a 
rendes tanítási órákon kivül bő alkalma van a növen-
dékeknek, minthogy szabad idejüket állandóan valamely 
idegen nyelvű tanítónő felügyelete alatt töltik. 

A növendékek kötelesek egymás közt is azt az 
idegen nyelvet használni, melyet a felügyelő tanítónő 
beszél. 

Testi nevelés. Intézetünk a modern igényeknek 
megfelelőleg különös gondot fordít a testi nevelésre. 
Az épület kedvező fekvése, a tiszta friss levegő, az intézet 
mellett elterülő kert, játszótér, tennis-pálya mind elő-
mozdítói a testi nevelésnek. A növendékek jól szellőzött 
hálótermekben alusznak, egy-egy tanítónő felügyelete 
alatt. A növendékek tisztaságára nagy gondot fordítunk. 
Hetenkint fürdenek. 

A táplálék könnyű és egészséges. Reggel tejet 
vagy kávét, két kiflit, vajat, mézet kapnak a növendékek ; 
második reggelire 1 pohár tejet kenyérrel; ebédre három 
tál ételt, ozsonnára tejet vagy kávét, két kiflit, vajat, 
mézet, nyáron gyümölcsöt ; vacsorára két tál ételt. 

A növendékek naponként egy órát sétálnak. Ezt 
az órát télen korcsolyázással, tavasszal és ősszel tennisszel 
és játékkal töltik. Általában mikor az idő engedi, mindig 
a szabadban vannak a növendékek. Időnként nagyobb 
kirándulásokat is tesznek Buda hegyes vidékén, Margit-
szigetre stb.; máskor meg kisebb csoportokra osztva 
uszodába vezettetnek. 

A test fejlesztésére az előírt tornaórákon test-
gyakorlatokat és tornajátékokat végeznek a leánykák. 
Meleg hónapokon a tornászás az udvaron történik. Téli 
hónapokban hetenkint kétszer tánczolni tanulnak a növen-
dékek. 

Az intézetbe csak testileg és lelkileg egészséges, 
négy elemi osztályt sikerrel végzett leánykák vétetnek 
fel. A gyöngébb szervezetű gyermekek a szükséghez képest 
külön ételeket kaphatnak. Ha valamely növendék évköz-
ben súlyosabban megbetegednék, erről a szülőket azonnal 



értesíti az igazgatónő s gyermekeik gyógykezelésénél 
támogatásukra van. 

A nevelőintézet házirendje a következő: 
Reggel fél hétkor kelnek fel a növendékek, 1/48-kor 

van a reggeli, 3/48-kor közös házi áhítat (ima, biblia-
olvasás), 8;—12-ig tanítás, közben 10-kor második reggeli, 
7*1-kor ebéd, d. u. 2—4-ig zene- és társalgási óra, 
4-kor uzsonna, 4—6-ig a következő napra szóló felada-
tokat végzik a növendékek, 7-kor van a vacsora. 

Vacsora után játszanak, olvasnak, kézimunkát 
végeznek a növendékek, természetesen állandóan fel-
ügyelet alatt; 9-kor közös imádság után aludni térnek. 

Vasárnaponként a téli hónapokban benn az intézet-
ben házi istentisztelet van, melegebb időszakban pedig 
templomba kisértetnek a növendékek. Látogatásokat 
fogadhatnak a növendékek minden vasárnap d. u. 2—5 
óra között. Látogatók lehetnek családtagok vagy a szülők 
által az igazgatónőnél bejelentett rokonok, ismerősök. 

A növendékek a hónap minden 2. ós 4.vasárnapján 
a szülők kívánatára kimehetnek szüleikhez, vagy az azok 
által kijelölt rokonokhoz; d. e. 11-től este 7 óráig marad-
hatnak távol. A gyermekek csak kísérővel távozhatnak 
az intézetből és jöhetnek ismét oda vissza. 

Mind nevelési szempontból, mind pedig a külső 
csín és egyöntetűség kedvéért a növendékek egyenruhát 
tartoznak viselni. A téli ruhákat gyapjúszövetből, a 
nyáriakat sötétkék piké- és fehérvászonból készítik. 
Az egyenruhát, kötényt és kalapot, továbbá az ágyneműt, 
a párna kivételével, az intézet a lehető legjutányosabb 
áron szerzi be a szülők számlájára ; egy párnát a növen-
dékek meghatározott méretben (55/75 cm.) magukkal 
hoznak. , 

A gyermekek fehérneműiket és ruháikat maguk 
tartják rendben és a kisebb javításokat és foltozásokat 
maguk végzik. 

Fehérneműt hetenkint kétszer, ágyneműt kétheten-
kint váltanak. 

A növendékek tartoznak a következő ruhaneműeket 
magukkal hozni: nappali ing 12 drb, háló-ing 6 drb, 
sifon-nadrág (ezenkívül esetleg 6 barchet) 8 drb, fekete 
klot-nadrág 1 drb, nyári fehér alsószoknya 4 drb, színes 
flanell-alsószoknya 1 drb, sötétkék lüszter-alsószoknya 
1 drb, hálókabát 6 drb, fekete harisnya 12 pár, sifon 
alsó derék 12 drb, zsebkendő 24 drb, fehér félkendő 
3 drb, törülköző 6 drb, mosdótáltörlő 4 drb, pohártörlő 
4 drb, abrosz (6 személyes) 2 drb, esernyő 1 drb, sár-
czipŐ 1 pár, vászon fürdőlepedő 1 drb, fürdőruha v. ing 
1 drb, melegkendő vállra 1 drb, reggeli czipő 1 pár. 

Az intézet vezetője a felvétellel egy időben közli 
a növendék sorszámát, mit minden egyes darabba piros 
pamuttal kell bejegyezni. 

Ékszert viselni nem szabad. 
A növendék hetenként egy korona zsebpénzt kap-

hat, ennél nagyobb összeget nem tarthat magánál, ha-
nem köteles azt az igazgatónőnél megőrzés végett letenni. 

Ellátás és tanításí díj 1400 korona, melyből 1000 
korona esik az ellátásra, 300 korona tandíjra és 100 
korona a zene tanítására. Beiratási díj 10 korona. A taní-
tási és ellátási díjat a növendékek negyedévenkint, 
szeptember 1-én, november 15-én, február 1-én és 
április 15-én fizetik. Ugyanakkor a szülők a növendékek 
esetleges kiadásaira, könyvekre, ruházatra, kézimunkákra, 
némi előleget hagynak az igazgatónőnél, a ki erről a 
legközelebbi évnegyed alkalmával pontosan elszámol. 

Kimaradás esetén tanítási és ellátási díjat vissza 
nem adunk. 

Fölvételre jelentkezhetni levélben vagy személye-
sen az intézet igazgatóságánál folyó évi augusztus l-ig, 
hétköznapokon d. e. 9—12 óra közt VII., Wesselényi-
utcza 71. sz. a., azután pedig az intézeti épületben; ez 
alkalommal bemutatandó az illető növendék keresztlevele, 
oltási bizonyítványa és a legutolsó évben kapott iskolai 
bizonyítványa. 

Felveszünk az intézetbe félkosztos növendékeket 
is, kik reggel 8-tól délután 6-ig vannak az intézetben 
s így tízórait, ebédet és ozsonnát kapnak ; ezek 1000 
koronát (600 koronát az ellátásért, 400 koronát a taní-
tásért) és 10 korona beiratási díjat fizetnek. Minden 
félkosztos növendék hat asztalkendőt, négy törülközőt 
hoz magaval. 

Ezeken kívül felveszünk bejáró növendékeket, kik 
évi 450 koronát és 10 korona beiratási díjat fizetnek ; 
előbbiben bennfoglaltatik a tízórai is. 

Az intézetben már az első évben kedvezményes 
helyek is lesznek. A kik az ilyen helyre óhajtatnak fel-
vétetni, azok a fent említett okmányokon kivül még 
családi értesítőt és hatósági vagyontalansági bizonyít-
ványt tartoznak bemutatni. A kedvezményes helyek be-
töltésénél az intézet vezetősége figyelemmel lesz a 
kerületünkbeli lelkészek és az egyház egyéb alkalma-
zottainak gyermekeire. 

A félkosztos és bejáró növendékek az intézetben 
való tartózkodásuk alatt kötelesek a bennlakó növen-
dékekkel egyformán a házirendhez szigorúan alkal-
mazkodni. 

Kelt Budapesten, 1907 június havában. 

Petri Elek Baksay Sándor 
ref. lelkész. dunamelléki ref. püspök. 

Dr. Kovács Sándor Dr. Darányi Ignácz 
főgondnok, ker. fögondnok. 

a bpesti ref. egyháztanács elnökei. 

Az igazgató-tanács : 

dr. Darányi Gyula, dr. Kiss Áron, dr. Kiss Károly, 
Komáromy Lajos, Mády Lajos esperes, dr. Nagy Dezső, 
dr. Neményi Imre, Petri Elek elnök h., Puky Gyula, 
Szilassy Aladár elnök, Szőts Farkas, dr. Vécsey Tamás, 

Fráter Eszter igazgatónő. 



KÖNYVISMERTETÉS 

Kálvin János művei. 
I. A genfi egyház kátéja. írta Kálvin János 1545. Fordította 
Czeglédi Sándor. Ára 60 fillér. Minden kötet külön kapható. 
Kiadják a magyar Kálvin-fordítók. Pápa 1907. Kis Tivadar 

bizománya. 

1892-ben, tehát ezelőtt épen 15 évvel, midőn dr. 
Tüdős István „Zwingli élete és munkái" czímű fordítását 
ismertettem, azon általános óhajt fejeztem ki: vajha 
akadnának kálvinista egyházunk tagjai, tanárai és papjai 
között "olyanok, kik lelkesedve a mult idők nagyjaiért, 
felszínre hoznák, közkincscsé tennék azon termékeket, 
melyeket munkáikban örökül hagytak az utókorra. Azóta, 
ha történt is valami e tekintetben, bizony csak kevés: 
Nagy Károly „Institutio"-ja. De reméljük, hogy Czeglédi 
és társai kiket csak a magasztos ügy szeretete lelkesít, 
— ki gondolhatna itt önző, anyagi érdekre, a mikor jó, ha 
a nyomda költségei megtérülnek, ha ugyan megtérülnek — 
be is fejezik a megkezdett munkát, s nem lankadnak és 
nem nyugosznak addig, míg nagy Kálvinunk összes 
munkái nyelvünkön is nem hirdetik az ő elavulhatatlan 
nagyságát és örök dicsőségét. 

Hogy Czeglédi és társai valóban minden önző érdek 
kizárásával fogtak a szép, de esetleg nagy nehézségekkel 
járható feladat megoldásához, bizonyságul szolgálnak a 
füzetek elején kifejezett szavaik: „Feladatunk nagy-
ságának, erőink csekélységének teljes tudatában bocsát-
juk útnak Kálvin-fordításaink első köteteit. Sokáig küz-
döttünk magunkkal, míg a nagy és nehéz munkára 
kötelező czímet elválasztani elég merészek valánk, mert 
úgy éreztük, hogy nálunk jobbak és kiválóbbak volnának 
hivatva e nagy munka végrehajtására. Azért kötelessé-
günknek ismerjük, már itt, az első lépésnél megvallani, 
hogy ha vállalkozásunk hibáival, szegénységével hiva-
tottabbak becsvágyát szólítja munkára, már akkor is elérve 
látjuk czélunkat, s minden bánat nélkül félreállunk a 
pályáról és keresünk hozzánk illőbb, szerényebb munka-
teret egyházunk szolgálatában. Mert előttünk csak az a 
fő, hogy az a szellemi tőke, mely Kálvin munkáiban a 
nyelv idegensége miatt eddig sokakra nézve megköze-
líthetlenül rejlett, akár a mi, akár mások munkája által 
egyházunknak adjon nemes gyümölcsöket. 

Jól tudjuk azt is, hogy vállalkozásunkat szomorú 
sors is érheti. De mielőtt az első sor nyomtatásban 
készen' volt, számadásainkat elkészítettük, s a kedves 
munka hasznát már éreztük lelkünkben. Lehet, hogy e 
fordítások hibái sokak szigorú bírálatára lesznek érde-
mesek ; lehet, hogy — ez a legszomorúbb — olvasójuk 
lesz kevés; lehet, hogy nehéz anyagi terheket is ró 
ránk e munka, de mindezen gondokat bőven ellensúlyozza 
az a tudat, hogy egy-egy téglát mi is vihettünk egy-
házunk épületéhez". 

Hogy Kálvint mi indította kátéja megírására, ki az 
Isten és egyháza ügyében sem a munka terhétől, sem 

az elébe tornyosuló akadályoktól meg nem riadt, sőt 
erejét és czélját azok csak fokozták, ki világosságot 
szóró értelmével mindig öntudatosan haladt megkezdett 
útján, a káté előszavából czélszerűnek látom azt néhány 
mondatával megvilágosítani. 

„Mivel minden módon rajta kell lennünk, hogy a 
hit egysége, melyet Pál annyira ajánl, ismét felragyog-
jon közöttünk, e czélra legmegfelelőbb gyanánt a közön-
séges keresztséggel összefüggésben álló ünnepélyes hit-
vallást kellett felújítani. S ezért nemcsak annak kelle 
óhaj tárgyát képezni, hogy a kegyes tudományban 
mindenek között egyesség uralkodjék, hanem annak is, 
hogy minden egyházban egyforma legyen a vallásoktatás 
(katekizálás) alakja . . . A keresztyén világ mostani 
nyomorult állapotában mennyivel szükségesebb, hogy 
azon néhány egyház, mely szétszórva, s az Antikrisztus 
istentelen zsinagógáitól mindenfelől körülfogva helyesen 
imádja Istenét, a szent összetartozás jegyét adja, s vegye 
közösen s e jegy indítsa őket összetartásra. S ha ez ma-
napság is oly szükséges, mit gondoljunk a jövendőről? 
E miatt oly kétség gyötör, hogy alig merek gondolni is 
reá. Ha Isten csodálatos módon segítségünkre nem jő az 
égből, úgy sejtem, hogy valami rettenetes nyomorúság 
szakad a világra. Vajha gyermekeink mihamarabb meg-
győződnének a felől, hogy a mit mondtam, inkább jóslat, 
mint következtetés! Ezért rajta kell lennünk, hogy az 
egyházak azon maradványait, melyek halálunk után még 
meglesznek, vagy felbukkannak, írásainkkal összegyűjt-
sük. Más írók előadhatják, hogy a vallás dolgában mi 
volt mindannyiunk véleménye, de ékesebben szóló tanul-
ság máshonnét nem nyerhető arra vonatkozólag, hogy 
egyházaink között a tan tekintetében minő megegyezés 
volt, mint a kátéból. A káték nemcsak azt mutatják 
meg, hogy mit tanított egy ember, hanem azt is, hogy 
gyermekkoruk óta mily tanítással láttunk el egyformán 
tudóst és tudatlant, hogy e tanítás minden hívőre nézve 
a keresztyén közösség ünnepélyes jelképe gyanánt szol-
gáljon. S épen ez volt legfőbb okom a káté kiadására." 
Vájjon megértjük-e ma Kálvinnak a jövő gyermekei 
miatt aggódó lelkét, midőn a hit egysége annyira meg-
lazult, midőn más a hite a tudatlannak, más a tudósnak, 
ki amarra szánakozó mosollyal tekint, mert ennek hite 
annyira emelkedett, hogy nem hisz másban, mint az őt 
környező látható világban, mely múlandóságával gyötri, 
a kétségbeesésbe kergeti? Vajha visszatérne hozzánk 
Kálvin nagy szelleme, betöltene mindnyájunkat az ő, 
semmi által meg nem törhető, meggyőződéssé szilárdult 
hite, hogy a magyar kálvinista egyház ismét visszanyerné 
erejét, mely a mult szélvészei és viharai között is meg-
tartotta ! 

A mi magát a kátét illeti, ahhoz nem nyúlok, mert 
az felette áll a mai kor gyermekeinek bírálatán. Én csak 
örülök, hogy a kátét olvashattam, mert oda képzeltem 
magamat, mint gyermek, a nagy reformátor lábai elé, 
a ki vezet a magasságot és mélységet vizsgáló eszével, 
s Istenbe, az ő fiába és a láthatatlan világba kapaszkodó 



hitével mind magasabbra és magasabbra, hogy lelkem 
szárnyain az örök, végtelen világba emelkedjem . . . Tarts 
meg engemet ott én Istenem ! 

A káté 70 lapra terjed, s szól a hitről, a törvény-
ről, az imádságról, a szentségekről; a függelékben 
imádságok vannak. 

A kátét nem merem ajánlani, mert meggyőződésem, 
hogy az ajánlat nélkül is megtalálja az utat minden 
kálvinista családhoz, mely mint a nagy Kálvinnak 
lelke által egyesített, egységes család, lábaihoz ül, mint 
én, hogy lelkének fényét, szívének értünk buzgó szere-
tetét az ő könyvéből érezze ! 

A másik füzet, szintén Czeglédi Sándor fordításá-
ban : „Az egyház reformálásának szükségességéről". Ára 
80 fillér. 

Kálvin e könyvét, melyet 1543-ban írt, a követ-
kező szavakkal terjeszti V. Károlyhoz : „A leglegyőz-
hetetlenebb császárhoz, V. Károlyhoz, a nagytekintélyű 
fejedelmekhez s a más rendekhez, kik most Speyerben 
birodalmi gyűlést tartanak 

Alázatos buzdítás, 
hogy az egyház kelyreállításának gondját komolyan 
vegyék föl. Mindazok nevében, kik Krisztus uralma alá 
vágyódnak, 

í r ta: Kálvin János. 
Az igazság ereje, mellyel a reformáczió ellenségeit 

meggyőzni akarja, s az a rettenthetlen bátorság, mellyel 
az igazságot a fejedelmek szeme elé állítja, az egyház-
nak romlottsága, az emberek tévelygése, s az evangéliom 
világosságának helyreállítása, oly erővel vonulnak el 
szemeink előtt, hogy látjuk és érezzük azt a nagy küz-
delmet, melyet Kálvin az ő Krisztusáért megkezdett, s 
melyet Isten segedelmével mindenáron diadalra akar 
segíteni. 

Kálvin minden könyve foglalja el méltó helyét 
könyves polczainkon, s a belőle kisugárzó erő töltse be 
minden magyar kálvinista lelkét! 

Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 
A pesti ref. egyházmegye értekezlete. 

Tavaly a budaőrsi kamara-erdő hűvös lombjai között 
fekvő s a Nagypénteki Társaság által fentartott „Erzsébet 
Szeretetház", az idén a kies Galga-völgyben épült s 
akáczok és gyümölcsfák által beárnyékolt Héyízgyörk látta 
vendégeül a pesti ref. egyházmegye lelkészi értekezletét. 

Hévízgyörk egyike az egyházmegye legkisebb gyüle-
kezeteinek. Maga az egész falu sem nagy s ha hozzá-
vesszük még,-hogy ez a kis község is három: református, 
evangélikus és róm. kath. egyház között oszlik meg 
népességében, a melynek talán a legcsekélyebb része 
tartozik a ref. egyház kötelékébe, valóban felvetődhetett 
némelyek lelkében az, a helybeli lelkész által is felemlí-

tett gondolat, hogy vájjon nem volt-e merész dolog, hogy 
épen ez a kis gyülekezet, illetve annak lelkipásztora 
hívta meg vendégéül az egyházmegyei lelkészi értekez-
letet? Erre a kérdésre azonban igen helyesen adta meg 
a feleletet a kis gyülekezet lelkipásztora, a mikor ki-
jelentette, hogy a meghívásnak egyik fő indító oka épen 
az volt, hogy a nagyobb, népesebb gyülekezetek lelki-
pásztorai hadd lássák, miként élnek a perifériákon, a 
felekezeti határokon élő kis gyülekezetek és minő mun-
kát fejtenek ki önfentartásuk érdekében. 

Ebben a tekintetben valóban tanulságos lehetett a 
hévízgyörki értekezlet. Legelső sorban is csinos parókhia 
köszöntötte a megjelenteket. A parókhia udvarán virágos 
kert, továbbad a kertben szép fejlődésnek indult fiatal 
gyümölcsfák, lombos szőlőlugas, dolgos méhek által körül-
rajzott méhes, rendben, tisztán álló gazdasági udvar, 
mind arra mutattak, hogy a ki abban a parókhiában él, 
a rendnek, a csinosságnak embere, a természet kedve-
lője s mint ilyen, nem lehet rossz pásztora a keze alá 
adatott kicsiny nyájnak sem. S hogy nem rossz pásztora, 
annak legékesebb bizonysága az a csinosan renovált 
kicsiny templom, újonnan épített tornyával, a mely ugyan-
csak a parókhia udvarán állva, hivogatólag tárta fel a 
megjelentek előtt ajtaját. 

Mily nagy változás ment itt végbe az utóbbi 10—12 
esztendő alatt! Ezt csak azok tudják megmondani, a kik 
ismerték a régi rozzant parókhiát, a fatornyos, düledező 
templomocskát, a bozóttal felvert parokhiális és gazda-
sági udvart és az elárvult, erőtelen kis gyülekezetet. 
Hogy miként jutott ez a kicsiny, a kálvinista felekezeti 
határon más felekezetek között élő gyülekezet ilyen el-
árvult állapotra, — ne keressük. Elégedjünk meg azzal, 
hogy az utóbbi időben adott a Gondviselés ennek a 
gyülekezetnek két olyan lelkipásztort, a kiknek buzgó-
sága nemcsak összeszedegette a szétszórt csontokat, de 
azokba az Úrnak lelke által életet is lehelt. Keresztesi 
Samu, újabban Bárcly Pál lelkipásztorsága alatt eltűnt 
a régi, elszomorító kép s helyét a szerény, de édes 
boldogság képe foglalta el. A szétszórt csontok valóban 
megelevenedtek, az új generáczió munkához fogott, hű-
séges lelkipásztorai vezetése alatt és jóltevői támogatá-
sával és nem csak a romokat, a bozótot távolította el, 
hanem épített, díszített is, oly mértékben és olyan ered-
ménnyel, hogy annak látása csak örömmel töltheti el a 
mult szomorú képét is ismerő lelkeket. 

Hévízgyörkön valóban tanulságot meríthettünk arra 
nézve, hogy miként kell élnie, dolgoznia egy kis, maroknyi 
gyülekezetnek, s miként kell élnie és munkálkodnia egy 
ilyen maroknyi gyülekezet lelkipásztorának. Vajha ezt a 
tanulságot elvonták volna a nagyobb, erősebb, kevesebb 
küzdelemmel élő gyülekezetek jelenvolt pásztorai is I Akkor 
az esztendők multa nem a romokat szaporítaná, hanem 
az újabb fejlődés és a fokozatos virágzás mutatója lenne 
az egész pesti ref. egyházmegyében! 

Mindez nem tartozott szorosan a tárgyra. S ha 
velők mégis ennyit foglalkoztam, részben azért tettem,. 



mert jól esett lelkemnek rámutatni arra az új életre-
kelésre, arra a valláserkölcsi és anyagi fellendülésre, a 
mely a hévízgyörki gyülekezetben, az egyházmegye egyik 
legkisebb gyülekezetében, az utóbbi évtizedekben, két 
hűséges lelkipásztora gondviselése alatt végbement. De 
tettem azért, hogy megnyugtassam a gyülekezet jelenlegi 
lelkipásztorát a felől, hogy meghívását nemcsak nem 
tekintjük vakmerőségnek, hanem épen köszönettel is tar-
tozunk neki érte, mert a mit láttunk s tapasztaltunk, az 
csak bátorításul, lelkesítésül szolgálhatott mindnyájunkra 
nézve, a tekintetben, hogy valóban higyjünk a szétszórt 
csontok új életre kelhetésében és a kicsiny mustármag-
nak terebélyes fává növekedhetésében. 

Magán az értekezleten, bár nem minden lelkész 
jelent is meg, tekintélyes számmal sereglettünk össze, 
Petri Elek budapesti lelkész és Mády Lajos esperes 
elnökök vezetése alatt. Emlékezetem szerint 28 rendes 
és segédlelkész és két theol. tanár jelent meg, s a lel-
készeken kívül, gróf Ráday Gedeon tanácsbiró és gyüle-
kezeti főgondnokkal élén, néhány világi férfiút is üdvö-
zölhettünk körünkben. 

Az értekezlet a kis gyülekezetnek renovált és 
kifogástalan tisztaságú templomában folyt le, a hol 
rajtunk kivül a gyülekezet presbitériumának tagjai és a 
hívek közül is többen megjelentek. 

A 74. dicséret 1—2. versének eléneklése és Petri 
Elek elnök imádsága után, ugyancsak Petri Elek olvasta 
fel tartalmas elnöki megnyitóját, a melyben, egyházunk 
nagy feladatainak megjelölése és a jövőbe vetett remény-
sége kifejezése után, jelezte azokat a fontos tárgya-
kat, a melyekkel az értekezletnek foglalkoznia kell 
Ilyenekül jelölte meg általában az új zsinati törvények 
életbelépését és ennek keretében az egyházi adózás és 
a lelkészi nyugdíjintézet kérdéseit, továbbá az országos 
ref. lelkészegyesület ügyét. 

Az értekezlet, az elnöki megnyitóban jelzett programm 
szerint, Mády Lajos esperes ismertetése mellett, legelső 
sorban is az egyházi törvény III. és IV. czikkével fog-
lalkozott és behatóan megbeszélte azokat az eljárási 
módozatokat, a melyek az egyházi számadások és költ-
ségvetések készítése, az egyházi adókivetés, a közalapi 
járulékok kivetése ós beszolgáltatása, valamint az egyházi 
adóterhek csökkentése végett igénybe veendő államsegély 
körében követendők. 

A lelkészi nyugdíjintézet ügyét Petri Elek ismer-
tette. Mind az ismertetés, mind az azután elhangzott 
felszólalások és a közhangulat azt a benyomást tette 
reám, hogy a lelkészi nyugdíjintézetre vonatkozólag 
megalkotott zsinati törvény épen nem nyerte meg a 
lelkészi karnak azt a tetszését és rokonszenvét, a mely 
pedig egy ilyen nagyfontosságú dolognál felette kívánatos 
lett volna. Okát ennek részben abban láttam, hogy a 
lelkészi kar túlságosan terhelve érzi magát a törvény 
rendelkezései által; másfelől pedig abban, hogy a törvény 
és az ügyrend rendelkezései, épen a járulékokra vonat-
kozó pontjaikban, eltérő felfogásokra ós magyarázatokra 

adnak lehetőséget s a kedvezőtlenebb magyarázat mellett 
még nagyobbnak mutatják a lelkészek által viselendő 
terhet, mint a mekkora tulajdonképen. 

Különösen terhesnek látják a pesti egyházmegyei 
lelkészek is a 23% belépési járuléknak, a szolgálati 
évek kezdetétől fogva 4% kamattal való befizetését, s 
kétségben vannak a felől, hogy vájjon a beszámítani 
kivánt előző szolgálati évekre nézve befizetendő-e a 31/3, 
illetve 272

0/ 0 évi járulék is és pedig 4% kamattal-e 
vagy a nélkül? Ez utóbbi tekintetben nem oszlatták 
el a kétségeket sem Dókus Ernőnek e lap mult heti 
számában megjelent czikke, sem az értekezleten, a 
kedvezőbb magyarázat mellett nyilatkozott felszólalók, 
és az értekezlet végre is azt a határozatot hozta, hogy 
az egyházmegye, illetve a kerület útján felír a konvent-
hez a törvénynek olyan magyarázata és alkalmazása 
érdekében, hogy, a korábbi lelkészi szolgálati évek 
figyelmen kívül hagyásával, a nyugdíjintézetbe való be-
lépés 1908. január l-jével vegye kezdetét. 

Ennek a határozatnak s az ennek értelmében teendő 
felterjesztésnek, a törvény 26. §. 1. pont 3-dik alineájá-
nak szerintem teljesen világos rendelkezése ellenében, 
nem lesz ugyan semmi eredménye ; de tekintve azt az 
általánosan tapasztalható elégedetlenséget és nyugtalan-
ságot, a melyet a visszamenőleg beszámítandó szolgálati 
évek terhei keltenek, nagyon megfontolandónak tartom 
a konvent és a zsinat részéről azt, hogy vájjon czélszerű 
és üdvös dolog lesz-e a törvényt jelen alakjában végre-
hajtani s vájjon nem volna-e jobb azt aképen átalakítani, 
hogy valamint a segédlelkészi szolgálati évek beszámítása 
is csak permissziv, ép úgy permisszivvé tétessék az illetőkre 
nézve a törvény hatályba lépése előtt eltöltött rendes 
lelkészi szolgálati esztendők beszámítása is ? A törvény-
nek ilyetén módosítása (— mert hiszen ilyen értelmű 
magyarázatáról és alkalmazásáról szerintem szó sem 
lehet! —) pénzügyi tekintetben nem okozna nehézséget; 
mert ha a permissziv beszámítás mellett kevesebb be-
lépési járulék és kamat folyna is be, de ennek arányá-
ban csökkenne az a nyugdíjösszegekben kifizetendő teher 
is, a mely az intézetre nehezednék. Akár így, akár a 
törvény érvényben hagyása mellett is azonban feltétlen 
szükségesnek látom azt, hogy a nyugdíjintézet végrehajtó-
bizottsága, illetve az egyetemes konvent, hivatalosan 
nyilatkozzék az ügyrendnek igen sokak előtt homályos-
nak látszó pontjait illetőleg. 

Az országos lelkészegyesület ügyét Hamar István 
theol. tanár ismertette. Reá mutatott azokra a belső 
egyházéleti, egyházpolitikai és a lelkészek erkölcsi és 
anyagi érdekeit érintő okokra, a melyek kívánatossá és 
szükségessé teszik a ref. papság egyesülését, s ezek 
alapján kérte az értekezlettől az orsz. ref. lelkészegye-
sület ügyének felkarolását és támogatását. Az értekezlet 
ezek alapján ki is mondta, hogy mind az egyház, mind 
a lelkészi kar erkölcsi és anyagi érdekeinek előmozdí-
tása szempontjából szükségesnek és hasznosnak ítéli 
az orsz. ref. lelkészegyesület megalakítását, a maga 



részéről csatlakozik a mozgalomhoz, felhívja az egyház-
megye lelkészi karát a f. évi szept. 18-án Budapesten 
tartandó alakuló kongresszuson való részvételre és az 
egyesületbe belépésre, s végül, hogy jegyzőkönyve útján 
felterjeszti ezt az ügyet az egyházmegye közgyűlésére 
is és kéri annak hivatalos, pártoló állásfoglalását. 

A tárgysorozat ezzel ki is merült. Biczó Pál kosdi 
lelkész hálaadó imádságával, majd a 137. dics. 6-dik 
versének s végül a Himnusznak elóneklésével rekesz-
tettük be tanácskozásunkat. 

Utána pedig következett a lelkészi lakáson a, 
mind vendégszeretetben, mind a fogások számában, 
magyaros közebéd, a melyen természetesen nem hiányoz-
tak a felköszöntők sem. Ezekről azonban, bár volna 
több, a melyről érdemes volna megemlékezni, nem 
akarok szólani, nehogy hosszúra nyúljék a referáda. 

Zárom tehát azzal, hogy virágoztassa az ég a 
hévízgyörki kis egyházat, éltesse ennek buzgó lelki-
pásztorát, a kálvinista papságot pedig, a buzgó világi 
elemmel együtt, forrassza össze az a szeretet és egyet-
értés, a mely a hévízgyörki értekezleten megnyilatkozott. 

H. I. 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P. I. T. hajdúböszörményi vándorgyűlésére. — 

H. 

Szöts Farkas titkári jelentéséből, mint szomorúan 
ismerős hang, most is felhangzott a panasz a rendkívül 
felszaporodott tagdíjhátralékok miatt. A választmány 
ugyan tőle telhetőleg próbálja orvosolni e már komikussá 
vált bajt, de hogy fog-e neki sikerülni, ahhoz kétség fér. 
Mert a manapság annyira megnehezült életviszonyok 
között szinte nem is csoda, ha sokan nem bírnak köte-
lezettségüknek eleget tenni. Mindamellett nem tagadom, 
engem nagyon lehangolólag érint, hogy e magas értelmi 
s erkölcsi színvonalon álló társaság tagjai közt is lehet-
nek oly laza lelkiismerettel bírók, hogy önként vállalt 
kötelmeik lerovására még csak nem is gondolnak. 

S a másik, a mi ugyancsak fájdalmasan esik lel-
kemnek : Társaságunk tagjainak még mindig alacsony 
létszáma. Vegyük ki ezeket a fizetni nem akaró s így 
csak numeráló, de valóságos tagoknak nem tekinthető 
egyéneket az összes létszámból: s megdöbbenéssel látjuk, 
hogy aránylag mily kevesen érdeklődnek ezen nagy czé-
lok valósítására hivatott közös protestáns intézményünk, 
a M. P. I. T. iránt. Nos hát, ha fel nem ébredünk a 
közöny álmából s nagyobb odaadással nem támogatjuk, 
hanem hanyatlani engedjük e nagyfontosságú egyesüle-
tünket : bizony-bizony méltatlan utódai leszünk az általunk 
most annyira ünnepelt hitbuzgó őseinknek, s dicsőség 
helyett csak szégyent fogunk hozni arra a protestantiz-
musra, a melynek ügyéért a hitvédő Bocskay és kurucz 
hajdúi három századdal előbb vért s életet áldozának. 

S aztán, az igazat megvallva, mi abban az édes 
hitben voltunk, hogy egy Bocskay István szobrának a 
leleplezésével kapcsolatosan tartott vándorgyűlésünkön 
mind együtt lesz úgyszólván az egész magyar protestáns 
Sión, fő-fő őrállóival és vezéreivel, az összes püspökök-
kel és főgondnokokkal s kerületi felügyelőkkel egyetem-
ben . . . Bizony, sajnosan esett tapasztalnunk, hogy tíz 
püspökünk közül csak egyetlenegy: Antal Gábor, ugyan-

annyi főgondnokunk s kerületi felügyelőnk közül mind-
össze ketten : gróf Dégenfeld József és Zsilinszky Mihály 
tisztelték meg jelenlétükkel idei vándorgyűlésünket, s 
hogy rajtok kivül a protestáns egyház örök hálájára 
érdemes Bocskay István szobránál is egyházunk nagyjai 
közül még csak a dunamelléki egyházkerület főgond-
noka: Darányi Ignácz földmívelésügyi miniszter rótta le 
a hála és kegyelet adóját, voltaképen ő sem az anya-
szentegyház, hanem a királyi kormány képviseletében. 
S espereseink, egyházmegyei gondnokaink s felügyelőink 
is — bár elég szép számmal voltak jelen, — a Bocskay-
ünnepségek keretében épen nem érvényesültek. Azaz nem 
domborodott ki kellőképen ez ünnepélyeknek kiválóan 
protestáns egyházi jellege, a mi elérhető lett volna pl. 
az által, ha espereseink s gondnokaink vezérlete alatt 
papjaink százai ünnepi díszbe öltözve s zárt sorokban 
vonultak volna fel. Bezzeg, a pápás egyház kitűnően ért 
ahhoz, hogy minden alkalommal, még a polgári s nem-
zeti ünnepélyeken is, előtérbe nyomuljon s ezzel domi-
náló voltát a köz- s társadalmi élet összes nyilvánulá-
saiban folyton-folyvást éreztesse. • 

* 

A közgyűléssel egyidejűleg a tiszántúli egyház-
kerület egyházi értekezlete a főgimnázium nagytermében 
gyűlésezett. Sokan voltunk, kik oda is el szerettünk volna 
menni; de talán még számosabban voltak olyanok, kik-
nek nehezükre esett, hogy az egyidejű gyűléstartás miatt 
az irodalmi társaság közgyűlésén részt nem vehettek. 
De siettek is tiszántúli kollégáink röviden végezni, úgy 
hogy közgyűlésünk végére ők is átjöhettek a közeli 
főgimnázium épületéből mihozzánk, s ők is segítettek 
nekünk megéljenezni új elnökeinket: Antal Gábort és 
Zsilinszky Mihályt s a helyökbe választott alelnököket: 
Baksay Sándor és gróf Tisza István urakat. E válasz-
táshoz részünkről csak gratulálni tudunk s a legszebb 
reményeket fűzzük régi és új vezéreink jövendő működé-
séhez . . . Megtartottuk betegeskedő s leniondani akart 
titkárunkat, SzÖts Farkast is, azon a fontos helyen, a 
a melyet évek során át annyi buzgósággal ós lelkiisme-
retes munkássággal töltött be. 

Majd a közgyűlés végeztével a szokásos ismerke-
dési estélyre mentünk; a melyen jól esett viszont látnunk 
és szeretettel ölelnünk a talán rég nem látott kedves 
kollégáinkat, barátainkat. De persze, az ismerkedés ós 
találkozás kissé nehezen ment a több száz főből álló 
nagy sokadalomban . . . Hogy kik voltunk együtt, sajná-
lom, hogy ezúttal nincs módomban egyenkint megnevezni. 
De néhányat — a hűséges vándorapostolok leghívebbjét 
— mégis fel kell említenem. A legutóbbi ismerkedési 
estélyen, Sopronban, még heten voltunk, a kik egyetlen-
egy vándorgyűlésről sem maradtunk el. E hetes szám, 
fájdalom, most már ötre olvadt le. Hegedűs Sándor és 
Stromp László sorainkból kidőltek s csak ötünknek 
engedte meg az isteni kegyelem, hogy a tizedik vándor-
gyűlésen is részt vehessünk és egymással találkozhas-
sunk. Ezek a következők: Szőts Farkas, Masznyik Endre, 
Földváry László, Varga László s e sorok írója. 

Püspökeink közül, mint említém, ezúttal csak Antal 
Gábor jött el. Az esperesi karból mint legbuzgóbbakat: 
Sütő Kálmán, Szikszay Zoltán, Görömbei Péter, Kiss 
József és Handl Vilmos espereseket emelem ki. Szépen 
voltak képviselve a theol. akadémiák. Debreczenből ott 
volt az egész tanári kar : Balogh Ferencz, Csiky Lajos, 
dr. Erdős József, Sass Béla ós Erőss Lajos. Debreczen-
ből ezeken kivül tömérdek sokan jöttek még el: tanárok, 
egyháziak és világiak, férfiak és nők vegyesen. A sáros-
pataki theologiát Zoványi Jenő, a kolozsvárit dr. Kecske-



méty István, a pápait Thúry Etele és Csizmadia Lajos, 
a budapestit Szőts Farkason kívül B. Pap István és 
Hamar István képviselték. Az evangélikusok részéről: 
Pozsonyból Masznyik Endre, Eperjesről Szlávik Mátyás 
theol. igazgatók voltak jelen. 

A lelkészi karból, különösen Tiszántúlról nagy 
számban jelentek meg. Közülök, mint a kikkel általában 
gyakrabban találkozhatunk vándorgyűléseinken, ezúttal 
csak a következők legyenek fölemlítve: Benkő István, 
Biberauer Richárd, Fábián János, Gengely Antal, dr. Márk 
Ferencz, Mészáros jános, Murányi János, Sörös Béla, dr. 
Szabó Aladár, Szemes László, dr. Székely József, F. 
Varga Lajos. Evang. atyánkfiai, sajnos, most is csak gyé-
ren voltak. A már jelzetteken kivül még Zsilinszky Mihály 
elnökünket említem, ki szintén egyik szorgalmas látoga-
tója vándorgyűléseinknek. Gondnokaink közül György 
Endrét jegyeztem meg magamnak, tanáraink közül Bányai 
Sándort és dr. Gergely Györgyöt, világi uraink közül 
Padrah Sándort. (Utólagosan most már mégis sajnálom, 
hogy „fekete könyvem" beíratlan maradt.) 

* 

Június másodikán, vasárnap volt a főünnepség: 
az istentisztelet és a Bocskay szobrának leleplezése, ten-
gernyi sokaság részvétele mellett. Kora hajnaltól kezdve 
kilencz óráig folyvást özönlött a nép s a vendégsereg 
a Bocskay-térre, egyfelől a városháza, másfelől a vele 
szemben levő református templom elé, valamint a tér 
közepén emelkedő, most még lepelbe burkolt szobor 
köré. Kilencz óra tájban vonult fel a térre a több száz 
főnyi bandérium s ennek kíséretében díszes fogatokon 
a magyar kormány képviselője : Darányi Ignácz minisz-
ter, Mezössy Béla államtitkárral s a magyar képviselőház 
elnöke: Justh Gyula, Veszprémi Zoltán hajdúmegyei fő-
ispánnal, nemkülönben mintegy huszonöt-harmincz ország-
gyűlési képviselő, mindannyian díszniagyarban. Dörgő 
éljenzés fogadja őket, s pár percznyi időzés után a 
városháza elől megindul az impozáns menet az átelleni 
kálvinista templom felé, melynek belseje akkorra már 
tömve volt az ünneplő hívek seregével. 

Nemsokára lelkesen hangzik fel a roppant nagy gyüle-
kezet ajkaírói ama gyönyörűséges szép énekünk: JŐvel 
szentlélek Úr Isten 1... Mintha valóságos győzedelmi ének 
lett volna, oly örömittasan zengette ezt mindenki, a kinek 
keblében csak egy csepp kálvinista és hazafias érzés 
honolt. . . Majd áhítattal rebegtük utána a Geduly Hen-
rik nyíregyházai evang. lelkész emelkedett szellemű 
imádság át, a mely azonban utóbb, hosszadalmas volta s 
nem épen szerencsés zsoltáridézete miatt, sokat veszített 
kenetteljességéből s a gyülekezetre kezdetben gyakorolt 
felemelő hatásából. Ellenben minden tekintetben s min-
denkit kielégített Dicsöfy Józsefnek ez alkalomhoz mért 
és teljesen méltó, gazdag tartalmú, meglepően formás, 
lendületes nyelven írt s természetes egyszerűséggel, de 
megragadó bájjal előadott ünnepi beszéde. E minden 
izében sikerült mű immár nyomtatásban is megjelent 
„Bocskay István hatalma és dicsősége" czím alatt s 
Garró Gyula barátunk igen szépen méltatta is már e 
lap hasábjain. Minden sorát aláírom s magam is melegen 
ajánlom e remekművet nem csupán a megszerzésre, 
hanem és főleg beható tanulmányozásra is. Mert mi 
tette, kérdem, a Dicsőfy szónoklatát oly kiváló hatásúvá, 
hogy Garró ítélete szerint, Dicsőfy ez egy beszéde révén 
Székács József, „az ország papja" mellé állítható?. . . 
Az Istenadta tehetség mellett mindenesetre az alapos 
tanulmány és az a lelkiismeretes gond, mellyel beszédét 
úgy egészben, mint legkisebb részleteiben kidolgozta s 
a tökéletesség magas fokára emelte. így felkészülve, 

nem kellett a szónoki hatás külső eszközéhez folyamodnia 
s mégis elérte czélját: hallgatóit meggyőzte, elragadta 
s nagy lelki gyönyörűségben részeltette . . . Jó lesz 
mindnyájunknak megtanulni tőle, e mintabeszéd szorgal-
mas tanulmányozása által is, hogy a szónoki hatás titka 
s egyik legfőbb kelléke: az alapos tanulmány, a lelki-
ismeretes előkészület. 

Kár bizony, hogy ezt a tanulságos és szép beszédet 
nem hallgathatták azok az ezerek is, a kik a templom-
ból kiszorultak s a Bocskay-téren vesztegelve várták az 
istentisztelet végét. Igaza van e lapok tudósítójának: a 
templomon kivül, a szabad ég alatt is kellett volna tar-
tani istentiszteletet! Mert bizonyára jól esett volna a 
künt várakozó, jobbára kálvinistákból álló nagy soka-
ságnak, ha szíve örömét, lelkesedését kiönthette volna 
egy-két zsoltárvers eléneklésével, egy buzgó hálaimád-
ság elrebegésóvel s szomjúhozó lelke kielégülést és 
épületet találhatott volna a tiszta evangeliom forrásából, 
egy népies és vallásos, hithűségre és hazafiságra ser-
kentő predikáczióban. 

(Folyt, köv.) Lévay Lajos. 

R É G I S É G . 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

Maji Ao 1762. Az Sz. Benedeki Plébánus 
Missionárius Kovács névű Jesuvitával jöve hozzánk az 
Parókialis házhoz, és az Érsek neve alat meghagyá, 
hogy Péntekhez egy hétre a Consistoriumban megjelen-
jünk, az hová az imádcságos könyvet is és más Sz. 
írásról való könyvet, mellyet olvasunk, magunkal elvigyük, 
ő Excellentiája látni kiványa. Mely Consistoriumban midőn 
kelle megjelennünk, az maga Indorsatióját, melyet 24 — 

Ao 1761 kiadót, elő kéré ós in paribus kezében 
adtuk az Érseknek. Az után az imádcságos könyvet is, 
kinek Indexit megnézegetvén, vissza adá, investigálásunkat 
pedig az Prefectusára bizá, hogy kijővén hozzánk, több 
helységek közöt minket is vizsgálna meg. Aliig telének 
el ebben egy néhány napok, hogy az Sz. Benedeki 
Nótárius Birája hire nélkül soó alá Szegedre ment, és 
az ott lakó Birák reám estenek, hogy én Uszódi Lévita 
irnék nekik Instantiát, mivel az egész Réformátosságot, 
külön kenyeres Gazdákat udvarában gyűjtetvén a Plébá-
nus, ott előttök elindult, az Templomba ment, és az többi 
utánna s az Templom ajtaját betótettette, maga az Tem-
plom közepén megállván kénszeritette hitek, vallások 
elhagyására az Érsek neve alat, és megmondotta nekiek, 
hogy külömben az Falut meg nem lakhatyák, Vajtaiak 
most is kérik az Helységet és az házaikban szállityák 
őket, ezen az okon kívánták, hogy ő Excellentiájának 
Instantiát adgyanak megtudván azáltal eszét az Érseknek. 
Én nem válaltam magamra annak írását, hanem meg-
magyarázván előttök, mely formán írattassák az Instan-
tiájokat, őket Tiszt. Ordasi Prédikátor Turi György 
Uramhoz igazítottam, de ők magok mentegették magokat, 
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hogy olyforraán nem tudgyák az dolgot előtte declarálni, 
hanem én magamat obligáltam, hogy elmégyek hozzája 
és fogom állapotyokat előadnom, hogy akképen tnstan-
tiájok elkészülvén nekiek haza hozhassam és által küld-
hessem. Erre kocsijokat ígérték alám, de én annak is 
ellene mondottam. Nem kelletik sem embere sem kocsija 
kegyelmeteknek, mert titkon kell cselekedni, az alkal-
matosságárul pedig kegyelmeteknek engem megesmérvén 
gyanoságban ejtenék magokat és ha meg tudnák, mind 
magoknak, mind énnekem kárt okoznának. Hanem 
mennyenek. el az mi Biránkhoz, kérjenek egy Uszódi 
kocsit tőle ós nem fogja megtartóztatni mostani Vallásokat 
néző állapotyokban, és én még ma idest 1= maji az 
Délyesti szolgálatot jó idején elvégezvén, ugy akarom, 
sötét estvére vissza is jöhessek. Melylyet magok is a 
Sz. Benedeki hozzám kiildöt követek jóvá hagytanak 
és elmenvén az Bíránk Pap Istványhoz az kocsi iránt, 
mindgyárt ajánlást tett és azzal haza mentenek. 

De mivel sok dolgaink történtenek az napon, Ordasra 
át nem mehettem, hanem egy követ által megizentettem 
nekiek, hogy sok foglalatosságaink miá holnapra maradót 
az Ordasra való által menetelem, hanem idején Isteni 
szolgálat után által megyek és minden bizonyai foga-
dásom szerint az dologban eljárok. Reggelre kelvén 
azért midőn az Isteni szolgálatról ki jönnék, az Sz. 
Benedeki kocsit látom az kapum élőt, és az házban 
béjövén az Sebestyén nevű esküdt ember, kérvén tőle, 
hogy miért fáradot volna, azt feleli, hogy értem jöt 
volna, melyre azt mondám, az nem lehet, mert mind 
kegyelmeteknek, s mind minékünk káros lenne, mivel 
igen vigyáznak reánk, belénk kötnének innen, higyje el 
kegyelmetek, arra azt feleli említet Sebestyén János 
névű ember: nem kell senkitül semmit félni, maga 
adott szabadságot az Plebánus reá, hogy bizvast irattat-
hatunk Instantiát akár kivel. Én erre viszont azt mon-
dom, nem kelletik hinni, bizony megcsalnak bennünket, 
ne is kérjen kegyelmed épen telyességel nem mehetek. 
Ezen megszomorodik az esküdt ember s azt mondgya: 
látom nincsen becsületünk kegyelmed előt, valamintától 
fogva itt lakik kegyelmed, minden esztendőrül eszten-
dőre jó akaratunkat megmutattuk kegyelmedhez, most 
ezen szorulásunkban kívánnánk mi is, hogy mutatna 
hozzánk szeretetet. Ismét erre azt mondom neki : igaz, 
hogy volt hozzám kegyelmetek három bagjára való fii 
adással és három-négy akó pálinkámat egy egy eszten-
dőben bévette kegyelmetek az ő árán, nem tagadom 
jóakaratyokat, de hogy én Sz. Benedekre ezért mennyek 
át Esküdtek vagy Birák közé, nem kivánhatya kegyel-
metek magam és Eklésiám kárára, hanem az magam 
Bírája készen tartya a kocsit, oda megyek egyenessen 
az hova tegnap mondottam és igy semmitül nem kel 
félni. Azt mondgya erre az Sebestyén János : de erre 
felé kelletik jönni, várnak az Birák bennünket és kegyel-
meddel akarnak beszélleni, ne légyen kegyelmed olyan 
félelmes, de látom, megvetet bennünket. 

Azt mondom reá, uo meglássa kegyelmed, hogy 

nem jót hoznak ki a Pápisták belőle, már elmegyek, 
látom, nem akarja kegyelmetek hinni, az én jövendölésem 
nehezen múlik el. 

Ezekkel felülvén az kocsijára, Sz. Benedekre át-
mentem, és az falu végén is azt mondám Sebestyén 
ánosnakj: ha kár követ Eklesiástul bennünket, kegyel-
mednek és az Bíráknak fogjuk köszönni. És az házban 
az Bíróhoz bé menvén, egy kevés Collatiot hoznak az 
Birák, melynek végére oda haza elkészítet levelével 
érkezik a Plébánus az postájával egy Takácsai, ki 
engemet elérkeztemben meglátván, mindgyárt liirre adá 
néki, és azt kérdi, mit keresek, ő reá is nagyon harag-
szik ő Excellentiája, hogy nem vigyázok, enyi sok 
Missionárius Prédikállására csak egyet sem tehetnek 
Pápistává, valaki lehet tanácsai tartja ezeket az Kálvinis-
tákat, melyet ha bizonyossan tudhatnék s itt szoríthatnám, 
kötözve küldeném Kalocsára az Tömlöczbe. Én erre azt 
felelém neki: én Tanácsai őket nem tartom, nem is 
járok ide, valaha tapasztalta e Plébánus Uram többször, 
ezek tegnap is hozzám jöttenek, irnék nekik Instantiát, 
mivel az Nótáriussok sincs othon, hire nélkül Birájának 
só alá ment Szegedre, de én fel nem válaltam, hanem 
íme most Sebestyén János jöve hozzám kocsin, és azt 
mondá, hogy Plébánus Uram maga biztatá őket reá, 
hogy bízvást irattathatnak Instantiát akár kivel, Plébánus 
Uram azt nem bánná, sőt ugy Íratnák, hogy Plébánus 
Uramat is bele tennék az Érsek előt, nincsen it hát 
semmi rövidcség, és ha Plébánus Uram sajnálja, a mint 
jöttem, ugy visza megyek Úszódra semmit sem írván. 

Ezek így lóvén, a Bírónak parancsolja a Plébánus, 
ezen levelemet ló háton hamar kelletik küldeni a Tisz-
tartóhoz, ezt halván azt mondom neki, talám én felőlem 
küldi Plébánus Uram, kérem az iránt lármát nem kelletik 
indítani, mert látya az Ur, hogy a dolog nem úgy vagyon, 
mint magában gondolta, azt mondja reá, ne gondolja 
azt kegyelmed, csak az magam dolgáért küldem, alfélét 
ne véljen kegyelmed, ezel kiindulván az Biró Házábul 
és magam is kikísérvén azt mondgya énnekem: hát 
nem teczik hozzám jönni, és ez szavára ketten elmentünk, 
és házánál együt ebédlettünk és elvégeződvén, az után 
is kértem, hogy tumultust az bizontalan dolgon ne 
indicson, és felette mentegetvén magát tőle, azonnal 
házamhoz jöttem, minden Instantia irás nélkül. De 
hazuda benne, mert állig várá, hogy az Tisztartónak be 
mondgya, vagyis megírta még azon levelében, melyről 
mentegette magát és ithon nem létemben a Prefectus 
ilyen levelet külde hozzánk: 

„Iúdex Uszodiensis cum Notario ac duobus aut 
tribus Juratis hodie huc comparere noverit, nec secus 
facturi." Signatum Hajós Dje 14= Juny Ao .1762. 

Stephanus Koncsek 
Pfectus mp. 

Lemenvén azért az Esküdtek az Bíróval együtt, 
ily erőszakos és gyászos deliberatumot adót ki: „ mivel 
az Nótáriustok gyűlést hirdetett Sz. Benedeki Kálvinisták 
közöt és Tanácsai tartya őket, tehát kitakarodjék tizen-



négy vagy tizenött napra, helyében pedig imhoi az 
Nótárius, de Pápista eő Excellentiája parancsolatyábul", 
a ki ellen mindgyárt protestáltanak és ellene mondotta-
nak, hogy nekiek nem kell, soha bizony bé nem veszik, 
ha mind el kel is pusztulniok; eő Excellentiájának adnak 
be Instantiát, hogy érzelmét vegyék és megirják benne, 
hogy ők az Pápista Nótáriust el nem vészik és az Isteni 
szolgálatiul el nem állanak pusztulásokig, mivel az mult 
őszei Instantiánkra tett Indorsatiójában az Érsek azt 
igérte, hogy ha akkor tett parancsolattyában megállunk 
hitünkben sem maga nem háborgat, sem másnak nem 
enged; már pedig ez a dolog maga Indorsatiója ellen 
vagyon ő Excellentiájának. A Prefectus azt mondgya 
reá, imhol az Nótárius, mindgyárt ir ez, és mostan it 
lételtekben, béadhatjátok az Érseknek, másszor ne 
fáradjatok utánna. Akoron is azt felelték, nem kell 
bizony minékünk, vagyon minékünk a kivel irattathatunk 
Az Prefectus azt mondgya rá : No, menjetek haza és az 
holot az Nótárius vagyon küldgyetek érette ; és hazajővén 
mindgyárást kocsit küldöttenek az Bugyiszlai erdőre 
utánnam, az holot az Szekszárdi szőllőmben présháznak 
való fát vágattattam, és haza jővén, hozzám hamarságal 
bé jövének szomorúan a Birák és az dolgot előttem beszél-
vén elfoga a nagy álmélkodás, és szomorúság; hamar 
Instantiát formálván magammal együtt levittük s az Birákal 
Hajósra és legottan az Prefectushoz bé menvén legelsőben 
is neki az Instantiát bémutattuk, a mely Instantia igy 
formáitatot az Érseknek: 

Nagy kegyelmességü Érsekünk! 
Méltóságos örökös Földes Urunk! 

Tekintetes Ur, Prefectus Uram általunk semmi 
szomorúságot ki nem gondolt parancsolatyára, tegnapi 
napon Hajósra jővén csak elálmélkodánk, minemű paran-
csolatot ada ki jó Kegyelmes Urunk neve alatt, még 
pedig Excellentiádnak és két Praedecessorának is minden 
megrovás nélkül tizennégy esztendőktül fogva, sőt Tekin-
tetes Canonok Uraiméknak is és Excellentiád Tisztyeinek, 
és az utolsóbb szolgájának is hűségessen minden tehecsé-
gébül és javaibul szolgált Mester s Nótáriusunknak 
tizennégy napra tőlünk kiköltözéssére kiada, okát adván 
fen nevezet Tekintetes Ur, hogy Sz. Benedekre által 
menvén, az ott lakó Helvétiai hitet tartók közt gyűlést 
hirdetet és tanácskozot volna. Mely informatiónak hely-
telen és nem igaz volta ellen igy értekeztetyük Excellen-
tiádat : 

Hogy Sz. Benedekiek Instantiát akarván Írattatni 
Excellentiádnak, mivel a Notáriussok Birájának hire 
nélkül Szegedre ment soó alá Sebestyén nevü magános 
embert kocsin Nótáriusunkért küldvén, reménkedtenek, 
irna nekik Instantiát, és ott helyben olvasná el előttök 
az Bíráknak, kik csak egynehányan voltanak együt, 
dolog tévő napon, eleget mentegette magát erős okokkal, 
hogy Excellentiádnak, se ott lakó Plébánus Uramnak ne 
vécsen véle, de erre azt felelte azon Esküdt ember, 
hogy Plébánus Uram maga adot szabadcságot reá, hogy 
adhatnak bizvást Instantiát, ő Excellentiája sem nehez-

telhet meg érette, mert néki adódik; nem is tudnak 
kivel, hol Írattatni, engedvén azért kérésekre, elment 
hozzájok és mihelt odaérkezett, hirévé esvén Plébánus 
Uramnak a dolog, a Biró házához ment és ott lelt 
Nótáriusunkat kérdőre vette, és megértvén az a dolgot, 
magával az Plébániához ment, az Bírákat ott hagyván 
együtt ebédlettenek és az után minden Instantia irás 
nélkül a Bírákra megharagudván, haza jött. Az előtt 
pedig sohasem hozzájok nem járt, sem vélek nem tár-
salkodót, vagy hogy tanácsolta volna őket, nem hallottuk, 
láttuk és tapasztaltuk, Plébánus Uram sem hallotta, sem 
tapasztalta többször. Esmérjük más dolgában magát nem 
avató embernek lenni. Minélfogva mélységes alázatos-
sággal reménkedünk kezeit és lábait csókolgatással szokot 
kegyelmességű Excellentiád előtt, hogy mind Ntoáriusunk, 
mind magunk élhessünk békességben, mely másképen 
kegyes indorsatiója ellen lenne Excellentiádnak. Ez elől 
számlált dolognak igassága felől ha kételkedne Jó 
Kegyelmes Urunk, inquiraltatni méltóztasson és ha vét-
kesnek találtatik, magunk sem tartyuk meg töbször, 
hogy ekképen ne gondolkozzunk igy, hogy hitünk s 
vallásunk gyűlölésétül viseltetve cselekedné ezt vélünk 
Excellentiád, kik egész hűségei és igaz szolgálattal 
vagyunk Excellentiádhoz, Imádván Int. is boldog ural-
kodásáért. 

Nagy Méltóságú Jó Kegyelmes 
Urunknak, Excellentiádnak 

Örökös Jobbágyi 
Uszódi lakosok. 

Közli: 1 Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. Olajos Pál gesztelyi lelkészt a 

törökszentmiklósi ref. egyház június 30-án 37 pályázó 
közül közfelkiáltással megválasztotta. 

A magyar orsz. ref. egyetemes konvent épít-
kezése, A magyar orsz. ref. egyetemes konvent czéljaira 
és hivatalos helyiségeire építendő épületének pályázati 
hirdetményét közzéadta. Az épület a fő- és székváros 
VII. kerületében (Szabó József- és Abonyi-utczák sarkán) 
fog épülni. A pályatervek báró Bánffy Dezsőhöz (II., 
Bimbó-utcza 7. sz.) 1907. augusztus 31-ig nyújtandók 
be. Pályázni kivánók a tervezési programmot és a hely-
színrajzot a Magyar Mérnök- és Epítész-Egylet titkár-
ságánál (IV., Semmelweis-utcza 2) megtekinthetik. 

Egy áttérés története, cz. alatt a „Magyar Állam" 
a prot. türelmetlenségről beszél azon alkalomból, hogy 
egyik laptársunk felszólalására meghiusult egy olyan 
tervezett áttérés, a mely egy közbecsülésben álló ref. 
papi család lelki világát s annak eddigi békés és boldog 
összhangját bolygatta volna meg. A mint laptársunk 
értesít, az áttérésből, melynek hátterében házassági terv 
szolgáltatta az indokokat, semmi sem lesz. Győzött az 
egyház és szülők iránti szeretet. Nem kívánjuk bővebben 
fejtegetni, hiszen úgy is értjük ilyen alkalmakból a 
jjápás sajtó felfogását. De ne felejtse el a „Magyar 
Állam", hogy mi sohasem voltunk a türelmetlenségnek 
szószólói vagy eszközei. Míg ő és ők, nos hát a törté-



11 elein beszél a multak cselekedetéire!. Mennyi fájö emlék 
van ott, a mely mind a pápás intoleranczia szomorú 
folyománya! És ahogy a múltnak nagy megpróbáltatásai 
csak fokozták kitartásunkat, úgy ma sem riadunk vissza 
az olyan tűszúrásoktól, a melyekkel ingerelni akarnak 
bennünket. Tán nem is ingerelni, hanem megragadni 
minden alkalmat, a mely a jezsuita logika előtt alkal-
mas kapaszkodó pont a mi ismeretes szabadelvüségünk 
és türelmességünk jó hírének befeketítésére. Hát ne 
felejtse a „Magyar Állam", hogy az ilyen dolgok a mi 
hitünknek és pedig nem pápás, hanem evangéliomi 
hitünknek rendíthetetlen erősségéből folynak. Az evan-
gélioin világosságát és annak minden boldogságát ismerő 
édes szülötteit anyaszentegyházunknak nem tudjuk csak 
oly könnyen odaadni a Krisztus tanítását ,, bilincsekbe 
verő hierarchiának és ennek bármi néven nevezendő 
szolgai közegeinek. Mi ilyen vallástételt akarunk egykoron 
tenni: íme egy sem is el nem veszett azokból, a kiket 
nekünk adtál! A „Magyar Állam"-nak pedig a türelem, 
szeretet és józanság minden erejével ajánljuk, hogy ne 
gyűlölettói és vad fanatizmustól vészesen duzzadó haszon-
talan, régi vagy űj könyvekből merítse fegyvereit, ha-
nem vegye elő a róm. kath. egyházban még ma is 
lelánczolt bibliát, az majd megtanítja őt az igazság 
lelkének ismeretére és a lélek cselekedeteire. 

A pécsi ref. templom 1907. július 28-án tartandó 
felszentelő szertartásának sorrendje : Gyülekezeti ének 
a harangozás alatt: LXXXIY: 1., 5., 6, 223. dics, 1., 
2., 3., 4., 5., 6. Kezdő ének. 74. dics. 1. Rendes ének. 
234. dics. 1—2. Felszentelő imát mond Dányi Gábor, 
a felső-baranyai ref. egyházmegye esperese. Karének. 
Előadja a „Pécsi Dalárda". Felszentelő egyházi beszédet 
tart Baksay Sándor, a dunamelléki ref. egyházkerület 
püspöke. Gyülekezet éneke. CXXI1. zsolt. 3- v. Keresz-
telést végzi Lukácsy Imre, diósviszlói ref. lelkész. Karének. 
Előadja a „Pécsi Dalárda". Gyülekezeti ének. 234-dics. 
3. v. Ezen éneklés alatt azok, kik az Úrvacsora-osztás 
alatt nem kívánnak jelen lenni, eltávozhatnak. Ui vacsora-
osztás. Az ágendát tartja és kenyeret oszt Morvay 
Ferencz, nagyvátyi ref. lelkész. A bort osztja Zeke Lajos, 
siklósi ref. lelkész. Úrvacsora utáni ének. 116. dics. 5. 
Bezáró imát és áldást mond Nyáry Pál, a pécsi gyüle-
kezet lelkésze. Végének. XC. zsolt. 1. Délután fél 4 
órakor tartandó istentiszteleten prédikál: Csúthy László, 
rózsafai ref. lelkész. 

I S K O L A . 
Értesítés a budapesti ref. theol. akadémiáról. 

1. Az akadémia igazgatója Bilkei Pap István. Minden-
nemű hivatalos megkeresések hozzá intézendők (Buda-
pest, IX., Kálvin-tér 7. sz.). 

2. A II. évet végzett növendékek a theologiai alap-
vizsgálatot folyó évi szeptember 11-én tartoznak letenni. 
Jelentkezzenek szeptember 10-ig az igazgatóságnál. Akik 
a vizsgát le nem teszik, a III. évre fel nem vehetők, 
bennlakásban és más iskolai jótéteményben nem része-
síthetők. 

3. A jövő iskolai év szeptember 14-én nyittatik 
meg; az előadások szeptember 16-án veszik kezdetüket; 
A beiratkozás és anyakönyvezés szeptember 12-én és 
13-án végzendő el ; a konviktusi kosztozás szeptember 
15-én délben nyílik meg. Előzőleg szeptember 7—94g 
pótló kollokviumok, 10-én pedig pótló vizsgák lesznek. 
A ki bármely okból nyilvános vizsgálatra nem állott az 
elmúlt tanév végén, szeptember 9 ig pótló kollokviumot, 

10-én pedig pótló vizsgát tenni köteles. A ki kollokviumát 
szeptember 9-ig rendbe nem hozza s vizsgát nem tesz, 
az az egyházker. 1903. évi közgyűlésének 68. sz. jegyző-
könyvi határozata értelmében osztályismétlésra utasíttatik, 
és pedig olyképen, hogy ha az illető exmisszióban volt, 
abból visszahivatik és az osztályt az intézetben köteles 
ismételni. Az indokolatlanul elmaradottak tantárgyanként 
5 koronát tartoznak az ifj. segélyegyesület pénztárába 
befizetni. 

4. Az újonnan felvett növendékek az anyakönyve-
zésért 4 koronát, a tanári nyugdíjintézetre 6 koronát, az 
indexért 1 koronát, az önképzőkörre 4 koronát, a segélyző 
egyesületre 2 koronát, a törvénykönyvért 20 fillért, 
összesen : 17 korona 20 fillért kötelesek fizetni az igaz-
gatónál. A régi növendékek az anyakönyvezésért, indexért 
és törvénykönyvért ujabb díjat nem fizetnek. Tandíj 
semminemű nincs az akadémián. A növendékek kötelesek 
az önsegélyző egyesület által kiadott s évfolyamaikon 
szükséges kompendiumokat megvenni, a miért is figyel-
meztetjük a növendékeket, hogy használt kompendiumokat 
ne vásároljanak. 

5. Felvételért és a jótéteményekért való folyamod-
ványok aug. 20-ig küldendők be az igazgatóhoz. A folya-
modványokhoz érettségi, orvosi bizonyítvány és kereszt-
levél melléklendő. A felvételt illetőleg különösen figyel-
mébe ajánljuk a folyamodóknak az egyházker. közgyűlés 
1903. évi 68. sz. jegyzőkönyvi határozatát, a mely szerint 
az intézetben végzett növendékek kötelezve vannak azokat 
a szolgálati éveket, a melyeket az egyházi törvény a 
lelkésszé választhatás jogának megszerzését illetőleg 
előír, egyházkerületünkben eltölteni. É szolgálati évek 
eltöltése előtt senki sem nyerhet elbocsátó levelet más 
egyházkerületben leendő Szolgálatra. A régi növendékek 
aug. 20-ig szintén kötelesek bejelenteni, hogy a jövő 
tanévben is hallgatói kívánnak lenni az intézetnek. A ki 
a kitűzött határidőre nem jelentkezik, úgy tekintetik, 
mint a ki eltávozott az intézetből, s helyére más fog 
felvétetni. 

6. Az akadémia rendes növendékei, a mennyiben 
a hely engedi, az internátusban ingyen lakást, fűtést, 
kiszolgálást és ünnepi legácziót kapnak ; a konviktusban 
pedig annyi jótéteményt, a mennyit a létszám megenged 
és a konviktusi pénztár megbír. A konviktusi egész díj 
az 1906/7. iskolai évben 38 korona volt, s kaptak érte 
a növendékek délben 3, este 1 tál ételt. A növendékek 
a rájok eső kosztpénzt a hónap öt első napján előre 
kötelesek befizetni az igazgatónál. 

7. A bennlakó növendékek ágyneműről, annak és 
fehérneműjöknek mosatásáról magok tartoznak gondos-
kodni. 

8. Az internátusban fürdőszoba van, a melyet ingyen 
használhatnak az akadémia rendes növendékei. 

Budapest, 1907. június hó. Az igazgatóság. 
A budapesti skót misszió leányintézetébe leendő 

felvételért július 15-ig kell folyamodni. A folyamod-
ványok Burgess Edith czímére küldendők Budapest, V., 
Hold-utcza 17. sz. alá. 

Bölcsészeti tanszék betöltése a sárospataki fő-
iskolán. A dr. Székely György budapesti polg. iskolai 
tanítóképzőhöz való kineveztetésével megürült filozófiai 
tanszék betöltésére nézve a főiskolai igazgató-tanács dr. 
Kácz Lajos ottani gimnáziumi vallástanárt ajánlja pályá-
zat mellőzésével megválasztatni. 

Erthetetlenség. Csak nem régen adtunk hírt olvasó-
inknak egy iskolai intézkedésről, a hol a felügyelőség 
az elengedhetetlen szempontok és rendelkezések mellő-
zésével, nagyon is érthetetlenül járt el. Most ismét a 



Debr. Prot. Lap f. évi, július 6-ik számában olvassuk, 
hogy Tiszántúl jogtalanul avatkoztak be az akadémiai 
igazgató-választásba, a mely az akadémiai tanári kar 
szuverén joga. Az igazgató-tanács ugyanis megsemmisítette 
a tanári karnak azon eljárását, a mellyel Zoványi Jenő 
akad. tanárt választotta igazgatóvá. Miért ? Ki tudná ezt 
megmondani? Tán még azok sem, a kik így cselekedtek. 
De bizonyára lesz még Tiszántúl olyan felfogás, a mely e 
kicsinyes, esetleg személyi indokokon alapuló intézkedést 
szóvá teszi és követelni fogja, hogy evangéliomi szabad-
ságunk és alkotmányosságunk falain épen a hivatott 
Őrállók kezei ne üssenek veszedelmes réseket. 

A debreczeni ref. főiskolában az 1907-dik évben 
a lelkészképességi vizsgálatok szeptember hó 17. és követr 
kező napjain fognak megtartatni. Mindkét vizsgálatra jövő 
atyafiak jelentkezni tartoznak előző nap, tehát szeptem-
ber hó 16-án d. u. 4 órakor a püspöki irodában, hol a 
továbbiakat illetőleg utasításokkal fognak elláttatni. 
Az I. vizsgát tevők szabadon választott tárgyú érte-
kezéseiket — a 231/1905. számú egyházker. határozat 
pontos betartásával — augusztus hó l-ig kötelesek hiva-
talomhoz beadni vagy beküldeni. A II. vizsgát tevők 
egyházi beszédet készítenek János X. 27. alapján : „Az én 
juhaim" stb. A beszéd elő- és utóimával irandó. Káté-
magyarázatokat készítenek a XXXVII. Űrnapra 101. és 
102. kérdésekről, az Isten nevére esküvésről; dolgoza-
taikat legkésőbben augusztus hó 15-ig kötelesek beadni. 
Jelentkezés alkalmával az I vizsgát tevők végbizo-
nyítványaikat, a kik exmittálva voltak, esperesileg is meg-
erősített szolgálati bizonyítványaikat, a II. vizsgát tevők 
első lelkészképességi bizonyítványaikat és esperesileg 
megerősített szolgálati bizonyítványaikat hozzák be, ellen 
esetben jelentkezésük figyelembe nem vétetik, 

ö Kiss Aron püspök. 

Állami internátus Újvidéken. A Délmagyarországi 
Magyar Közművelődési Egyesület tekintettel az újvidéki 
magyar iskolába özönlő szlavóniai tanulók nagy számára, 
akcziót indított egy állami támogatással létesítendő 
internátus érdekében. Az egyesület feliratára gr. Apponyi 
Albert kultuszminiszter megbízásából Újvidéken járt br. 
Barkóczy Sándor miniszteri tanácsos, hogy a gimnázium 
új épülete s a vele kapcsolatosan építendő internátus 
ós napközi otthon telke ügyében helyszíni szemlét tartson 
és a város vezetőivel lehetőleg előzetes megállapodásra 
jusson. 

P Á L Y Á Z A T O K . 
P á l y á z a t 

A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziumá-
nál az 1907/1908. tanévre betöltendő lesz két helyettes 
tanári állás, és pedig: 

1. egy helyettes tanári állás latin-görög. 
2. egy helyettes tanári állás mathematikai szak-

csoporttal. 
A helyettes tanárok javadalmazása 1600 korona. 

Kötelességük: szakjuk körébe eső, esetleg más tárgyak 
tanítása heti 20 óráig. 

Felhívatnak azon ref. vallású tanárok és tanár-
jelöltek, kik a fentebb nevezett állások valamelyikét el 
akarják nyerni, hogy kellően felszerelt folyamodványu-
kat (érettségi bizonyítvány, tanári oklevél, vagy vizsgálati 
értesítő, szolgálati bizonyítvány, orvosi bizonyítvány, kato-
nai igazolvány) a főiskolai igazgató-tanácshoz czimezve 

1907. július 31-ig küldjék be a pápai ref. főgimnázium 
igazgatósága czimére Pápára. 

Az állásokat 1.907. ,évi aug. 3Ö-án kell elfoglalni. 
Kelt Pápán, 1907- július 6-án. 

Cziké Lajos, " Molnár Béla, 
íoisk. egyházi gondnok. foisk. világi gondnok. 
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P á l y á z a t. 
A becmeni ref. német ajkú missziói egyház pályá-

zatot hirdet egy kántortanítói állásra. 
Fizetése: az egyháztól 500 kor.-készpénzben, tisz-

tességes lakás (2 szoba, konyha, melléképületek és kert) 
és stóla, mintegy 20 kor. Ezenkívül az egyet, konvent 
— ezidőszerint — évi 300 koiv tanítói segélyt nyújt 
negyedévi utólagos részletekben. Korpótlék nincs. 

Kötelessége : a mindennapos és ismétlő tankötelesek 
oktatása a horvát állami tanterv szerint, a kántori teen-
dők végzése és — midőn a missziói lelkész a többitárs-
egyházakban van elfoglalva — az istentisztelet végzése. 
Tanítási nyelv a német, de a horvát nyelv ismerete is 
megkívántatik, valamint az orgonálásban való jártasság. 
Pályázhatnak okleveles ref. tanítók. Az állás f. évi aug. 
hó 31-én foglalandó el. 

Pályázatok alulírott lelkészhez aug. hó 15-éiy kül-
dendők be, a ki a netán szükséges felvilágosításokkal 
is szívesen szolgál. -

Dobanovci (u. p. Surcin, Szerém m.), 1907. jún. 4. 

Johan Sorg, KecJc Endre, 
ref.. egyh. gondnok. , ; . . - ref. ra. lelkész. 

Pályázat tanári állásra. 
A gyönki államilag segélyezett ref. gimnáziumnál, 

a 6-ik tanári állásra, egy magyar-latin tanszékre pályá-
zatot hirdet az iskola fentartó testülete. Ezt a tanszéket 
a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
tölti be kinevezéssel. 

Református vallású, okleveles tanárok pályázhat-
nak. A kinevezett rendes tanár az országos tanári nyug-
díjintézetnek kötelezett tagja. 

Javadalmazás: 2400 kor. törzsfizetés; 400 korona 
lakáspénz; továbbá a megfelelő korpótlékba és maga-
sabb fizetési fokozatba való előlépés, állami fizetés-
kiegészítéssel. : 

A kellően felszerelt: születést, képesítést, tanári 
szolgálatot és egészségi állapotot igazoló okmányokkal 
ellátott folyamodványok a nmélt: vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter úrhoz czimezve, bezárólag f. évi aug. hó 
5-ig, alulírotthoz küldendők be. 

Á kinevezett tanár 1907. szeptember hó 1-én fog-
lalja el állását. 

A gimnáziumi fentartó testület elnökének meg-
bízásából. 

Gyönkön, 1907. július hó 5-én. 
Szentes János, gimn. igazgató. 

P á l y á z a t. 
A békési áll. seg. ev. ref. főgimn. fentartó testülete 

pályázatot hirdet az 1907/1908. tanév elején (1907. évi 
szept. 1-én) elfoglalandó, helyettes tanárokkal betöltendő 
következő tanszékekre: 

1. a természetrajz-földrajzi, 
2. a mehnyiségtan-természettani, 



3. a rajzoló-geometria-szabadkézi-rajzi 
tanszékekre. Az államsegély emelkedésével e tanszékek 
rendes tanárral fognak betöltetni. 

Egy-egy tanszék javadalmazása évi 1600 korona. 
A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz czímzett, 
keresztlevéllel, katonai szolgálati viszonyt, végzett tanul-
mányokat, képesítést, eddigi szolgálatot és az egészségi 
állapotot igazoló okmányokkal felszerelt pályázati kérvé-
nyek f. évi július hó 17-éig nyújtandók be a békési ev. 
ref. főgimn. igazgatóságához. 

Csak ref- vallásúak pályázata vétetik figyelembe. 
Békés, 1907. június hó 27-én. 

Kecskeméti Ferencz, 
a főgimn. ig. tanács elnöke. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
ELŐFIZETÉSI FELHÍYÁS. A harmadik negyedév 

kezdetével tisztelettel kérjük olvasóinkat előfizetéseik 
megújítására, hátralékosainkat pedig hátralékaik sür-
gős beküldésére. 

Mennyi a róm. kath. tanítószerzetesek vagyona ? 
A tanító rendek óriási vagyon tulajdonosai. Csak föld-
ben van a miniszteri számvevőség nyilvántartása szerint 
a pannonhalmi benczéseknek 64,848, a'zirczi cziszterczita 
rendnek 53,798, a premontrei rendnek 58.044, a piaris-
táknak 26,943, a benedektinusoknak 1036] hold*földjük. 
Összesen: 215,103 kat. holdnyi vagyon ! 

Árlejtés. A péczeli ref. egyházközség negyedik 
iskolai tantermet akar építtetni. E ezélból árlejtést hirdet. 
Felhívja a vállalkozókat, hogy zárt ajánlataikat f. hó 
18-áig a péczeli ref. lelkészi hivatalhoz, a hol a tervrajz 
és a részletes feltételek megtekinthetők adják be. Az aján-
latok f. hó 18-án délután 2 órakor bontatnak fel. Elő* 
irányzati összeg 4000 korona, melynek 5%" a árlejtés 
előtt az építtető egyházközség gondnoka® kezéhez kész-
pénzben leteendő. Az egyháztanács fentartja magának 
a jogot, hogy az ajánlatok közül tetszése szerint választ. 
Péczel 1907. július 7-én. Murányi János, ref. lelkész. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet [ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet veszi Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 

szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a húgyhólyag 
bánta lmainá l és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztés i és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Szi» i/e- lApóczi Salvn 1 orjorrás-vdllalat 

Jind'ipest, V., Jtiulfiljrnkpart 8. 

forrás 
szénsavval teli tett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

S Z T . L U K Á C S - F Ü R D Ö 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDŐ gyógyfürdő, Buda. 

TéBi é s nyár i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — CSÚE- , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 

— prospektust küld ingyen a = 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

E+ rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk 



l i a r m é n i u m o k a f 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcTa ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Készítünk o l t á r o k a t , Készítünk t á r s u l a t i 

s z ó s z é k e k e t , m i n -

den stylben, jutányos 
Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 

.'r^itwt'r 

JÜ B u d a p e s t , IV. , V á c i - u t c a 5 9 s z á m . J 
* ... $ 
\J/ Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az Összes $ 
V felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úrasztal- és szószékieritöket VI/ 
JjJ a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor- Hj 
ty kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me- ty 
V denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat ^ 
JjJ különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá- ^ 
ty szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. \u 

I * | Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. — $ 
M/ $ 

a k i s e b b o r g o n á k a t he lyet tes í t ik , 

Főképviselője: 

a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 
Budapes t , V I . , Király u. 5 8 . — T e l e f o n 8 7 - 8 4 . 

Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
jR és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 

B rfeÉ^fl Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
^ ^ f e s ^ ^ ^ J -Tiktára. Specialista vonóshangszerek ké-

: ^ítése és javításában. Ezen lapra liivat-
ÜBPT ' í wl kozva m i n d e n 
ntfr lír-foj 1H] vevő 5°/0 kedvez- /vrW 
HTD."tu-b-Tltl ményben része- Mmm^ 
pit pjHHj íüm» sül. — Leghama- M^Éffifa 

rabban lehet a 
Í l !H3l lSÖS§» m o s * megjelent m magyar Kosso-

wits-féle Harmo- ^ ^ ^ ^ ^ I ^ S f t © 3 

1 B l ^ ^ S S nium és Orgona-
iskolából ezen c^" 
hangszeren a ját- ^Sí c^^fc.-*? 

""^^^píSÉSSSgS^ szást elsajátítani 
Ara 5.—korona. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepe«sl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
, „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u N 

Országh Sándor 
o r g o n a - e s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palota ( B u d a p e s t mellett^ 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és 
"Ferencz-József lovagrenddel", az 1904. évi vesz-
prémi kiállftáson aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J. 
c s . é s k ir . udv. h a n g s z e r g y á r o s , 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

,,Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= g y á r . = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harinóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedíík 6 kor.-tólföljebb. 

Orgonaépítési műintézet . 

E i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YH., Garay-utcza 48. 
II es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
bangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

H P E K 

g g ^ g f r A N V O V l Z 
legjobb asztali- és üdítő ital. 

Kitűnő ha tásúnak bizonyult köhögésnél , 
gégebajoknál , gyomor- és hólyaghurutnál 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetítő készülékek 
Vetíti íépek 

a l e g n a g y o b b választékban éu 
legKitűnőbb Kivitelben Kaphatók 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Fizikai 
Kémiai 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

Erdély és Szabó tanszerkészítö- intézete 
Budapest, VII., Károly-körút 3, I. 

Földra jz i tanszerek eredeti gyári árakban. 
A nm. vallás- és közokt. miniszt 
Budapest székesfőváros tanácsa. A j á n l á s o k : A n m ' v a"® 8 ' ®s közokt. miniszter úr. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . % Aján l j a te l jes jó tá l lás mellett 
benzinmotorai t malom és ipar-

iizemre, va lamint 

Villamos benzinlokomobil-

k ^ t t ö s ^ 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek , malmok, j á r -
gányok, cséplők, vetőgépek s tb . 

Ezen motorcséplíi-késiletek felülmúlhatatlan kitűnősége (elől tudakozódni lehel : 
Báró Kemény József ú rná l Maros-Németi (Erdély). Kozma József ú rná l Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsóplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt gőzgépek 

cserébe vétetnek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR OS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 9 . 1 7 1 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak: 
Két hasábos egész oldal . . . 
Fél oldal 
Negyed oldal 
Njoiczad oldal . . . . . . 

40 kor. 
xv kor. 
10 kor. 
5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N " . 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz . , 
a h o v á a kéziratok, c lől izetcs i cs hirdetési díjak stb. 

intczendök. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A lelkészi nyugdí j intézet legkegyet lenebb paragrafusa . Dr. Tüdős István. — A prot. érzület lazulása. 
Dr. Kovács Géza. — T á r c z a : Szönyi Virágh Mihály dunamelléki superintendens levelei. Molnár János. — B e l f ö l d : 
Naplójegyzetek. Lévay Lajos. — K ü l f ö l d : Külföldi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — Régiség . Adalékok a dunamelléki 
ref. egyházkerület tör ténetéhez. Molnár János. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — P á l y á z a t o k . 
— K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

A lelkészi nyugdíjintézet kérdésében, a mely 
egyházainkat és lelkészeinket ezidőszerint legköze-
lebbről érinti, a legszívesebben nyitjuk meg lapun-
kat minden oly felszólamlás számára, a mely a 
kérdést akár egészében, akár egyes részeiben 
érdemlegesen tárgyalja. 

A lelkészi nyugdíjintézet legkegyetlenebb 
paragrafusa. 

Sok szó esett már rövid idő alatt is arról a 
nyugdíjintézetről, a mely után látatlanban s isme-
retlenül sokan áhítoztak, de most, mintha mindenki 
azt kívánná: „maradj magadnak s ne valósulj 
meg a törvény betűje szerint sohasem!" 

És még több szó fog esni a gyakorlati meg-
valósítás alkalmával, mert ha kellő módosításról 
nem gondoskodunk, több könnyet fog sajtolni, mint 
törölni, nagyobb nyomorúságot fog támasztani, 
mint a minőt megszüntetni volna hivatva. 

Az eddig elhangzott kifogásokból hiányzik 
az ellen a pont ellen a felszólalás, a melyet a 
legkegyetlenebbnek kell tartanunk, mert az eset-
legességek bekövetkezésekor az özvegyek koldús-
kenyérre lesznek kényszerítve az amúgy is csak 
alamizsnaszerű jutalék mellett. S mert a további 
tárgyalások során is figyelmen kívül maradhat 
ez a pont, kötelességemnek ismerem a lelkeket 
ráirányítani annyival is inkább, mivel egyenes 
megbízatásom is van az alsóborsodi egyetemes 
lelkészértekezlettől, a mely e kérdést behatóan 

tárgyalván, a hivatalos felterjesztést is megteszi, de 
íme a nyilvánosság előtt is szóba hozza, hogy 
kellőleg tisztáztassék s idejekorán megnyerjék a 
vigasztalást a bekövetkezhető szomorú esettől mél-
tán aggódó szívek. 

A paragrafus, a melyrőljszó van: a nyugdíj -
intézeti törvény Ill-ik fejezetének 19. §-a, a mely 
az özvegyek és árvák ellátásának feltételeit s 
módozatait állapítja meg oly módon, hogy kimondja: 
„. . . az özvegyek . . . a belépési járulék és 5 évi 
tagdíj befizetésének kötelezettsége mellett. , . évjára-
dékban részesíttetnek". S ezután jön e szakasz 
második kikezdése, a mely a kegyetlenséget fog-
lalja magában, szólván e kikezdés ekként: va 
mennyiben a belépési járulék és az 5 évi tagsági 
díj be nem fizettetett volna a férj elhalálozásakor, 
az azokból hiányzó összeg az özvegy évjáradékából 
két év alatt egyenlő részletekben törlesztetik le, 
illetőleg tartatik visszaíl. 

Hogy ennek a szakaszkikezdésnek a kegyet-
len intézkedését nem vették észre, ar~~k az lehet 
az oka, hogy itt nincs egyenes számítási dolog 
s a figyelem nem terelődhetett rá, pedig a ki az 
eshetőlegességgel számol, annak e ponton lehetet-
len így nem szólnia: ez égre kiáltó embertelenség 
lesz, ha a gyakorlatban megvalósul! 

A gyakorlati példa mindenkit felvilágosít s 
egyszersmind meg is győz, csak akarjunk meg-
győződni ! 

Imé a példa! 
Egy lelkész immár 25 éve sáfárkodik az 

Úrnak szolgálatában. 2000 korona a fizetése. 

A 21,211/905. t a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

, F ö n a g y - f é l e D u s t l e s s ' - s z e l portalanítandók 
a t ü d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a l i o d j m i k i i t * j i » s e « t o l i t < S l . T J t a ^ í t ó s o l í i i i g - y e n . 



Most a nyugdíjintézetnek kötelezett tagja lesz s 
tartozik 23% belépési járulékot 4%-os kamatjával 
együtt fizetni s öt évig 372%-os tagdíjat. A be-
lépési járulék összege 460 korona a 23%-ban s 
460 korona a 4°/0-ban 25 évre visszamenőleg, 
vagyis 920 korona. Az évi tagdíj pedig a 3'5°/0-
ban: 70 korona, a mely 5 éven 350 koronát 
jelent s így ennek a lelkésztársunknak a belépési 
s 5 évi tagdíj járuléka: 1270 korona. 

Fizeti ezt a tartozását, mondjuk 1908-ban, 
mint első ötödrész-évében, kifizetvén az 1270 kor. 
első ötödét, vagyis 254 koronát, a mely után marad 
a tartozás 1016 korona. 

A második ötödrészt is kifizeti, vagyis ismét 
fizet 254 koronát, a mely után a tartozás 762 
korona marad. 

Ámde ekkor, a mikor ez megtörtént, kidől 
a férfiú s a 19. szakasz második kikezdése szerint 
ezt a 762 koronát az özvegy 2 év alatt egyenlő 
részletben tartozik kifizetni, illetőleg ezt egyenesen 
levonják évjáradékából s a helyzete a lehető leg-
kétségbeejtőbb, a legnyomorúságosabb lesz, mert 
íme az 1910-ik s az 1911-ik évben ez lesz a 
kegyetlen számtani s még kegyetlenebb való álla-
pot: 500 koronából fizet 331-et, marad tehát 169 
koronája s a második esztendőre is ugyanennyi! 
Sőt ha az időközi kamatot is számítjuk, a mint-
hogy számítani is kell, bizony ez az 1910. és 
1911. évi járadéka az özvegynek nem lesz több 
120—130 koronánál, a mely hogy egy özvegy 
papnénak elég volna s elég tartozik lenni, ezt csak 
azok állíthatják, a kiknek nincs szívok s emberi 
érzést nem hordoznak keblökben. 

Ez az egyetlen példa is elegendő arra, hogy 
minden nemes érzésű ember rögtön így szóljon: 
ez nem maradhat így, ezt az első lépésnél meg kell 
szüntetni, mert egyetlen özvegy papnét sem szabad 
ezzel a legkegyetlenebb paragrafussal sújtani, 
hogy az özvegyek épen úgy bírálandók el, mint 
az árvák, a kikről ugyanez a szakasz a harmadik 
kikezdésben egészen emberiesen gondoskodik, ki-
mondván, hogy „az árvák . . . tekintet nélkül a 
néhai atyjuk által teljesített befizetésre, árvaságra 
jutásuk után azonnal . . . neveltetési . . . segélyben 
részesűtetnekíí. 

Az özvegyek és árvák helyzete egyaránt ke-
serves, siralmas, könyörületet, parancsoló. Azért 
ellenmondás nélkül és a legkisebb ellenvetésnek 
a félretevésével is föltétlenül kimondandó, hogy 
„az özvegyek épen úgy, mint az árvák, tekintet 
nélkül a teljesített befizetésre, az évjáradékban azon-
nal részesülnek. 

Ezt parancsolja maga az özvegyi állapot, ezt 
az emberi érzés, ezt a gyámintézetnek eddigi álla-
pota, ezt az, hogy a nyugdíjintézetnek az özvegy-
gyei szemben semminemű kötelezettsége nincs, 

mert ha volna, . em gyámintézeti évjáradékot adna, 
hanem olyan ny ^gdíjintézetit, a mely legalább a 
600 koronát biztosítaná 1200 kor. fizetés után! 

A kinek szíve meg tud indulni az özvegyek 
keserves állapotán, az ne késsék ezt a legkegyet-
lenebb paragrafust megszüntetni s olyanná tenni, 
hogy abban a könyörtilet és humanizmus foglaljon 
helyet, s mely a számtani mérleget sem érinti 
semmiféle alakban sem. 

Az alsóborsodi lelkészeknek hivatalos úton 
is előkerülő ily szellemű indítványát ajánlom min-
den lelkésztársam figyelmébe, mindenekfölött pedig 
szíve nemes érzéseibe s vonzalmába. Ajánlom az 
ifjú lelkésztársak érdekében is, a kik a 33% és 
az 5 évi 33l/2°/o fizetési kötelezettséggel korai 
kidőlésitk esetén épen olyan keserves állapotban 
hagyják özvegyeiket, mint a 25 — 30 éves szolgá-
lati idővel rendelkezők. Már pedig a hol sem az 
ifjak, sem az öregek nem nyernek semminemű 
könnyebbülést, ott a változtatást minden körülmé-
nyek között meg kell teremteni! 

/ Dr. Tüdős István. 

A prot. érzület lazulása. 

Senki sem tagadhatja, hiszen mindnyájan tudjuk, 
hogy protestáns egyházunk nagy és nehéz bajokkal 
küzd. Van ezek közt olyan, a mely intézmények hely-
telen voltában leli magyarázatát; a másiknak egy-egy 
ósdi és elavult szokás a szemmel látható oka; nem egy 
— fájdalom — áldatlan személyes ellenségeskedésnek 
a következménye. Mindezek az egészséges fejlődést nagy-
ban akadályozzák ugyan, de okos körültekintéssel kor-
szerű szellemi felvilágosultsággal, békés megértéssel 
gyógyíthatók, vagy legalább is a javulás útjára téríthetők. 

Sokkal szomorúbb ezeknél az a baj, a melyet min-
den figyelmes szemlélő az emberek nemtörődömségnek 
tetsző közönyösségében észlelhet. A nagy gondoktól való 
elfásultságban vagy korunk jellemző léhaságában van-e 
az ok, nem tudjuk. De mintha nem volna ma elég érzé-
künk még a külső ellenségek jelentőségének mérlegelé-
séhez sem, nemhogy belső sebeink nehéz veszedelmét 
fel tudnók fogni teljesen. 

Csak egy esetet vegyünk az előbbiek közül. A köz-
élet tisztítását czélzó és nap-nap után emlegetett tervek-
ben minket tekintetbe nem vesznek azok, a kik e tervek 
megvalósításánál a vezetőszerepre vannak hivatva már 
állásuknál fogva is. Minduntalan halljuk emlegetni, hogy 
erős katholikus szellemre, valami jó katholikus hírlapra 
van szükség. De soha nem szerepel itt a keresztyén 
jelző. Sokkal nagyobb lekicsinylése ez a mi protestáns 
egyházunknak, mint első tekintetre látszik. Úgy tüntetik 
fel a dolgot, mintha tiszta közerkölcsöket csak az ő 
elveik létesíthetnének és a mi puritán egyszerűségünk-



nek felemelő példáira szükség se volna, a mikor a meg-
romlott közállapotok purifikálásához akarnak kezdeni. 
Pedig milyen eredményt érhetnénk el a vállvetett együttes 
munkával! A küzdelemben egygyel kevesebb akadály 
lenne, mert hiszen valljuk meg, hogy akadály ám ilyen 
téren az is, ha egy csoportja a kiváló munkaerőknek sértő-
dötten visszavonul és folytonosan rossz szemmel nézi a 
dolgozók minden mozdulatát. De ez hagyján, mert külső 
támadás, a mely nemzetfentartó munkánk dicső emléke-
zetével vértezett önérzetünktől visszapattan, mint ádáz 
íjjnak halált hozó nyila az érczes és kemény paizsról. 
És a korban, a mely a külsőségek megérzésére jobban 
vau hangolva, inkább is észrevesszük ezt a veszedelmet, 
tehát védekezhetünk ellene. 

De egyházunk fáját belső szú is őrli és épen ez 
az, a mit nem akarunk vagy nem tudunk kellőleg mérle-
gelni, holott jelentősége amannál mérhetetlenül fonlosabb. 
Ha ezt hamarosan ki nem irtjuk, összeomlik szép épü-
lete nemes vallásunknak úgy, mint az alapjától meg-
fosztott épület romba szokott dőlni. Minden tan, a mely 
létének jogosultságot akar szerezni, kell, hogy kiálljon 
minden létezhető kritikát. Protestáns tanainknak tehát 
szilárdan kell állni az előtt a kritika előtt is, a mely 
ezeket kérdezi tőle: következetes vagy-e önmagadhoz? 
tisztulsz-e az idők folyamán hibáidtól és gazdagodol-e 
erényekben? Nem hisszük, hogy mai protestáns egy-
házunk teljesen felemelt fővel felelhetne ezekre a kér-
désekre. Csak néhány példát nézzünk most meg szorosan 
a kálvinista egyház életéből. 

Kálvin tanainak egyik főalapelve. hogy elszántan 
és minden áldozatra készen küzdjön az egyén a soha 
meg nem dönthető igazságokért és az ezekbe vetett 
meggyőződéséért. A hithüség minden körülmények között, 
ez volt az a sarkalatos jelszó, a mely mélyen bevésődött 
egyházunk nagy alapítóinak tudatába. Ok tovább plán-
tálták ezt utódaik elméjébe, a kik e jelszóval ajkukon 
hajtották végre súlyos küzdelmek és ezer veszély árán 
azt a nagy munkát, melynek eredményét annyi támadás 
visszaverése, annyi bénító törekvés kiheverése mutatja 
a történelemben. E tanítás szigorú és pontos betartása 
termette azt a sok vértanút, ez szerzett évszázados be-
tartással annyi tiszteletet a kálvinista becsületes jellem-
szilárdságnak. Egészen érthető dolog volt az akkor, 
hogy Melotai Nyilas István 1625-ben megjelent Agenda-
jában magyar hitnek, illetve magyar vallásnak nevezte 
el az 1562-iki debreczeni hitvallást, hiszen a Mélius és 
társai egyenes őszintesége, tántoríthatatlan szilárdsága, 
meg nem alkuvó természetessége alig állhatott valami-
hez közelebb, mint a puszták tiszta eszű és nyilt szívű 
magyarjának sajátságaihoz. 

Vájjon következetes-e ehhez az alapelvhez a mos-
tani egyházunk? Van-e ma annyi áldozatra kész bajno-
kunk? Meghajolnak-e az emberek önzetlen jellemessé-
günk előtt? Képesek vagyunk-e híveinket erősen hozzánk 
lánczolni ? Össze vagyunk-e forrva nemzetünk becsületes 
és ősi tulajdonságokkal még rendelkező elemével úgy, 

mint ezelőtt? Ne feleljünk, mert talán szomoritó lenne 
a válasz. Menjünk inkább tovább. 

Volt a XVII. század legelején egy magyar protes-
táns pap, a kit a mi közönségünk épen nem ismer, 
tudományos irodalmunk is nagyon kicsit. Pedig nála 
jobb stilisztája a hitvitázó irodalomnak nem volt, a bűnö-
ket és sülyedést egyenesebb bátorsággal és elfogulatla-
nabb őszinteséggel magyar író soha nem ostorozta, a 
sokat magasztalt Pázmány megszólaltatója ő volt, az 
emberi és nemzeti megváltás gondolatát ő kapcsolja 
össze először ebben a korban még jóval Zrínyi előtt. 
Ez Magyari István volt. Az Ő 1602-ben írt művéből 
szakítunk ki itt egy mondatot töredékesen. „A lelkipász-
torok restek a tanításban, pompát és gazdagságot keres-
nek, az urak gondviseletlenek, a magisztrátusok henyék, 
a vitézlő nép nyereség után fut és erkölcstelen, a tiszt-
viselők a maguk hasznára gondolnak, mindenki a más 
kárával akar magának használni". Ezt írta ezelőtt három-
száz évvel az a tiszta lelkű pap, a ki vallásáról ilyen 
rajongó szavakkal nyilatkozott: „oly tiszta, hogy ha 
életünkkel iá olyan szépek lehetnénk e gyarló életben, 
teljességgel angyali életet viselnénk". Nincs okunk, hogy 
kételkedjünk, vájjon helyesen jellemezte-e kora társadal-
mát a mély érzésű és a dolgokba alaposan beletekintő 
sárvári prédikátor. 

De arra van okunk, hogy elgondolkozzunk, javul-
tak-e minden vonalon az állapotaink azóta? Levontuk-e 
a tanulságot ebből a kemény feddésből? Hát már csak 
lelkiismeretes lelkészünk van, a ki minden erejével a 
hívek lelki építésén munkál ? Bizony a henyeség elret-
tentő példáit lehetne a papi testületből összeválogatni. 
És a vagyonosok szívükön viselik ma már eléggé az 
egyház szegényeinek és közszükségeinek gondját ? Oh ! 
a könyöradományok még mindig az úgyis túlon-túl 
igénybevett középosztály garasaiból telnek ki. S a tiszt-
viselőink mind önzetlenek? Katonaságunk az erkölcsnek, 
a családi szentélynek, a polgári becsületnek általános-
ságban olyan tisztelője, mint remélni szeretnénk? Jó 
lesz talán itt is a feleletet minden olvasóra magára 
rábízni. 

Feleljünk meg inkább arra a kérdésre, a mely 
ezek után magától felmerül, hogy mi mindezeknek az 
oka ? Mert a kritikának íme egyik kérdésére nem adhat-
tunk megnyugtató választ. Két, hevenyében felemlített 
példa igazolta, hogy eltértünk az őseinktől kitűzött egye-
dül helyes útról és a tapasztalatok észszerű felhaszná-
lásában vétkes hanyagsággal és könnyelműséggel jártunk 
el. Miért nem őrizte meg egyházunk nemes tradiczióit? 
Miért nem öltöttük sok erény helyett az erény fényes 
köntösét magunkra? 

A felelet igen egyszerű. A protestáns érzület a 
helyett, hogy mélyebb és igazabb lett volna, még lazult 
és vesztett erejéből az idők folyamán át. Vallásunknak 
azt a nagy vívmányát, a mely a gondolatot, a lelkiisme-
retet és a vizsgálódást igazán szabaddá tette, nem mél-
tányolták eléggé, sőt elfelejtették. Az Isten kegyelmében 
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való igaz hit gyöngült. A meggyőződéshez való törhetet-
len ragaszkodás már csak mesésszámba megy és a haszon 
teremt elvet. A tisztelet, a melyet ez a minden filozófiai 
tételt kiálló hitvallás annak idejében felkeltett és mindig 
megérdemelt volna, veszített teljességéből. Nincs igazi 
lelkesedés a lelkiek iránt, mert az élet zaja leköti a 
figyelmet egészen. A megváltás ténye, a melynek magya-
rázata egyik legfényesebb pontja a protestantizmusnak, 
fenséges jelentőségével nem birta máig sem egyenlővé 
tenni az egyik bűnös embert a másik bűnös emberrel. 
A mások becsülése, önfeláldozás, törvénytisztelet ritkább 
ma, mint a feher holló. Az önkritika vajmi ritkán szólal 
meg ma bennünk és inkább törődik a fogyatkozások 
eltakarásával, mint őszinte beismerésével, többet ad a 
javítás szükségének hangoztatására, mint a javulás el-
tökélésére. 

Pedig ezeknek a magasztos elveknek, a melyek 
szent vallásunkban mind bent vannak, kell bejutni min-
denáron a köztudatba. Lehetetlen, hogy varázsuk újra 
fel ne lobbantsa az emberek szívében azt a szikrát, a 
mely a krisztusi tanoknak ott szunnyadó mása. Hanem 
vesztegetni való idő nincs. A protestáns érzület mélyí-
tését kötelességünkké teszi egyházunk, a mely a legfőbb 
erejétől: a hagyományoktól megfosztott, erőtlen és inga-
tag alapokon már-már roskadozni készül. Erre késztet 
a nemzeti szempont is, hiszen fajunk jövője függ attól, 
hogy sikerül-e a mult tanulságain okulva a hit és ön-
bizalom, a fenköltség és szabadságszeretet, az önzetlen-
ség és becsületesség eszméit megerősítenünk, sőt tovább 
és tovább kiterjesztenünk a nemzet minden rétegébe. 
Végül ezt parancsolja a legnagyobb mértékben az egyes 
emberek érdeke, mert korunk megrontó áramlatai vég-
veszedelemmel fenyegetik és lerombolni készülnek a 
legszebb emberi erényeket, a tekintély tiszteletét, a 
háládatosságot, az áldozatkészséget, a tulajdon elisme-
rését, az emberi magasztos hivatásban való hitet és a 
léleknek sok más díszét, a melyeknek megszűntével az 
Isten képére teremtett ember csak a könyvekben és 
emlékezetben fog élni. 

Dr. Kovács Géza. 

T Á R C Z A . 

Szőnyi Virágh Mihály dunamelléki super-
intendens levelei. 

I. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 
Tekintetes Ur! 

Bizodalmas Nagy érdemű Jó Uram! 

Meg gondolván sok foglalatosságim között is az 
Urnák hozzám, 's hozzánk való tapasztalt kegyes buzgó 
indúlattyát, szíves szeretetem szerint ezen levelemnek 

Írására magamat meghatározám (míg személy szerént 
való udvarlásomat tellyesíthetném) mellyben hogy némelly 
következendő dolgokat jelenesek kötelességemnek esmér-
tem. 1. Kecskeméthen 10. Maji lett consessusocskában 
határoztatott vala, újj Generális Scribának votumok 
szerint constitutiója 's azon hivatalnak restauratiója N. 
Kőrösön 27. Junij az Vásári alkalmatosságkor lenne, de 
némelly V. Tractusok t. i. az Vértes allyai, és az Alsó 
Baranyai, az Currensben fel tett terminusra szabatos 
votumaikat el nem hozván az Generális Scribának 
tétettetése az Lőrincz napján Kecskeméten lejendő 
vásárra differáltatott. 2. Dolyánban, Tekéntetes Nagy-
Réti Darvas Jósef Urnák, Vicze Ispán Uramnak nomine 
communi irott levelemre illy kegyelmes 's örvendetes 
választ vettem, mellyben fellyebb emiitett Nagy érdemű 
Urat, V. Superintendentiánkban Curátori hivatalnak köve-
tésére magát kegyesen ajánlani láttam, mellyért az Ur 
Curátor Uram legyen örökké való áldásban. 3. Vettem 
Bécsbűi N : Dömjény Gergely Uram levelét 15. Junij 
Anni currentis. Mellyben Angáriájának kérése; ujj super-
intendensnek meg lett repraesentatiójának jelentése után 
í r ja : „Kérem azon is Tiszteletes Uramat, hogy nekem 
data occasione minden Ecclesiákat ; az hol actuale 
exercitiumunk vagyon, a maga superintendentiájában meg 
irni méltóztassék, lévén nékem erre szükségem. 4. Felső 
Baranyai V^ Tractusnak Seniora Siklósrul í r ja: Excellen-
tissimus Dnus Georgius Climo Episcopus Quinque 
Ecclesiensis in Mense Majo Ecclesias nostras tenore 
horum punctorum* visitavit (ut sejuncta indicat charta 
videre). 5. Az Hejdelbergai Catechesis mellett levő Apolo-
getica irása az Urnák, nem különben az Felséges Regium 
L. Consiliumnak ez iránt való parancsolattya írásban, az 
Urnák assistentiája által kezemhez ha jöhetne ezen 
vagy más postán, igen kedvessen venném, és le irván 
az originálist visszaküldeném, egész köszönettel, mellye-
ket midőn alázatosan az Urnák submittalnék, ezekre 
kedvem szerint való választ várnék, az T. Urat nagy 
Kegyességű Uri Házával edgyben Istenem kegyelmes 
gondviselésében ajánlanám, és magamat egész szeretettel 
az Urnák szolgálattyára le kötném, vagyok Kún Sz. 
Miklóson 2. Julij 1757. 

Tekéntetes Praetitulált Uramnak 

igaz köteles szolgája 
Virágh Mihály 

superintendens m. k. 

P. S. Kérem szeretettel az Urat ezen Dolyánban 
szólló levelemet inviálni (a mint engemet az Úr T : Darvas 
Jósef Uram assecuralt) méltóztassék. 

Borítékczím : Spectabili ac Generoso Domino Gedeoni Rádai 

de eadem, certorum Inclytorum Cottuum tabulae Judiciariae 

Assessori dignissimo etc. Domino mihi ac Benevoló sinceri' aes-

timatissimo — Péczelini. 

* E pontokat lásd jelen munka 16. oldalán fordításban. 



II. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz * 

Tekintetes Ur! 
Bizodalmas Nagy Érdemű Fautor Uram! 

Midőn 24. Xbr. 1758. Tekintetes Darvas Josef 
Urnák, Nagy érdemű Fő Curátor Uramnak levelét 
venném; abban megíratott bizonyos dolgok között igy 
informáltattam; hogy az Filialis Ecclésiáink dolgában: 
nem külömben asszú szőlő borokk; mint honorariumokk 
vételekben s' fel szállíttatásokban lett költekezésben az 
repartitio szerént reánk esett 233 „— két száz harmincz-
három Rhén. forintokat kiszámlálván, az Úrhoz Kgldhez 
küldeném, mely informatiónak engedelmeskedvén, az em-
lített summát márjás és peták pénzekből elkészítettem, 
és imé az Urnák Kgldk küldöttem, hogy hűséges kezek 
által az Úr Dolyanban T : N. Vzlő Darvas Jósef Urk 
kezében adatni fogja. Melyre én is mély alázatossággal 
kérem az Urat, hogy ebben nékem assistálni, és a' dolgot 
czéllyára bocsáttani méltóztassék lészen ezen dolog Isten 
dicsősségére, és az Urnák Kgldnek Isten s' emberek 
előtt való kedvességére. 

Igen szeretném, ha az szekszárdi árva Reform. 
Ecclesiának az Úr előtt is repraesentáltatott sorsárul 
valamiben informáltathatnám. Reliquum : Midőn az Tekén-
tetes Urat kegyességgel tündöklő Uri Famíliájával edgyütt, 
ez ujj esztendőben az Isteni kegyelem által való meg ujji-
tásra az én Istenemnek ajánlanám, magamat ismét az 
Urnák szives szeretetében lekötném, vagyok 

Kún Sz. Miklóson 18. Januarii 1759. 
Tekéntetes N:Vzlő Urk 

Kgldnek 
igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. superintendens m. k. 
Közli: Molnár János, 

erzsébet fa lva i ref. lelkész. 

B E L F Ö L D . 

Naplójegyzetek. 
— Emlékezés a M. P . I. T. ha jdúböszörményi vándorgyűlésére . — 

III. 

A templomi ünnepély végeztével a vármegye ünnepe 
következett, a városháza nagytermében tartott vármegyei 
díszgyüléssel. A nap égetően sütött s az ezernyi nép 
várván-várta már, hogy ő is lásson és halljon valamit. 
Mintegy félóra múlva felvonultak végre a hivatalosak a 
szobor előtti emelvényre. A közönség egyik, kiválasztott 
része az, elzárt térségen belől elhelyezett padsorokban, 

* Boríték, s így czímezés, nincs. Abból a körülményből ki-
indulva, hogy Virághnak Darvashoz szóló leveleit mindenkor R á d a y 
inviálta, a levelet Rádayhoz in tézet tnek kell t ek in tenünk . M. J. 

a másik, nagyobb része a korlátokon kivül állva, bizonyos 
izgalommal leste, hogy mi fog történni. 

A vármegye főispánja, Veszprémy Zoltán szólt elő-
ször, üdvözölvén e nagy nemzeti ünnepen egybesereglett 
közönséget. Erre három hajdúváros egyesült dalárdáinak 
magasan szárnyaló dala hangzik fel. Utána Balthazár 
Dezső esperes, kinek az ünnepségek rendezésében kiváló 
része volt, állott fel teljes papi díszben s tartotta meg 
ünnepi beszédét. A kissé távolabb állók nem sokat 
értettek a szép, magvas beszédből: csak azt látták, 
hogy egyszer csak lehull a lepel a szoborról s a Holló 
Barnabás művészi ihletének gyönyörű alkotása ott ragyog 
a forró nap verőfényében . . . Ezer meg ezer ajkról har-
sant fel az éljen s az egyhangú dicséret: igazán szép 
szobor! Az emelkedett hangulatot csak még jobban 
fokozza Benedek Jánosnak, az ismert jeles írónak s a 
böszörményiek országgyűlési képviselőjének, messzire 
hallható s roppant lelkes hangon előadott gyönyörű 
ódája, melynek csaknem minden versszakánál meg-meg-
újult a sokaság riadó éljenzése. 

Kovácsy Gyula alispán és Somossy Béla polgár-
mester tetszéssel fogadott beszédeik után az egyesült 
dalárdák a nemzeti imát intonálták s valóban megható 
volt, midőn födetlen fővel ezer és ezer ajk énekelte a 
dalosokkal együtt: Isten áldd meg a magyar t ! . . . Nem 
kevésbbé érdekes volt a temérdek koszorú elhelyezése 
a szobor talapzatára. Első sorban Justh Gyula tette le 
a nemzet nevében a képviselőház, utána Darányi Ignácz 
miniszter a magyar királyi kormány koszorúját. Mind-
ketten, valamint az utánok következők is, pár tartalmas 
szóból álló beszédet mondottak, mit a közönség egyen-
kint megéljenzett s úgy tették le koszorújokat. Ilyenfor-
mán ez az aktus meglehetős hosszasan tartott, mert — 
dicsérettel legyen mondva — az országnak igen sok 
törvényhatósága, a protestáns egyházaknak csaknem 
mindenik főiskolája és számos kulturális s társadalm 
egyesület rótta le ilyen módon a nagy szabadsághős 
emléke iránti hódolatát. 

Minden zavaró inczidens nélkül, emelkedett han-
gulatban, szépen, méltóságteljesen folyt le ez a nagy 
nemzeti ünnep, a mely után, ősi magyar szokás szerint 
természetesen elmaradhatatlan volt a magnum áldomás. 
A vasútállomás melletti népkertben a nép ezrei számára 
főztek, a városháza udvarán felállított sátorban pedig a 
fővárosi vendégeket és vidéki küldöttségeket, valamint 
az irodalmi társaság és az értekezlet tagjait látta vendé-
geiül Hajdúböszörmény város áldozatkészsége. De sajnos, 
mind a nép mulatságát, mind az urak bankettjét hirtelen 
kerekedett eső, mely lassanként valóságos felhőszakadássá 
vált, zavarta meg s mosta el a szó szoros értelmében. 
A sátor fedele nem nyújthatott kellő biztosságot a bankette-
zőknek, kik eleinte kifeszített esernyőik alatt próbálták 
megvédeni drága díszruhájokat, no meg menteni a dús-
nak ígérkező ebéd ételfogásaiból is azt, a mit lehetett. 
Ám az egyre nagyobb erővel meg-megzúduló záporeső 
felülről is, alulról is elárasztván minden talpalatnyi helyet, 



a legkitartóbbakat is kiszorította végre s (szégyen a 
futás, de hasznos !) egy szálig mindenki futva menekült 
a városháza emeleti helyiségeibe, a hol aztán a szét-
ugrasztott bankett — teljes jóllakás, és a mi hihetetlen, 
áldomásivás nélkül — bizony tragikomikus véget ért. 

A városháza ablakaiból kitekintve, megdöbbenve 
láttuk, hogy ez a dolog igen könnyen tragikus fordulatot 
is vehetett volna a város lakosságára nézve, a mennyi-
ben az ég csatornái rövid idő alatt valóságos özönvizet 
bocsátottak alá a földre, s az előbbi ünnepség szín-
helyén, a Bocskay- téren, valamint a város utczáin, 
magasra dagadt piszkos hullámok hömpölyögtek keresztül-
kasul, veszélyeztetve ember és állat életét. Mindenkinek 
ajkán természetesen a sajnálkozás szava hangzott, hogy 
a szépen kezdődött napot így megzavarta a haragos 
Jupiter pluvius. Viszont mindenki örült, hogy a szobor-
leleplezés ünnepsége pedig minden baj nélkül s oly 
nagyszerűen folyt le. 

A kellemetlen időjárásnak egy haszna legalább 
mégis volt, az tudniillik, hogy a belmisszió-egyesületnek 
délután 4 órára hirdetett összejövetele és közgyűlése 
annál látogatottabb volt. A városháza emeleti helyiségeibe 
rekedt közönség jórésze u. i. hallván a belmisszionáriu-
soknak a nagyteremből kihangzó kenetes éneklését, 
nolle-velle ugyancsak bevonult a gyűlésterembe, s bizo-
nyára nem bánta meg. Nem is volt ily népes értekezlete, 
fennállása óta, még egyszer se a magyar protestáns bei-
missziói egyesületnek. Sokan, a kik többé-kevésbbé indo-
kolatlan előítélettel viseltettek ez egyesület czéljai, esz-
közei iránt, most meggyőződhettek róla, hogy ily építő 
s tanulságos összejövetelekre a nagyközönségnek is, a 
pásztorkodó papságnak is egyaránt nagy szüksége van. 

Kár, hogy az egyesület nagyérdemű elnökét, Szilassy 
Aladárt betegeskedése visszatartotta attól, hogy e gyűlésre 
eljöjjön s annak tanácskozásait bevezesse és vezesse. 
Hiszem, lélekből jövő s belmissziói munkásságra buzdító 
szavait örömmel hallották s talán megszívlelték volna 
azok is, kik most még idegenkednek ez egyesülettől. 
De hiszen dr. Szabó Aladár barátunk, ki elnökünket 
helyettesítette, az ő Istenáldotta tehetségével s törhetlen 
hittel párosult, majdnem rajongó lelkesedésével bizonyára 
ép oly ellenállhatatlan hatással volt sokakra s meggyőző, 
lelkes szavai sokak elméjében oszlathatták el a homályt 
és kétséget s nem egy szívet gyújthattak lángra s buz-
góbb tevékenységre. Ugyanezt mondhatom egy másik, 
Isten kegyelméből való paptársunk, a rendkívül ékesszavú 
Gergely Antal hatalmas buzdító beszédéről is, melyet 
még nekünk, hivatott szónokoknak is, lehetetlen volt 
elragadtatás nélkül hallgatni végig. 

Elénk s maradandó benyomást tett ránk Takaró 
Géza rákospalotai segédlelkésznek, valamint Kónya Gábor-
nak, a magyar evangeliomi ifjúsági egyesületek utazó 
titkárának jól sikerült előadása, illetve beszéde is. Amaz 
„Egy protestáns világgyíílés Rómában" czímmel érdeke-
sen ismertette az ókori s a mai ftómát s a protestantiz-
musnak újabban való térfoglalását; emez az ifjúsági 

egyesületek nagyfontosságára utalt s készséggel ajánlotta 
fel támogatását ily egyesületek alakítása munkájánál az 
azt igénybe venni kivánó lelkésztestvéreknek. Tóth József 
kőrösladányi lelkész, úgy látszik, saját maga törte úton 
halad a belmisszió munkájában. Nagyon helyesen van ; 
csak fogjunk egyszer már mindannyian hozzá a bel-
terjesebb pasztorális munkához: lassankint majd eltalál-
juk a viszonyokhoz képest leghelyesebb utat és módot 
a belmisszió terén is. 

Az ünnepségek harmadik napjára maradt az iro-
dalmi társaság és a tiszántúli egyházkerületi értekezlet. 
közös díszgyülése, mely június 3-án délelőtt 9 órakor 
kezdődött a reformátusok másik, Kossuth-téri templomá-
ban. Verőfényes napunk volt ismét, de az érdeklődés 
már korántsem hasonlítható a tegnapihoz, bár azért a 
szép nagy templom eléggé megtelt a két egyesület tag-
jaival s egyéb hallgatósággal. A templom (melynek lel-
késze Balthazár, a másik templomé Szolnoky Gerzson) 
nagyméretű s bár a kálvinista puritánság bélyegét termé-
szetesen nem nélkülözi, igen kedves benyomást tesz a 
szemlélőre. Szinte vártuk, hogy felbúg az orgona hangja 
s elzenghetjük itt is: Ez új reggel arra serkent . . . 
E helyett Zsilinszky Mihály elnökünk pár szava nyitotta 
meg a díszgyűlést, felhíván Balogh Ferenczet, a debre-
czeni theol. akadémia tudós tanárát, előadásának meg-
tartására. 

Balogh Ferenczet már hallottuk egyszer a debre-
czeni vándorgyűlés alkalmával s még most is lelkünkben 
cseng bensőséges, hévteljes beszéde. Nagy érdeklődéssel 
kisértlik ez alkalommal is minden szavát, midőn szokott 
lelkesedésével és kiváló szakavatott sággal szólott a mult 
idők egyik legnagyobb fiáról, Bocskay Istvánról, mint 
hitünk hőséről. Kár, hogy bár kész volt benne a lélek 
és elragadó, de teste, de hangja erőtelen és gyenge 
vala a tágas templomhoz mérten. Jegyzetek nélkül, 
szabadon adott elő, nagy gyakorlottságra vallott folyé-
konysággal, egy teljes órán keresztül, a figyelmet mind-
végig lekötve s lélekből jövő szavaival a hallgatók lelkébe 
hatolva. Utána dr. Körössy Kálmán debreczeni ügyvéd 
állott fel és szintén szabad előadásban, de már sokkal 
csengőbb és messzire hallható hangon szólt Bocskayról, 
mint nemzetünk hőséről. Eleven temperamentnmú, gyakor-
lott szónok, kit részemről most hallottam először, de 
mindnyájunk rokonszenvére s elismerésére tette magát 
méltóvá lendületes költői, szépségekben és történeti ada-
tokban gazdag előadásával. Mindkettőjök beszédét meg-
olvashatni a Protestáns Szemlének már megjelent 6-ik 
füzetében s hiszem, sokan fogják figyelmökre méltatni! 
Csakhogy persze, a nyomtatott betű sohasem ér fel az 
élőszó közvetlen hatásával. Azért volna kívánatos, mennél 
nagyobb számban látogatni az irodalmi társaságnak ezen 
eszméitető, buzdító felolvasásokkal összekötött üléseit. 

Még egy nagy lelki élvezet várt ránk: Kozma Andor, 
a Kisfaludy-társaság titkára s mindnyájunk által elő-
nyösen ismert és kedvelt kálvinista költő adta elő magas 
szárnyalású ódáját Bocskay Istvánról. A ki őt hódmező-



vásárhelyi vándorgyűlésünkön egyszer már hallotta, az 
el nem felejti „Krisztus mindenütt" czímű gyönyörű 
költeményét, sem annak kiváló jelességű szerzőjét. Erde-
meit a Bocskay-ódával is csak tetézte s teljes mérték-
ben megérdemelte a közönség meleg ováczióját. Azután 
gróf Dégenfeld József, mint az egyházkerületi értekezlet 
világi elnöke, szólt még pár szót s ezzel a Bocskay-
ünnepségek utolsó mozzanata is véget ért. De nem távoz-
hattunk addig az Isten házából, míg programmon kívül 
bár, de mindnyájunk magasra hangolódott érzületének 
önkéntelenül engedve & helyünkről felállva, el nem éne-
keltük : Hazádnak rendületlenül légy híve óh magyar! . . . 

. . . S most búcáúzzunk mi is a derék, vendég-
szerető, lelkes hajdúböszörményi lakosságtól, melynek 
körében pár felejthetetlen emlékű, kedves napot töltöttünk. 
Köszönjük neki, hogy alkalmat adott nekünk is leróni 
kegyeletes hálánk adóját ama nagy férfiú emléke iránt, 
kinek első sorban ő s általában a hajdúság, de azután 
az egész magyar protestáns világ annyit köszönhet. 
Hálásan köszönjük a derék polgárságnak, hogy vendég-
szerető hajlékába fogadott, a városnak és a református 
egyháznak, hogy mind első, mind második napon gazdag-
lakomát szerzett számunkra . . . Hajdúböszörmény az 
Alföld egyik tekintélyes, mintegy 25 ezer lelket számláló 
városa. A kevés számú római és görög katholikusokon 
kivül jobbára kálvinistaság lakja, mely hosszú időn 
keresztül hitéhez, hazájához hű vala. De most mintha a 
szektáskodás és a túlzó szocziálizmus veszedelme fenye-
getné. Vajha szívére venné azért azokat a költői szép 
ós igaz szavakat, miket a díszgyűlés egyik előadója 
(dr. Kőrössy Kálmán) intézett vala hozzá : „Nagy Bocskay 
István emléke iránt első sorban ti tartoztok hálával, 
hajdú hősök ivadékai! Mikor Isten szabad ege alatt, 
pompázó napfényben, pacsirta szavát hallgatva művelitek 
a világ legáldottabb rónaságát: gondoljatok e tartozás-
tokra ; el ne feledjétek, hogy áldott határaitokat és a mi 
ennél is becsesebb, hazátok és lelkiismeretetek: szabad-
ságát nagy Bocskay Istvántól kaptátok. Legyetek mindig 
oly hívek s oly méltók emlékezetéhez, mint az ő alatta 
és ő utána lefolyt szabadságharczokban voltatok!" 

Lévay Lajos. 

K Ü L F Ö L D . 

K ü l f ö l d i szemle. 
Egy impozáns német evang. Otthon létesül Palesz-

tinában, az olajfák hegyén. Húsvét ünnepén rakták le 
az épület alapkövét s 1910 húsvét ünnepén fogják fel-
avatni és nagyszerű rendeltetésének átadni. Ismeretes, 
hogy az európaiak bevándorlása Jaffába, Bethlehembe, 
Jeruzsálembe s a szent föld egyéb helyeire a XlX-ik 
század II. feleben kezdődik. Az oroszok, francziák és 
angolok után, kiknek ott nagy földbirtokaik vannak (az 

f angoloknak Beirutban főiskolájuk!), jöttek a németek, 

eleintén a katholikusok, majd a protestánsok, s a német 
császári párnak 1898-ban a jeruzsálemi evang. templom 
felavatásakor tett szentföldi zarándoklása csak erősítette 
a németek poziczióját és szaporította az alapítványokat, 
így p. o. a Dormitió nevű kolostor és a Damaszkus 
kapuja előtt levő hospitium befejezésükhöz közel állanak 
és Jeruzsálem legszebb műépítményeihez tartoznak. Mind-
ezeket még felülmúlja felséges fekvésénél fogva az 
Auguszta-Viktória császárné alapítványaként az új Otthon, 
a melyet legújabban a berlini evang. templomépítő s a 
német jeruzsálemi egyesület is hathatósan támogat. Mint 
olvasom, a Gause és Leibnitz berlini műépítészek terve 
szerint készülő Otthon hatalmas német tornya a keleti 
jordán földről jövő zarándokoknak majd 100 km.-nyire 
fogja jelezni az utat Jeiuzsálem felé. A zarándokok be-
fogadása és ellátása mellett a szíriai és palesztinai német 
evangélikusoknak főleg nagyobb ünnepi alkalmakkor 
valódi központi találkozóhelye leend az új Otthon. Lesz 
50—60 ágya, megfelelő fürdőszobákkal s olvasó- s étkező-
termekkel. Különösen szép hely jutott a templomnak. 
Az Otthon területe a 70 holdat haladja meg. A templom 
egyik legmagasabb kupolája 810 méternyire emelkedik 
ki a holt tenger fölött. A torony, mely egyszersmind 
kilátó-pontul is fog szolgálni, 60 méter magas lesz. 
Az óriási épület összes költségei 2.455,000 márkára 
rúgnak, erre fedezetül gyűjtöttek 1.355,000 márkát, úgy 
hogy a költségek fedezéséhez még 1.100,000 márkára 
van szükség. Örömmel jelezzük e dolgokat s német ev. 
testvéreinknek a szent földön való mozgolódását. Az evan-
géliom hódító erejét látjuk benne. Mi pedig itt a magyar 
hazában még a mi Sionunk megépítésében és megvédé-
sében is gyengék és erőtelenek vagyunk akkor, a midőn 
Róma és az ő pártja már „eredményekről" beszámol az 
országgyűlésen. Ideje volna immár, hogy fölébrednénk! 

* * 
* 

Bajorországban, a német ultramontánizmus klasszi-
kus földjén erős és sikeres létküzdelmet vív a maroknyi 
protestantizmus. Anyagi és szellemi fegyverekkel egyaránt 
küzd drága Sionja érdekében a hatalmas Róma és annak 
szolgálatkész fekete serege ellen. Ilyen hatalmas fegy-
vere a hódító „Evang. Szövetség" mellett az „általános 
prot. lelkészsegítő pénztár", a mely nemrég 2.551,854 
márka bevétellel zárta le számadásait. Államsegélye meg-
haladja az 1.231,438 márkát. A lelkészek évi tagsági 
díjai igen tetemesek. E nagy bevételből dékáni tisztelet-
díjakra fordított 34,405, a lelkészi javadalmazások ki-
egészítésére 1.169,520, segédlelkészek javadalmazására 
27,680, s rendkívüli lelkészi segélyezésekre 28,459 márkát. 
A diasporára szóló kollekta alaptőkéje 110,985, s a 
segédlelkészek alapjáé 30 ezer márka. Ezek valóban 
tekintélyes összegek, a melyek mellett elnémul a mi lel-
készi kongruánk ebben a drága hazában. 

* * 
* 

A theol. studium gyökeres reformálására törek-
szenek Oroszországban. Glubokovszki szentpétervári theol. 



tanár a lelkészi akadémiák számára a következő javaslato-
kat terjesztette elő : Mindenekelőtt a theol. akadémiai 
oktatásnak egységes és szerves átalakítását czélozza. 
A theol. studium központi helye legyen a biblia alap-
vető tanulmányozása, a bibliai történet és a theologia. 
„Akadémiáink — úgymond — elvesztették a bibliai 
szellemet s oly merev dogmatikus doktrinarizmusnak 
szövevényes hálójába kerültek, a melyek mellett a bibliai 
szöveg inkább a külső tekintélynek és illusztrácziónak, 
mintsem az építő egységes bibliai keresztyénségnek 
jellegével bír s igen gyakran kétes értékű thesiseknek 
megállapítására szolgál." Találóbban alig is lehet jelle-
mezni a keleti egyházat, mint a tan s a liturgia merev 
orthodox egyházát. A bibliai exegezis gondosabb műve-
lését ajánlja s határozottan elveti a Jézus életét, mint 
külön önálló theol. tudományágat. A Jézus élete csak 
bizonyos határozott korlátok között mozoghat. Az írás 
alapvető tanulmányozásával szorosan függ össze a pat-
ristika, mint az egyházi tanfejlődés története. Majd han-
goztatja az egyháztörténeti studium, főleg az orosz és 
keleti egyházak történeteinek komoly művelését s az 
egyházjog, liturgiái emlékek s a gyakorlati theologia 
feladatainak tanulmányozását. Végül a bölcselet mellett 
ajánlja még a történetet és philologiát, míg ellenben a 
mathematikát és természettudományokat kizárólag az egye-
temeknek engedi át. Határozottan követel még pedagógiai 
intézetet is a papi akadémiák számára. íme a prot. 
theol. tudomány hódítása a keleti orthodoxia papi inté-
zeteiben, a mely elől még Róma sem vonhatja ki magát. 
Hisz nem kisebb ember, mint Döllinger mondotta, hogy 
a biblia mai alapos ismeretét a prot. írásmagyarázati 
theologiának köszönhetjük. 

* * 
* 

A kivándorlás ügyével Németországban is komolyan 
foglalkozik a statisztika. Az elmúlt évről szóló adatok 
megdöbbentő számokat mutatnak. Azt olvassuk, hogy 
Bréma felől a kivándorlás nagycjb volt, mint az elóző 
években. Az 1906. évben 208,343 egyén vándorolt ki, 
köztük 16,653 német. A külföldi kivándoroltak között 
legerősebb számmal a szláv elem szerepel. A németek 
közül 16,052 Észak-Amerikába s 256 Argentínába ván-
dorolt ki. Az 1905. évvel szemben 265 az emelkedés a 
németeknél. Hamburgon át 143,121 egyén vándorolt ki, 
az előző évben 119,899. Sokan a németek közül a 
német gyarmatokba: Afrikába és másfelé mentek. A ki-
vándorlás ügye még soká fogja foglalkoztatni a politikai 
és a tudományos köröket. Nálunk olyan eminens veszéllyé 
nőtte ki magát, mely válsággal fenyegeti hazánk gaz-
dasági életét. Itt szép szerepe van egyházunk belmissziói 
munkásságának is. 

* * 
* 

Egy amerikai missziói évkönyv megbízható statisz-
tikai adatai szerint a vallásfelekezetek következőleg osz-
lanak meg az egész föld kerekségén: Az egész föld 
lakosságának száma 1.563.446,000 ember, mely létszám-

ból 588.862,000 a keresztyén és pedig 166.066,500 prot., 
272.638,500 római kath., 120.157,000 görög kath. (ide 
értve a régi keleti egyházak híveit is), 11.222,000 izr., 
216.630,000 mohammedánus, 137.935,000 buddhista, 
209.659,000 hindu, 231816,000 konfucziánus és taoista, 
24.900.000 shintoista, 157.069,500 animista, fetisimádó 
s más efféle, s 15.352,500 egyéö hivők. E statisztikából 
is kitűnik, hogy ma már a keresztyénség a legnagyobb 
vallás a föld kerekségén. Im az evangéliom hódító útja 
a népek és nemzetek között! 

* * 
* 

A szász királyságban a hivatalos egyházi statisztikai 
évkönyv 20. kiadásának adatai szerint van 1058 evang. 
lelkészi állomás 4.241,388 hivő lélekkel. Ide tartozik 
1032 főtemplom, 74 kápolna, 167 imaház s 166 temetői 
kápolna. A kisebb melléktemplomok nincsenek ide szá-
mítva. A statisztikai évkönyv adatainak lezárásakor 1496 
lelkész áll a szászországi evang. tartományegyház szol-
gálatában, köztük 77 segédlelkész vagy vikárius, 57 
egyesületi vagy intézeti s 8 katonai lelkész. A lelkészi 
állások közül 612 királyi s 865 magánkegyúri jellegű. 
Mas német evang. tartományegyházban alkalmazva van 
11 szász papjelölt, míg ketten Chilébe vannak kirendelve. 
A nyugdíjazott lelkészek száma 212. A szász királyság-
nak tudvalevőleg a lengyel kir. korona miatt kitért kath. 
uralkodó háza van. A közoktatásügyi miniszter azonban 
több minisztertársával egyetemben evang. vallású, ki 
hivatalba lépésekor az ágostai hitvallásra esküszik. Az ev. 
papi státus élén áll Pank Oszkár, a magyarok nagy 
barátja, többünknek kedves személyes ismerőse s a 
Gusztáv Adolf-egylet ez idei érdemes elnöke, kinek 
hasonnevű fia, jelenleg lipcsei ev. lelkész, Pokoly József 
kolozsvári theol. tanárral együtt évekkel azelőtt nevelő 
volt Tisza Kálmánék házában Budapesten. 

Révfülöp, a Balaton mellett. 

Dr. Szlávik Mátyás, 
eper jes i ev. theol. akad. dékántanár . 

R É G I S É G . 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

A válasz csak szóval leve reá, hogy ha így vagyon 
az dolog, jól vagyon, de ha úgy nincsen, amint már 
ki vagyon adva, úgy kell meglenni az dolognak, mely 
felől inquiráltatni fogok ós az állapotot az Prefectusra 
bízom. Az Prefectus pedig megértvén ezt és rajtam is 
szánakozván, ki sokat szolgáltam neki, így szóllott, ha 
én reám bizza ő Excellentiája, jó emberre bizza, kegyel-
med pedig írjon maga személyében ily Instantiát az ón 
informatiom szerént, melyet én fel menvén Kalocsára, 



az jövő Csötörtökön megláthassak idest 174 Juny és 
helyben hagyván, adgya fel kend az Érseknek. Elkészít-
vén azért az Instantiát ez mod szerint, néki bémutattam 
és némely kedve ellen való observatiókat belőle kihány-
ván az utólyábul, ekképen állót meg benne: 

Méltóságos Uram nekem mindenek felett való 
Kegyes Uram, Pátronus Uram! 

Minden igasságom nékem Excellentiád vele szüle-
tett kegyelmessége honnét bátorkodom én is mélységes 
alázatosságal Jó Kegyelmes Uramhoz ezen In s tantiám mai 
ragaszkodnom, a méltatlan informatio ellen magamat 
mentenem. Miként és hogy hogy esset légyen nékem 
akaratom ellen Sz. Benedekre való vitettetésem, ugy 
vélem már instantiában Excellentiádnak bé vagyon adva. 
Tagadom az bal informatiót, mellyel Kegyes Uram 
Excellentiád terheltetett. De ezen kivül talán lehet még 
Méltóságos Uramnak irántam való kedvetlen observatioja, 
hogy én a Templomba menyek, az néppel imádkozzam, 
az sz. írást olvassam előttök. Ez ugyan magam is tudom 
nem Nótárius Tiszti, sem Mesteré, hanem Levitáé, mely 
fél papság, ha azért Jó Kegyelmes Uram tolleralni nem 
akarja Jobbágyinak kedvekért, hogy én az előbbi mód 
szerént cselekedgyem közöttök, nem járhatok akaratya 
ellen, csak hogy arra kérem Excellentiádat, hogy ez 
mostani változásomra alkalmatlan időben szenvedgyen 
el helyemben és Notáriusi magános hivatalomban az 
jövő Sz. György napig, vagy tovább is, mig Excellentiád 
kegyes akaratya tartya. Mely kegyes Atyai grátiáját 
midőn továb is nagy óhajtva várnám, maradok 

Jó Kegyelmes Urunk Excellentiádnak 

alázatos mindenkor 
szegény szolgája 

Sallaj Beniámin. 

Melyre ezt adá ki Prefectussa által: ez idén meg 
maradhatok Notáriusi magános hivatalomban, de az 
többirül tellyességel le tégyek, Templomban bé ne menyek, 
ott az nép előt ne könyörögjek és semmi féle tanítást 
ne tégyek, külömben mindgyárt az falubul kiküldetem 
és helyemben Pápista Nótárius illocáltatik, légyenek vesz-
teglésben, mig nem ő Excellentiája kegyelmessége szerént 
vagy csak rész szerént is engedelmeskedni fogna Isteni 
Tiszteletetekk megengedésében. Most is ugyan szabad 
háznál könyörgést tenni és harangoztatni, de az Tem-
plomban telyességel nem. De az Birák magános háznál 
könyörgést tétetni nem javaslották az Templomon kivül, 
hogy ne láttassanak magok lemondani róla, hanem vár-
ják az Innék szabadítását. Jövel Szabaditóm Ur Isten 
ne késsél. Ammen. 

Az Érsek ez idő folyásában felmenvén Pestre, a 
Birák ugy gondolkodtanak, talán jó volna fel menni 
utánna Instantjával, ott nem lenne anyi informatora, 
mint ide alá, ha valami engedelemmel lenne, megirattatot 
azért az Instantia eképen: 

Méltóságos Érsekünk, Kegyelmes Urunk! 

Ez előt Hajósson bé adott könyörgő Instantiánkra 
szóval kegyeimessen resolválni kivánt vala Jó Kegyel-
mes Urunk hogy Levitánk s Nótáriusunk dolgát Sz. 
Benedekre, az ott lakó Helvetiai hitet tartóknak tanács 
adásokra ment volna é által vagy nem : inquirálni méltóz-
tatik, ha hogy az ugy nem lészen, jól vagyon, ha pedig 
ugy nem lészen ki kelletik közziilünk néki menni, melly-
ről való dolgát Jó Kegyelmes Uram bizná Prefectus 
Uramra és tellyes resolutiot adni méltóztatna. Mellynek 
alkalmatosságával midőn Jobbágyihoz való szokot kegyel-
mességét várnánk, az Ur Prefectus Uram Excellentiád 
neve alatt a mult őszei Instantiánkra tett kegyes indor-
sátiója ellen, minden Mesterünkre való Inquisitio nélkül 
Prédikátorunknak nem lételitül 42 esztendőktül fogvást, 
sok Érsekek uralkodasoktul fogva usuált oratoriumunktul 
eltilta, holott, ha igaz volna is fen nevezett Mesterünk 
dolga, mi annak büntetését nem hordozhatnánk, mivel 
a fiu nem viselheti az ő Atyának álnokságát. Mivel 
azért Jó kegyelmes Urunkban vagyon első bizodalmunk, 
ugy alázatossággal kérjük Excellentiádat, hogy kegyes 
Predecessorinak módgyok szerént Jobbágyihoz való szokot 
könyörületességét megtartván, had élyünk békességgel a 
mi földünkön, hogy Excellentiád hitünkben sem maga 
nem háborgat, sem másoknak nem enged, ezen tett 
igéretire való megemlékezésivel méltóztasson kegyessen 
resolválni, és Atyai engedelemmel hozzánk lenni, Mellyet 
látván mi, is nagy hűségei és örvendezéssel, sok Isteni 
áldásoknak mondásával készek leszünk Excellentiádnak 
szolgálni, maradván 

Jó Kegyelmes Urunknak 

Excellentiádnak 
hűséges szolgái és 

örökös jobbágyi 
Uszódi Lakosok. 

Mit felel erre is az Érsek ? ezt, hogy miért jöttök 
ide is utánnam, az lész belőle, hogy egyszer megcsapatlak 
benneteket. Az Prefectusnak megírtam már mit cseleked-
gyen, mennyetek haza ! Még az Instantiánkat sem akarta 
elvenni, rivogatóssan, nagy haraggal szóllot az követeink-
nek. Az Prefectus pedig ide alá 50 pálczát igére azoknak, 
kik ezután hozzája felmennének, vagy utána utyában 
járnának. Ezek igy lévén magam a Prefectushoz bémen-
vén instáltam, hogy könyörüljön rajtunk és fáradságáért 
száz forintokat fogunk adni, ha elnyoinattatot sorsunkat 
kidolgozza, fogadta, de még ecldig semmi lett belőle; 
a sok várakozást elunván és Pesten az Nemes Vár-
megyének párticularis Gyűléssé esvén, 3 0 = napján Sz. 
Jakab Havának, az hova az Foktőiek is felmenvén, 
tanácsiák, hogy mi is Instantiát készítvén mennénk fel 
és adnánk be panaszunkat a Vármegyére; melyhez 
képest oda is ilyen Instantiát iráuk, felküldvén két 
követeinktől Ao 1762: 



Tekintetes Nemes vármegye ! nekünk 
érdemünk felet való kegyes Uraink, 

Pátrónusink és Gyámolink ! 

Mélységes alázatosságal kezeiket és lábaikat csókol-
gató, felbuzdult Fiúi indulatbul kivántuk Nagyságotoknak 
Kegyelmeteknek mint könyörülő Atyáknak vélek szüle-
tett irgalmas voltoknak meggondolásátul viseltetvén elmé-
jekre tennünk, hogy t. i. régi pogány háború miat 
(melynek jelei a puszta Sz. Egyházak) a messzebb való 
külső Helységekbül, lakta földükbűi ezen Uszódi hely-
ségben (ki még akkor lakás nélkül volt) az erdőre Duna 
mellé oltalomnak okáeii szaladott Helvetiai hitet bévett 
eleinknek csak az egy hit és vallásért, ez árvizes és 
akkori időben ellenségtül félelmes földén sokat szenve-
dett Atyáinknak majd másfél száz esztendeig felvihető 
sok megboldogult Ersekek uralkodásukban megmaradót, 
kegyesen megtartatot minden Isteni tiszteletünktül és 
Templomunktul Méltóságos Bottyányi Jósef mostani 
Ersekünk megfoszta. A mult őszei Predikatiók tételitül 
és halotti magunk czeremoniája szerint való takarításiul, 
melynek megengedéséért akkorban béadott Instantiánkra 
tett ezen Indorsátiója ellen : „Egyébaránt hitetekben sem 
magam háborgatni kivánom, sem másoknak nem enge-
dem", most már tellyességgel 1 4 ^ napján Sz. Ivány 
Havának 1762™ esztendőben mindenestül fogva nagy 
büntetés alat eltilta, Buda vétele előttül fogva Prédi-
kátorjaink voltanak, rendről röndre nevek feljedzésekkel, 
mint Matriculánkbul megteczik 1720= esztendőig. Adtul 
fogva pedig Lévitáink vagy Licentiatusink voltanak 4 2 ^ 
most fojó esztendeig. 

Alázatosan suplicalunk azért könyhullatasunk fojá-
sáig Nagycságtok, Kegyelmetek előt, könyörülni rajtunk 
méltóztassanak, meggátolván ezen üldöztetésünket és 
bujdosásra hanyatlandóságunkat, mivel Isteni Tisztele-
tünk szabad folyása tartotta edig is Uszódi lakásunkat, 
külömben mi ez többire haszontalan árvizes földön meg 
nem lakhatunk. így lészen osztán, hogy Istenünk Tisz-
teletének szabad fojássában lakván, örömmel szolgálunk 
F. királyunkk, N. Vármegyénknek, M. Földes Urainknak 
és minden Pátrónusinknak, maradván 

A Tekintetes Nemes Vármegyének 
Nagycságtok Kegyelmetekk 

mindenkoron szolgálni 
kész és alázatos szolgái 

Uszódi lakosok. 

Ez Instantiával most már oda vágynák. Én Istenem, 
kinek kezeiben vágynák az királyoknak és Méltóságok-
nak sziveik, mint a vizeknek fojásit oda hajtogatod 
azokat a hová akarod, hajtogassad ezeknek is sziveiket 
az hozzánk való engedelemre s rajtunk való könyörüle-
tességre. Ammen. 

Micsoda vigasztalásunk leve innen is, csak ez : Vice 
Ispány Uram azt mondá, hogy „ez belső Papokat néző 
dolog, mi ebbe magunkat nem avathatyuk, és az Nemes 
Vármegye semmi segicségel kegyelmeteknek nem lehet, 

hanem ha az király parancsolna felőle, és az Consilium, 
akkor osztán segíthetnénk kegyelmeteken. Hanem azt 
komendálom, hogy menjenek az magok birájokhoz vagy 
Superintendenséhez, és irjon oda fel Ő Felségéhez, és 
onnan felyül lészen parancsolat kegyelmetek felől, és 
ha nekünk intimáltatik, mi készek leszünk szolgálni". 
És eképen még eddig kevés vigasztalást nyerhettünk. 
Mert ez a nép, ki ezelőt is nem engedet az Istennek 
szavának, nem hajtották hozá az ő fülöket, hanem jár-
ta nak az ő Tanácsokban, az ő gonosz sziveknek kemény-
ségében és hátra másztanak, nem előmentenek Jer. 7 : 
23. 24. csalárdságnak adták magokat, nem akartak 
megtérni 8 : 5, kiki mind az ő útára indult, miképen az 
ló folyva mégyen a harczra 6. v. Ugy is vagyon ez bizo-
nyára, csak az magam próbálása, látása és hallása szerént 
is, hogy egymás ellen visszavonók, háborgatok, rágal-
mazók voltak, magok az férfiak munkájok, robotájok 
között elöljáróikat Biráikat rágalmazzák, mocskolták. 
Az Elöljárók pedig az Tanítójok ellen rágalmazásokat, 
tanácskozásokat, végzéseket tettenek, hogy így vagy 
amúgy vele cselekedjenek ; a conventióját fogyásig huzák, 
a micskéje volt szorgalmatoskodása által, irigyelték, bán-
ták, Tanítása és intéseért s feddéseért, bátor közön-
ségesen szóllott is az bűnnek a föld szinén való elára-
dásárul, ha szintén könyvbül olvasta is (mint az Predi-
kállásnak megtiltása után könyvbül kellet olvasni) 
zugódtanak, kimentenek a Tanítás alól, vagy mocskos 
üzenetekkel szurdalták, vagy hogy az korcsmán dősöl-
tenek boszuság tevésért, halván a Tanítást vagy az 
részegségről, vagy az tánczról, vagy az Isteni szolgálat-
nak elmulasztásáról, truczot tettenek, szegény Tanitó 
perit — ha magát, vagy cselédjét megszidalmazta, csúfolta 
vagy megkárosította (igazán mondom) soha fel nem 
vették sőt végre rátámadván, rajta végezték el a mocs-
kot . . . sat. 

(így tart a panasz három sűrű íven keresztül). 
Conditiómat, gondviselésemet csak kintelenségbül s kellet-
lenül sok mocskolódásokkal tették, a mit igértenek is, 
szolgálatomnak jutalmát tízszer is megváltoztatták és 
csak ingyen kívánták volna, a mit tettenek, hebe-hurgya 
módon, emigy amúgy meg pökésre méltó módon nagy 
háborúsággal. 

Az Conventiómnak pedig rendi ez, melylyet Bogisz-
lóra által küldöttenek hozzám megpecsételve. 

1 ^ Készpénz numero 28 ft. 
22= Buza, pesti mérő 16. 
3 = Szalonnára 5 f. 
4 == Egy pár csizma uj és egy pár fejeilés. 

Só font 50. 
6ÍL Vaj két icze idest 2. 
7 ^ fagyu font 20. 
8 = egy sor kerülő fejés. 
9 = Premonda bor, minden hordóból egy Icze. 
10 3= Egy napi szántás megadással együt, a micsodás 

magot U kegyelme maga kiván és annak feltakarítását 
és haza vitelét végben vivén. 



11= Három szekér széna a szekerek között vá-
lasztva. 

12 ^ Ecclesia rétye is vagyon becsülettel. 
1 3 = Didactrum a gyermekektül egytiil-egytül 75 d. 

egy véka aly gabona és egy csirke. 
1 4 ^ Két veteményező kert. 
1 5 = Hét mérő pesti, Árpa. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfa lvi ref. lelkész. 

I R O D A L O M . 

Előzetes jelentós Csiky Lajos Lelkipásztorkodástan 
czimü, pályadíjat nyert munkájára vonatkozólag. 

A Luther-Társaság dr. Kéler Zoltán úrnak 2000 
koronás adományából pályázatot hirdetett egy, a hívek 
lelkipásztori gondviseléséről szóló nagyobb munkára. 
A mind a két hazai protestáns egyház íróihoz intézett föl-
hívásra beérkezett két munka közül a bírálók a pályadíjat 
egyhangúlag Csiky Lajosnak, a debreczeni evang. ref. 
főiskolában a gyakorlati theologia tanárának „Lelki-
pásztorkodástani" czimü munkájának ítélték oda. 

Csiky Lajos munkája előkelő helyet foglal el a 
hazai prot. irodalomban és a Luther-Társaság, sőt az 
egész hazai prot. egyház hálával tartozik annak a kiváló 
férfiúnak, a ki nagylelkű pályadíjadományával alkalmat 
adott e jeles mű megírására. 

A munka két könyvre oszlik. 
Első könyv: A lelkipásztor élete általában és min-

den lehető viseletében. 
Második könyv: A lelkipásztor munkája az egyházi 

élet különböző téréin, négy szakaszban. 
I. szakasz: A lelkipásztor munkája egyes egyházi 

intézmények területén (egyháztanács, iskola). 
II. szakasz: A lelkipásztor az egész gyülekezet 

érdekeinek szolgálatában. (E szakaszban oly behatóan 
tárgyalja a szerző a szegény- és az egészségügyet, hogy 
erre sem a hazai, sem a külföldi idevágó irodalomban 
nem találunk példát.) 

III. szakasz: A lelkipásztor munkája a gyülekezeti 
családok körében. 

IV. szakasz: A lelkipásztor munkája a gyülekezet 
egyes tagjai körében, nagy részletezéssel. Általános uta-
sítások, jó tanácsok a lelki gondozás számára. Zára-
dékul: példák a lelkipásztori és belmissziói munkásság 
területéről. 

Mint az adott vázlatból látszik, Csiky tanár műv.e 
felöleli a szóbanforgó tárgy egész területét és pedig a 
bírálók egyhangú elismerése szerint teljesen kivitt, foly-
ton előre tekintő rendszerben, oly részletességgel, hogy 
műve e tekintetben páratlanul áll. Ismeri és felhasználja 
a szerző a világirodalom e szakba vágó legkiválóbb 
termékeit s minden kérdést magyar protestáns szem-
pontból birál el. 

A számításunk szerint 35—40 ívre terjedő nagy 
munkát a Luther-Társaság, mint sajátját adja ki s arra 
ezennel előfizetést hirdet. A mű előreláthatólag f. évi 
augusztus hó végéig megjelenik, mert azt mondja e 
műről egyik bírálója: „Ezt a könyvet, ezt a munkát 
minél előbb ki kellene nyomatni, mert minden nap, a 
meddig napvilágot nem lát az, s a míg közkézre nem 
kerül, magunkra s egyházunkra nézve veszteség." 

Előfizetési ára 8 korona. Bolti ára magasabb (leg-
alább 10 kor.) lesz. 

Felhívjuk előfizetésre a hazai két protestáns testvér-
egyház egyházi és világi tagjait, gondnokait, felügyelőit, 
püspökeit, espereseit és papjait, iskolák és könyvtárak 
igazgatóit, a theol. intézetek tanárait és hallgatóit; sőt 
a művelt protestáns nőket is, a kik e műben sok olyan 
adatra fognak akadni, mely az ő lelkükhöz szól. 

Tisztelettel 
A Luther-Társaság ev. könyvkereskedése. 

Református prédikátori tár. Szerkesztette ifjabb 
Péter Károly alsósófalvi ref. pap, udvarhelyi esperes. 
I. kötet. Székelyudvarhely, 1907. Ára 3 korona 20 fill. 
E vállalat a modern élet szükségeihez kíván alkalmaz-
kodni ; programmját Ravasz László „Az igehirdetés meg-
újulása" cz. értekezése adja. Van benne 18 beszéd, 
8 szertartási és alkalmi, 6 gyászbeszéd és oráczió és 
8 bibliamagyarázat. Terjedelme 208 oldal. Ismertetni 
fogjuk. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztás. A zilizi egyház lelkészévé, meg-
hívás útján, Jósvai Dénes segédlelkész választatott. 

Egyházi szolgáltatmányok. Apponyi Albert gróf 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter gr. Széchenyi 
Miklós győri püspökhöz átiratot intézett az iránt, hogy 
az egyházi szolgáltatások megfelelő rendezése érdekében 
szükséges statisztikai adatokat bocsássa rendelkezésére. 
E végből kérdést intéz a miniszter a püspökhöz, hogy 
1. egyházmegyéjében hány olyan plébánia van, amelyben 
a nem katholikusok a katholikus lelkésznek dologi ter-
mészetű párbér czímón tényleg szolgáltatásokat teljesí-
tenek ? 2. mennyit tesz ki a nem katholikusok által 
teljesített dologi természetű párbérszolgáltatások pénz-
értéke plébániánként és az egész egyházmegyében ? 
Mindezek a kérdések természetesen kapcsolatban vannak 
a róni. kath. kongrua-rendezéssel. Örvendünk, hogy végre-
valahára meg fog hát szűnni az a jogtalan állapot. ^íögy 
nem katholikusok járuljanak katholikus intézmén/ek fen-
tartásához. De szomorúan látjuk, hogy a „nagy" kultusz-
miniszter az így felmerülő szükséglet fedezetének terhét 
ismét csak az állam vállaira akarja helyezni. Hat nincse-
nek-e ott azok a nyíltan bevallott ós titkos alapokként 
kezelt óriási összegek a róni. kath. papi vagyonban, a 
melyek bőven elegendők volnának az ilyen természetű 
dolgok rendezésére? Állami vagyon képezi ezeknek 
alapját. Mikor jő el az idő, a midőn belenyúl az állam 
ebbe a kérdésbe is ? Tiltakozunk az ellen, hogy Magyar-
országot ma is csak Regnum Marianumnak tekintsék és 
messze kiható intézkedések alapjául hamis jogi alapokra 
helyezkedjenek azok, a kiktől a modern magyar jogállam 
berendezését, nem pedig a jezsuitizinus politikájának fel-
újítását kérjük és követeljük ! A mi törvényben biztosított 
jogaink realizálásának hangoztatásánál elütnek bennünket 
az állam kedvezőtlen pénzügyi állapotára való hivatko-
zással. De a római egyház számára, apáczák és szer-
zetesek istápolására — még ha idegenből özönlenek is 
hozzánk a sötét fanatizmus terjesztésére — lesz úgy-e 
pénze az államnak ? Szegény magyar evangéliomi protes-
tánsok, ti csak várjatok I Merítsetek csak tápláló remény-
séget a multakból, de attól, a kinek annyi — még 
Apponyitól is elismert — szolgálatot tettetek, a magyar 
államtól ne várjátok jogos követeléseitek . beváltását 



hamarosan, mert íme a milliói mellett is állami szegény-
ségi bizonyítvánnyal ellátott róm. kath. egyházi czélokra 
kellenek azok az összegek, a melyek a te számodra 
nincsenek, de ott meglesznek! 

Orgonamegrendelós. Bátka község (Gömörm.) ref. 
temploma részére beszerzendő ú j orgona készítésével 
Országh Sándor rákospalotai orgonagyáros czég lett 
megbízva. 

A magyarországi ref. egyház egyetemes konvent-
jének közvetlen fenhatósága alatt álló s az Északame-
rikai Egyesült-Államok területén működő amerikai magyar 
ref. egyházmegyében előreláthatólag több egyházközség 
lelkészi állása fog betöltetni. Felhivatnak mindazon lel-
készek, kik az amerikai magyar ref. egyházmegyében 
lelkészi állást elfoglalni hajlandók, hogy ezen szándé-
kukat személyes és családi körülményeik, nyelvismeretük 
(az üresedésben levő Nount-Carmeli egyházban a tót 
nyelv ismerete is kívántatik) stb. ismertetése mellett a 
konvent alulírott világi elnökéhez (Budapest, II., Bimbó-
utcza 7. sz.) okmányaik kíséretében jelentsék be. Tájé-
kozásul megjegyeztetik, hogy a lelkészi állások szabad 
lakáson és stólán kivül általában az egyházközség által 
fizetett évi 400 dollár s a konvent elnöksége által fize-
tett évi 500 dollár, együtt 900 dollár évi javadalommal 
vannak egybekötve, s hogy a lelkészek amerikai szol-
gálatuk ideje alatt is 1800 korona nyugdíjba beszámít-
ható törzsfizetés alapján tagjai maradnak a lelkészi 
nyugdíj- és özvegy-árva-gyámintézetnek. Budapest-Mis-
kolcz, 1907. július 9. A magyarországi reform, egyház 
egyetemes konventjének elnöksége: br. Bánffy Dezső, 
főgondnok, világi elnök. Kun Bertalan, püspök, egyházi 
elnök. 

I S K O L A . 

A budapesti református internátus programmja. 
A budapesti református egyház engedve a közóhajnak 
s régóta érzett szükségtől indíttatva 1907. szeptember 
elejétől kezdődőleg, egyelőre csak 14 gyermek számára, 
internátust állít fel, a melyben gimnáziumi tanulók jó 
ellátást, református, magyaros nevelést, atyai fegyelmet 
és tanulmányaikban a szükséghez képest segítséget 
találnak. 

Az internátus vezetése Csűrös István vallástanár 
és neje gondjaira van bízva. Az oktatásban és felügyelet-
ben a vezető tanárt segíti egy nevelő tanár. 

Egyelőre csak oly növendékek vétetnek fel, a kik 
a budapesti reform, főgimnáziumban kívánnak tanulni. 
Az 1907/8. tanévre csak I—Y. oszt. tanulók vétetnek 
fel. De a kik az internátusba már felvétettek, azok ha 
csak fegyelmi vétséget nem követnek el, mindaddig ott 
maradhatnak, míg középiskolai tanulmányaikat elvégzik. 
Csak egészséges, jó bizonyitványú és jó magaviseletű 
gyermekek vétetnek fel. Felvételre jelentkezője ebbeli szán-
dékukat 1907. augusztus l-ig jelentsék be Csűrös István 
gimn. tanárnál (Budapest, IX., Pipa-u. 4. sz. I. 9.). 

Az internátus a Lónyay-utcza 7. számú ház 11-ik 
emeletén van, szemben a főgimnázium épületével, közel 
a Dunaparthoz. Modern berendezés, szép világos utczai 
szobák. A lakás ebédlő-, tanuló-, háló-, fürdő- és beteg-
szobákból áll. A 14 növendék rendelkezésére 3 háló-
szoba lesz bocsátva. 

Az internátusi ellátás évi dija 1400 korona, mely 
4 részletben fizethető, ú. m. szept. 1-én, nov. 15-én, 
febr. 1-én és ápr. 15-én. 

Ruházat, tandíj, könyvek, író-, rajzszerek, mosás 
nincs beleszámítva ez összegbe. Mosásról gondoskodik 
az intézet, a mennyiben megbízható mosónékhoz adja 
ki a ruhákat, de ennek árát a szülők külön fizetik. 
Zene, idegen nyelvek, vívás, úszás oktatását a szülők 
szintén külön fizetik. E tárgyak azonban nem kötelezők. 

Az internátusi élet napirendje : 6 órakor felkelés. 
6 ós Va órakor ima. 7 órak: r reggeli. 8-ig tanulás. 8—l-ig 
a gimnáziumban. V^-kor <ibéd. 2—3-ig séta vagy szabad 
idő. 3 —4-ig tanulás. 4 óiakor ozsonna. 5-ig szabad idő. 
5—7-ig tanulás, kérdezés. 7 órakor vacsora, vacsora 
után játék, esetleg kérdezés. 81/2 órakor lefekvés. 

E keretbe illesztjük be az idegen nyelvek és rend-
kívüli tárgyak tanítását. 

A növendékek az internátusból csak a szülők vagy 
rokonok kértére, megbízható kiséret mellett, csupán 
szünnapokon bocsáttatnak ki, s akkor is csak úgy, ha 
kellő szorgalmat és jó magaviseletet tanúsítanak. 

A szülők az év elején bizonyos megállapodás 
szerinti összeget, zsebpénzt adnak át a vezető tanárnak, 
a melyből a növendékek szükséges kiadásai fedeztetnek. 
E pénzről a vezető tanár pontosan elszámol. 

A növendékek egyenruhát viselnek, mely egyöntetű-
ség czéljából az internátus szabójánál szereztetik be. 

Minden növendék hozzon magával egy párnát, pap-
lant, nyári takarót, 3 párnahajat, 3 paplanlepedőt gomb-
lyukakkal, 3 ágylepedőt, egy derékaljat, 3 pár czipőt, 
10 nappali, 6 hálóinget, 16 pár harisnyát, 24 zsebkendőt, 
9 törülköző kendőt. Evőeszközöket az internátus ád. 

Az egészségi állapotokra az intézeti orvos felügyel, 
a ki időnként meglátogatja az intézetet. 

Bővebb felvilágosítást, ha kérdés intéztetik, az inter-
nátus vezetője készséggel ad. 

Értesítés. A tiszai ág. h. ev. egyházkerület eperjesi 
kollégiumának jogakadémiáján az 1907/8. tanév I. felére 
a beiratások 1907. szept. 1—12-ig eszközlendők ; az elő-
adások szept. 16-án veszik kezdetükbt. Utólagos fel-
vételnek szept. 13—15. napjain dékáni, azután pedig 
tanári-kari engedéllyel lehet helye. A kik jogi tanul-
mányaikat csak most fogják kezdeni, azok az érettségi 
bizonyítványt, a kik pedig az egyetemekről, vagy más 
jogakadémiákról lépnek át, azok csupán eddigi leczke-
könyvüket tartoznak a beiratkozásnál felmutatni. Azok 
az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai szolgá-
latukat f. évi szept. hó végén fejezik be, október 1—8. 
napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok határideje szept. 
1—15-ig terjed. A félévi tandíj 50 korona. Evangélikus 
lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet nélkül 
vagyoni viszonyaikra — minden további folyamodás 
nélkül a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók 
vallásfelekezeti különbség nélkül részesülhetnek a kollé-
gium kebelében fennálló újonnan épített s kényelmesen 
felszerelt tápintézet kedvezményeiben ; ebéd- és vacsorá-
ért az első félévben szept. 1-től decz. végéig 60 kor., 
csak ebédért 34 kor. fizetendő. Joghallgatók havonként 
is beiratkozhatnak. Az arra érdemesek igényt tarthatnak 
a kollégium által évenként kiosztatni szokott ösztön-
díjakra, valamint a szegénysorsúak tandíjmentességre, 
tápintézeti-dij elengedésére s a jelentékeny alaptőkével 
rendelkező „Jogász-segély egylet" támogatására. A jog-
akadémiai ifjúsági, valamint a kollégiumi nagy könyv-
tár a hallgatóság rendelkezésére áll. A szünidőben 
mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli megkeresésre 
is, szívesen szolgál a jogakadémia igazgatósága. 



A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület eperjesi ősi 
kollégiumának jogakadémiáján, a hazai ág. hitv. ev. 
egyház ez egyetlen ilynemű tanintézetén, az 1906/7. tanév 
alatt a következő tanárok működtek: dr. Mikler Károly 
dékán, dr .Ereky István, dr. Flórián Károly, dr. Horovitz 
Simon, dr. E. Nagy Olivér (az első félévben), dr. Obetkó 
Dezső, dr. Raífay Ferencz, dr. Szlávik Mátyás (rendes 
tanárok); dr. Horovitz Imre, dr Máriássy Béla, dr. Sztehlo 
János (magántanárok). Az első félévben 26 tantárgy 100 
heti órában; a H-ik félévben pedig 30 tantárgy 105 
heti órában adatott elő. A tanév alatt a jogakadémián 
összesen 310 hallgató volt beírva, úgy hogy a hall-
gatóság létszáma tekintetében ez a tanintézet a hazai 
tíz jogakadémia között a legelsők közé emelkedett. 
A hallgatók között volt I-ső éves 78 ; Il-od éves 88 ; 
Ill-ad éves 62; IV-ed éves 70; tanfolyam hallgatása 
nélkül miniszteri engedéllyel vizsgázott 12. Születési 
hely tekintetében volt: sárosvármegyei 47 ; zemplénvár-
megyei 4 1 ; gömör- és szepesvármegyei 22—22; nógrád-
vármegyei 1 5 ; pest- és szabolcsvármegyei 12—12 ; 
árva-, torontálvármegyei 10—10; abauj-tornavármegyei 
9; békésvármegyei 9 ; borsod-, liptóvármegyei 8—8; 
ungvármegyei 7 ; bihar- és zólyomvármegyei 6—6 ; 
bács-bodrogvármegyei 5 ; bereg-, hont-, márainaros-, 
szatmár-, veszprémvármegyei 4 — 4 ; arad-, baranya-, 
bars-, hajdú-, trencsénvármegyei 3—3; fehér-, pozsony-, 
fogaras-, heves-, brassóvármegyei 2—2 ; temes-, győr-, 
koinárom-, vas-, nyitra-, kisküküllő-, moson-, sopron-, 
csanád-, hunyad-, kolozs-, krassószörény-, tolnavár-
megyei 1—1; ausztriai 2 ; Egyesült-Államokból 1. A tanév 
alatt41 joghallgató kapott végbizoyítványt. A tanévfolya-
mán 94 első alapvizsgálat, 125 második alapvizsgálat, 
23 államtudományi és 12 jogtudományi állam vizsgálat 
tartatott. Az első alapvizsgálatot Artim Lőrincz, Onderkó 
Győző és Párkánni Sándor; a második alapvizsgálatot 
Hauer Ernő, Herczegh József, Spira Gyula, Tomaschoíf 
Sándor és Toronszky Endre tette le kitüntetéssel. Több 
joghallgató részesült ösztöndíjban, a segélyegylet támo-
gatásában, tandíj- és tápintézetidíj elengedésében stb. 
Ezen a czímen a joghallgatók által élvezett kedvez-
mények összege a mult tanév alatt meghaladta a 9000 
koronát. Az akadémiai ifjúság egyesületei: a jogásztes-
tület, segélyegylet, turista-egylet és vívó-egylet, élénk 
működést fejtettek ki. Mindezekről részletes adatok a 
kollégium „Értesítő"-jében olvashatók, melyet a jog-
akadémia igazgatósága 20 fill. levélbélyeg beküldése 
ellenében bárkinek készséggel megküld. A városban 
egészséges és nem drága lakások elegendő számmal 
állanak rendelkezésre s az ifjúság ellátása jutányos. 

Eperjesen, 1907 június havában, 
a jogakadémia igazgatósága. 

IJj reform, gimnázium Debreczenben. A tiszántúli 
reform, egyházkerület Debreczenben egy második ref. 
főgimnáziumot építtet, a melynek czéljaira Debreczen 
városa négyszázezer korona segítséget szavazott meg. 
Andrássy Gyula gróf belügyminiszter a városnak erre 
vonatkozó határozatát jóváhagyta. 

Új polgári leányiskola. A budapesti ev. ref. skót 
egyház, az V. kerületben, Hold-utcza 17. sz. alatt levő 
elemi leányiskoláját a jövő iskolai évtől kezdve polgári 
leányiskolával bővíti ki. Szeptemberben csak a polgári 
iskola első osztálya nyílik meg. A beírás szept. 2—4-ig 
d. e. 8—12 óráig lesz. A beiratás díja 8 korona, az 
iskolapénz évi 60 korona. A polgári iskolával összekötte-
tésben leányinternátus van az intézetben. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az ev. keresztyén ifjúsági egyesületek. Lelkész-
társaink közül a legtöbben bizonyára érzik, tudják, mily 
nagy felelősség néz ránk az ifjúság lelki és erkölcsi 
gondozását illetőleg. A lelkipásztorkodás legkényesebb 
és legnehezebb feladata ez a XX. században. Az az 
erkölcsi hatás, mit az egyház és a családi tűzhely 
vallásos melegsége gyakorolt ezelőtt az ifjúságra, ma-
napság muló félben van, sőt itt-ott egészen megszűnt. 
Helyét a magára hagyott egyéni hajlam, a követelőző 
önérdek, a világi társulások propagandái stb. foglalják 
el. E kiszámíthatatlan és hovatovább erősödő befolyások 
az ifjú életének legtöbbször oly irányt szabnak, a mely 
homlokegyenest ellenkezik evangéliomi egyházaink szel-
lemével és czéljával. Ily körülmények között akár ifjaink 
javát tekintjük, akár egyházunk jövőjére gondolunk, 
arra a sürgető végeredményre jutunk, hogy föltétlenül 
meg kell nyernünk az evangéliomnak az ifjakat, ha el 
nem akarjuk veszíteni a felnőtteket. Ez a fölfogás 
támasztotta világszerte a ker. ifj. egyesületeket. Hazánk-
ban is sok ízben és sok módon esett már szó ezen 
intézményekről. Kevés számú, de lelkes hívei, 15—20 
év óta ismertetgetik mivoltát, czélját, eszközeit. A hosszú, 
úttörő munka ugyan sok bizalmatlanságot megszüntetett, 
sok félreértést eloszlatott, de még mindig a kezdet kez-
detén vagyunk. Azonban jogunk van remélni a jobb 
jövőt. Három évvel ezelőtt megalakult a két prot. egyház 
kebelén, az ország különböző pontjairól, a ker. ifjúsági 
egyesületek magyar nemzeti bizottsága. E bizottságot az 
isteni kegyelem annyira segítette, hogy most már orszá-
gos titkári állást szervezhetett a magyar ker. ifjúsági 
egyesületek fejlesztése és terjesztése czéljából. E nagy 
jelentőségű állás betöltésénél a bizottság igénytelensé-
gemnek előlegezte bizalmát. Ezen bizalom és megbízás 
birtokában tudósítom azokat, a kiket illet, hogy a ker. 
ifj . egyesületekre vonatkozólag minden tudósítással és 
útbaigazítással bárkinek készséggel szolgálatára állok 
úgy levélben, mint személyesen, addig is. míg vidékre 
nem mehetek, hivatalomban a hétköznapok délutánján 
2 órától 5-ig. Budapest, VIII., Kemény Zsigmond-utcza 
15. 1/10. Kónya Gábor, a ker. ifjúsági egyesületek orsz. 
titkára. 

orsz. református lelkészegyesület alakuló 
gyűlését f . évi szeptember hó 18-án s esetleg 19-én tartja 
meg Budapesten a nemzeti múzeum nagytermében. Az 
alakuló gyűlés tárgysorozata: Ünnepélyes istenitisztelet 
a Kálvin-téri templomban. Beszédet tart dr. Balthazár 
Dezső, hajdúböszörményi esperes. Innen vonul a testület 
a múzeumba, a hol 1. a bizottság elnöke előterjesztést tesz 
a bizottság működéséről. 2. Az alapszabálytervezet fel-
olvasása, megvitatása és megállapítása. Előadó: dr. Székely 
József. 3. Alakulás, tisztviselők és választmányi tagok 
megválasztása. 3. Megokolt határozati javaslatok: a) Az 
1848. XX. t.-cz. végrehajtása tárgyában. Előadó: Hamar 
István theol. tanár, b) A ref. lelkészek fizetésrendezésé-
nek halaszthatatlan volta. Előadó: Nagy István kisúj-
szállási lelkész, c) Az egyházi sajtó, közelebbről az egye-
sület közlönye tárgyában. Előadó: Csia Kálmán etédi 
lelkész, d) A papság teendői a kivándorlással szemben. 
Előadó: Péter Mihály gálszécsi lelkész. 4. Esetleges 
indítványok, melyek a gyűlést megelőzőleg aug. 30-ig 
az elnökhöz beküldendők. 

Tehát megmozdul a magyar ref. lelkészek egyeteme, 
hogy nagy czélokért egyesült erővel küzdjön! Azoknak 
az eszményeknek megvalósításáért, a melyek régi közös 



vágyunk, álmunk, reménységünk. A melyek eddig is 
összefűztek bennünket Istenországa, hazánk és egymás 
szeretetében, s a melyek ezután legjobb erőinket, szét-
húzást nem ismerő törekvésünket kell hogy képezzék. 
Magyar református lelkészek! Istennek szent lelke övezzen 
fel titeket lankadást nem ismerő munkássággal. Mutas-
sátok meg, hogy miként kell nagy ideálokért kitartással 
küzdeni! Gyűljetek össze a magyar haza minden tájé-
káról és építgessétek mi Sionunk falait 1 

A gyűlésen résztvenni kívánók ebbeli szándékukat, 
már a kedvezményes vasúti jegy kieszközlése czéljából 
is, a bizottság elnökével, Morvay Ferencz ref. lelkészszel 
(Nagyváty, u. p. Szentlőrincz, Baranyam.) közöljék. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázati hirdetmény. 

A kecskeméti ref. jogakadémián a magyar és osztrák 
magánjog, továbbá a magyar bányajog tanszéke meg-
üresedvén, a tanszékre ezennel pályázat hirdettetik. 

A tanszéken az első félévben a magyar magánjog 
heti 5 órában, az osztrák magánjog heti 6 órában, a 
II. félévben a magyar magánjog heti 5 órában, a magyar 
bányajog heti 2 órában adandó elő, s ezenkívül e félév-
ben 3 órában a szaktárgy köréből vett specziális kollégium 
illetve praktikum vagy szeminárium tartandó. 

A tanszék javadalmazása — a mennyiben rendes 
tanárral töltetik be — a kecskeméti ref. egyház pénz-
tárából folyósított 3200 korona törzsfizetés, 600 korona 
lakbér és a hatodik szolgálati évtől ötévenként ismét-
lődő és 1000 koronáig emelkedő 200 korona ötödéves 
korpótlék, valamint a szabályszerű tandíj- és vizsgadíj 
osztalék. 

A rendes tanár tagja az országos tanári nyugdíj-
intézetnek. Nyugdíjjogosultságát és fizetési kötelezettsé-
gét az 1894. évi XXVII. t.-czikk szabályozza. 

Rendes tanárokul csak oly pályázók választhatók 
meg, a kik a szaktárgyak valamelyikéből egyetemi 
magántanári képesítéssel bírnak. A mennyiben ily kép-
zettséggel bíró egyének nem pályáznak, a tanszék rend-
kívüli tanárral fog betöltetni. 

Rendkívüli tanárokul választhatók azok, a kik jog-
tudori oklevéllel bírnak, kötelesek azonban ezek két év 
alatt az egyetemi magánképesítést megszerezni. A rend-
kívüli tanár a magántanári képesítés megszerzéséig 2400 
kor. törzsfizetést és 600 kor. lakpénzt húz. A rendes tanár 
számára megállapított javadalmazás őt a magántanári 
képesítéssel ellátó miniszteri intézvény keltét követő hó 
1-től illeti; 200 korona ötödéves korpótlékhoz való jogo-
sultsága azonban szolgálatbalépése időpontjától kezdve 
számíttatik. Úgyszintén a szabályszerű tandíj- és vizsga-
díj-osztalékra is szolgálatbalépése idejétől van igénye. 

A más tanintézetnél rendes vagy rendkívüli tanári 
állásban megszakítás nélkül eltöltött évek úgy a nyugdíj-
jogosultság. mint a korpótlék tekintetében teljesen be-
számíttatnak. 

A megüresedett tanszéket a kecskeméti ref. egy-
háztanács választás útján tölti be. A megválasztott tanár 
tanszékét 1907 szeptember hó 10-ig lesz köteles elfog-
lalni, s ez időtől kezdve lép a tanszéket megillető java-
dalmak élvezetébe. 

A állásra csak prot. vallású jelöltek pályázhatnak. 
Pályázni kívánók eddigi tanulmányaikat, minősítésüket, 
esetleges hivatali alkalmaztatásukat, katonai szolgálatra 
kötelezettségüket, vagy az alóli mentességüket és rövid 
életrajzukat feltüntető pályázati kérvényüket, egészségi 
állapotukat igazoló hatósági orvosi bizonyítvánnyal együtt 
és pedig ha közszolgálatban állanak, közvetlen felettes 
hatóságuk útján, különben közvetlenül, 1907. évi aug. 
hó 4-i g alulírotthoz, mint a jogakadémiai igazgatótanács 
h. elnökéhez nyújtsák be. 

Kecskemét, 1907 július 13. 

Mészáros János, 
a jogakadémia i igazgató- tanács h. elnöke. 

P á l y á z a t 

A felsöbaranyai reform egyházmegyébe kebelezett 
csarnotai ref. egyház lelkésztanítói állására pályázat 
hirdettetik. 

Ez állás a dunamelléki ref. egyházkerület 1896. 
októberi közgyűlésének 126. sz. végzése által III. osz-
tályúnak soroztatott s a lelkészi fizetés a vallás- és köz-
okt. miniszter által 1600 koronáig 405 kor. 69 fillérrel 
kiegészíttetett. 

A megválasztandó lelkésztanító állását a választás 
jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalni köteles s a 
mennyiben tanítói oklevéllel nem bírna, egy év alatt azt 
megszerezni tartozik. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények Dányi 
Gábor felsőbaranyai ref. espereshez Kiscsányba, u. p. 
Oszró, Baranyam., 1907. aug. 11-ig küldendők. 

Kúnszentmiklós, 1907. július 5. 

Baksay Sándor, püspök. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Dtóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 



szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

HIRDETÉSEK. 

N Y I L T T É R . * 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvényné l , a c z u k o r b e t e g s é g n é l , az 

e m é s z t é s i és l é l e g z é s i s zervek hurutjainál . 
Szinye- JApőczi Salviitorforrus-vállalat 

jtndupest, V„ Rudolfrakpart 8. 

KRISTÁLY forrás 

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csil lapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkflll töltést Is szállít a 

Szt, Lukácsfűrdö Kútvállalat Budán, 

SZT. LUKÁCS-FÜ RDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LTJKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 

Téli é s nyári gyógyhely. 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z - , 
k ö s z v e n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, e l látás felöl kimerítő 
= = = = = = prospektust küld ingyen a — ~ = 

Szt.-Lukács-fűrdö igazgatósága, Buda. 

E«, rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Első magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezésé t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n eszközl i 

M Ü L L E R J Á N O S 
M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII., Gsömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k ingyen . 

O r s z á g h S á n d o r 
o r g o n a - é s 

h u r m o n i u m g j á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A-la.pitta.tott 1801-ben. 

Az 1885. évi kiáll í táson «Nagy díszoklevél" és 
•Ferencz-József lovagrendde l" , az 1904. évi vesz-
prémi kiáll í táson a ranyéremmel k i tünte tve , azon-

kívül számtalan k i tün t s t é s és el ismerés. 
Készit kel lemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerfi o rgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lak í tásoka t . Kisebb orgonák készletben van-
nak . Szolid munka és ju tányos á rak . Áz o rgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az , hogy 
a gyá r alapítása ó ta 400-nál több ú j o rgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

fUJnientesen küldetik. 

fl világhírű fleol-harmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképvise lő je : 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészí tője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélf ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhaszná la t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javí tásában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

3S5 
'•^C-O? 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint • gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezet! — hangszergyár. 
O T n l A / A O O r n I c s - é s k i r . ' u d v a r i h a n g s z e r g y á r o s , 
X I l | U | / | l \ \ r K • I a m - kir. zene-akadémia , sz in-
w l U l l n U U L I I U l házak, művészek s tb . szál l í tója . 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5. sz, Gyár: Öntöház-u, 2. sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár é s r a k t á r . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivilel nagyban  
é s k ics inyben. 

Telefon 81—20. 

Kémiai1 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö intézete 
Budapest, VII., Károly-körút 3, I . 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
A i á n l á s o k - ^ n n 1 , v a " á s - ®8 közokt. miniszter úr. 

J • Budapest s z é k e s f ő v á r o s t a n á c s a . 

Erdély és Szabó 

Halász H ubert 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít e g y s z e r ű é s különféle s z ínezésű czement lapokat , 
c s i szo l t c z e m e n t - é s márványmozaiklapokat , sajto l t 
műkőlapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt , 
elvállal be tonép í tkezésekhez t a r t o z ó mindennemű mun-
kát , c z e m e n t é s terazzoburko la tokat , c s a t o r n á z á s t , 

továbbá t e t ő f e d é s e k e t minden anyaggal . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jó tá l lás k i tűnő cséplésért . $ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e 

é r d e k e b e n h a s z n á l t g ö z g e p e k 
c s e r e b e v é t e t n e k . 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s faenzinlokomobil-
csén löké sz lete it 

kettős tisztitó-szerkezettel. 

! Egyedül lé tező ú jdondság! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetőgépek stb. 

Ezen m o t o r c s é p l o - k s s i l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e f e l ő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
L e g b i z t o s a b b o l c s ó ü z e m 1 Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 

Ürgonaépítósi műintézet. 

R i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és klr. udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , V I I . , G a r a y - u t c z a 4 8 . 

wsr es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferenez József -rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít i son kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta l égnyomású 
csőrendszerei (pneumatikai) tartós, nemes-
h a n g ú orgonákat szállít. 3 0 év óta 9 8 0 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetefe és 

rajzok kívánatra díimpntoqpn. 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

it mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16 Budapest: VII., Kerepetfi-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Királv-utcza 82. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ n. , Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

D5XSG 

MARX É S MÉREI 
tudományos műszerek gyára 

Budapest, VI., Aradí-atcsa 60. sz. 
Telefon 21— 06. 

Gyártanak mindennemű fizikai, kémiai 
és geometriai tanszereket. A legnagyobb 
protestáns iskolák szállítói. Árjegyzék 

bérmentve, díjtalanul küldetik. 
1906-ban állami ezüstérem, n z z z 

HORNYANSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDAJÍ BUDAPESTEN. 39 .213 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 
Fél oldal . 

N/uiczad oldal 

40 kor. 
kor . 

10 kor . 
5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Ká lv in - té r 7. sz . . 
a h o v á a k é z i r a t o k , e lőf izetés i cs h i rde tés i J í j a l í s tb. 

i n t ézendók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z ó r c z i k k : A vallásoktatásról. Nagy Ferencz. — Vélemények a lelkészi nyugdíjintézetről. M. J. —• Tárcza: Szőnyi 
Virágh Mihály dunamelléki superintendens levelei. Molnár János. — B e l f ö l d : A szepesi városi egyházmegye Lőcse 

városában július 4—5-én tartott ülése. W. S• — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. 
[.Molnár János. — I r oda lom. — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — P á l y á z a t o k — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

A vallásoktatásról. 

„. . . Az iskolának és egyháznak közös nagy-
szerű feladata, hogy a,z ember magas rendeltetését 
helyes eszközök — és saját közreműködése által 
is — megvalósítsák. Legfelségesebb eszköz, mely 
által közös czéljok elérésére törekesznek, a vallás; 
ez által hat az iskola az ifjakra, az egyház a fel-
nőttekre. Mindkettőnek figyelembe kell venni, hogy 
a vallásnak mely tárgyai tartoznak körébe s mely 
módszert kell követni azok előadásában." 

E szép szavak jutottak eszembe, midőn a 
„Nemzeti Iskola" június 22-iki számában Földes 
Gézának vezető czikket olvastam. Ebben a ezikk-
ben minősíthetetlen durvasággal megy neki a 
vallásoktatásnak s oly képtelen s alaptalan váddal 
illeti a hitoktatást, melyet szó nélkül hagynunk 
nem lehet. A czikk a kivándorlás és iskoláról 
szól s többek között ezt mondja: „A mai világ-
ban — daczára a miniszterek által hirdetett vallás-
erkölcsi nevelésnek — a túlvilág gyönyörűségeinek 
hirdetése már nem elég. Ma az élet forgataga 
még a vallásos lelkekben is előtérbe tolja a „segíts 
magadon" elvet. Ehhez pedig tudás kell. S ha 
megvan a tudás, akkor melléje kell adni a hazai 
föld szeretetének hatalmas érzését is. A tudás és 
a mélységes hazaszeretet itt tartja az embert, nem 
ereszti el idegenbe. Az iskolák mai vallásoktatása 
inkább nevezhető istenkáromlásnak, mint vallásos 
nevelésnek. Az a gyermek, a ki végig szenvedi ezt 
a butító és a mellett szívtelen müveletet, a mit a 

felekezeti hitoktatók felekezeti különbség nélkül végez-
nek, gyűlölettel gondol még a vallásra is". 

Első sorban is a leghatározottabban is teljes 
felháborodással kell visszautasítanunk a mi részünk-
ről ezt a képtelen vádat, melyről lehetetlen kiderí-
teni, hogy az egyház iránti vak gyűlölet, vagy a 
helytelen s a társadalomra nézve veszedelmes 
ösvényeken csapongó észjárás szülte-e?! Egy 
magát pedagógusnak tartó egyén mond ilyen ab-
szurdumot, melynek párját csak a szoczialista-
gyűléseken lehet hallani. Ha a hitoktatást s annak 
eredményét bírálni akarja, ám jó, tegye. De meg-
követeljük, hogy szigorúan tárgyilagos és minde-
nekfelett igazságos legyen s ne akarjon kisszerűen 
mindent maguknak tulajdonítani, mint saját szavai-
ból kitűnik, midőn állítja, a tanító megtesz mindent, 
elvégzi az el végezhetőt. Nem akarom a tanítóság 
munkáját sem bírálni, sem becsmérelni, kötelessé-
gök megtenni mindent, a mi reájuk bízatott, még 
nyomorúságuk árán is. De saját tapasztalatom 
szót emel, hogy ha nagyon keresnénk, esetleg itt is 
találnánk hiányokat, melyek megdöntik, mondhatom, 
nevetségessé teszik az ilyen magukfelé hajló dicsére-
teket, a nagy hangú, de üres kijelentéseket, bogy a 
tanítóság magára hagyatva küzd s minden igyekezete 
megtörik a szépre és nemesre nevelés terén, mert 
hiszen a hitoktatás nem más, mint Istent káro-
molni tanítás. A czikkíró elgondolta, hogy most 
nekiront valaminek s nekiront lapjában a hitokta-
tásnak, mint a mely legerősebben eredményezi a 
kivándorlást mert tudásra és hazaszeretetre nem 
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tanít. Nem tudom, milyen hittant tanult a czikkíró, 
milyen hitoktatásban volt része; de egész nyugod-
tan merem küldeni a református iskolákba, vagy 
bárhová református hitoktatást hallgatni, hogy 
meggyőződjék, hogy a protestáns hittanórákon 
sokkal több hazafiságot, hazaszeretetet, ragaszko-
dást a haza földjéhez tanulhat, mint bárhol egyebütt. 
Épen a magyar protestáns egyház történelme 
mutatja legtisztábban, hogy az elmúlt századokban, 
le egész 1868-ig a prot. ker. egyház története, 
szabadságért küzdése egy fogalom a haza szabad-
ságáért való küzdéssel s a kik az egyház törté-
netét tanulják, a haza szabadságához való rendü-
letlen ragaszkodást s a hazaszeretetnek mindennél 
előbb való érzését tanulják oly példák nyomán, 
a kik előtt a czikkíró is meghajol, ha van benne 
egy csöpp históriai érzék. 

De hagyjuk ezt a szerencsétlen nekiroha-
nást, nem érdemes vele tovább foglalkozni, az e 
fajta nekirohanások önmagukban hordják elítélte-
tésüket minden jó ízlésű és józan gondolkodású 
ember előtt. 

Azonban szóljunk itt ez alkalommal tényleg 
a mi hitoktatásunkról. Sietek kijelenteni, hogy 
nem fogok gáncsoskodni. Magam is hitoktató vol-
tam, tudom, hogy található hiányai mellett általá-
ban megfelel a követelményeknek, mely a vallás-
erkölcsi nevelés terén a hit világa mellett az 
erkölcsi érzést, belátást és cselekedetet leghatal-
masabban mozdítja elő. Hiszen az új tanterv is 
így szól: „. . . az erkölcsi nevelésnek biztos alapja 
és erős eszköze a vallás. A vallásos érzés oly 
légkörbe emeli az iskola növendékeit, melyben 
minden jó és nemes iránt fogékonnyá válnak. 
Ezért a tanító nevelő munkájában hálásan fogadja 
a hitoktató működését." 

Kimondhatatlan fontossága van tehát a hit-
oktatásnak. 

Az egyházi felsőségnek legfőbb kötelessége kell 
hogy az legyen, hogy a hitoktatást a lehető leg-
nagyobb erővel támogassa, annak eszközlőit, tanítóit 
nagy munkájukban segítse, mert az egyház jövője 
ezen fordul meg. 

Azt mondja az öreg Hatvani professzor, még 
az 1760-ik esztendőben, tehát abban a régi jó 
időben, a mikor a hit még közkincs és minden 
vigasztalás forrása volt, hogy a mily szükséges 
az ember nevelkedésére az eledellel és itallal való 
tápláltatás, ép oly szükséges a Krisztusban való 
lelki életünk nevelésére, az üdvösséges tudomány-
ban való előmenetelre, az igazságban és kegyes-
ségben való életre az ilyetén tanítás és tanulás. 
A tapasztalható példák is azt mutatják, hogy azok 
a gyülekezetek virágzanak legjobban, mind az 
igaz tudományban, mind a kegyes tudomány sze-

rint való szent életben, a melyekben e szent tanítás 
és tanulás a legnagyobb serénységgel és szorga-
lommal gyakoroltatik; a mint, hogy annak elmu-
lasztása vagy csak ímmel-ámmal való gyakorlása 
egyik kiváltképen való oka, s a mieinkben is, a 
nagy tömérdek lelki tudatlanságnak. Méltó dolog 
tehát az ily veszedelmes tudatlanságot minden jó 
úton megorvosolni és az Isten igaz ismeretére, 
mely általában szükséges az üdvösségre, tanítani 
mindeneket. 

Arany szavak, értékes intelmek ezek. A tudást, 
az ismeretet sürgeti ez a professzor is, mely alapja 
a műveltségnek, de alapja az Isten ismerete által 
a boldogságnak is. Tudomány, mondja Lactantius, 
Istent megismerni és az erényeket gyakorolni, 
abban rejlik a bölcsesség, ebben az igazságosság. 
Ezt a tudományt kell Augusztinus szerint mint 
eszközt felhasználni s általa felemelni a szeretet 
épületét, mely örökké fenmarad, még ha szétmálik 
is a tudomány. Az egész hitoktatás ezt czélozza, 
s bizony nem jól mondja Földes úr, — hogy 
visszatérjek mégis, — midőn az élet küzdelméhez 
tudást kiván, minthogy kell is, de ennek meg-
adását megtagadja a hitoktatástól. Tudást nyújt, 
kell is nyújtani a hitoktatásnak, mert a krisztusi 
tanításnak lényegében való megismerése adhat csak 
valódi hitet is. 

Azonban ezt a megismerést a kor felfogásá-
nak legmegfelelőbben kell eszközölni. Tudjuk, hogy 
a krisztusi hitigazságok örök érvényűek, de az 
ember az igazságot is korának szemüvegén nézi, 
ez pedig a korszellem, melyet a tudás, a hit és 
erkölcsi felfogás képez ki s a mely a nevelés, a 
társadalmi érintkezés, az életmód, röviden a külső 
és belső környezet hatása által válik tulajdonunkká, 
de a mely meg nem áll soha, folyton tökéletese-
dik, s ha mi a ker. hitigazságokat meg nem felelő 
formában adjuk a közösségnek, inkább rombolást 
okoz, mintsem épít. 

Az a tudomány, ha a dolgokat józan ésszel 
felfogtuk és megismertük, mondja Augusztinus, 
de egyszersmind ez is az igazság. A mit nem 
tudunk elismerni igazságnak, annak lelkünkben 
meg nem hódolunk. A hitoktatás által a kedély 
kiművelésén kívül a ker. hitigazságokat oly for-
mában kell tehát előterjesztenünk, mely értelmi 
meggyőződéssé érlelje a hitet, hogy — mint Anselm 
mondja — hiszem, mert értem is. Ez annyival 
inkább szükséges, mert a ker. vallás ép úgy az 
öntudat tényein, mint egy pozitiv kijelentés tényein 
is, ennélfogva a történet alapján nyugszik; a 
katechetának feladata tehát abban áll, hogy a 
tanítványnak mind kedélyet s vallásos igazsá-
gokra irányzott értelmét belülről kifejtse, mind a 
kivülről közlendőket lelkébe benyomja. Ezt mondja 
Hagenbach. 



Hogy ezt megtehessük, mindenesetre a tudás 
mezejére kell lépnünk. De hát mit is félünk a 
tudományoktól! A keresztyénség mélyen megásott 
mederben folyik, azt a tudomány útjából ki nem 
téríti, bár minden tudás kell, hogy beletorkoljék 
és a kik e méltóságosan hömpölygő vízből adnak, 
főfigyelmök az legyen, hogy onnan adjanak, hol 
a tudás egyes ere-patakja felüdíti azt, hogy való-
ban életet adjanak a léleknek. 

A hitoktatás így áll hivatása magaslatán, így 
keresztitlvive nem kell félni, hogy elpusztul ez a 
nép, mert lesz hite is, tudománya is, de lesz lán-
goló szeretete egyháza és hazája iránt is, mint 
a mely kettőt mindenekfelett kell szeretnie, mivel 
az egyik életében ád lakóhelyet, a másik holta 
utánra szerez neki örök országot, hol bizonyosan 
megismeri az igaz hitet, az igazi tudományt és 
a tökéletes szeretetet. 

Nagy Ferencz. 

Vélemények a lelkészi nyugdíjintézetről. 
E czím alatt egyszerűen csak regisztrálni kívánjuk 

azon felszólalásokat, a melyek az országos ref. lelkészi 
nyugdíjintézetre vonatkozólag akár testületek, akár egye-
sek részéről, direkte vagy indirekte legközelebb hozzánk 
jutottak. 

1. Oróf Tisza István, a dunántúli ref. egyházkerület 
főgondnoka, a nyugdíjintézet kérdésében levelet intézett 
a Debreczeni Protestáns Lap szerkesztőjéhez, a melyet 
átveszünk egész terjedelmében és közlünk olvasóinkkal 
az alábbiakban: 

„E perczben veszem b. lapjának folyó hó 13-iki 
számát s álmélkodva látom belőle, hogy még most, 
Dókus Ernő és Kiss József felvilágosító czikkei s az 
esperesi kar f. hó 9-iki értekezletének teljesen világos 
és preczíz 1.) alatti megállapodása után is fennmaradnak 
azok a félreértések, a melyek a mily mély, épen olyan 
alaptalan ellenszenvet ébresztenek lelkészkarunk széles 
rétegeiben s sötét árnyékot vetettek e valóban közhasznú 
üdvös intézmény felállításának örvendetes tényére. 

Talán sikerülni fog az alábbiak elmondásával el-
oszlatnom minden kételyt az iránt, hogy a nyugdíjinté-
zet kötelezett tagjait a múltra nézve fizetésük 23%-ának 
s e tőke egyszerű 4%-os kamatainak befizetésén kivül 
egyáltalán semmi nem terheli. 

Hogy azok, kik tagjai a gyámintézetnek, nem 33, 
hanem csak 23%-ot tartoznak befizetni s hogy a 31 /2% 
tagsági díjba a 272% gyámintézeti díj beszámíttatik, 
hogy tehát ebből csakis 1% a nyugdíjintézet felállításá-
val kapcsolatos új teher, az iránt nem volt s nem lehet 
kétség senki előtt, a ki a törvény 26. §-ának negyedik 
és hetedik bekezdését csak egyszer is elolvasta. De 
igenis vitássá tétetett a tavaszi konventen az a kérdés, 
hogy az intézet felállításakor szolgálatban állott lelkészek 

nem tartoznak-é a rendes lelkészi szolgálatban eltöltött 
évek után 1 százalékot s ennek 4 százalékos kamatait 
a múltra nézve is befizetni. 

A végrehajtó-bizottság által előterjesztett ügyrend 
ezen álláspontnak kívánt érvényt szerezni, a mivel szem-
ben épen e sorok írója igyekezett kifejteni, hogy fizetési 
kötelezettséget csak a törvény világos rendelkezése álla-
píthat meg, már pedig a törvény nem csak hogy nem 
tartalmaz oly általános rendelkezést, hanem az 1 száza-
lék tagdíjnak a múltra vonatkozó befizetését mint kivételt 
állapítja meg a 65 évesnél idősebb, tehát nem kötelezett 
tagokra (7. §.), valamint a beszámíttatni kivánt nem 
rendes lelkészi szolgálatban eltöltött évekre (8. §.) nézve, 
a miből a törvénymagyarázat elemi szabályai szerint 
következik, hogy ilynemű befizetési terhet, mint a többi 
lelkészekre is kiterjedő általános kötelezettséget meg nem 
állapít. Miután pedig nézete szerint a konvent nincs fel-
jogosítva a törvény rendelkezésein túlmenő terhet róni 
a nyugdíjintézet tagjaira, kijelentette, hogy az előterjesz-
tett ügyrendet általánosságban elfogadja ugyan, a rész-
letes vitánál azonban azon szakaszok megfelelő módosí-
tását fogja indítványozni, a melyek az 1 százalékos tagsági 
díjnak a múltra vonatkozó befizetését illetőleg tartalmaz-
nak rendelkezéseket. 

Ezen előzmény után indult meg a részletes vita, 
a melynél elfogadtattak a fent jelzett következő módo-
sítások : 

1. A 20. §. eredeti szövege így szólott: 
„Évi tagdíj fejében minden intézeti tag a törzs-

fizetésnek 3V2 százalékát tartozik fizetni, de a volt gyám-
intézeti tagoknak a múltra nézve beszámíttatik az általuk 
már befizetett 2V3 százalék tagdíj és a nekik a múltra 
nézve csak az 1 százalék pótló tagdíjat kell öt év alatt 
4 százalék egyszerű kamattal beszolgáltatniuk." 

E helyett elfogadtatott a következő szöveg: 
„Évi tagdíj fejében minden intézeti tag a törzsfize-

tésnek 371 százalékát tartozik fizetni." 
2. A 63. §. eredeti szövege helyett, a mely így 

szólott: 
„A járulékok megállapításánál a törvény értelmé-

ben azokra nézve, kik már tagjai voltak a gyámintézet-
nek, 33°/0-os belépési járulék helyett csak 23% pótló 
belépési járulékot, a 3 és fél százalék tagdíj helyett (az 
1898. előtti évekre) csak 1 százalék pótló tagdíjat kell 
megállapítani, de az 1908. évtől kezdve minden tagra a 
teljes 3 ós fél százalék tagdíjat kell kiróni". 

a következő szöveg fogadtatott e l : 
„A járulék megállapításánál a törvény értelmében 

azokra nézve, kik már tagjai voltak a gyámintézetnek, 
a 33 százalékos belépési járulék helyett csak 23 száza-
lék pótló belépési járulékot kell kiróni." 

3. A 64. §. eredeti szövege helyett, a mely így 
szólott: 

„A régebbi gyámintézeti tagok a 23 százalék pótló 
belépési járulékot és az 1 százalék pótló tagdíjat 4 
százalékos egyszerű kamattal öt év alatt kötelesek be-
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fizetni, még pedig rendes szolgálati idejök megkezdésé-
től számítva". 

a következő szöveg fogadtatott el: 
„A régebbi gyámintézeti tagok a 23% pótló belépési 

járulékot 4%-os egyszerű kamattal öt év alatt kötelesek 
befizetni, még pedig rendes szolgálati idejök megkezdé-
sétől számítva." 

Kihagyattak tehát e szakaszokból az összes alá-
húzott szavak, vagyis töröltettek a végrehajtó-bizottság 
javaslatának az 1 százalékos pótló tagdíj-befizetési köte-
lezettséget megállapító összes rendelkezései. A helyzet 
tehát az, hogy nem csak hogy nem tartalmaz sem a 
törvény, sem az ügyrend ilyen értelmű pozitív rendelke-
zéseket, a mi az 1 százalékos pótdíj bekövetelését már 
is lehetetlenné tenné, hanem a tavaszi konvent ilyen 
irányú javaslat megvitatása és elvetése által nyíltan és 
világosan kimondotta, hogy e pótdíj befizetésére vonat-
kozó kötelezettség fenn nem áll. 

Mi tehát az egyedüli teher, mit már szolgálatban 
álló lelkészeinknek viselniök kell azért, hogy nyugdíj-
igényük megállapítása alkalmával be fognak számíttatni 
az 1908-ik évet megelőző időben rendes lelkészi szolgá-
latban eltöltött összes szolgálati éveik? Az a 4%-° s 

kamat, a mit a 23 százalék pótló belépési járulék után 
be kell fizetniök. 

Állítsa fel bárki a mérleget, hasonlítsa össze az 
áldozatot az érte nyert ellenértékkel, nem hiszem, hogy 
be ne lássa minden igazságosan gondolkozó, miszerint 
aligha állíttatott fel valaha nyugdíjintézet, a mely mél-
tányosabban járt volna el hosszabb szolgálati idővel be-
lépő tagjaival szemben. 

Hogy ez a befizetési kötelezettség is súlyos teher-
ként nehezedik a családfentartás gondjaival küzdő idősebb 
lelkészeinkre, azt teljes mértékben átérezem és méltány-
lom, hiszen épen én is azok közé tartoztam, a kik 
szerényebb keretet kívántak adni a nyugdíjintézetnek s 
csak teljes szolgálatképtelenség esetére kívánták szorí-
tani a nyugdíjazást. E megoldás ellen azonban erős 
áramlat indult meg a lelkészi kar túlnyomó nagy több-
ségében, a mely hangosan követelte, hogy a nyugdíj ki-
számításának alapját az egész fizetés képezze s 40 évi 
szolgálat vagy 65 éves életkor betöltésével munkaképes 
lelkész is igényelhesse a nyugdíjazást. A közhangulat 
nyomásának engedve szervezte a zsinat ekként a nyug-
díjintézetet, ezért kellett ily súlyos terhet raknia a lel-
készi kar vállaira. 

S talán, ha meggyőződik lelkészi karunk, hogy 
nem oly exorbitans e teher, a minőnek azt a félreérté-
sek által felcsigázott képzelet lefestette, megnyugvással 
fogja azt elviselni, abban a tudatban, hogy — bármily 
súlyos legyen is az — az érte nyújtott ellenszolgáltatás-
ban teljes ellenértékre talál. 

E félreértések eloszlatása, e megnyugvás előidézése 
volt czélja jelen soraimnak, miért is tisztelettel kérem, 
hogy azokat becses lapjában közzétenni szíveskedjék. 

Geszt, 1907. július 14. Gr. Tisza István. 

2. Dr. Ferenczy Gyula a Debreczeni Protestáns 
Lap f. évi július 20-iki számában kijelenti, hogy a) olyan 
törvény és utasítás, mely ennyi hivatalos és nem hivatalos 
magyarázatot követel és olyan általános visszatetszést 
kelt, nem lehet valami szerencsés alkotás, b) Javasolja, 
hogy a nyugdíjintézeti egy szersmindenkori belépési díjak 
a közegyház által a főrészben épen erre a czélra adatott 
300,000 korona államsegélyből fedeztessenek. Ezt a javas-
latát ajánlja az egyházmegyék és a lelkészek figyelmébe. 

3. A komáromi ref. egyházmegye f. évi júl. 24-iki 
közgyűlésére Sedivy László nyitrai lelkész a nyugdíj-
intézet kérdésében a következő indítványt terjesztette 
be: Egyházmegyénk megkeresi a kerületi közgyűlést, 
miszerint egyetemes konventünknek még ez évben össze-
hívását szorgalmazza, majd pedig hasson oda, hogy 
konventünk, mint az egyházi törvényeket végrehajtó 
legfőbb testület, az országos lelkészi nyugdíjintézetről 
alkotott, a lelkészi kart jelen anyagi helyzetében elvisel-
hetetlenül terhelő törvénynek végrehajtását fiigessze fel 
és halassza el mindaddig, míg a lelkészi javadalmazás-
nak 2400 korona és rendszeres korpótlékra való emelé-
sét keresztül nem vitte; vagy törvényhozó testületünk : a 
zsinatnak összehívásával a közelégületlensóget keltett, 
minden részletében elhibázott törvényt teljesen új alapokra 
fektesse, előzőleg pedig a lelkészértekezlet körök és 
egyházmegyék javaslatait kikérje és figyelembe vegye. 
Az indítványról — elfogadása esetén — az összes egy-
házmegyék értesíttetnek s hasonló eljárásra felkéretnek. 

4. A mezöföldi ref. egyházmegye lelkészi értekez-
letének ide vonatkozó határozata: Mondja ki az egy-
házmegyei lelkészi értekezlet, hogy mivel az 1904. évi 
VII. t.-cz. némely szakaszai nem elég szabatosan fogal-
mazvák és könnyen többfélekép magyarázhatók s ekként 
annak megállapítása, hogy a nyugdíjintézetbe belépő 
tagok mily módozatok mellett s mekkora összeget tartoz-
nak fizetni, egyöntetűen s közmegnyugvással nem esz-
közölhető, továbbá, minthogy a nyugdíjintézet törvénye, 
ügyrendje s végrehajtási utasítása úgy tüntetik fel az 
intéző köröket, hogy a súlyos anyagi viszonyok között 
élő lelkészi karnak helyzetét, körülményeit sem a törvény 
megalkotásánál, sem annak végrehajtásánál nem vették 
tekintetbe: tisztelettel felkéri a nt. egyházmegyét, hogy 
f. évi rendes közgyűlésén hozandó s a főtiszt, egyház-
kerületi közgyűlésre felterjesztendő határozatával keresse 
meg a nni. egyetemes konventet a végből, hogy függesz-
tessék fel a törvény végrehajtása mindaddig, míg a lel-
készek számára az E. T.-ben előírt 2400 koronás törzs-
fizetés, vagy legalább is az ötödéves korpótlékok nem 
folyósittatnak. 

Ugyancsak a nm. konvent egyrészt a törvénynek 
félre nem érthető, szabatos s a lelkészi kar fizetőképes-
ségét figyelembevevő méltányos értelmezését megállapítja, 
illetve az orsz. zsinat egybehivatása útján törvényhozásilag 
megváltoztattatja a lelkészözvegyek járulékára s a fegyelmi 
úton elmozdított lelkészek családjára vonatkozó sérelmes 
és igazságtalan intézkedéseket, másrészt tekintélyének 



egész latba vetésével hathatósan sürgeti az állam kor-
mánynál, hogy a 2400 korona fizetési minimum, vagy 
legalább egyelőre a lelkészi működés után visszamenő 
évekre megállapított ötödéves korpótlékek a lehető rövid 
idő alatt folyósíttassanak. 

5. „A csonka törvény" cz. a. a Sárospataki Lapok 
f. évi július 21-iki számában Sallay Gyula ref. lelkész, 
míg egyfelől a szükségesség szemponjából nem kívánja 
bírálat tárgyává tenni a törvényt, addig a czélszerüsóg 
nézőpontjából határozottan kijelenti, hogy a zsinat által 
alkotott törvény „annak a czélnak, a melyért alkottatott, 
nem felel meg". Eltekintve a 23% ~os belépési díjnak és 
a 4% kamatfizetésnek általa is elismert terhes voltától, 
a törvény csonkaságát különösen abban találja, hogy „a 
lelkészi özvegyekre és árvákra nem terjeszti ki a nyug-
díjintézet áldásait, hanem azokkal szemben — alig számba 
vehető módosítással — fentartja a régi vigasztalan álla-
potokat !8 Rámutat tehát arra, a miről lapunk előző 
számában dr. Tüdős István szólott, mint a törvény leg-
kegyetlenebb paragrafusáról. A törvénnyel szemben álta-
lánosságban mutatkozó elégületlenséget úgy gondolja 
jóakarattal lecsillapítani, ha a konvent az egyházi ható-
ságok egyhangú állásfoglalása után a törvény végrehaj-
tását, tekintettel a lelkészek elégtelen anyagi helyzetére 
s a törvényben levő hiányokra, a 2400 koronás lelkészi 
fizetés megvalósulásáig felfüggeszti. Ama kérdés meg-
oldására vonatkozólag pedig, hogy mi történjék azokkal 
a lelkészekkel, a kik a törvény végrehajtásának újólag 
való felvételéig hivatásuk folytatására képtelenek lenné-
nek, úgy vélekedik, hogy egyházkerületenként, esetleg 
a konvent közvetítésével az országos református karra 
kiterjedő önbiztosítás szerveztessék. Például adja a követ-
kező számítást: a tiszáninneni egyházkerületben van 356 
anyaegyház, az önbiztosítás czéljaira megadóztatnának a 
lelkészek évente 30, az egyházak 20 koronával. Az így 
évente összegyűlő 17,800 koronát fel lehetne használni 
a) a segédlelkészi tartási segélynek 1000 koronára való 
kiegészítésére, b) a szolgálatkóptelenné vált lelkészeknek 
1600 koronával való javadalmazására. M. J. 

TÁRCZA. 

Szőnyi Virágh Mihály dunamelléki super-
intendens levelei. 

ni. 
Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Nagy Érdemű Ur! 
Bizodalmas Fautor Uram! 

Jővén hozzám Földvári Gergely olcsai Tiszteletes 
Prédikátor Uram, meg iuutatá az Tekéntetes Nemes 
Váczi Káptalannak ő kglme ellen való grávámennyeit, 
és azokra, nálam ő kglme magát oltalmazván, bölcs és 

törvényes declaratiót tett, szándéka vala, hogy minden 
késedelem nélkül scriptotenus apologiáját az T. N. 
Káptalannak submittálná ós Tanúk által repraesentálná; 
de én nem akartam, ezen dolog az Urat hogy elkerüllye, 
mert az Urnák illy dolgokban való bölcs informátiói igen 
hasznossak az Causánsoknak, kérem azért mélly aláza-
tossággal az T. Urat, jó rendben ezen dolgot vévén, 
Tiszt. Földvári Gergely Prédikátor Uramat az Feleletnek 
's annak törvényes módgyának expeditiójában informálni 
méltóztassék. Magamat ajánlván az Urnák tiszta szere-
tetére, az Urat pedig szerelmesseivel edgyütt Jó Istenem 
gondviselésére, vagyok Kiín Sz: Miklóson 9. octobris 1759. 

Tekéntetes Fautor Uramnak 
igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

superintendens m. k. 
(Boríték nincs.) 

IV. 
Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Nagy Érdemű Ur, 
Bizodalmas Fautor Uram ! 

Minekutánna az Urnák 11— octobris dátált levelét, 
minden tisztességgel 15= ejusdem vettem volna; azon 
szorgalmatoskodám, hogy azt mennél hamarébb válasz-
adással fel váltanám; de mivel azon levélnek merituma 
magával azt hozá, hogy én azt hozzám közelebb lévő 
T. T. Presbyterialis személyekkel közleném, 's ennek 
közlésére bizonyos időt 's napokat engednék, ezen az 
okon válaszadásomnak valamennyire késni kellett. 

írja az Úr, hogy Posonban Religosus Ágens N : 
Nógel Uram meg hólt, és bizonyos circumstántiákra 
nézve hogy más azon hivatalban succedállyon szükséges 
dolog lészen, az successiót pedig az T. Pátronátusnál 
solicitállya edgy jó ifjú Nagy István nevű, ki sokak előtt 
virtusiról isméretes személy. Melly dolgot mivel az Úr 
méltóztatott tudtomra adni, nagy reflexióval köszönöm. 
Azon említett jó dolognak a' mint eddig, úgy most is 
ellene nem mondunk, légyen az Úrnak nevében, és ha 
az Tekintetes Pátronátus alkalmatosnak ítéli az említett 
Jó Ifjat Nagy Istvánt, el hiszem hogy az hivatalban 
be is állittya, kinek lejendő foglalatossága, Isten dicsős-
ségére ; Hitünk sorsosinak hasznára; és tudományok 
mellett fáradni kivánó Iffjainknak javokra szolgállyon, 
egész szível kívánom, és midőn az Tekéntetes Urat, drága 
szerelmes Feleségével és Jóra született edgyetlen edgy 
Urfival, Istenem kegyelmességének ajánlanám, maradok 
Kún Sz: Miklóson 27. octobr. 1759. 

Tekéntetes Fautor Uramnak 
igazi jó akaró szolgája 

Virágh Mihály 
superintendens m. k. 

Borítékczím: Spectabili et Perillustri Domino, D. Gedeoni 
Ráday de eadem, certorum Inclytorum Cottuum Tabulae Iudiciariae 
Assessori Dignissimo (etc.) Domino ac Fautori colendissimo. 

Péczelini. 



V. 

Sz. Virágh Mihály — Darvas József és 
Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Urak ! 

Bizodalmas Curátor, és Fantor Uraim ! 

Minémű levele érkezett légyen N: Dömjén Gergely 
Ágens uramnak közelebb való alkalmatossággal hozzám 
annak maximáit hogy az T. Uraknak én is jelenesem, 
's azokrul bölcs opiniójukat kérjem 's vegyem köteles-
ségemnek lenni ismértem. ír ja ő kglme: „Reménlem 
Tiszt. Uramnak az Curátor Urak meg fogták írni, mi-
némű repartitiót tettek irántam és az Bujdosó Atyafiak 
iránt: úgymint az én egész Agentiámnak ideje alatt, 
nékem az Agentiális rendes fizetést ki nem adván; 
hanem esztendőnként „150" forintot elfogván, az én 
tetemes hátra maradásommal, tizenedgy esztendők alatt 
restantiam szaporodott „1650" forintokra. Az Deákok 
dolgában pedig hogy az utakat más dolgokra is készít-
hessük, repártialtak „160" aranyakat. Engem pedig a 
mostani Hadi circumstantiákra nézve (mellyből Bécsbe 
senki ki nem maradt) contributio alá vetvén, a propor-
tione salarii, esett reám fi: „65". Ezeket mondom repár-
tiálván az Urak, Tiszt. Uram Superintendentiájára esett: 

az „1650" forintbúi fl. Rh. 700. 
a „160" aranybúi fl. Rh. 166. 70 kr. 
a 65 contributiobúl fl. Rh. 13. 

Ez után pedig még járván egész fizetésem in fl. 
800, Tiszt. Uram fávorábul ez után esztendőnként várok 
ű. Rh. 183. 20 kr. Én is minden erőmet arra fordítom, 
hogy az Isten Házának szolgálhassak." 

Ezeket én magamban visgáltam, 's Némelly T. T. 
Presbyter társaimmal is közlöttem, 's ő kglmektől illy 
értelmet vettem: Négy Ágensekről successive emlékezünk, 
kiknek az „150" forintokbúi álló obtingensünket, mint 
rendes salariumot midőn esztendőnként be adtuk, soha 
többé adóssakk nem tartattunk. Mostani N. Ágens Uramat 
is már tizenedgy esztendőktűi fogva „150" forintokkal elé-
gítettük, semmiben restántiáriusok nem maradtunk, mel-
lyékről az ő kglme esztendőnként lett salariumának 
fizetéséről nékünk adattatott Recognitionalis Quietántiái 
bőven testálnak. Azért a „700" forintokbul alló Praetensiót 
fundámentum nélkül lenni látván, azoknak meg fizetésekre 
magunkat kötelesseknek nem tartyuk. A contributiónak 
le fizetésében is ollyan értelemmel vagyunk, mivel ez a 
conditio, nincsen meg az conventióban. Ha ő kglme 
Bécsben contributiót adott Mi köztünk is Magános 
Uri személyek, és közönséges Gyülekezeteink illyenben 
részesek voltak, velünk edgyütt hát ő kglme is szen-
ved gyen. 

Az 160 aranyak pedig minémű circumstántiában 
légyenek, ezekriil az T. Uraktól újjabb 's bővebb infor-
mátiót alázatossan várunk. Mi nagy' erőtlenségünket az 
illyen dolgoknak fizetésekben szomorúan meg vallyuk; 

a mi kitsiny módunk is az charitativumnak hozzánk 
vevésében, abban is az 1759. 26. Apr. kiadattatott K. 
Intimatum de Collectis Pecuniariis sokakat igen meg-
gátolt, jól lehet annak értelme (úgy láttzik) az szent 
alamizsnálkodást (mellyre az kereszteny embernek szoros 
kötelessege van) el nem rontya. Továbbá: Midőn maga-
mat az Tekéntetes Urakk Uraimnak fávorukban mély 
alázatossággal le kötném, az T. T. Uraknak, virágzó 
drága kegyességű Párjaikkal; úgy közönséges jóra szüle-
tett Uri Famili áj okkal edgyütt szivemnek tisztaságábul 
Istentül sok lelki 's testi áldásokat adatni kívánnék 
vagyok Kún Sz: Miklóson 1. xbris 1759. 

Tekéntetes Nagy 
érdemű Urakk 
Fautorimnak 

alázatos igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

Superintendens m. k. 

Borítékczím: Speetabilibus et Perillustribus Dominis,Dominis: 
Josepho Darvas de Nagyréth, Inclyti Cottus Neogradiensis V. 
Comoti, Neonon Gedeoni Rádai de aedem, certorum Inclytorum 
Cottuum Tblae Iudiciariae Assessori, longe dignissimis (etc.) Dominis 
Fautoribus observandissimis Dolyán et Pétzel. 

VI. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Ur! 

Bizodalmas Fautor Uram ! 

Elmémben forgatván régi maga kegyes ajánlását 
az Urnák, bátorkodtam hogy ez Dollyánban Tekéntetes 
Consiliarius Darvas Jósef Urnák szólló levelemet, mel-
lette lévő edgyben kötött Négy száz Rh. forintokból álló 
summa pénzel az inviálásra az T. Urnák hűséges kezé-
hez ktildgyem. Kérem azért nagy alázatossággal az Urat 
ebben énnékem assistálni méltóztassék, meg szolgálni, 
avagy csak jó emlékezettel is el nem múlatom. 

Némelly circumstántiákbúl azt is szemlélem, minek 
utánna informátiót vettem, Hogy T. Fejes Istvánnak 
Péczelen V. D. Ministernek Prédikátori szent hivatalának 
Péczelen éppen vége ; másutt pedig az hol Isten meg 
mutatná annak követése légyen ő kgelme által, szüksé-
ges dolog. Én ez aspectus iránt egész hitellel nein vagyok 
mind addig inig nem másunnan is bővebben informálta-
tom. En ollyan szeretettel vagyok az Tekéntetes Úrhoz 
's Péczelen lévő több T. Földes Urakhoz, és az ott lévő 
Ecclesiához, hogy T. T. Fejes István Prédikátor Uramat 
onnan ki menni az T. Urnák 's ecclesiának sérelmével 
meg nem engedhetem, ha pedig az említett T. T. férfiú-
nak Fejes István Uramnak az onnan való elmenetelre 
szándéka lenne, és az Tekéntetes Urak ki menetelét 
nem ellenzenék, akkor magam is bátorkodnám ő kglmet 
onnan ki venni, másuvá tenni és Péczelen lejendő vacán-
tiát V. Superintendentiánkban találtatható alkalmatos sub-
jectummal ki pótolni, melly dologrúl hogy az T. Ur 



engemet informállyon alazatossan instálok. Végre midőn 
az T. Urat, Uri virágzó Házával edgyiitt Istenemnek 
kegyessnn ajánlanám vagyok Kún Sz: Miklóson 15. 
Marty 1760. 

Tekéntetes Urnák 
Bizodalmas Fautor Uramnak 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

Superintendens m. k. 
Borítékczím: Spectabili et Perillustri Domino, D. Gedeoni 

Rádai de eadem. Certorum Inclytorum Cottuum tabulae Iudiciariae 
Assessori Dignissimo (etc.) Domino ac Fautori Dilectissimo 

Péczel. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 

BELFÖLD. 

A szepesi városi egyházmegye Lőese városá-
ban július 4—5-én tartott ülése. 

Az első napon, az iskolai és gyámintézeti bizott-
ságok ülései után, d. u. 5 órakor gyámintézeti istentisz-
telet volt, melyen Fischl Tóbiás, felkai lelkész tartott 
I. Kor. 10, 24.: „Senki ne keresse, a mi övé, hanem 
minden azt keresse, a mi a másé", alapján lelkes 
beszédet. Az esti órákban egyházmegyei konferenczia tar-
tatott, a melyen a közgyűlés főbb tárgyait megbeszélték. 

Másnap a közgyűlés 8 órakor ismét istentisztelettel 
kezdődött, melyen Weber főesperes mondott imát az 
oltár előtt. Majd Münnich Kálmán megnyitotta a gyűlést, 
üdvözölvén az egybegyűlteket. Hangsúlyozta az össze-
tartást, a melyre a mai nehéz időben oly nagy szük-
ségünk van. Mégis megfeledkeznek arról itt-ott, kivált 
a tanítói körökben és nem ragaszkodnak már oly szere-
tettel az egyházhoz, mint azelőtt. Weber főesperes évi 
jelentésében megemlékezett 0 Felségének 40 éves 
koronázási ünnepélyéről, Bocskai István és a bécsi béke-
kötésről, valamint II. Rákóczi Ferencz ós Thökölyi Imre 
hit- és szabadsághőseink hamvainak hazahozataláról. 

Ezen lélekemelő események biztosítani látszottak, 
hogy már most háborítlanul haladhatunk a fejlődés útján. 
De az idő jelei mást mutatnak. A klerikalizmus ország-
szerte szervezkedik és ellenünk támad. A reverzálisok 
és áttérések folytán súlyos veszteségek érnek bennünket. 
Belbajaink fokozódnak. A hitetlenség és az ezzel járó 
egyháziatlanság folyton nő. Számos hívünk kivándorol, 
helyüket a róm. kath. tót nép foglalja el, mi által nem 
csak híveink száma fogy, hanem magyar nemzeti kulturánk 
is veszélyeztetve van. Ily aggályos viszonyok között három 
indítvány tétetett és fogadtatott el. 1. A hol csak lehet, 
tartsuk meg az evang. felekezeti iskolát, helyezzük a 
legnagyobb súlyt a vallásoktatásra és annak kiegészítő 
részére, a gyermek-istentiszteletre, a tanító vezetése 
mellett. 2. A családi vallásos szellem fentartására és 
erősítésére tartsunk alkalomadtán előadásokat, alakítsunk 

olvasóköröket, ifjúsági és nőegyesületeket, a mint a körül-
mények megengedik. 3. Ápoljuk a községben a békét, 
az összetartást, ébresszük a prot. evangéliomi öntudatot, 
mely büszke múltjára és kész a jog és szabadságért 
síkra szállani. Az esperesi jelentés részleteiből a követ-
kező adatokra szorítkozunk: Lőcsén Illgen Antal válasz-
tatott meg lelkésznek. Halottaink : Ujágh Károly merényi 
lelkész, Ormossy lőcsei és Hauk szepesszombati tanítók. 
Hagyományok, alapítványok czímén befolyt 1071 "24 K. 
Az adományok és gyűjtések Összege 33,178*03 K. Építke-
zésekre fordíttatott 31,919-57 K. Született 475, meghalt 
260 egyén. Eskettetett 123 pár, melyből 36 vegyes 
házasság, megegyezés javunkra 13, kárunkra 4 esetben. 
Dobó Adolf, Marcsek Andor, valamint Szovenszky János 
svedléri tanító munkásságuk 25. évét töltvén be, üdvözöl-
tettek. A nőegyesületek működését különösen Lőcse, 
Igló, Leibicz, Szepesbéla, Szepesváralja községekben 
élénk érdeklődés kiséri. Dr. Lorx Sándor egyházmegyei 
pénztáros számol 13,457*42 koronáról. Az egyházmegyei 
számvevőszék által a megvizsgált számadás helyesnek 
találtatott, épen úgy a Handel Klára-alapítvány, mely 
28,319 K tőkét mutat, melynek kamataiból 11 tanító-
özvegy 1129 koronával segélyeztetett. A pénztárosnak a 
felmentvény megadatott. 

Dr. Hritz Lajos, számvevőszéki elnök jelentése a 
községek számadásairól tudomásul vétetett. Az alapító 
oklevelek most már véglegesen jóváhagyattak. 

A lelkészek Özvegy-árvaintézetének számadása jóvá-
hagyatott, az új alapszabályok tanulmányozására pedig 
egy bizottság lett kiküldve. 

A konfirmáczió, a tanórák betartása és a tanköny-
vek használata mindenütt az egyházi rendelkezések szerint 
történik. 

A főesperes jelentése a szepesmegyei lelkészi egye-
sület működéséről az indítvánnyal együtt a papi fizetések 
rendezésére vonatkozólag elfogadtatott és pártolólag fel-
terjesztetni határoztatott. 

A gyámintézet gyűjtött 1772 koronát. A levonandók 
levonásával elosztásra maradt 414 korona. Ebből kapott 
Illésfalva, Keresztfalu, Szomolnok egyenként 100 koronát, 
Nagy-Solymár, Ruszkin, Holló-Patak és Drovecz 25—25 
koronát. A diakonisszák számára Pozsonyban 10 korona, 
a konfirmandusok otthonára 4 korona jutott. A gyám-
intézet pénztárosának Szontágh Andor, jegyzőjének 
Scherffel Nándor lettek megválasztva. 

Az Ev. Őrálló, valamint a Mikler-féle prot. egyház-
jog melegen ajánltattak a közönség figyelmébe és jó-
indulatába. 

A rozsnyói kerületi árvaház részére nagypénteki 
offertórium czímén begyűlt 58'89 korona. Az ürese-
désben levő tisztségekre inegválasztattak: dr. Walser 
Gyula levéltárnoknak és nyugdíj-intézeti bizottsági tag-
nak, dr. Lorx Sándor pénztárosnak, dr. Payer Géza és 
Marschalkó Elemér ügyészeknek, Haáz Sánor és dr. Hritz 
Kálmán jegyzőknek, Fabriczy Samu iskolai bizottsági 
tagnak. 



A zsinattartásra a közszellem nem mutatkozván 
alkalmatosnak; annak megtartását nem tartják sürgősnek. 
Annál inkább kivánatos, hogy az 1848. XX. t.-cz. mi-
hamarabb érvényesüljön. A sérelmes kormányrendelet 
ellen, mely szerint a népiskola elveszíti az állami segélyt, 
ha 30 iskolás gyermeket nem képes fölmutatni, fellebbező 
felterjesztés felküldését határozta el az egyházmegye, 
miután így több gyengébb iskolánk megszűnnék, ámbár 
a gyenge inkább szorul támogatásra, mint az erős. 

A Tátrai-fürdők istentisztelete ügyében jelentetett, 
hogy az egyházmegye területén a szepesbélai anyaköz-
séghez tartozó Barlangligeten Adorján Ferencz nyíregy-
házi vallástanár bízatott meg a hitszónoklatokkal. 

A Miskolczon szept. 18—21-ig tartandó kerületi 
gyűlésre kiküldettek a lelkészek közül: Thern Ede, 
Justh Gusztáv, Jugen Antal; a világiak közül: dr. Lorx 
Sándor, Toppher György, Rösch Frigyes, Nagy Árpád, 
Ujlaky Jenő, Roth Márton, dr. Payer Géza, Thern 
László, Maresek Andor, Dritradey Oszkár és Neupauer 
Mihály. W. S. 

R É G I S É G . 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

Az szegény Foktü Ecclesiát is, mivel tetőtül fogva 
Botyányi Érsekünk felfordította, az Prédikátort ki szakaj-
totta, az Reformátusoknak nagyob részét kiűzte minden 
ingatlan jószágoknak ott hagyásával, minekokáért Föl-
séges Királynénk eleiben kelvén az dolgok, az Udvar 
az Nemes Vármegye főebb Tisztyeit inquisitióra le 
küldvén, kik is egy hétnél tovább ide alá lévén, felfelé 
való indulásokkor Vice Ispány Uramnak, hogy az útban 
kezében adnánk, ilyen Instantia iratot Ao 1763 dje 
194 Julij. 

Tekintetes Vice Ispány Urunk, 
Kegyes Patrónusunk! 

Halván hírét lejövetelének a Fokttii panasznak 
újonnan való megértésére s megvizsgálására többekkel 
együt az Urnák, mi is keserves szomorúságai megtölt 
egy esztendőiül és nyolcz holnapoktul fogva Isteni Tisz-
teletünknek majd másfél száz esztendeig felvihető szabad-
ságátul megfosztatot alább megnevezett Magyarok és 
Jobbágyok kívántuk panaszunkat az Urnák Tekintetes 
Vice Ispány Urunknak ezen Instantiánkban könyörülő 
szivére tennünk, hogy tudniillik: 

Méltóságos Érsekünk Bottyányi Josefünk Kalocsai 
Residentiájában való beszállásának második napján szép 
ajándékkal, tisztességesen Írásban tett peroratioval kö-
szöntvén Atyai gratiaját ajánlá, máskülömben is mint 
magyar nemzetünkben Isten után bizodalmunkat benne 
reménnyük vala. 

De uralkodásának azon esztendejében Ao 1761 
9 = maga Residentiajában Oonsistoriumra czitála, melyben 
a Predikatiók tételektül és halotti takarításiul eltilta, a 
stólát az Benedeki Plébániához ragasztotta, melynek 
visszaengedéséért midőn Instálnánk, igy Indorsála : többek-
ben nem foglak háborgatni, másoknak sem engedem. 
De alig multanak el ebben egynehány holnapok újonnan 
Oonsistoriumra czitála, és Azután 14= Juny Ao 1762 az 
Templomiul, sőt az közönséges imádcság tételtül is arra 
való harangoztatással el tilta, Lévitánkat, ki edig még 
nálunk több előtte valókkal együtt Prédikátorunk gyanánt 
volt, quindénaztatta, kinek maradását mind mi s mind maga 
sokat Instálván, marada meg nehezen edig közöltünk, 
holott enyi kegyes Érsekek uralkodásoktul fogva edig 
Templomunktul és Isteni Tiszteletünktül el nem tiltattunk 
s üldöztettünk. Mely ezen szomorú sorsunknak ily módal 
rövideden való leírása ós az Ur Vice Ispány Urunknak 
bévallása után midőn az Urnák is kegyes Fávorában 
magunkat ajánlanánk, maradunk 

Az Urnák, Tekintetes Vice Ispány Urunknak 
szolgálni kész és alázatos 

szolgái Uszódi lakosok. 

Mi leve reá a válasz, ezt mondá Vice Ispány Uram: 
0 Felségéiül nem bízatott reám az kegyelmetek dolga 
mint az Foktüieké, mivel Bécsben nem is volt talán 
kegyelmetek, mennyen fel, és ott most a vallásnak dolga 
tractálódik mind négy részrül, kentek is ki ne maradgyon 
abbul, mert elvesztik szabadcságokat örökre, ós ha azután 
parancsol 0 Felsége, kel szolgálnom kegyelmeteknek. 
Minekokáért az Prédikátorok számok az Lévitákéval 
mind edig leirattatot Bottyányi Jósef érsekünk üldöz-
tetése módgyával, és Tekintetes Rádai Gedeon Uramnak 
Tiszt. Püspök Uram tanácsábul dje 22~ Julij Ao 1763 
által küldetett, hogy vinné el magával, mivel Bécsben 
készült azon vallások dolgainak eligazításokra intéztetet 
gyűlésre menni. Uram, bírjad és szerencséssé tegyed 
mindennemű dolgaiban Ps. 118-

Ezután ismét nem soká az Méltóságos Érsek több 
helységek közöt Sz. Benedekre is visitatiora Patajról 
által jővén, az hova minket is czitált és az Lévitai szol-
gálatnak minden Salláriurnát le irá és serényen tudakoza 
felőlünk, hogy még csak valamely magános házhoz Isteni 
Tiszteletnek okáért járunk be, és az Plébánus* valami 
olyast vett észre felőlünk. Ezen alkalmatossággal Jó 
reménység alatt ilyen Instantiánk adódott be az Érsek-
nek dje 104 Aug. Ao 1763. 

Nagy Méltóságú Érsek, örökös Földes Urunk, 
Kegyes Pátrónusunk! 

Mint engedelmes fiak Jó Kegyelmes Urunktól mind-
ezideig is függettünk és függünk, úgy hogy nagy Mlsgod 
semmi szomorúságára való kedvetlenséget felőlünk nem 
tapasztalván Atyai kegyelmét velünk közölhetné. És mint 
az engedelmes fiúnak, kit édes Atya szeret, hűségéért 

* Sz. Benedeki, mert Úszódon csak béresek és szolgálók 
voltak a római hiten. (Orosz Endre uszódi lelkész megjegyzése.) 



jutalmul fizet: Excellentiád is szokot kegyelmességét mi 
nekünk is fiainak hova tovább és nagyobb engedelmes-
ségünknek és hűséges szolgálatunknak nevelkedésére és 
serkengetésére jutalmul fizeti, ugy hogy ne kételked-
hessünk benne semmit, hogy mostani visitatioi alkal-
matosságai annak a Fölséges Ur lstenk imádására, ki 
még a szeleknek és földindulásoknak is parancsol, régi 
szokot Oratóriumunkban való bémenetelre engedelmet ne 
adna ; holot még Excellentiád életéért is hosszú ideig 
való, csendes és békességes megmaradásáért imádkozni, 
és áhitatoskodni nagy kötelességünk lószen, maradván 

Jó Kegyelmes Urunkk 
Excellentiádnak 

Istent érette imádó és tisztelő 
mindenkori hűségessen szolgáló 

Jobbágyi Uszódi lakosok. 

Mivel ez időben minden felé igen rémítő föld indu-
lások tapasztaltattak és abból következet nagy károk, 
mint Komáromnak is majd csaknem végső pusztulása 
az romlások miat. Tehát, mivel ő Excellentiája épen nem 
akart az Oratóriumba bé bocsátani, megint új Instántia 
íratott 154 Aug. Ao 1763. 

Nagy Méltóságú Érsekünk, Kegyes Fejedelmünk, 
örökös Földes Urunk! 

Jóllehet Excellentiád Visitatiókor megmondotta vala, 
hogy mégis várakoznánk, miglen az dolog kimenetele 
megmutatya, mihez tartanánk magunkat. De ez veszedel-
mes idők rettentenek és ugyan ösztönök arra tartozó 
kötelességünk felől is, hogy szüntelen imádkozni kelles-
sék, az Istennek btin ellen való haragja engeszteltessék 
s elforditassék. Nem kívánhatja innen Excellentiád, hogy 
az imádkozásra egyben való gyűlésünk ne lehessen az 
híveknek megegyező szivekért és szájokért az imádko-
zásnak hathatósságára. Kérjük annakokáért mélységes 
alázatossággal (a keresztfán véres szenvedéseket viselt 
Úr Jézus Krisztus érdemére s annak tekinteti ért) méltóz-
tasson jó kegyelmes Urunk sok immár béadott keserves 
suplicationkra kegyes vigasztaló választ adni, mellyet 
midőn méltóztatik Jó Kegyelmes Urunk velünk csele-
kedni, nagy örömmel fogunk Excellentiád virágzó életéért 
és boldog uralkodásáért Isten előt esedezni és nagy 
hűséggel szolgálni, maradván 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

Igazán szolgáló hűséges Jobbágyi 
Uszódi Lakosok. 

Itten is mi leve a válasz! megkeményité nyakát, 
szivét is megkeményité, hogy az Izráel Urához Istenéhez 
ne térne. 2. krón 36 :13. Elméjét megvakította e világnak 
Istene, hogy halván haljon és ne értsen, látván lásson 
és ne esmérjen. Essai 6 :9 . Az ő megtérhetetlen szive 
szerint gyüjcsön magának haragot a haragnak napjára 
és az Istennek igaz ítéletinek megjelenésinek napjára: 

Rom 2 : 5 . Fizess meg Uram őnekiek a mint szintén 
megérdemlették, add meg az ő kezek munkáját és álnok-
ságok jutalmát Ps. 2 8 : 4 ; mert Jákobot megölték és az 
ő hajlékát elpusztították Ps. 7 9 : 7 ; az Isten népét ron-
tyák és az ő örökségét nyomorgatyák Ps. 9 4 : 5 ; Ugy 
maradót az Sionnak leánya, mint a megszedett szőlőben 
való hajlék, mint a megszállót város Esai 1 :8 , De miért 
panaszkodunk bűneink büntetése felől? Tudakozzunk a 
mi utaink felől. Mi vétkeztünk és engedetlenek voltunk, 
azért nem kedvezet Isten, és ha a seregeknek Ura 
valami keveset nem hagyott volna bennünk, ugy jártunk 
volna, mint a Sodomabeliek, lettünk volna hasonlatosak 
a Gomorához Esai 1: 9. 

(Itt következik a bűnbánat lelket rázó hangján 
egy biblikus hosszú könyörgés. Mutatványul közlöm a 
végéről: „Tekincs alá a te szentségednek lakó helyibül, 
halgasd meg a te népednek szavát és az ő üldözője 
ellen légy segicségel ő néki, roncsd meg derekokat az 
ő ellenségeinek és a kik őtet gyűlölik, hogy fel ne 
kelhessenek. íme Uram 1 azon vágynák, hogy minket 
kiűzzenek a te örökségedbül. Oh mi Istenünk, nem 
itéled-e meg őket? mert nincsen bennünk annyi erő, 
hogy ellenek állhatnánk, nem tudjuk, mit cselekedjünk, 
hanem csak te reád néznek a mi szemeink. Az Úré a 
szabadítás és a te népeden légyen a te áldásod, hogy 
örüljenek mindnyájan, kik bíznak te benned; mind-
örökké vigadgyanak, a kiket megoltalmazsz, ós Örven-
dezzenek te benned mindnyájan, kik szeretik a te nevedet. 
Kelj fel édes Istenünk, ne végyen hatalmat az ember. 
Lásd meg nyomoruságinkat, melyet szenvedünk, hiszen 
Uram, te vagy a megnyomoritötnak felmagasztalás és 
ideje korán levő segítsége, nincs nálad mindörökké 
feledékenységben a szegény, a nyomorultnak reménsége 
nem mindörökké vész el. 

Mutasd meg Uram, hogy a kik egyedül téged 
imádnak ós tisztelnek, azok az igaz hitűek és hogy 
oltalmazójuk, kővárok, szabadítójuk és paisok vagy azok-
nak, kik hozzád folyamodnak oltalomért." 

* * 

Az hamu alat elkevert, az sok nyomorúságok alat 
utolsó szikrájában levő kicsiny hitünknek szikrája ismét 
fellobbanván, új szerencsét Isten után próbáltunk, minek-
okáért az Érseknek 24 Apr. 1765 ilyen Instantia iratot: 

Ao 1765. 
Méltóságos Ersekünk dje 2 Apr. haza jővén a 

Diaetáról Instantiát formáltunk újonnan ily formán : 

Nagy Méltóságú Kegyelmes Urunk, Atyai véle születet 
irgalmasságal alázatos szegény Jobbágyihoz hajlandó 

szivű kegyes Pátrónusunk ós erős gyámolunk! 
Midőn szerencsés és boldog haza érkezésén mi is 

örülnénk és fiúi áhitatosságunkk Excellentiádhoz való 
megmutatására és buzgó szeretetünkbül származó jó 
kivánságainkal egyben kötöt csekély ajándékocskánkal 
tisztelnénk bennünk meggyökeredzett Jó Kegyelmes 
Urunkban levő erős remónségünk mind csak arra izgat, 
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hogy Excellentiád légyen az a kegyes Atya, kinek 
kezeit és lábait csókolván, találunk nála oly fiain szána-
kodó szivet, hogy Isteni Tiszteletünknek gyakorlásában 
szabados utat enged Oratóriumunkban. Nem csuda hát 
Jó Kegyelmes Urunk, hogy a kicsiny gyermek módgyára 
szemeink Excellentiádra elszakadhatatlanul nézzenek, 
tudván azt, hogy Méltóságodnak még nemesi Czimerében 
is bétett Pellikányi szivet viseljen ; honnét bátorkodunk 
mélységes alázatosságal Jó Kegyelmes Urunknál supli-
calnunk, adgya azt az Atyai kegyelmét, hogy a reánk 
jövő szent Innepekben is Istenünk szolgálatyára Ora-
tóriumunkban bé mehessünk, melyet midőn szemeinkből 
könyveket kifacsaró fiúi indulatbul kérnénk és Jó Kegyel-
mes Urunkra örök áldást kívánnának és Idvességes bol-
dog Innepléseket, vagyunk és maradunk Excellentiád-
nak mint 

Kegyelmes Ersekünknek és örökös 
Földes Urunknak 

parancsolatyára hiv és alázatos 
szolgái és Jobbágyi 

Uszódi Lakosok. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

IRODALOM 

Homeros „Ilias^-a. Majdnem félszázada immár, 
hogy ThewrewJc Emil, a görög Anthologia s Anakreon 
fordítója, először adott mutatványt Homeros „Ilias"- ából. 
Azóta sokszor sürgette a tudományos világ a klasszikus 
ókor költői műveinek ezt a hivatott fordítóját, hogy foly-
tassa a megkezdett munkát; de a nagynevű tudós sokféle 
elfoglaltsága miatt csak most kerülhetett ki a sajtó alól 
az Ilias hat éneket tartalmazó első kötet. Az Ilias emez 
új fordítása is ugyanazoktól az erényektől gazdag, melyek 
az Anekreon-fordítást is irodalmunk valódi kincsévé avat-
ták. Thewrevvk fordítása gazdagodása irodalmunknak. 
Az Ilias-fordítás, melyet a Magyar Tudományos Akadémia 
„Görög és Latin Remekírók" czímű vállalatában adott 
közre a Franklin-Társulat, két kiadásban jelent meg; a 
görög ós magyar szöveg együttes kiadásának ára 6 kor., 
a magyar kiadásé 3 korona. Mindkettő elé nagy terje-
delmű bevezetést írt a műfordító, ismertetve a Homeros-
fordítás történetét s bemutatva az egészet bibliográfiái 
összeállításban. 

Seneca erkölcsi levelei. Seneca bölcsészeti müvei 
közül igen nevezetesek a Lucilius nevű fiatal barátjához 
írt „Erkölcsi levelek". Ezeknek magyar fordítása Barcsa 
József tollából most jelent meg a Franklin-Társulatnál 
a Magyar Tudományos Akadémia klasszika-filológiai 
bizottsága által kiadott „Görög és Latin Remekírók" czímű 
sorozat új köteteként. E levelek könnyű és tetszetős 
formában azt a nagy problémát fejtegetik, hogyan teheti 
az ember saját életét boldoggá. Végső következtetése 
az, hogy ezt akkor érhetjük el, ha a súlypontot saját 
belsőnkbe helyezzük s megküzdünk úgy a sors szeszé-
lyeivel, mint saját szenvedélyeinkkel. Seneca könyvét 
gyönyörrel olvashatja ma is a népszerű filozófia minden 
kedvelője, különösen pedig az, a kinek a szenvedésben 

vigasztalásra és megerősítésre van szüksége. A mű két 
kötetben jelent meg; egy-egy kötet ára fűzve 4 korona 
50 fillér. Egyidejűleg azonban a Franklin-Társulat kiadta 
a művet latin és magyar párhuzamos szöveggel is, 
ugyancsak két kötetben, melyek ára fűzve egyenkint 
10 korona. 

Egy hézagpótló új segédkönyv a középiskolai 
vallástanításhoz. Manapság sok szó esik a prot. vallás-
tanítás fogyatékosságáról. Való igaz, hogy nagyon sok 
esetben hiányzik tanításunkból a mély vallásosságra, 
élő, tevékeny hitre való nevelés. Száraz, holt anyaggá 
válik, merő ismerethalmazzá lesz az a tárgy, melynek 
szívet, lelkeket kellene átjárni s a jobb, nemesebb élet 
utáni tántoríthatatlan akaraterővel, kiolthatatlan vágygyal 
és ernyedetlen törekvéssel tölteni meg az ifjú egész 
lényét. De az is igaz, hogy a mai kor erkölcsi léhasága, 
vallásos közönyössége nem egyszer tüntető, sőt gúnyolódó 
czédasága a vallás tárgyai iránt, nem mind az iskolai 
vallástanítás fogyatékosságából származik. Nagyon sok 
része van ebben a szülei háznak, általában az egész 
társadalomnak. De mert az iskolai helyes nevelés mégis 
oly hatalmas tényező, mely sokszor teljes sikerrel ellen-
súlyozza a szülői ház és társadalom romlott felfogását 
és hatását: örömmel kell üdvözölnünk minden olyan 
igyekezetet, mely a vallástanítás bensőbbé, mélyebbé 
tételét czélozza s az igaz vallásos érzelmeket a gyermeki 
szívben állandósítani iparkodik. Ennek, a tanár személyi-
sége mellett, melyben rejlik a sikernek legfőbb titka, 
tagadhatatlanul hasznos eszközei a czélszerű, jó tan-
és segédkönyvek. Egy ilyet üdvözlök most és ajánlok 
protestáns tanártársaim figyelmébe. A könyvet Tankó 
Béla szászvárosi reform, főgimn. vallástanár, szorgalmas 
egyházi írónk állította össze segédkönyvül a középiskolák 
V—VIII. osztályának vallástanításához. Nem egyéb ez, 
mint a ref. konventi tantervünk által óhajtott egyháztör-
téneti olvasókönyv, melynek hiányát minden vallástaní-
tással foglalkozó lelkész és tanár érzi. A szemelvény 
czélja : „a rendes tananyag tanulságait elmélyítni, bővítni 
s ezzel a tanulók egyháztörténeti jártasságát, fokozni 
ós egyháziasságát, prot. öntudatát erősíteni". A czél 
helyes és szép s mint a könyv tartalomjegyzékéből ki-
vehetjük, a kivitel is méltó hozzá. A szerző igen bölcsen 
és helyes tapintattal válogatta ki a közlendő olvasmá-
nyokat, Egyelőre csak ennyit jegyezhetünk meg. Szerin-
tem ugyan van még némi kívánalom a tartalomban itt-ott, 
de azt előre közöltem a szerzővel s így talán a könyv 
nyomdába adása előtt tekintetbe vette. Meglátjuk a várva-
várt gyűjtemény megjelenésekor, mely a legrövidebb 
idő alatt megtörténik, úgy hogy a könyv három külön 
részben (V, VI. és VIII. o. számára a ref. konventi tan-
terv szerint) már a jövő 1907/8. tanévben használatba 
vehető. Kiadja Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala 
Debreezenben, ez a már jól ismert kiadóczég, mely a 
prot. könyvek kiadása és terjesztése körül évről-évre 
fokozottabb tevékenységet fejt ki. A Tankó Béla új, 
hézagpótló isk. (segédkönyvének megjelenését a leg-
nagyobb örömmel üdvözlöm ós a könyvet ismételten 
ajánlom kartársaim becses figyelmébe. S. Szabó Józzef. 

Egy budapesti könyvkereskedő panasza érkezett 
hozzánk a következő levélben, a melyet — teljesen 
egyetértve a benne hangoztatottakkal — egész terjedel-
mében közlünk : 

Nagytiszteletű Tanár Úr! 
Mint szerkesztőt bátorkodom Nagytiszteletű urat 

most felkeresni. Ugyanis ügyvédek, jogászok, theologu-
sok és világiak állandóan keresik nálam az új egyházi 



törvényeket. Szinte restellem már mindegyiknek bevallani, 
hogy a könyvvel nem szolgálhatok, mert nem adják 
könyvkereskedői forgalomba. Mindenki hihetetlennek 
tartja ezt az állapotot, pedig csakugyan úgy van. 

Én már több ízben fordultam az illető körökhöz 
ebben az ügyben, de semmi intézkedés nem történt. 

Megkérném tehát Nagytiszteletűségedet, méltóztas-
sék becses lapjában szóvá tenni ezt a dolgot, talán úgy 
lesz eredmény. Ausztráliából vagy Amerikából a leg-
rövidebb idő alatt meg tudok szerezni bármilyen könyvet 
s magyar könyvet csak a legnagyobb nehézséggel, vagy 
egyáltalán nem. 

Nagyrabecsülésem kifejezése mellett vagyok 
őszinte mély tisztelője 

N. N. könyvkereskedő. 

EGYHÁZ. 

Bennebb a kiérik alizinus vizein. (Erd. Prot. Lap.) 
„Az Újság" írja július 10-iki számában „Fegyelmi 
egy mise miatt" czímen, hogy Zemplénmegye főispánja, 
Meczner Gyula, Székely Elek sátoraljaújhelyi polgár-
mester ellen fegyelmi eljárást indított azért, hogy a 
koronázási jubileum alkalmával nem jelent meg „a hiva-
talos ünnepi nagymisén". A dolog elintézése, úgy látszik, 
az lett, hogy a városi képviselőtestület kimondta, mi-
szerint „nem azonosítja magát a polgármester eljárásá-
val", a polgármester pedig „sajnálatát fejezte ki a tör-
téntek felett". — A mennyiben e tudósítás megfelel a 
tényeknek, megdöbbentő világot vet arra, hogy közéle-
tünk mennyire a klerikalizmus vizein evez. Évek óta 
tapasztaljuk s ismételten fel is hívtuk rá a figyelmet, 
hogy a reakcziós ultramontánizmus a protesantizmus 
érzéketlenségére s a társadalom könnyű befolyásolható-
ságára számítva, a liberális hagyományok védelmétől — 
ha csak nem zsidó érdekről van szó —- rég elszokott 
sajtó útján folyton propagálta a „hivatalos istentisztelet" 
fogalmát. Pár óv előtt már hivatalos miniszterelnökségi 
meghívóban is előfordult a programúi első pontjaként: 
„hivatalos főistentisztelet a koronázó Mátyás-templomban". 
1906 májusában „a nagy nemzeti kormánylí első idejé 
ben már odáig megy a dolog, hogy Baranya vármegye 
főispánja beiktatásának programmjában ilyen pont szere-
pel : „A főpap beveszi a főispántól a hivatalos esküt". 
Az idén nemzeti lelkesedés közt lefolyt koronázási jubi-
leumon pedig az országház példája nyomán a legtöbb 
helyt a jubeliumi ünnep formája „hivatalos ünnepi nagy -
mise" volt, bár minden vallásfelekezet templomában 
tartattak „hálaadó istentiszteletek". Mi következett volna 
ebből ? Nemde az, hogy a különböző hivatalos testületek 
tagjai közül kiki a saját hitfelekezete templomában 
saját vallása szerint vegyen részt a „hálaadó istentiszte-
leten". Igy történt-e Zemplénben, a hogy mindenütt tör-
ténni kellett volna: nem tudjuk. De hogy a „hivatalos 
nagymisén" való meg nem jelenésért valaki ellen „fegyelmi 
vizsgálatot lehessen indítani: ez új dolog. S ki adja erre 
a preczedenst? Egy kálvinista vallású főispán. Mert 
úgy tudjuk, hogy Meczner Gyula főispán ugyanazon 
Mecznerek közül való, kik közül József abauji egyházm., 
Béla alsózempléni egyházm. gondnok, Sándor sáros-
pataki akad. tanár. S lehet, hogy Székely Elek polgár-
mester épen református ember maga is, ki akkor épen 
saját papjának, a híres szónok Fejes Istvánnak fenkölt 

szellemű imája vezetésével adott hálát Istennek. Nem 
tudjuk, de lehet; mert a névsor-olvasás a templomban 
eddig csak az iskolás tanulóknál volt szokásban. S hogy 
„a képviselőtestület nem azonosítja magát a polgármester 
eljárásával" ? ! Abból a nagy tekintélyből következtetve, 
mellyel Fejes István sátoraljaújhelyi parókhiájában s 
egész Zemplénmegye közéletében bír, azt hisszük, hogy 
ő is tagja a városi képviselőtestületnek. Es ő nem azo-
nosítja magát a polgármester eljárásával? De kezdjük 
előbb. Azonosította magát azzal a határozattal, hogy a 
város jubileumi ünnepe a „hivatalos nagy misén való 
részvételben" álljon? Ha igen: elment-e maga i s? Ha 
nem: mit tett ezen határozat ellen? S ha Székely Elek 
polgármester talán épen az ő nyájához tartozik : mit tett 
vagy mit szándékszik tenni pásztori kötelességéből ki-
folyólag arra, hogy hívei vallásukkal ellenkező szertar-
tásra ne kényszeríttessenek? S végül: lett légyen Székely 
Elek polgármester bármily vallású: mit szándékoznak 
tenni Buza Barna, Sátoraljaújhely ref. vallású ország-
gyűlési képviselője és a protestáns papkópviselők: dr. 
Kecskeméthy István, Bakó József, Szabó Károly, Veress 
József — hogy a gondnokokat s köztük Meczner Bélát 
ne is említsük — arra, hogy az állampolgárokat vallás-
különbség nélkül érdeklő nemzeti hivatalos ünnepélyek 
ne „hivatalos nagymisék" alakjában rendeztessenek s 
így a nem katholikus vallású hivatalnokok meg legyenek 
kiméivé attól, hogy vallásukkal ellenkező szertartásokra 
kényszeríttetnek — még fegyelmi úton is. Bátrak vagyunk 
e kérdésekre a feleleteket tisztelettel kérni. 

Az Orsz. Ref. Lelkészi Egyesület sikere biztosítva 
van. Örömmel tudatjuk t. lelkésztársainkkal, hogy a 
szept. 18-ra hirdetett Orsz. Ref. Leik. Egyesület alakuló 
gyűlésének sikere már eddig is biztosítottnak tekinthető; 
mi több, az minden valószínűség szerint országos jelentő-
séggel bírand. Az eddig (júl. 22.) hozzám érkezett jelent-
kezések erre biztos kezességet nyújtanak; a mennyiben 
a hivatalos elők. bizottságot, az előadókat s a hivatalos 
küldötteket ide nem értve, eddig 55 új jelentkező van, 
a kik közt egy sincs olyan, a ki a uov. 22-iki gyűlésen 
részt vett volna (s feltehető, hogy ezek is teljes számban 
résztveendenek) s a jelentkezésre még 9 nap van hátra. 
A legelső jelentkezés Tiszáninnenről jött, de fájdalom, 
csak eggyel szaporodott. A legtöbb Tiszántúlról. A meg-
hívók Erdélyben küldettek szét legkésőbben, honnan 
csak 3 jelentkező van. Bukarestből is érkezett jelentke-
zés. Dunántúlról tömegesen, Dunamellékről naponként 
jönnek a jelentkezések. A menetjegy-kedvezményért a 
kérvényt még e hó 8-án beterjesztettem s ha ezt meg-
nyerjük, a jelentkezés szerint az igazolványt kitöltve, 
mindenkinek a lelkészi hivatalok útján fogom megküldeni. 
Megnyugtatásul közlöm, hogy az igazolványt a család-
tagok számára is kértem. A déli vasútnál eddig nem 
tettem lépéseket, mert alig volt jelentkezés. Azonban ha 
sűrűbben jelentkeznek, kötelességemnek tartom ott is 
kérvényezni. Az előadók nem annyira értekezést tarta-
nak, melynek csak akadémiai értelme lenne, mint inkább 
jól megokolt határozati javaslatokat terjesztenek elő, 
melyeket a gyűlés megvitatván, azok el-, vagy el nem 
fogadása felett határozand. Többek sürgetésére, mint 
indítványozó, a leik. orsz. nyugdíjintézet ügyében alul-
írott fog határozati javaslatot benyújtani. Indítványok 
esetleges beadása esetén (alapszabály 12. §. d.) kérjük 
lelkésztársainkat, hogy azokat teljes szövegükben augusz-
tus hó 31-ig alulírotthoz beküldeni szíveskedjenek, hogy 
azokat a bizottság elé terjeszthessem. Mivel pedig a 
kedvezményes jegyeket úgy kértem, hogy azok számát 
a jelentkezés mérvéhez képest növelhessem is: tisztelet-



tel kérem, hogy jelentkezéseiket e hó 31-ig hozzám 
múlhatatlanul átjuttatni méltóztassanak. Meggyőződésünk 
az, hogy ez Egyesület megalakulása lelkésztestületünk 
életében forduló pontnak tekinthető. Erről győztek meg 
bennünket azok a lelkes szavak, melyekkel ügyünkért 
szent lelkesedéssel lángoló lelkésztársaink bejelentései-
ket kisérni szíveskedtek. — A lélek átjárja a szíveket, 
foglyul ejti az elméket s egy testvéri szent szövetségbe 
tömöríti azokat, kik nagy és magasztos czéljaik elérésére 
egyénenként erőtleneknek bizonyultak. Ha ez a lélek 
mint szent tűz já r ja át a dermedt tagokat, új, virágzó 
életnek kell kelnie a vallás-erkölcsiség most lankadt 
mezején, mint a lelkészek nagy testületének eddig tes-
pedett életében is. Most veszem az örvendetes hírt, hogy 
a beregi egyházmegye lelkészei esperesük vezérlete alatt 
testületileg kívánnak megjelenni (60-an!). Jertek test-
véreim ! A lelkesedés szent tüzét ne engedjétek magatok-
ban megoltatni! Jertek nagy és szép ünnepre, mely a 
református lelkészek testvéresülésének magasztos ünnepe 
lesz ! Isten áldása szent ügyünkön és annak lelkes baj-
nokain! Nagyváty, 1907 július 22. Morvay Ferencz, az 
elők. biz. elnöke. 

Egyházi értekezlet. A vértesaljai egyházmegye 
három értekezleti köre az idén együttesen tartotta szoká-
sos évi összejövetelét július hó 23-án Székesfehérvárott 
Koncz Imre esperes elnöklete alatt. Az egyházi értekez-
let szokatlanul népes volt, alig néhány lelkész maradt 
el. Urházy Lajos egyházmegyei aljegyző az I. törvény-
czikket ismertette. Lévay Lajos főjegyző az egyházi 
adózásról szóló törvény rendelkezéseiről szólott, rend-
kívül élénk érdeklődés mellett részletesen taglalván a 
végrehajtásra vonatkozó utasításokat. Hosszas értekezés 
és vitatkozás után az értekezlet többsége abban állapo-
dott meg, hogy mindazon kebelbeli egyházközségek, 
melyek súlyos egyházi adóterhet viselnek, kisértsék meg 
folyamodni az adócsökkentési segélyért, akár az új adó-
kulcs életbeléptetésével, akár pedig az úgynevezett vagy-
lagosság szerint. A nyugdíjintézetről szóló törvény elő-
adója Mészöly Győző alcsúthi lelkész volt, a ki hosszas 
kritikai ismertetés után a barsi indítványt ajánlotta el-
fogadásra, mely szerint e törvény végrehajtása mindaddig 
felfüggesztendő volna, míg csak a lelkészeknek az I. t.-cz. 
114. §-ában kilátásba helyezett 2400 korona alapfizetés 
és a 200 koronányi ötödéves korpótlék meg nem adatik. 
Az értekezlet némely tagjai szenvedélyes nyilatkozatok-
ban adtak kifejezést a nyugdíjtörvény egyes rendelke-
zései felett való nemtetszésöknek, illetőleg az ezen tör-
vény által a lelkészekre rótt súlyos fizetési kötelezettség 
miatti aggodalmuknak. Többen a törvény módosítását, 
vagy legalább is végrehajtásának elhalasztását követel-
ték. Lassankint azonban egyesek felvilágosító, megnyug-
tató kijelentései után s főleg az előadó javaslatával 
szemben előterjesztett alábbi indítvány következtében az 
ingerült hangulat jórészben lecsillapodott. Ez indítvány, 
melyet a Debreczeni Protestáns Lap szerkesztője által 
felvetett eszmére történt hivatkozással Lévay Lajos ter-
jesztett elő, a következő : Egyházi értekezletünk a zsinati 
atyák által hozott s királyilag szentesített törvényt köteles 
tisztelettel fogadja. De mivel e törvény majdnem elvisel-
hetetlen terhet rak a nyugdíjintézet tagjaira, keressék 
fel az egyházi hatóságok útján az egyetemes konvent, 
hogy a belépési járulékok s ezek kamatai vagy egész-
ben vagy legalább részben, az állam által különben is 
nyugdíjintézeti czélra adott s adandó évi 400,000 kor-nyi 
segélyből fedeztessenek. Ez indítványt az értekezlet egy-
hangú helyesléssel fogadta s magáévá tette. Ennek 
kapcsán a nyugdíjtörvény 19. §-ának második bekezdé-

sére vonatkozólag, melyet e lap mult heti száma „leg-
kegyetlenebb paragrafusnak" minősített, az egyházi érte-
kezlet szintén felkérendőnek tartja az egyetemes konven-
tet, hogy a mennyiben a belépési járulék és az öt évi 
tagsági díj a férj elhalálozásakor be nem fizettetett volna, 
az azokból hiányzó összeg ne az özvegy évi járadékából 
tartassék vissza, hanem ugyancsak a 400,000 koronányi 
államsegélyből fedeztessék. A hosszúra nyúlt s itt-ott 
felette zajos vita következtében az értekezlet időből ki-
fogyván, a tárgysorozatba felvett többi pont feletti eszme-
csere a szeptember elején tartandó központi értekezletre 
lialasztatott. Beküldi: Lévay Lajos. 

A lelkészi nyugdíjintézet legkegyetlenebb §-ára 
vonatkozólag, mellyel a mult szám vezérczikke foglal-
kozik, szükségesnek tartom megemlíteni, hogy a VII. 
t.-cz. 19. §-ának második bekezdésében foglalt kegyet-
lenséget és méltánytalanságot a nyugdíj- és gyámintézet 
végrehajtóbizottságának elnökével, Dókus Ernő úrral, f. 
évi június hó 26-án (Sárospatakon, a főiskolai igazgató-
tanács ülése alkalmával) megbeszéltük s megállapítottuk, 
hogy ez a tényleg sérelmes és igazságtalan pont az 
özvegyárva-gyámintézet alapszabályainak 6. §-ából lett 
szórói-szóra átvéve, még pedig egyenesen azzal a czél-
zattal, hogy mint eddig történt, ezentúl is a gyámintézetet 
illető hányad (10 és 2V-2%) hátraléka tartassék vissza 
az özvegy évjáradékából. Arra, hogy a nyugdíj után 
esedékes hányad (23 és 1%) hátraléka is levonassék az 
özvegy évi járulékából, bizonyára a tervezők sem gon-
doltak. Fájdalom, hogy az illető pont mégis akkép lett 
szövegezve és elfogadva, hogy a nyugdíjhányad hátra-
lékának levonását is involválja, azonban az elnök úr 
azonnal kijelenté, hogy ezen szakasz eredeti czélzatának 
megfelelő helyes értelmezése ós alkalmazása iránt az 
egyetemes konvent őszi ülésén előterjesztést fog tenni 
Révész Kálmán. 

I S K O L A. 

Értesítés a budapesti ref. theol. akadémiáról. 
1. Az akadémia igazgatója Bilkei Pap István. Minden-
nemű hivatalos megkeresések hozzá intézendok (Buda-
pest, IX., Kálvin-tér 7. sz.). 

2. A II. évet végzett növendékek a theologiai alap-
vizsgálatot folyó évi szeptember 11-én tartoznak letenni. 
Jelentkezzenek szeptember 10-ig az igazgatóságnál. Akik 
a vizsgát le nem teszik, a III. évre fel nem vehetők, 
bennlakásban és más iskolai jótéteményben nem része-
síthetők. 

3. A jövő iskolai év szeptember 14-én nyittatik 
meg; az előadások szeptember 16-án veszik kezdetüket; 
A beiratkozás és anyakönyvezés szeptember 12-én és 
13-án végzendő el; a konviktusi kosztozás szeptember 
15-én délben nyílik meg. Előzőleg szeptember 7—9-ig 
pótló kollokviumok, 10-én pedig pótló vizsgák lesznek. 
A ki bármely okból nyilvános vizsgálatra nem állott az 
elmúlt tanév végén, szeptember 9-ig pótló kollokviumot, 
10-én pedig pótló vizsgát tenni köteles. A ki kollokviumát 
szeptember 9-ig rendbe nem hozza s vizsgát nem tesz, 
az az egyházker. 1903. évi közgyűlésének 68. sz. jegyző-
könyvi határozata értelmében osztályismétlésra utasíttatik, 
és pedig olyképen, hogy ha az illető exmisszióban volt, 
abból visszahivatik és az osztályt az intézetben köteles 
ismételni. Az indokolatlanul elmaradottak tantárgyanként 
5 koronát tartoznak az ifj. segélyegyesület pénztárába 
befizetni. 



4. Az újonnan felvett növendékek az anyakönyve-
zésért 4 koronát, a tanári nyugdíjintézetre 6 koronát, az 
indexért 1 koronát, az önképzőkörre 4 koronát, a segélyző 
egyesületre 2 koronát, a törvénykönyvért 20 fillért, 
összesen : 17 korona 20 fillért kötelesek fizetni az igaz-
gatónál. A régi növendékek az anyakönyvezésért, indexért 
és törvénykönyvért ujabb díjat nem fizetnek. Tandíj 
semminemű nincs az akadémián. A növendékek kötelesek 
az önsegélyző egyesület által kiadott s évfolyamaikon 
szükséges kompendiumokat megvenni, a miért is figyel-
meztetjük a növendékeket, hogy használt kompendiumokat 
ne vásároljanak. 

5. Felvételért és a jótéteményekért való folyamod-
ványok aug. 20-ig küldendők be az igazgatóhoz. A folya-
modványokhoz érettségi, orvosi bizonyítvány és kereszt-
levél melléklendő. A felvételt illetőleg különösen figyel-
mébe ajánljuk a folyamodóknak az egyházker. közgyűlés 
1903. évi 68. sz. jegyzőkönyvi határozatát, a mely szerint 
az intézetben végzett növendékek kötelezve vannak azokat 
a szolgálati éveket, a melyeket az egyházi törvény a 
lelkésszé választhatás jogának megszerzését illetőleg 
előír, egyházkerületünkben eltölteni. E szolgálati évek 
eltöltése előtt senki sem nyerhet elbocsátó levelet más 
egyházkerületben leendő szolgálatra. A régi növendékek 
aug. 20-ig szintén kötelesek bejelenteni, hogy a jövő 
tanévben is hallgatói kívánnak lenni az intézetnek. A ki 
a kitűzött határidőre nem jelentkezik, úgy tekintetik, 
mint a ki eltávozott az intézetből, s helyére más fog 
felvétetni. 

6. Az akadémia rendes növendékei, a mennyiben 
a hely engedi, az internátusban ingyen lakást, fűtést, 
kiszolgálást és ünnepi legácziót kapnak ; a konviktusban 
pedig annyi jótéteményt, a mennyit a létszám megenged 
és a konviktusi pénztár megbír. A konviktusi egész díj 
az 1906/7. iskolai évben 38 korona volt, s kaptak érte 
a növendékek délben 3, este 1 tál ételt. A növendékek 
a rájok eső kosztpénzt a hónap öt első napján előre 
kötelesek befizetni az igazgatónál. 

7. A bennlakó növendékek ágyneműről, annak és 
fehérneműjüknek mosatásáról magok tartoznak gondos-
kodni. 

8. Az internátusban fürdőszoba van, a melyet ingyen 
használhatnak az akadémia rendes növendékei. 

Budapest, 1907. június hó. Az igazgatóság. 

Értesítés nagykörösi ref. főgimnáziumról. A jövő 
tanév szeptember hó 1-én kezdődik. 

A javító-vizsgálatok augusztus hó 31-én tartatnak. 
A beiratások, a felvételi és pótló vizsgálatok szeptember 
2—4. történnek, 5-én lesz a tanév ünnepélyes meg-
nyitása ; az előadások szeptember 6-án megkezdődnek. 
A beiratásra szeptember hó 8-án túl jelentkező új, vagy 
régibb növendékeket szeptember 15-ig csak a tanári 
szék veheti föl, az előtte történt igazolás alapján. 

A gimnázium első osztályába csak oly növendékek 
vétetnek fel, kik 9. évöket betöltötték, de 12. évöket 
meg nem haladták és iskolai és születési bizonyítvánnyal, 
vagy szükség esetén felvételi vizsgálatokon igazolják 
képességüket s orvosi bizonyítvánnyal újraoltásukat. 

Felvételi vizsgálatot tartoznak tenni azon tanulók 
is, kik reál- vagy polgári iskolából jönnek. 

A gimnáziumból jövő úgy helybeli, mint vidéki 
növendékek az előző osztályról nyert bizonyítványaik 
alapján vétetnek fel. 

Minden tanuló első felvételre szülői vagy gyámja, 
vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazgató-
ságnál jelentkezni s úgy az először belépő, mint a régibb 

növendékek az iskolai évet megnyitó istentiszteleten 
jelen lenni kötelesek. Vidéki szülők alkalmas helyet 
tartoznak kijelölni, kire a házi felügyeletet és nevelésre 
nézve kötelességüket és jogukat átruházzák, a kikhez 
ennélfogva az igazgatóság gyermekeik érdekében for-
dulhat. 

Az iskolai minden díj előlegesen a beiratáskor 
fizetendő. 

Egy elégtelen osztályzat kijavítását a tanári szék, 
kettőt felekezeti főhatóságunk, ennek képviselője, főtiszt. 
Baksay Sándor püspök úr ő méltósága engedélyezheti. 
Kettőnél több elégtelen tanjeggyel osztályismétlésre uta-
síttatik a növendék. Másodízben ismételni ugyanazon 
osztályt nem lehet. 

Vidéki tanulók az igazgatóság tudta és beleegye-
zése nélkül szállást nem fogadhatnak s nem változtathat-
nak, annyival inkább, minthogy csak oly helyen lehet 
szállást fogadni, melyet az orvos megvizsgál és enge-
délyez s mely erkölcs-társadalmi tekintetben is megfelelő. 
S ha az igazgatóság a helyiséget akár az egészség, akár 
a gondviselés és ellátás, akár egyéb körülmények miatt 
alkalmasnak nem tartja, joga és kötelessége a czél-
szerűbb intézkedés. A szülők érdeke követeli, hogy a 
gyermekek elhelyezésére kiváló gondot fordítsanak s azt, 
mint polgári cselekményt, vállalkozó lakostársainkkal 
maguk kössék, vagy beszéljék meg. 

Tankönyvek a helybeli könyvárúsoknál kaphatók 
s csak épek és a jelen értesítő végén közölt jegyzék-
ben levő kiadásokban használhatók. 

Szügénysorsú s jóigyekezetű tanulók a segély-
könyvtárból tankönyveket kaphatnak használatra s esetleg 
egyéb segélyben is részesülhetnek. E végből mindjárt a 
beiratáskor forduljanak a főgimn. segélyegylet elnökéhez, 
a főgimn. igazgatóhoz. 

A tandíjakat a következőleg állapította meg nt. 
és tek. egyháztanácsunk: 1. helybeli I—IV. o. ev. ref. 
vallású növendék 12 K, 2. helybeli V—VIII. o, ev. ref. 
vallású növendék 16 K, 3. helybeli I—VIII. o. más vallású 
növendék 24 K, 4. vidéki I—VIII. o. ev. ref. vallású 
növendék 30 K, 5. vidéki I—VIII. o. más vallású növen-
dék 44 korona tandíjat fizet. E szerint a tandíjfizetésre 
különbség nélkül minden tanuló köteleztetik. 

Megjegyzendő, hogy azok, kiknek bár helyben, 
vagy a község határában birtokuk van, de más helyen 
laknak, a fent jegyzett megkülönböztetés szerint a 
vidékiekkel egyenlő tekintet alá esnek s velők egyenlő 
tandíjfizetésre köteleztetnek. 

A beiratási díj, mely egyszersmindenkorra fizettetik, 
4 korona 20 fillér. Az országos tanári nyugdíjintézetre 
minden növendék, minden megkülönböztetés nélkül, 6 
koronát fizet, ezenkívül az önként vállalkozók az önképző-
körre 2 korona tagsági díjat, a felsőbb osztályok ifjú-
sági könyvtárában olvasásért 2 koronát, az V. oszt. 1 
koronát, az alsóbb osztályok könyvtárában 60 fillért 
fizetnek. Jövőre a franczia nyelvet Szalay Gyula igaz-
gató-tanár tanítja szívességből. 

A tandíjfizetés alól való felmentés vagy a tápintézet 
jótéteményesei közé való felvételért a beiratkozáskor 
lehet folyamodni. Az elsőért az ev. ref. egyháztanácshoz, 
a másodikért a tápintézeti választmányhoz intézendő a 
kérvény. Benyújtható pedig szept. 15-ig az igazgatónál 
is. Mindkét rendű folyamodványhoz csatolandók a növen-
dékek : a) jó erkölcsét s jó előmenetelét, b) a szüle 
szegénységét igazoló okiratok. A szegénységi bizonyít-
vány hatóságilag legyen "kiállítva, egyszersmind a szüle 
állami adója is hivatalosan kimutatva ós e kimutatás a 
folyamodványhoz mellékelve. 



A tápintézetben, melyet a nagykőrösi ref. egyház 
és a dunamelléki egyházkerület tart fenn a főgimn. és 
a prepar. tanalók számára, melyhez Nagykőrös városa, 
több egyházmegye s egyes jótevő is járul kegyes ado-
mányaival, minden egyes gimn. tanuló vallásfelekezeti 
különbség nélkül ebéd és vacsoráért 19, csupán ebédért 
15 koronát fizet havonként. Evőeszköz-használati díjban 
minden növendék fizet félévenként 1 koronát, E dijak 
mindenkor előlegesen, havonként vagy félévenként a táp-
intézeti igazgatónál fizettetnek. 

Felhívjuk azon t. cz. szülők figyelmét, kik gyer-
mekeiket a tápintézetbe kívánják adni, hogy a havi 
tápintézeti díjakat minden alkalommal egyenesen a táp-
intézeti igazgató, dr. Joó Imre főgimn. tanár, vagy az 
ev. ref. főgimn. igazgatóság czímére küldjék be. 

A nem prot. felekezetű növendékek a vizsgálatokat 
megelőzőleg tartoznak vallástani bizonyítványaikat saját 
és pedig a hatóság által e végre kinevezett lelkészeiktől, 
hitoktatóiktól kiállítva, az igazgatóságnak benyújtani. Ezek 
nélkül vizsgálatra nem bocsáttatnak. 

Görögpótló. A jövő 1907/8. tanévben az Y-ik, 
Vl-ik, YH-ik és VlII-ik osztályban „görögpótló tan-
folyam" is lesz. E tanfolyamra jelentkezni mindjárt a 
beiratkozás alkalmával kell. Különösen figyelmébe ajánl-
juk az igen tisztelt szüléknek, hogy az 1890. XXX. t.-cz. 
5. §-a szerint: „azon gimnáziumi tanulók, a kik a görög 
nyelv és irodalom helyett a görögpótló tantárgyakból 
nyertek rendes oktatást, habár letették is az érettségi 
vizsgálatot, a tudományegyetemek és egyéb főiskolák 
hittudományi karára, vagy azok nyelvészeti, bölcsészeti 
és történelmi szakosztályaira (s a tanárképző-intézet 
ugyanezen szakosztályaira) nem bocsájthatók csak azon 
esetben, ha a görög nyelv és irodalomból pótló érettségi 
vizsgálatot tesznek." Tehát a görög pótló tanfolyam 
választásánál figyelemmel kell lenni e növendék jövő 
pályaválasztására is. 

A tanítók képviselői. A közoktatásügyi bizottságba 
az új szabályzat szerint minden rendű tanítóság küld 
képviselőt. A fővárosi tanács most tudomásul vette, hogy 
a főreáliskolai tanárok Gruber Nándort, a felső keres-
kedelmi iskolai tanárok dr. Bokor Józsefet, a felső Lány-
iskolái tanárok Wolf Ágostont, a polgári fiúiskolái tanítók 
Földes Gézát, a polgári leányiskolái tanítók Kozma 
Gyulát, az elemi iskolai tanítók Sánta Lajost és Moussong 
Gézát, az óvónők Bardócz Pált küldték a közoktatásügyi 
bizottságba. 

Felhívás. Tisztelettel kérjük mindazon egykori 
tanulótársainkat, kik 1862 júliusában velünk együtt tették 
le az érettségi vizsgálatot, hogy f. évi aug. 20-ára Sáros-
patakon megjelenni szíveskedjenek. Budapest, 1907 júl. 
19. Dr. Kiss Áron, Papp Gyula. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázat tornatanítói állásra. 

A mezőtúri államilag segélyezett református főgim-
názium fentartó testülete pályázatot hirdet az 1907/8. 
isk. év elején (1907. szept. 1-én) elfoglalandó rendes 
tornatanítói állásra. 

E tanszék javadalmazása 1600 kor. törzsfizetés, 
400 kor. lakbér, 200—200 kor. ötödéves korpótlék és 
u megfelelő állámi fizetéskiegészítés. 

A megválasztott az országos tanári nyugdíjintézet 
kötelezett tagja. 

Kötelessége a főgimnázium 8 osztályában a tornát 
tnnterv szerint a megállapított óraszámban tanítani. 

Pályázók kérvényeiket a szükséges okmányokkal 
együtt (keresztlevél, katonai szolgálati viszonyt, végzett 
tanulmányokat és egészségi állapotot igazoló okmányok) 
f. évi augusztus 21-ig a mezőtúri ref. főgimn. igazgató-
ságához küldjék. 

Csak ref. vallásúak pályázata vétetik figyelembe. 
Mezőtúr, 1907. július 18. 

Gergely Antal, 
igazgatótanács elnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet veszi Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződóst 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 



NYÍLTTÉRI 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
k i t ű n ő s ikerre l h a s z n á l t a t i k v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bánta lmainá l és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztés i és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
JSzini/e- TApóczi Salvu tor forr ús-vállalat 

Budapest, V., Budolf'rakpart 8. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kúfváilalat Budán, 

SZT, LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
TéSi é s n y á r i g y ó g y h e S y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap 
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — CSM*- , 
k ö s z v é n y - , i d e y - , b ő r b a j s k , lakás, ellátás felöl kimerítő 

— = prospektust küld ingyen a = 1, = 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága, Butía. 

E, rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Központi Kereskedelmi és Iparbank 
részvénytársaság. 

Köztisztviselői törlesztéses kölcsönosztály. 
Első Magyar Ált. í J & y k Magyarországi 

Biztosító-Társaság l | J g | | | f Vezérképviselösége 

Budapest, V., Váczi-körút 26. 
Sürgönyczím: Centrál is. Részvénytőke: 5 , 0 0 0 . 0 0 0 kor. 

Előnyös feltételek mellett,szolid bankalapon, törlesztéses 
kölcsönöket nyújt 10, 12, 15 és 2 0 éves visszafizetésre. 
Levélbeli megkeresésre „Ismertetővel" s mindennemű 
felvilágosítással díjmentesen készségesen szolgálunk. 

, _____ fermóoetHéjMBtyes 
^ ^ ^ T A V A N Y Ú V I Z 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő h a t á s ú n a k b izonyul t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad M A T T O N * H E N R I K Budapest 

Ezen czégtáfalán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII,, Kerepeal-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsóbstfalva: Hitel Márton-u. 87, Váoz: Széchényi-u. M 

fl vilásMrű fleol-hormonlumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzétt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 



e 
Elsíl magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O 
c s . é s kir- udv. h a n g s i e r g y á r o s , 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„ H a r c g f o f e o z ó q e r e i t d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nver." (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegecííik vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
- g y á r . = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest , VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitűnő cséplésért. \ Aján l j a te l jes jó tá l lás mellett 
benzinmotorai t malom és ipar-

üzemre , valamint 

Iskolahegedíík 6kor.-tól följebb. 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! E g y e d ü l l é t e z ő ú j d o t i d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző é s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek , malmok, j á r -
gányok, cséplők, vetőgépek s tb . 

Ezen motorcsépiő-késiletek leliilmuüiatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József ú rná l Maros-Németi (Erdély). Kozma József ú rná l Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

K é m i a i ' m ü s z e r e k 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö intézete 
Budapest, VII., Káro ly-körút 3, I. 

Földrajzi tanszerek eredeti gyári árakban. 
Ajánlások: 

Erdély és Szabó 
A n m . vallás és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

Orgonaépítósi műintézet . 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest , TŰ. , Garay-uteza 4-8. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

E=®=J| 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R — P a l o t a (Budapest m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 6 1 - b e n . 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel®, az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan ki tünt í tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, Iegiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . fclvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetíts készülékek 
VetitS íépek 

a l e g n a g y o b b választéKban é s 
legKitttnőbb Kivitelben KaphatóR 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak: 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . zo kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
N/üíczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Ká lv in - té r 7. sz. , 
a h o v á a k é z i r a t o k , e lőf ize tés i cs h i rde t é s i díjai t s tb . 

i n t ézendök . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

TARTALOM. Vezérezikk: Pár szó a lelkészi nyugdíj intézethez. Molnár Albert. — Az amerikai presbiteriánus egyház hitvallása. 
— T á r c z a : Kaszáláskor. Szuhay Benedek. — Szőnyi Virágh Mihály dunamelléki superintendens levelei. Molnár János. — 
B e l f ö l d : Egy eltemetett indítvány. Dr. Székely József. — Felsöborsodi ref. lelkészértekezleti közgyűlés. Szuhay Benedek. 
— K ü l f ö l d : Németországi egyházi szemle. Dr. Szlávik Mátyás. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. Molnár János. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k 

Pár szó a lelkészi nyugdíjintézethez. 
Ha semmi más nem bizonyítaná is a lelkészi 

nyugdíjintézet messze kiható fontosságát, bizonyítja 
az a tény, hogy azzal a lelkészi értekezletek és 
egyházi lapok mindenfelé bőségesen foglalkoznak. 

Valahogyan kiérzik a különböző kívánalmak-
ból, hogy a papság csalódottnak tudja magát. 

Másképen lebegett a nyugdíjintézet a papság 
szemei előtt, mint a milyenné az a valóságban 
lett, illetve lesz. 

Én is, a ki egész odaadással ringattam a 
nyugdíjintézet bölcsőjét, szintén a csalódottak közé 
sorozhatom magamat. Más valamit vártam, mint 
a mit tulaj donképen kaptam. Nekem semmi ki-
fogásom a százalékok ellen. Ha nyugdíjat akarok 
élvezni, nagyon természetesen alapot kell teremteni 
s az másként nem történhetik, mint áldozat árán. 
A nyugdíjintézet megéri azt az áldozatot, a melyet 
hozni kell érte. Meggyőződésem szerint nem a 
részletekben van a hiba, hanem magában az alap-
ban. Három lényeges dolog kimaradt a törvényből. 
Talán az a két esztendő, mely tulajdonképen az 
előkészületre van szánva, megorvosolja az alapbeli 
hibákat s ha megorvosolta, úgy a részletek egé-
szen más, tetszetősebb színben tűnnek majd fel. 

Az az elv, melyet a nyugdíjintézet teremtői 
szem előtt tartottak: nem az egyház van a papért, 
hanem a pap az egyházért, — feltétlenül megáll. 
Ez az önmagában feltétlenül helyes elv azonban 
oly szigorral vitetett keresztül az egész törvényen, 

hogy mellette a papság érdeke majdnem teljesen 
elveszett. Elveszett a legfájóbban akkor, a mikor 
az özvegyen maradó papné csak kegy díjat s nem 
nyugdíjat kap. Nem lebegett a református papság 
szeme előtt egy olyan nyugdíjintézet, mely az 
özvegyeknek gondnélküli életet biztosít; mert 
hiszen a református papság teljes tudatával bír 
annak, hogy neki és intézményeinek még ma sem 
nyílik ki az állami javak ajtaja egész sarkáig, 
mint kinyílik a nemzetellenes papság előtt; elég, 
ha épen a hasítékon benézhet! Sajátosan jellemzi 
állam férfi ainkat az, hogy mindig féltek a refor-
mátus papság megerősödésétől, pedig kezemben a 
históriával merem állítani, hogy a magyar hazának 
a református papságnál hívebb, igazabb, önzetle-
nebb szolgái nem voltak soha! Nem is lehettek, 
mert hiszen református egyház és magyar nemzeti 
törekvések teljesen fedik egymást mindenben! Nem 
gondnélküli élet lebegett épen a fenti oknál fogva 
a református papság szemei előtt özvegyeikre 
nézve, de igenis lebegett súlyos gond nélküli élet 
és én nem hiszem, nem hihetem, hogy azt a bizo-
nyos hasítékot egy kevés jóakarattal ne lehetne 
még valamivel nagyobbá tenni s ne lehetne az 
özvegyek kegy díj át egyelőre, legalább a férj nyug-
díja felének megfelelő nyugdíjjá változtatni. Ha a 
magyar református papság még ennyit érő szolgá-
latot sem tett egyházának s az által hazájának, 
úgy az a kálvinizmus, melynek szellemében mun-
kálkodik, nem az a valóban átalakító, nemesítő 
intézmény, melynek lenni látszik abból, hogy száza-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fönagy-f8l6 Dustless'-szel portalanítanak 
a t i i d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szer t szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég : 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Óvaliodjujik utánzatoktó l . Utas í tások i n g y e n . 



dokon át rányomta itt-ott és mindenütt bélyegét, 
az igaz szabadelvűséget, az államkormányzásra! 

Elveszett a papság érdeke akkor is, a mikor 
a nyugdíj nem az egész fizetés után ny új tátik, 
hanem legföljebb csak 4000 korona után. Hát az 
a néhány egyház, mely olyan szerencsés, hogy 
papjának a 4000 koronánál többet fizethet, nem 
bírná meg a többi egy-kétezer korona után a két 
százalékot? Megbírná feltétlenül; hanem valahogyan 
félünk attól, hogy a papnak több nyugdíj mellett 
esetleg eszébe juthatna hamarább is elhagyni a 
szolgálatot, mint a hogyan azt a 70 évvel, vagy 
40 évi szolgálattal a törvény előírja. Lehet, hogy 
eszébe jutna, de ebből épen nem származnék vesze-
delem az egyházra, mivel a nyugdíjba vonult pap 
helyett fiatalabb, tevékenyebb erő jutna azon egy-
ház élére, mely több fizetést ad ugyan, de több 
munkát is kíván, mint a kevesebb fizetést adó 
egyház. Lehet, hogy jutna, de nem juthat, mert 
a törvényből kimaradt a legelemibb igazság s ez 
a harmadik alapbeli hiba, kimaradt az, hogy szer-
zett jogaival a pap akkor vonulhatna nyugdíjba, 
a mikor ő magát arra érettnek tartja, 

Sok minden összejátszhatik a mai amerikázni 
és szoczialistáskodni szerető világban arra, hogy 
a pap ne várja be 40 évi szolgálatát, hanem vonja 
be vitorláit 30—35 éves szolgálat után; vonja 
be akkor, a mikor még valamelyes űrt hagy 
maga után. 

Azt látjuk, hogy az idő korunkban gyorsan 
őrli az embert, — még azt a papot is, — a ki-
nek a világ észjárása szerint semmi dolga nincs, 
pedig dehogy nincs! Hiszen ma már egészen más 
papnak lenni, mint volt évtizedekkel ezelőtt, egé-
szen más családapának lenni, egészen más vezető-
nek lenni s annyi mindent kíván mindenki és 
minden, hogy bizony-bizony alig van egy-egy lel-
ketölőbb állás, mint a papé. 

Úgy frázisnak csak megjárja az, hogy: „az 
öreg ember nem vén ember", de a valóság, a 
tény nagyon is ellene mond ennek az állításnak. 
Ne kivánja azt az egyház leghűségesebb szolgá-
jától, a paptól, — hogy valójában vén emberré 
legyen szolgálatában; — engedje félrevonulni 
szerzett jogaival akkor, a mikor azt a pap épen 
egyháza érdekében jónak látja; engedje meg az 
egyház, hogy a pap egész fizetése után teljesít-
hesse kötelességeit és élvezhesse jogait; engedje 
meg, hogy ne özvegyéért való aggódásban töltse 
el a pap élete utolsó éveit s akkor kész lesz a 
református papság a legnagyobb áldozatra egy-
házáért és övéiért s áldani fogja alkotóival együtt 
azt az intézményt, mely lehetővé teszi neki annyi 
ború után élete utolsó napjait derűben tölteni el. 

Molnár Albert, 
fóthi ref. lelkész. 

Az amerikai presbiteriánus egyház 
hitvallása. 

Az Amerikában részint hazai egyházunk főhatósága 
alatt működő, részint különböző amerikai ref. egyházak 
által segélyezett gyülekezetekben szolgáló lelkészek közt 
néhány évvel előbb vita folyt a fölött a kérdés fölött, 
hogy az amerikai presbiteriánus egyház hitelvi tekin-
tetben azonos alapon áll-e a magyar reform, egyházzal. 
Ez a vita időnként meg-megújult s nem akar teljesen 
elnémulni. Hihetőleg ez a körülmény indította br. Bánffy 
Dezsőt, a konvent világi elnökét arra, hogy kérdést 
intézzen a hazai theologiai akadémiákhoz, oly értelem-
ben, hogy az amerikai presbiteriánus egyház s a hazai 
református egyház hitvallás tekintetében azonos alapon 
állanak-e ? 

Bár az egyházi kérdésekkel behatóbban foglalkozók 
előtt nem lehet kérdéses az amerikai presbiteriánus s 
a hazai ref. egyház hitelvi azonossága, mégis czélszerű-
nek látjuk alább közölni egyik theologiai akadémiánk-
nak, a pápainak, beküldött véleményét, mely a kérdést 
történelmi alapon világítja meg s dönti el. 

A pápai theologiai akadémiai tanári kar előterjesz-
tése következőleg hangzik: 

Az amerikai presbiteriánus egyház a westminsteri 
hitvallás alapján áll, melyet az amerikai egyet, zsinat 
1729-ben fogadott el, mint hitbeli meggyőződésének ki-
fejezőjét s melyet azóta, így legutóbb 1869-ben ismételten 
szimbolikus könyvének jelentett ki. Igy tehát a kérdés 
tulaj donképen a körül forog, hogy a westminsteri hitvallás 
hitágazati tekintetben azonos-e a ref. egyház többi hit-
vallásaival ? 

Mint közismeretű tényt felemlítjük, hogy a ref. 
egyháznak olyan — a föld kerekségén levő összes 
reformátusokat kötelező, egyetemes érvényű hitvallása, 
mint a milyen a katholikusoknál a tridenti zsinat vég-
zésein alapuló hitvallás, vagy az evangélikusoknál az 
„Ágostai Hitvallástétel" — nincs. A ref. egyház törté-
nelmi fejlődésében külön nemzeti egyházakká alakulván, 
a hitvallásoknak egész sorozatát hozta ugyan létre, de 
a kísérlet, hogy e hitvallásokat egy-egy nemzet területén 
túl terjedő joghatállyal ruházza fel, — mint ezt a dort-
rechti zsinat lefolyása mutatja, — nem vezetett ered-
ményre. Ez a tény azonban egyáltalán nem érinti a ref. 
egyház alapelvein nyugvó közösséget, s nagyon helyesen 
jegyzi meg Mailét Henrich, hogy „a helyi hitvallások 
nagy változatossága és különbözősége mellett, a mennyi-
ben majdnem minden kis országos egyháznak megvan 
a maga szimbolikus irata, megvan a konfesszionális 
egység élénk tudata, s ez abban jut kifejezésre, hogy 
a 1 különböző hitvallásoknak és névszerint a legtöbbnek, 
mint a Helvetica, Scotica, Belgica és a Catechismus 
Palatínusnak minden ref. országban azonos dogmatikai 
érvénye van úgy, hogy a svájczi ember Hollandiában 
s a hollandi Svájczban minden további lépés nélkül 
mint egy és ugyanazon Isten igéje szerint reformált 



egyháznak tapja ismertetik el." (Herzog: Realencyklo-
pedie. 15. kötet. 287. lap.) 

A westminsteri hitvallás már keletkezésében is 
kétségtelenné teszi, kogy a kálvini reformáczión alapuló 
ref. egyház hittudatának kifejezője. A hosszú parlament 
ugyanis 1643. június 12-re Londonba egy zsinatot hívott 
össze, melynek feladata volt az egész angol egyházat 
szigorú kálvinista alapon újra szervezni. A meghívóban 
különösen hangoztatva van, hogy az angol egyház szoro-
sabb megegyezésre hozandó a skót egyházzal s a kon-
tinens ref. egyházaival. 

E zsinat, melyet az egyháztörténelem westminsteri 
zsinat néven ismer, következményeiben legfontosabb volt 
azon zsinatok között, melyek a reformált hitvallások 
történetében tartattak, nem véve ki a dortrechti zsinatot 
sem, melynek jelentősége csak Hollandiára szorítkozott, 
míg a westminsteri zsinat hitvallásait adoptálták az 
angol, skót, északamerikai s brit gyarmati presbiteriánus 
és kongregaczionálista egyházak s ezek még ma is érvény-
ben vannak. 

De nemcsak keletkezése igazolja a hitvallás tel-
jesen ref. szellemét, hanem igazolja ezt maga a hitvallás 
is, mely a svájczi reformáczió hitbeli meggyőződésének 
legtisztább kifejezői közé tartozik. Mint ref. hitvallás fel 
van véve a Niemeyer által kiadott Collectionis confessio-
num in ecclesiis reformatis publicatarum Appendix Lipsiae 
1840. Azon ref. hitvallások között, melyek Kálvin hatása 
alatt keletkeztek említi fel Winer: „Comparative Dar-
stellung des Lehrbegrifís der verschiedenen christlichen 
Kirchenparteien nebst vollstándigen Belegen aus den 
syinbolischen Schriften derselben" (Vierte Auflauge. 
Herausgegeben und erganzt dr. Paul Ewald. Leipzig, 
1882.); ugyanezek közé sorolja Plitt: „Grundriss der 
Symbolik für Vorlesungen" (3-te Aufl. 1892.) s mint 
ilyenről írja Müller E. F. Kari „Symbolik" cz. művében 
(Erlangen 1896) a következőket: „Ez a hitvallás 33 
fejezetben világosan és élesen fejti ki a kálvini tant. 
A puritán kálvinizmustlegmagasabb fejlettségében mutatja: 
sehol sem találkozunk bizonytalan kérdezősködéssel vagy 
tapogatódzással: mindenütt szilárd, biztos lépések, a 
Szentírásban való hitnek sajátos örömtelt érzése s gon-
dos gazdag szentírási bizonyítás. Az egész szigorú rend-
szerben van tartva, a kálvinista egyházi jellegnek tel-
jesen megfelelőleg." 

Mindezeknek alapján kétségtelen, hogy a hazai ref. 
egyház ós az amerikai presbiteriánus egyház között hit-
ágazati különbség nincs, s a különbözőségek tisztán 
csak egyházkormányzati s részben liturgiális, de a lénye-
get nem érintő különbségek. 

TÁRCZA. 

Kaszáláskor . 
Jó emberek, fel a munkára! 
Még egy ütés a vert kaszára, 
A hajnal im elérkezett. 
A méhsereg előzve minket, 
Ellepte már dús róteinket; — 
Bár még azon harmat rezeg. 

Hadd dőljön a fú sorba, rendre, 
Akkor talán jó naplementre 
E rét le lesz kaszálva mind. 
A jó kaszás előre menjen, — 
Ha fenni kell, akkor pihenjen, — 
A méhsereg munkára inti 

Oh harmatos füvek, virágok, 
Gyilkos halált hoz bár tirátok 
A sok kaszás; csak dőljetek! 
Kimúlni szebb ifjonta, zölden; 
Ha ér halál duzzadt erőben: 
Nem lesz avar belőletek. 

És gúnyja sem lesztek a szélnek, 
Kaján öröm közt nem beszélnek 
Ti rólatok arczátlanul. 
A szénarend, ha feltakarva, 
Vígan nőhet megint a sarja, 
Ha rá az ég harmatja hull. 

A fürj se ül már a tojáson, 
Fészkét üres, kihaltnak látom, 
Mely a kaszás elé kerül. 
A nagy család rég szerteszállott 
Alkotni más újabb családot; — 
Vetést keres búvó-helyül. 

Elnézem én soká tűnődve, 
A mint a rét virága, zöldje 
Egymás után renden hever. 
Sorjába majd így vág le minket 
A nagy kaszás, ha terheinket 
Nem bírja már a tört kebel. 

Mint kasza-él fogyunk, kopunk mi, 
Óránk ha üt : innen kimúlni 
Elég csupán egy pillanat. 
Helyünk, nevünk se tudni többé, 
Zord éj borul ránk mindörökké 
A föld ölén — a sír alatt. 

De nem I Miként a szénaillat 
Az égre száll és szívekig hat, 
A lelkem is örökre él. 
Mit féljek én a nagy kaszástól? 
— Az én szívem a távozáskor 
Egy szebb, dicsőbb jövőt remél! 

S.-Kápolna. Szuhay Benedek. 



Szőnyi Virágh Mihály dunamelléki super-
intendens levelei, 

VH. 

Sz. Virágh Mihály — Darvas Józsefhez. 

Tekéntetes Consiliarius és Curátor Ur, 
Bizodalmas Fautor Uram 1 

Tellyes szeretetbéli respectussal, az Urnák Ao 1762. 
31. Novembris Ónodrúl hozzám inviált levelét, Ao 1763. 
24. Januarii vettem. Mellyből Házi Tiszteletes Prédikátor 
Dálnoki Nagy László Uram felől való szorgalmatosságát 
az Urnák értem, hogy Ő kglme Tótfaluban illocáltatnék 
mivel ott vácántia van, vagy lészen. Igaz dolog ugyan 
az hogy mostani ott való Tiszteletes Prédikátor Szalánczi 
Uram szemei világában kezdett volt fogyatkozni, és innen 
projectáltathatott, a' vácántia, de ő Kglmének szemei 
világa meg jővén, Tiszteletes Senior Uram Tótfaluban 
jelen lévén, ő kglme előtt az Ecclésiátúl újonnan marasz-
tatott 's ez folyó esztendőre is confirmáltatott, melly 
dolgot Cserháti V. Tractusunk Seniora maga szájával s 
házamnál való praesentiájával 23. Januarii meg bizonyí-
tott és a mi több, azt is mondotta, hogy azon Cserháti 
vagy Yáczi V. Tractusban edgy Vacantia sem lészen. 
Illy tekintetben azért most az Urnák kívánságát nem 
telljesíthetem. Más V. Tractusokról pedig T. Senior 
Uraiméktol még repraesentatiót nem vettem, 's vacantiát 
nem tudok, ha lészen, tellyes tehettségem szerint circa 
médium Martij szolgálni igyekezem, a midőn T. Senior 
Uraim ék magok Tractusaiknak statusát fogják nékem 
praesentálni. 

Igen szeretném tudni, mikor lészen Tkts Márjássi 
László Urnák Bécsi Agentiánkra való felmenetele. Mivel 
eddig Pesthen just tanuló fiamat, Yirágh Mihályt, ha 
mód lenne benne, említett Ur mellé Scribának szivessen 
ajánlanám, ós ennek valóságát meg nyervén, egész tehett-
ségem szerint annak idejében meg is szolgálnám. Kérem 
is mély alázatossággal az Tkts Urat, ebben fiammal 
jól tenni, ne légyen terhére az Urnák, egyebekre nézve 
is az Urnák grátiájában említett fiamat bizodalmassan 
ajánlom. 

A midőn az Pesthi commissiónak Actai, mellyek 
számunkra is le írattak 's Consiliarius Uramnál vannak, . . . 
hozzám érkeznek, azokért való obligatiónkat valósággal 
meg bizonyittyuk. 

Posoni Ágens N. Nagy István Uramnak assignálta 
vala nagy részben b. e. Dömjény Gergely Uram az 
1762— esztendőre néző 's tőlünk fel vétetni szokot 
Angáriáját vagy Salariumát, de annak száz harmincz öt 
forintyait Nemzetes Vechelius János Procurátor Uram az 
Urnák Consiliarius Uramnak admanuálta. Kérem azért 
szeretettel az Urat, azoknak perceptiójoknál való Recog-
nitionálist első alkalmatossággal hozzám küldeni méltóz-
tassék az Ur, mivel azokrúl a V. Presbyterinm előtt 
ratiocinálnom nem sokára kell. Reliquum: Midőn az Tkts 

Urat ékessen ki terjedett Uri Házával edgyütt Istenem 
Kegyelmének szivessen ajánlanám. Vagyok Kún Szent 
Miklóson 24. Januarii 1763. 

Tekintetes Consiliarius Urk 
Uramnak 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály Superintendens 

m. k. 
(Boríték nincs.) 

VIII. 

Sz. Virágh Mihály — Vechelius Jánoshoz. 

Perillustris Domine, 
Singulariter colendissime! 

Látom már két ízben az Urnák hozzám inviált 
kedves leveleiből, melly igen kívánná az Ur pro 18= 
februarii ha Pesthen megjelenhetnék; de az Urnái tudva 
lévő impedimentumom engemet excusálni elegendő, e mellé 
adom ezt is; hogy testemnek már három hetektül fogva 
nagy erőtelensége nagyon is az útra menetelt abhorreállya. 
Légyek tehás az Ur előtt excusatus. 

íme elküldöttem a credentionalist, méltóztassék az 
Ur abban denominált uri személyeknek által adni. 

Most vettem Tiszteletes Superintendens Torkos 
Uram levelét is, mellyben el unván ő kglme látni az 
animorum scissiót, írja, hogy eddig lett vótumát változ-
tatná, lenne levitatis argumentum, mirdazonáltal propter 
bonum pacis, akár Nagy Sámuel Uramat, akár Dekány 
Uramat tegyék az Urak, acceptálni fogják. 

Kérem erre is az Urat, ha az Ágens constitutója 
Pesthen meg lészen. Ki fog az lenni? 's mikor fog re-
praesentáltatni ? arrul engem informálni ne légven ter-
hére az Urnák. Többire magamat szives indulataiban 
az Urnák ajánlván vagyok Kún Szent Miklóson 15 
febr. 1763. 

Praetitulált Nagy Jó Uramnak 
igaz jó akarója 

Virágh Mihály D. M. S. 
m. k. 

Czím: Perillustri ac Generoso Domino Johanni Vechelius, 
In Inclyto Regno Hungáriáé utriiusqe fori causarum Procuratori (etc.) 
Domino Singulariter colendissimo. Pesthini. 

Credentionalis. 
Mi alább megírattak, mindeneknek, a' kiknek illik 

ez Levelünk rendiben jelentyük: Ámbár b. e. Ágens 
Dömjény Gergely Ur halála után, H. C. L. Négy Super-
intendentiánknak Külső 's Belső Curátori kegyes buzgó-
sággal igyekeztenek azon, hogy Bétsi vacans Religionis 
Agentiánkra valamelly alkalmatos, Uri Személy törvényes 
Opiniók, és votumok szerint állíttatnék. Vóltanak is ezen 
Argumentumról sok hellyeken maganos Conferentiak, 's 
Levelek által sok felé való correspondentiák; de mind 
ezek eddigis Ágens Constitutiojára nem léphettek. 

Mellyre nézve Tekéntetes Fő Curátor Urainktól 
böltsen rendeltetett, hogy pro 184 Febr. 1763. Pesten 



Négy Superintendentiáknak secularis statuson lévő Fő 
Curatori s Deputatusi meg jelennének, 's közönséges 
Conferentia szerint Ágens Constituáítatnék. 

Ez concursusről, 's Deputatióról mi is előre tudó-
síttatván, 's Superintendentialis kötelességünknek eleget 
tenni akarván, abban nem ellenkezhetünk, 's nem is 
ellenkezünk. 

Semmit nem kételkedvén Tekintetes Consiliárius 
Darvas Jósef Urnák cis et ultra Danubiana Superinten-
dentiánkhoz való Fő Curatori kegyes kötelességéről álha-
tatosan reményjük 's óhajtjuk ott lejendő Uri megjele-
nését, 's activitását edjszersmind: emiitett T. Consiliárius 
és Fő Curátor Urunk mellé Nomine Superintendentiae 
Méltóságos Generális Beleznay Miklós Urat Ö Nagyságát 
és Tekéntetes Rháday Gedeon Urat is Ágens Constitu-
tiójára denomináljuk, Legitimáljuk, Authorizáljuk; és 
plenipotentiát egész szeretettel ajánlunk, úgy, hogy ha 
Tekéntetes Márjássy László Ur méltóztatik fel válalni 
Agentiánkat ebben nem ellenkezünk ; ha pedig valamelly 
consideratiók miatt fel nem vállalná, Mi, eddig lett 
Opinionk, és Votumunk szerént inhaereáltunk Nagy 
Sámuel Uramnak, hogy Ágensünk légyen, most is hogy 
kiilömben értsünk, okot reá nem találunk. Melly értel-
münknek meg-bizonyitására Superintendentiánk Közönsé-
ges Petsétével, 's Nevünk Subseriptiójával megerőssitte-
tett Credentionalis Levelünket ki-adtuk. Kún Szent Miklóson 
15. Febr. 1763-

Virágh Mihály 
Dunamelléki 's tovább is situáltatott 
Reformata Ecclesianknak Királyi 
Kegyelmes engedelem szerint cons-
tituáltatott Superintendensse, és azon 
Superintendentiabéli Seniorok, Adses-

sorok N. N. 
IX. 

Sz. Virágh Mihály — az acsai gyülekezethez. 

Az Istennek Kegyelme és békessége 
Legyen Kegyelmetekkel szüntelen! 

Kedves Jó akaró Atyámfiai a' Krisztusban I Midőn 
a' kgyelmetek levelét 21= Junij vettem, abból a' Kgyltek 
kívánságát meg értettem, mellyre így válaszolok: A' mi 
régi Protocollumink az időnek mostohasága miatt nagy 
részben el téveljedtenek. Valami kevés, nálam van és abból 
Kgyteket így világosítom: Az 1629= esztendőben Al-
Csúti H. C. lévő Ecclesiában Prédikátor volt Herczeg 
Szőlősi Gáspár. Az 1630dikb"n ugyan Herczeg Szőlősi 
Gáspár. 1 6 3 1 ^ 5 volt Budai István. Az 1 6 3 2 4 ^ ugyan 
Budai István volt Prédikátor. Az 1652^^5 volt Köves-
kúti György, voltak ezek Al-csúti Pdikatk. 

Az Acsai H. C. Levő Ecclésiában Vértesallyán 
ismét ezek voltak Prédikátorok: Az 1626= esztendőben 
volt Adoni István. Az 1 6 2 9 ^ ^ volt Gyarmati Miklós. 
Az 1 6 3 0 í ^ Gyarmati János. Az 1 6 3 1 ^ ^ ismét Gyar-
mati Miklós. Az 1 6 3 2 ^ ^ Galgóczi Márton. Az 1652^? 
Sutoris Mihály. Ezek voltak Acsai Prédikátorok, mel-
lyekből ki tettzik, hogy Kegyelmetek között az H. C. 

Lévő Ecclésia régen fundáltatott, az Evangéliumi szol-
gálat szabadságban vólt és az Kgyltek idejére is le-
szállott. Mely praemissakról, per consecrationem et puri-
tateio conscientiae tanúbizonyságot, vigore psentium teszek 
Kún Sz. Miklóson 22. Juny 1763. 

Kegyelmetek 
igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. Superintendens 
m. k. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvi ref. lelkész. 

BELFÖLD 

Egy eltemetett indítvány. 
A kecskeméti egyházmegye mult évi halasi köz-

gyűlésén a tanügyi előadó jelentése kapcsán egy indít-
ványt voltam bátor előterjeszteni, mely szerint: „tekintettel 
arra, hogy az állam a népiskolák számára tantervét 
revideálta s a jelen viszonyaihoz alkalmazva kiadta, sőt 
iskoláiba is már bevitte, tekintettel arra, hogy egyéb 
egyházkerületek (Tiszántúl és innen) is megmozdultak 
ennek következtében az elemi iskolai tanterv revíziója 
dolgában s bizottságot küldtek ki stb., tekintettel arra, 
hogy a dunamelléki egyházkerület még e dologban intéz-
kedést nem tet t : kéressék fel az egyházkerület, hogy 
az elemi iskolai tantervreviziót vegye fel sürgős tárgyai 
közé, e végett bizottságot küldjön ki, sőt: tekintettel az 
egységes tanterv előnyeire, mely az összes állami elemi 
iskolák, sőt más jellegű iskoláknál is feltalálható, tekin-
tettel arra, hogy ref. középiskoláinknak is a konvent 
által megszabott egységes tanterve van: ajánlja az egy-
házmegye az egyházkerületnek, hogy írjon fel az egye-
temes konventhez egy az egyetemes tanügyi bizottság 
segítségével készítendő s az összes ref. elemi iskolákra 
kötelező elemi iskolai tanterv tárgyában." 

Ez indítványt az egyházmegyei közgyűlés egyhan-
gúlag elfogadta, s az indítvány mégis eltemettetett. Oka 
ennek bizonyára az, hogy a jegyzőkönyvbe nem az általam 
szövegezett s elfogadott indítvány került, hanem a tan-
ügyi előadó szövegezése, ki indítványomat félreértette s 
úgy magyarázta, mintha én az állami tanterv életbelép-
tetése érdekében szóltam volna. De még így is a szöveg 
homályossága lehetett bizonyára oka annak, hogy e 
dologgal az egyházkerület népiskolai bizottsága nem is 
foglalkozott. 

Már napirendre tértem volna magam is a dolog 
felett, ha nem olvasok a napokban a tiszántúli egyház-
kerületben a tantervrevizió dolgában tett intézkedésekről, 
s nem olvasom a legutolsó számban Nagy Ferencz czikket, 
„A vallásoktatásról", mely ugyancsak rámutat a kor, a 
megváltozott viszonyok követeléseire stb.; ezek hatása 
alatt, gondoltam, teszek még egy kísérletet, az egyházi 
sajtó útján az ügy érdekében. 



Hogy a tantervrevizióra szükség van, mert a szinte 
20 (vagy talán több) éves egyházkerületi tantervünk 
elavult, azt bővebben indokolni fölöslegesnek tartom. 
Indokolásul rámutatok a többi egyházkerületeknek ez 
ügyben már tett intézkedéseire. Ezeknek bizonyosan 
meglesz az a következménye, hogy nemsokára egyház-
kerületünk is tesz valamit a tantervrevizió dolgában. 
Inkább tehát fent körvonalazott indítványom utolsó részé-
ről szólok s azt ajánlom az illetékes tényezők figyelmébe. 

Hogy az eddigi állapot, a midőn minden egyházkerület 
külön tantervet alkalmazott elemi iskoláiban, mily sok 
hátránnyal járt a tanítás egyöntetűsége szempontjából, 
azt mindenki beláthatja, ha az egyes egyházkerületi 
tanterveket összehasonlítja. Nekem és kollegáimnak, kik 
Budapesten katechetáskodtunk, ez összehasonlításon kivül 
tapasztalatok szerzésére is nyílt elég alkalmunk, habár 
csak a vallástanítás terén is. Jött elénk szatmármegyei 
vagy Erdélyből való gyermek, ki egész más tárggyal 
foglalkozott, más beosztásban, mint a dunamelléki, vagy 
dunántúli. S az ily esetek mindig zavarólag hatottak a 
tanítás menetére. 

Czélszerű-e ezt a kerületenként, ahány, annyiféle 
tantervállapotot továbbra is fentartani ? Van-e valami 
aggasztó dolog az autonomia szempontjából abban, ha 
mint a közép- és felsőiskolákra, úgy az elemi iskolákra 
nézve is az egyetemes konvent szabja meg a tantervet 
s ezzel az összes ref. elemi iskoláknak az egységes 
tanterv előnyeit biztosítja? Bizonyára nincsen. S azt 
hiszem, még azok is, kik elvből minden czentralizáczió-
nak esküdt ellenségei, ebbe a czentralizáczióba könnyen 
bele tudnának nyugodni. Hiszen az egyetemes konvent, 
egyházi törvényünk szerint is (VI. t.-cz. 120. §.) „az egész 
tanügy összhangzatos fejlődését vezeti és irányozza"; 
s az egyetemes tanügyi bizottságot úgy alakítja meg, 
„hogy abban minden iskolanemnek megfelelő szakszerű 
képviselete legyen". 

Semmi különös hátránya és akadálya nem volna 
tehát annak, hogy az egyházkerületek az elemi iskolák 
tantervének egysége érdekében a tantervrevizió ügyét a 
konventre bízzák s annak sem, hogy ez ügy intézését 
a konvent a maga hatáskörébe vonja. 

Most, a mikor az egyházkerületek a revízióval 
foglalkoznak, kedvező alkalom volna az egységes tanterv 
megvalósítására; ! tisztelettel ajánlom azért az egységes 
elemi iskolai tanterv ügyét az illetékes tényezők jó-
akaratú figyelmébe. j > . Székely József. 

Felsőborsodi ref. lelkészértekezlet^ 
közgyűlés. 

Egyházmegyénk lelkészkedő papsága Edelényben, 
1907. júl. 23-án tartotta értekezleti közgyűlését Dávid 
József lelkész elnöklete alatt, a hol 38 tag jelent meg, 
rendkívüli érdeklődést mutatva a tárgysorozat egynémely 
pontja iránt. 

A templomi ének elhangzása után Nagy Ferencz. 
damaki ifjú lelkésztársunk imádkozott áhítattal, buzgó-
sággal s emelte lelkünket Istenhez. 

Erre következett az elnöki megnyitó. Foglalkozott 
e tartalmas beszéd közállapotainkkal, az új törvény III. 
és VII. t.-czikkeivel. Az első mérlegelése után különösen 
a lelkészi nyugdíjintézetet vette bírálat alá s kimutatta, 
hogy az óriási terheket a különben is szűkösen dotált 
ref. papság sehogy sem bírja meg. 

Almássy Lajos elhunyt szendrő-ládi lelkésztársunk 
felett Farkas József hegymegi lelkész tartott emlékbeszé-
det. Meleg érzéssel, élénk vonásokkal állította elénk 
még egyszer a kidőlt pályatársat s letette az elismerés 
koszorúját a sírra, melyben alussza örök álmait. Szerző-
nek köszönetet szavaztunk s fölkérte az elnökség, hogy 
a beszédet sajátkezűleg írja be az „Emlékkönyvbe", — 
melynek lapjai: „telnek, telnek, egyre telnek"! 

A VII. t.-czikkel beadványában Szingor József 
egyházmegyei t.-biró és dókán, felolvasásában pedig 
Szuhay Benedek papi főjegyző foglalkozott. Mindketten 
megegyeztek abban, hogy ez a nyugdíjintézet ilyen alak-
jában inkább átok, mint áldás volna mi reánk. Terhei 
alatt összeroskad különösen a mi ref. papságunk. Papi 
főjegyző arra a kérdésre felel meg: miből fizessen ez a 
papság? Kimutatja tarthatatlan helyzetét a papságnak, 
a fizetés elégtelen voltát. 

Értekezleti közgyűlésünk főleg Bartha Mihály, Csiz-
madia Jenő, Vadácsy Pál, Ragályi Béla, Barna Gyula 
és a felolvasók hozzászólásai után kimondja amaz elvi 
határozatot, hogy: 

„Bár tisztelettel viseltetik a szentesített törvény és 
annak rendelkezései iránt, de az országos ref. lelkészi 
nyugdíjintézet ránk rótt befizetéseit képtelenek lévén telje-
síteni, annak végrehajtása mindaddig függesztessék fel, 
míg az új E. T. I. t.-czikk II. fejezetének 114. §-a pontja 
értelmében a legkisebb lelkészi javadalom lakáson, kerten 
és egyházkerületileg megállapított stólán kivül 2400 korona 
alapfizetés és hat ízben 200—200 korona ötödéves kor-
pótlék nem leend". 

A nyugdíjintézet sérelmeit, igazságtalan rendelke-
zéseit, szóval összes kifogásainkat egy Szingor József, 
Bartha Mihály és Szuhay Benedek biz. tagokból álló 
küldöttség szedi össze s mutatja ki s úgy terjesztik fel 
egyházi főhatóságaink [útján a konventhez; hogy ez a 
lelkészi fizetéseket rendezze, illetőleg rendeztesse s a 
végrehajtás pedig függessze fel! Hát hiába: így van ez, 
ha a 2 X 2 alapján állva léleknélküli rendelkezéseket 
tesznek az emberek s a kifogásokat mosollyal kisérik a 
bölcs törvényhozók! 

Az egyházi adó-ügy szintén tárgyaltatott. De mert 
az ügy kellőleg előkészítve nem volt: Vadácsy Pál, Elek 
József, Barna Gyula, Szentmártoni Dániel lelkészek ki-
küldetnek, hogy az ügyet tanulmányozva, erről egy jelen-
tést tegyenek az őszi egyházmegyei közgyűlés elé. 

Ezután tárgyalás alá kerültek a Kerekes János 
barczikai lelkész indítványai. Miután ezek jórészben olya-



nok voltak, melyeket már előzőleg elfogadtunk s részben 
olyanok voltak, melyek felett érdemleges határozatot 
hozni még nem lehetett: fölkérte az elnökség, hogy az 
utóbbi indítványokat majd akkor tegye meg, a mikor a 
közigazgatási czélokra utalt államsegély kezeink között 
lesz, mert bizony az a falusi egyházi gondnok is, a ki-
nek a legtöbb helyen egy fillér fizetése sincs — köz-
igazgatási teendőket végez s maholnap alig akad gond-
nok, a ki Isten nevében emelje az egyház és iskola 
érdekében kiszabott óriási terheket a lelkész oldala mel-
lett. Ugyan gondoltak-e a törvényhozók ezekre ? 

Csizmadia Jenő, Elek József, Demeter Bertalan és 
Szuhay Benedek bizottsági tagok jelentése került aztán 
tágyalás alá. Kisebb vita után e jelentés elfogadtatott 
s egyetemes lelkészértekezletünk következő pályakérdé-
seket tűzi k i : 

I. írassék áldozó csütörtöki egyházi beszéd szaba-
don választott textus felett. Jutalma 20 korona. 

II. A keresztyén vallás és a szoczializmus. Jutalma 
20 korona. 

III. A lelkész mellékfoglalkozásai. Melyek megenged-
hetek ? Melyek hathatnak bénítólag apostoli feladatának 
betöltésére ? Jutalma 20 korona. 

A pályaműveket idegen kézzel kell leíratni. Beadási 
határidő április 1. 

Több gyakorlati kérdés került végül tárgyalás alá. 
S értekezletünk kimondta, hogy ha a lelkészválasztás 
2 hóval ezelőtt elrendeltetett, habár az előkészületek a 
régi törvények értelmében készültek is,raug. 1-től kezdve a 
lelkészválasztás folytatása, bevégzése már az új törvények 
értelmében foganatosíttatik. Épen így a bírósági ügyek is. 

A 12 évet még be nem töltött iskolás növendékek 
meg nem konfirmálhatok. Sok bajunk van e kérdéssel. A 
szülék zaklatnak, hogy ha szept., okt. vagy november 
hóban született a gyermekük: konfirmáljuk meg. A tör-
vénnyel nem sokat törődnek. Birság, pénzbüntetés keve-
set használ. Két-három hónapra ők nem sokat adnak. 

A kápolnai egyházmegyei közgyűlésben elfogadott 
tanácskozási ügyrend átnézésére s erről való előadásra 
az egyházmegyei jegyzői kar Ragályi Béla ért. tag által, 
a ki egyházmegyei gondnok is, felkéretett. 

Végül vigasztalásképen Szuhay Benedek olvasott 
fel két vallásos tárgyú költeményt, a miért köszönet 
szavaztatott. 

Pataky János mályinkai lelkész „A jeruzsálemi zsinat" -
ról értekezett. A munka gondos tanulmány, fáradhatatlan 
szorgalom eredménye. Köszönettel adóztunk ezért is. 

Bizony 5 órai tanácskozás után, testben, lélekben 
kifáradva, 2 óra felé járt az idő, midőn a kaszinó nagy-
termében közös asztalokhoz ültünk, hogy a testnek is 
megadjuk a magáét. Itt volt sok köszöntő ; sok fontos 
kijelentés. Végül azzal váltunk el egymástól, hogy ha a 
szeretet és az egyetértés lelke lakozik mi bennünk s ha 
kötelességeinket híven és lelkiismeretesen végezzük: 
akkor a ref. anyaszentegyház élni és mozogni fog! 

S.-Kápolna, 1907. július 24. Szuhay Benedek. 

KÜLFÖLD. 

Németországi egyházi szemle. 
A német tudományegyetemek folyó nyári félévéről 

szóló hivatalos statisztika adatai szerint a 22 egyetemen 
mindössze 46,655 hallgatót írtak be, szemben az előző 
téli félév 45,135 és az előző nyári félévnek 44,942 
hallgatójával. Tíz év előtt ez a szám 30,932 volt, húsz 
évvel azelőtt még csak 28,758. A hallgatók száma az 
egyes városok tudományegyetemei között következőleg 
oszlott meg': Berlinben volt 6496, Münchenben 6009, 
Lipcsében 4148, Bonnban 2004, Freiburgban 2472, 
Halle-Wittenbergben 2192, Göttingában 2004, Boroszló-
ban 2075, Heidelbergben 1933, Marburgban 1883, Tübin-
gában 1727, Straszburgban 1622, Münsterben 1552, 
Jénában 1501, Würzburgban 1408, Kielben 1278, Giessen-
ben 1192, Königsbergben 1084, Erlangenben 1065, 
Greifswaldban 970 és Rostockban 699 egyetemi hallgató. 
Az egyes szakok szerint pedig joghallgató volt 12,177, 
filozófiát, filologiát és történelmet hallgatott 11,713, 
orvostant 7388, mathematikát és természettudományt 
hallgatott 6220, ev. theologus volt 2319, kath. 1866, 
gyógyszerész 1801, államtudománnyal foglalkozott 1217, 
fogorvosnak készült 934 és állatorvosnak 113 hallgató. 
Általában jellemző a német tudományegyetemi viszo-
nyokra afilozófiával, történelemmel, a nyelvtudományokkal, 
matheinatikával és természettudománnyal foglalkozók 
óriási többsége a joghallgatók fölött, holott nálunk — 
közéletünk nagy kárára — épen sokszorosan fordított a 
viszony. A német egyetemek eddigi fejlődéséhez képest 
pedig az utolsó években változást okozott az orvostan-
hallgatók számának újból való lassú szaporodása, míg 
a jogi pályára való régebbi tódulás már megszűnt. Úgy 
az ev., mint a kath. theologusok száma évről-évre állan-
dóan emelkedőben van. 

* 
* * 

Bajor- és Szászországban a lelkészek alkalmazásá-
nak viszonyai sajátságos képet tüntetnek föl. Nevezetesen 
a szász tartományegyházban 1352 rendes s 57 egye-
sületi, intézeti és katonai (8) lelkész mellett csak 77 a 
helyettes vagy segédlelkészek száma. Bajorországban 
ellenben 920 rendes lelkészre közel 280 segéd- vagy 
helyettes lelkész esik. Továbbá, míg Szászországban 
1352 működő lelkész mellett 212, addig Bajorországban 
920 aktiv lelkész mellet 37 a nyugdíjasok száma. A bajor 
ev. tartományegyháznak e szerint aránylag 5-ször annyi 
segédlelkésze s csak annyi nyugdíjasa van, mint a 
szász tartományegyháznak, ami Bajorországban rendkivül 
megnehezíti az ev. papjelölteknek a végleges alkalma-
zást. Sajátságos állapot még az is, hogy Bajorországban 
a végleges alkalmazás gyakorlati nehézségeire való 
tekintettel vagyoni kimutatást kell előmutatnia annak a 
helyettes vagy segédlelkésznek, ki nősülni akar. Már 
ebből a szempontból is — jegyzi meg helyesen a forrá-
sunk — elodázhatatlan szükség van a bajor ev. tartó-



mányegyház külső anyagi viszonyainak „sürgős és gyöke-
res átalakítására". Csak a mi nyomorúságos lelkészi 
kongruánk humánusabb rendezése, illetve megsürgetése 
tekintetében máig is alusszuk az igazak álmait! 

* 
* * 

Nagy halottja van a német bölcselettudománynak 
s az egész protestantizmusnak Fischer Kunónak, a 
heidelbergi tudományegyetem „világraszóló ékességének" 
f. hó 5-én Heidelbergben 83 éves korában bekövetkezett 
elhunytával. Az újabb kori filozófia történetét tárgyaló 
nyolcz kötetes hatalmas műve az újabbkori tudományos 
irodalom egyik klasszikus remeke, a mely mellé csak 
Zeller, Gomperz, Momsen, Curtius, vagy a theol. iroda-
lomban Hase klasszikus egyháztörténete és polemikája 
helyezhető. Előadás, módszer és beható ismeret tekin-
tetében páratlanul áll e mű a filozófia újabb német 
irodalmában. Cartesius, Spinoza, Bacon, Leibniz, Kant, 
Fichte, Hegel, Schelling és Schopenhauer bölcseletét 
ismerteti és magyarázza e nagy művének megfelelő 
köteteiben, rendkívül világos előadással. Kivált Kant 
kritikai bölcseletére nézve ennek a munkának megfelelő 
két kötete a legkitűnőbb kommentárok egyike, a melyhez 
csak Vaihinger nagy Kantkommentárja hasonlítható. 
A kantiánusok neki sokat köszönhetnek, kik 80 éves 
születésnapjára „A filozófia a XX. század elején" cz. 
kétkötetes nagy munkával lepték meg őt. Ő volt az 
különösen, ki egyéb nagyszámú irataival, de főként 
egyetemi előadásaival az egész tudományos világ figyel-
mét a königsbergi bölcselő felé fordította és felvirágoz-
t; dilit £1 a Kant-irodalmat Megértő, magyarázó és elegáns 
előadó volt, ki filozófiai tanulmányai során sokat foglal-
kozott eszthétikai kérdésekkel is. Beható nagyobb tanul-
mányokat írt Goethe Faustjáról (Szász Béla fordításában 
a Budapesti Szemle hasábjain is közölve), Schiller 
eszthétikájáról és Lessingről. Mint ember is rokonszenves 
volt s nagyszámú magyar tanítványai hálával emlékez-
nek reá. Szabadelvű nézetei miatt nehezen érvenyesült 
hetett. Csak 1872-ben, 48 éves korában ülhetett a 
heidelbergi egyetem egyik bölcseleti tanszékébe, holott 
már 1856 óta, a mikor a jenai egyetemre hívták, tartotta 
meg világra szóló hatással és páratlan előadással a maga 
bölcseleti kollégiumait. A kiváló tudós és ragyogó nevű 
író 70, majd 80 éves születésnapját az egész tudományos 
világ ünnepelte s ez alkalommal Alexander Bernát tár-
czákat is írt róla a Budapesti Hirlap hasábjain. Öregsége 
miatt csak nemrég vált meg világhírűvé vált heidelbergi 
bölcseleti kathedrájától. Részünkről is áldassék az ő 
emlékezete 1 

* 
* * 

Örömünnepe volt mult hó 20-án az egész német 
protestantizmusnak. E napon töltötte be Weisz Bernát 
főegyházi tanácsos és theol. tanár Berlinben 80 éves 
születése napját. 1827-ben született Kielben, 1863-ban 
lett ugyanott tanár s 1877 óta friss testi és szellemi 
erővel máig is a berlini tudományegyetem theol. fakul-

tásának nagyhírű tagja. Az újszöv. szövegkritika és 
magyarázat az ő tudományos theol. irod. munkásságának 
a valódi mezeje. Újszövetségi theologiája klasszikus 
theol. irodalmi terméknek minősíthető. Újabban „az új-
szövetség fordítása és magyarázata" és „az újszövetség 
vallása" czímű műveinek megírásával volt elfoglalva. 
A mellett gyakorlatilag is a belmisszió s legújabban a 
tengerészeti misszió élén is előkelő munkásságot fejtett 
ki. 80 éves születésnapját fiánál, az ismert nevű mar-
burgi theol. tanárnál tartotta. A német kormány őt a 
v. b. t. t. s az exczellencziás czímmel tüntette ki, a milyen-
ben annak idején csak Hasénak, a nagy egyháztörténet-
írónak vala része. Számos magyar tanítványai nevében 
is őszinte hálával azt kívánjuk a német theol. tudomány 
e nagynevű nesztorának: ad multos anuos ! 

* 
* * 

A régebbi és ifj. Beüss ev. tartományegyházának 
június havában tartott lelkészi értekezletén Gussmann 
lipcsei lelkész a theologia és az egyház egymáshoz való 
viszonyáról értekezett következő vezéreszmékkel: Theo-
logia és egyház nem koordinálhatok egymással. Még 
kévésbbé fölé helyezendő a theologia az egyháznak, sőt 
inkább a theologiának az egyházban van meg a maga 
munkásságának alapja, mértéke és czélja. Theologia és 
egyház a jelenben kiegyenlíthetlen ellentétben vannak egy-
mással, a minek úgy a theologia tudományos munkássága, 
mint az egyház hitélete vallja kárát. Előbbinek veszélye 
az általános vallástudomány, utóbbinak a vallási felvilágo-
sodás kulturális intézete. A gyökeres javulás útja sem 
a theologiának az egyház által való hierarchiai leigázása, 
sem az egyháznak a theol. kutatás által való dogmatikus 
megkötöttsége, s legkevésbbé a theologiának és az egy-
háznak merev különválasztása, hanem a kettőnek egy 
és ugyanazon hitelvi alapon, de azért relatíve önálló 
együttműködése a keresztyénség elméleti kifejtésében 
és gyakorlati gyümölcsöztetésében. (Mi is az egyház és 
a theologia szoros összetartozását valljuk ós azt tartjuk, 
hogy csak az együttes munkálkodás áldásos egyházra 
és theologiára nézve egyaránt.) Az egyház leendő lel-
készeinek tudományos és egyházias kiképzése és nevelése 
a prot. theologiának egyik elsőrangú feladata most ós 
mindenkoron. 

* 
* * 

A szászországi Ev. luth. Gotteskasten, a Gusztáv 
Adolf-egyesületnek ez a riválisa, nemrég adta ki az 1906. 
évi működéséről szóló jelentését, a melynek főbb adatai-
ból közöljük a következőket: Évi bevétele volt 28,403'59, 
kiadása 28,676*14 márka, a miért is az elnökség több 
kérvényt elutasítani volt kénytelen, sőt még régebben 
gyámolított egyházközségek sem voltak figyelembeveen-
dők. A brazíliai szeretetmunkásság igen nagy áldozatot 
igényelt, az osztrák Los von Rom mozgalmát is állandóan 
segélyeznie kellett s az értékpapírok eladásánál szen-
vedett nagyobb árfolyamú veszteség is nagyon érzéke-
nyen érintette a Gotteskasten anyagi viszonyait. Külö-



nősen nagy figyelmet fordít a diaspora anyagi és szellemi 
ügyének rendezésére és hívei gondozására Németország-
ban és a külföldön. Adományai közül megemlítjük a 
következőket : 10 bajor egyházközséget segélyezett 600, 
1 elzászit 600, 3 lippeit 130, 27 poroszt 1861, 3 hessenit 
522, 3 bádenit 350, 1 svájczit 1000, 16 csehet 1150, 
1 felső sziléziait 50, 11 helyen az ev. reformmozgalmat 
6204, 18 magyart (?) 1035, 2 francziát 400, több üldözött 
orosz luth. lelkészt 6082, 3 ösztöndíjast Kroppban 750, 
Braziliát 2400, Ausztráliát 100, a kivándorlási missziót 
30, a tengerészetit 20, 1 lelkészt 100, vagyis mindössze 
25,488'80 márkával. Vagyona 30,065*26 márka. Tanul-
hatnánk mi is az ő példájából! 

Dobsina, Dr. Szlávik Mátyás. 

R É G I S É G . 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

Mi leve erre is a válasz ? Ezt mondá Excellentiája: 
„nem lehet, nem az én dolgom, ő felsége én rajtam 
nem áll, ő felsége parancsolatya holot Prédikáto-
rok nincsenek, nem szabad ott Mestereknek és Nótáriu-
soknak közönséges isteni tiszteletet véghezvinni; meg-
mondottam már én kegyelmeteknek, mihez tarcsa magát." 
Azomban ülvén már ott készen lévő hintójában, sietve 
lement Hajósra ebédre Prefectus Uramhoz. Mi pediglen 
haza jővén Kalocsáról újonnan Instantiát formáltunk 
és be is adtunk ő Excellentiájának idest dje 64 Apr. 
Ao 1766. 

Méltóságos Érsekünk, Kegyes Fejedelmünk! 

Bölcs és kegyes értelme szerént tudgyuk, meg-
esmérhette edig bennünk, hogy minékünk Isten után Jó 
Kegyelmes Urunkban légyen az a bizodalmunk, mely 
szerént boldog vagy boldogtalan állapotunkban csak 
Excellentiád Atyai tutorságában ajánljuk magunkat. 
Mostan is azért kívánunk azzal a kegyes tanácsával élni: 
lenne-e hasznos, ha ő Felségéhez Instantia által fel 
mennénk? ebben is méltóztasson Jó Kegyelmes Urunk 
consolálni. Legkisebb dolognak még csak megmozdulá-
sában is kívánunk Excellentiádtul függeni. Reá Atyai és 
kegyes Pátrónusi gratiáját várni, melynek alkalmatossá-
gával midőn kegyes szárnyai alá vonnánk magunkat, 
maradunk 

Jó Kegyelmes Urunknak, 
ritka oly szánakozású Pátrónusunknak 

édes Atyánknak vigasztalását szivek-
szakadva váró szegény alázatos Jobbágyi 

Uszódiak. 

A válasz ez leve: „Én tőlem nem lehet, hogy sza-
badcságot adgyak Isteni szolgálattyokra, O Felségétől 
sem lehet. Az Prefectüstól meg lehet", melyre nézve az 
Ur Prefectus Uramhoz is írásunkkal deputatus embereink 
által recuráltunk és Prefectus Uram biztatót, ha O Excel-
lentiája reám bízza dolgá,t kegyelmeteknek: szívesen 
szolgálok benne, minekokáért kétszeri nála való meg-
fordulásinkra és Instántiánkra azt adá ki, hogy O Excel-
lentiája Szombaton hozzám Hajósra lejövén, dolgunk el-
végezodik és Vasárnapra, idest ad 1 4 ^ psentis lejövén 
hozzám, a választ készen találja, melyre Instantiában bé 
tett ígérettel az Elöljárók lementenek, hogy ha Consolál-
tatnának, nagy honoráriummal lennének Csikónak, vagy 
pénzbeli Discretiónak adásában. 

Ez fejül megírt Instantiánkat, végre Indorsálá az 
Érsek parancsolatyábul Prefectus Uram és kiadá ily 
formában: \ 

„Instantibus jam declaratum haberi, Nos oesdem 
ab Instantia ad suam Majestatem Sacratissimam promo-
venda impedire non velle, ubi tamen e re fuerit Instan-
tes citra benignas resolutíones Regias usos fuisse, exer-
citio liberó suae Religionis declaranda declarare non 
intermittemus". Signat. Hajós 29= Apr. Ao 1765. 

Extradat. perme 
Stephanni Koncsek Prefectus mpr. 

Ily okokra nézve, hogy Felséges Asszonyunkhoz 
felmenjünk Instantiával, nem bátorkodtunk, így értekezvén 
felőle, hogy ha szerencsétlenül járni találunk, mely kevés 
szabadságunk vagyon is az Isteni szolgálatra, azt is el 
fogja rontani az Érsek reánk megharagudván. Annak 
okáért csak az Érsek után estünk, ha valamit tőle nyer-
hetnénk, minekokáért az megtiltatot harangozásért s an-
nak megengedéseért ily Instántia irattatot 28= Juny 
Ao 1765. 

Jó Kegyelmes Urunk, kegyes Érsekünk, örökös 
Földes Urunk és édes Atyánk! 

Minden fiúi és Jobbágyi természeti hív engedelmes-
séggel vagyunk és leszünk Excellentiádhoz; bátor Jó 
Kegyelmes Urunk Kegyes Atyai indulatyát mégeddig 
kérésünk és suplicationk iránt ki nem adta légyen is. 
Hogy anyival is inkáb ógőbbek legyünk Excellentiádhoz 
és forróbbak a szeretet által, maga nevét pedig örök 
emlékezetbe tégye. Innen lett, midőn eltiltattunk volna 
az Oratoriumbeli Isteni szolgálattal, kegyes Excellentiád 
parancsolatyábul, mindgyárt fogadtuk is attul mind ez-
ideig el kellett államink és állunk ezután is míg Excel-
lentiád kegyes gratiaja vissza menetelünk módgyát vígasz-
talásunkra ki nem adgya. 

Azonban mivel azon munkáiul megfosztattak vagyunk, 
mely munkánkon minden keresztyének örülnének, kicsiny 
harangocskánknak harangoztatásán is, hogy azért minden 
keresztyéneknél alább valók ne legyünk, a mi Istenünk 
imádására tudhassuk azzal magunkat felindítani, mikor 
hallanánk annak megvonását dologtevésink közöt is. Jó 
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Kegyelmes Urunkat, Excellentiádat alázatossággal kérjük, 
méltóztasson ennek megengedésében megvigasztalni; 
mellyekről midőn Jó Kegyelmes Urunknak Excellentiádnak 

holtunkig szolgálnánk 
maradunk szolgálatjában fárad-
hatatlanul igyekező szegény és 

hűséges szolgái Uszódi Lakosok. 

Indorsatio. 

Tisztelendő Sz. Benedeki Plébánus, kihez mint fili-
alis tartoznak, semmit ellen t mondván, eddig bizonyitot 
engedelmességekre és jámbor, nyugodalmas viselésekre 
nézve az Harangszó feltett okokra nézve megengedtetik 
n ekiek. 

Signat. Hajós dje 1= July 1765. 

Extradat per me 
Stephanum Koncsek prefectum mp. 

Ez előt való holnapban a második sőt harmadik 
esztendőre való sokszori költekezkedési Instántiánkra ad 
Annum 1765 az Lévitánk subsidiumára nyerénk Praecep-
tort, ki magános külön házban lakván egy kis házat az 
gyermekek háza falához ragasztván, lakot, az gyermekes 
Atyáknak s fiaiknak számok szerint repartialt 20 forintot, 
vagy 18 forint és egy pár csizmának adása conventiójával, 
az Prefectus dje 2~ may 1765 kiadott commissiója szerint 
azon feltétellel, hogy a gyermekek tanításán kivül egyéb 
functiókat teljesíteni nem szabad s ebben a Sz. Bene-
deki Tisztelendő Plébános felügyelete alá rendeltetik. 

Az akori Praeceptornak pedig neve Nagy Gergely 
Kőrösrül hozattatott Deák, ki az előtt Kecskeméti Toga-
tus Deák volt, és lakot nálunk az Oskolának dicséretes 
forgatásával és kétszeri Examen tételével Tanítványinak 
dicséretessen felelésekkel. Az maradása pedig csak Gergely 
napra lévén, dicséretessen tőlünk elment. 

Ezen alkalmatossággal ujónnal más Instantia Íra-
tott az Templombeli Isteni szolgálat iránt s az Karácsonyi 
innepekre bé adatott ily formán: 

Kegyelmes Érsekünk, Gyámolunk és Nagy 
Szánakozásu kegyes Patrónusunk! 

Excellentiád kegyes volta, Atyai könyörületessége, 
szelídsége és engedelmessége dictálya, hogy Jó Kegyel-
mes Urunk légyen az a Tutorunk Isten után, ki által 
telyes vigasztalást találunk, mélységes alázatossággal, 
meghajtót fejekkel és térdekkel annakokáórt suplicálunk 
Excellentiád előt: nyerjük csak azt a kegyelmét, hogy 
módunk szerént való Isteni szolgálatra egyben gyűlhes-
sünk ez előttünk való sz. Innepekben is az Oratórium-
ban. Látyuk, hogy minden keresztyén szolgálya az ő 
Istenét, mi pedig a nélkül vagyunk s élünk, mely min-
dennél nagyobb és keservesebb állapot. Néze Jó Kegyel-
mes Urunk a mi Excellentiádhoz való engedelmességün-
ket, hogy hova tovább forróbbak lehessünk, ne tilcsa 
meg régen kórt kérésünk megadását, eként megvigasz-
taltatván Excellentiádra ezer áldás mondással midőn 

Isten előtt esedeznénk, lekötelezzük örökös hűségre ma-
gunkat maradván 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

alázatos és hűségessen 
szolgálni igyekező örökös 

Jobbágyi Uszódi Lakosok. 
Indorsatio. 

Felséges Asszonyunk tellyes, akaratya ellen lévén, 
hogy sz: Benedeki filialis Úszód nevii helységbe Sz. 
Benedeki Plébánuson kivül valaki más Isteni szolgálatot 
tartván hatalmam felül pedig volna az Instánsoknak 
kérésekre állani; valamint a Laki filialis ez Innepekbe 
Sz. Benedekre jár Isteni szolgálatra és egyéb Plébániá-
kon a filialisok az ő fáróikba mennek, ugy szintén rajtok 
áll Sz. Benedekre vagy egyéb valahová predikatióra el-
járni, adatott Kalocsa városomban 2 4 = Xberbe 1765 
esztendőben Grofí' Botyányi Jósef mpria Kalocsai Érsek 

A Praeceptornak megszerzéssére való uj Conceptus 
Kecskemétre, Kőrösre Tiszteletes Professor Uraiméknak 
Dje 44 Marty Ao 1766. 

Ez már második esztendeje, miulta sok üldözéseink 
közöt könyves és szomorú orczánknak megörvendezteté-
sére azt az Isteni malasztot nyertük, hogy kisdedeink-
nek oktatásokra Lévitánk mellet In Dicsőségének ter-
jesztésére és az felnevelkedendőknek a hitben való 
nagyobb fundáltatásokra Mlgos Érsekünktül Praeceptor-
nak tartására engedelmet nyertünk. Innen, mivel a Tavalyi 
Praeceptorunk (nagyobb mértékkel, a hová In rendeli, 
hogy jövendőben szolgálhasson a Tudományokban való 
öregbüléséért) a Collegiumokban menni szándékozván, 
Tiszteletes Uraméknak Jóakaratyábul, másiknak hozására 
ezen Becsületes Lakosunkat kegyelmetekhez küldettük 
nem azért anyira az nagyobb Conventiónak kedvéért, 
hanem rajtunk való szánakozásbul méltóztasson kegyel-
metek oly Ifjút hozzánk rendelni, melyben a fejjeb 
nevezet okok feltaláltatván Tiszteletes Kegyes Uraimék-
nak Jóakaratyát a mi Istenünk eleiben fel vihessük és 
Lelki áldozatunkban kegyelmetekre áldást nyerhessünk, 
emberek előt is pedig dicsősséges örök emlékezetet, 
maradván, etc. 

Ezen esztendő fatalis esztendő, és mindenfelől az 
országban az közzrendek megvesztegetődvén és revolu-
tiót tévén, Bíráikra sőt sok helyen Földes Uraikra is rá 
támadtanak, conspiraltanak és keserves Subscust rajtok 
tettenek, melynek következendő jele ez az Idvezítő szava 
szerént: Minden ország, Háznép, mely magában meg-
hasonlik, elpusztul. 

Ezen feljebb való esztendőben Diaeta tartatván 
Posonyban, a hova az Ecclesiának követyei az Érsek 
után ugyan oda felmenvén ilyen Instantia iratot Dje 
July 1766. 

Méltóságos Érsekünk, Örökös Földes Urunk, 
Kegyelmes Fejedelmünk és Kellemetes Pátrónusunk! 

Nincsen szivünknek nehezebb, Lelkünknek terhe-
sebb, mint a keresztyéneknek közönséges Istenes szokások 



szerént Templomunkban eltiltatván, benne Istennek hogy 
nem szolgálhatunk keresztyének lévén keresztyéni szabad-
cságunktul Excellentiád által elzárattattunk. Mit használ 
nekünk egyébaránt csendes lakozásunk és ha mind e 
világot megnyernénk is, ha Istenünket nem szolgálhatyuk 
nem lehet ennél siralmasabb állapot és a kösségtül is 
nem maradhatunk, ki csak azt kiáltya szüntelen és fejen-
ként, hogy az Oratóriumba bémenyünk, maradhatatlanok 
vagyunk tőlök. Excellentiád kegyelmességét mostan is 
mélységes alázatossággal ennek megengedése iránt kér-
jük, nem akarván mégis hire nélkül valami olyast csele-
kedni, Méltóztasson Oratóriumunkat azon formában, mint 
sok Ersekek idejében volt mind Excellentiád uralkodá-
sáig, felszab ad ítni; hogy külömben ez már régttil fogva 
megszomoríttatot Helységünk lakossai ne kéntelenittesse-
nek Jó Kegyelmes Urunknak eddig való tilalmát meg-
szegni (mellyet nem kivánnánk) De az Apostolok mon-
dása szerént illendőbb-e, hogy embernek engedgyünk 
inkáb mint Istennek : itélye meg Excellentiád, már pedig 
az Isteni szolgálat embernek főbb dolga, melytül el állani 
micsoda dolog légyen tudhatya bölcsen Jó Kegyelmes 
Urunk. Mely alázatos kívánságunkat s suplicatiónakat 
midőn kegyes Atyai szivére tennénk, maradunk sok Istenes 
kívánságoknak alkalmatosságával 

Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

alázatos, mindenkoron 
állhatatossan szolgáló 

Jobbágyi, Birák és 
Eskiittek. Úszód. 

Közli: Molnár János, 
erzsóbetfalvai ref. lelkész. 

IRODALOM. 
Tanítók Útmutatója Adóügyekben. Ezen a czimen 

egy könyv jelent meg Kovács Gyula nagybányai könyv-
kereskedő kiadásában, a mely az összes adónemek rész-
letes ismertetésén kivül mindenféle adóüggyel és be-
adványokkal a legrészletesebben foglalkozik s mindent 
különösen a tanítók szempontjából ad elő. A kiadó való-
ban nagy hiányt szüntetett meg ezzel a munkával, mert 
a tanítóknak eddig egyetlenegy munka sem állott ren-
delkezésiikre, a mely az adóügyi dolgaikban mindenkor 
biztos útmutatójuk lett volna. Örömmel regisztráljuk tehát 
az e nemben páratlanul álló munka megjelenését és 
a legmelegebben ajánljuk beszerzését. Szerzője : Pálinkás 
Béla áll. tanító, a „Nemzeti Népművelés" felelős szer-
kesztője. Megrendelhető : Kovács Gyula könyvkereskedé-
sében Nagybányán. Ára 1 korona. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás, A szászfai (Abauj) egyház július 

hó 14-én Frenczel Bertalan tarczavajkóczi lelkészt meg-
hívás útján lelkészévé választotta. 

A kecskeméti ág. ev. lelkészválasztás. A július 
14-én, az ág. hitv. ref. egyháznál történt lelkészválasztás 

ellen a kisebbségben maradt párt fölebbezést adott be a 
kerületi espereshez. A fölebbezés oka az, hogy a meg-
választott Sárkány Béla pártja plakátokkal korteskedett, 
továbbá, hogy a nők megbízásos szavazatát, melyek egy 
napon keltek, úgy Sárkányra, mint Melczer Dezsőre a 
választási elnök Sárkány javára tudta be. Most a peticzio-
nális hívek azt kérik, hogy vagy semmisítsék meg azt 
a tizennégy szavazatot és így Melczert megválasztott 
lelkésznek nyilvánítsák, vagy pedig mondják ki az egész 
választást semmisnek. 

Egy evang. egyházmegye a képviselőház ellen. 
A tátraaljai evangelikus egyházmegye közgyűlést tartott, 
a melyen tiltakozott a képviselőháznak ama határozata 
ellen, hogy az idei úrnapi körmeneten képviseltette magát. 
Az egyházmegye ebben az 1848-iki törvényben biztosított 
egyenjogúság megsértését látja ós a kerületi gyűlés útján 
akarja kérni a képviselőháztól a protestánsokra nézve 
sérelmes határozat megváltoztatását. Elhatározta még a 
közgyűlés, hogy körlevélben hívja föl a protestáns kép-
viselőket a határozathoz való csatlakozásra. 

A komáromi ref. egyházmegye szerdán tartotta 
Komáromban évi rendes közgyűlését Tóth Kálmán esperes 
és Kálmán Rudolf egyházmegyei gondnok együttes elnök-
lésével. Az esperes lélekemelő imájával nyílt meg a 
közgyűlés. Darányi Ignácz egyházmegyei örökös tiszte-
letbeli főgondnoknak a pápai tanítóképezdénél tett 2800 
koronás alapítványáért, melynek kamatait ezen egyház-
megyébe tartozó lelkészek és tanítók gyermekei segélye-
zésére fordítják, a közgyűlés hálás köszönetét fejezte ki. 
Az egyházmegye tisztikarában megüresedett állásokra 
beérkezett szavazatok alapján lelkészfőjegyző lett Gyalo-
kay László lelkész, tanácsbiró Borza Mór, világi tanács-
bíró lett dr. Szily János, a gyámolító elnöke lett Tóth 
Kálmán esperes. Az új egyházi törvények tárgyalásánál 
hosszabb vita után a lelkészi nyugdíjtörvény életbelépte-
tésére vonatkozólag elfogadták Tóth Kálmán esperesnek 
azt a javaslatát, mely szerint az egyházkerület útján 
felírnak a konventhez, hogy a nyugdíjtörvényt mindaddig 
függesszék fel, míg a lelkészek alapfizetését 2400 koro-
nára ki nem egészítik, vagy visszamenőleg a 200 koronás 
ötödéves korpótlékkal nem javítják. Folyó ügyek elinté-
zése után a közgyűlés délután véget ért. 

Egyházi aranykönyv. Gulya István amaczi lakos 
a szatmárhegyi ref. anya- és az erdődi ref. fiókegyházak 
számára 200—200 koronát adományozott. Vajha az egy-
szerű ref. földmíves nemes tette másokat is hasonló jó 
cselekedetekre vezérelne! 

Bennebb a klerikálizmus vizein czímén mult 
számunkban az Erdélyi Prot, Lap 29-ik száma nyomán 
közzétettük a sátoraljaújhelyi polgármester fegyelmi 
ügyét. A Sárospataki Lapok f. évi 30-ik száma kiigazításul 
jelzi, hogy a fegyelmi eljárás megindításának nem az 
volt az oka, hogy nevezett polgármester a nagy misén 
meg nem jelent, hanem az, hogy a június 8-iki koroná-
zási jubileum alkalmából a városháza épületéről a ki-
tűzött zászlókat bevonatta. E helyreigazításnak ezennel 
szívesen adunk helyt lapunkban is. 

A leveleki csoda. A szabolcsmegyei Levelek és 
Apayy kisközségek közötti legelőn van egy levágott 
odvas fa, a melynek árnyékában a leveleki csordás néha 
el-elméláz. Egy szép napon úgy tetszett neki, hogy a 
csonka törzs fiatal zöld hajtásai között égi fény támad, 
s abban megjelenik piczi piros czipőben, fehér szoknyá-
ban, nemzeti színű övvel, földig érő kibontott hajjal 
Szűz Mária. Mi sem természetesebb, hogy a csoda híre 
gyorsan elterjedt, lett csődület, zarándoklás, szegény 
munkásnép zsebéből pénzhullás. Állítólag a csordásnak 



még azt is mondotta Szűz Mária, hogy legközelebb ismét 
megjelenik neki, hogy nem mindenki láthatja, még a 
pap is csak a szentségen keresztül. Mit mondjunk az 
ilyen víziókról? Semmit. A mi hitünk tisztánlátásához 
elég Istennek a Jézus Krisztusban megnyilvánult ki-
jelentése ! 

I S K O L A. 

Nyugalomba lépő igazgató. E hóval válik meg 
véglegesen 32 esztendei szakadatlan munkálkodás 
után állásától dr. Kiss Áron, a budai állami pol-
gári iskolai tanítói és képezdei tanárképző igazga-
tója. Csaknem félszázadra terjedő, eredményekben 
gazdag tevékenység után vonul a jól megérdemelt 
nyugalomba, hogy űatalabb erőknek adja át helyét. 
Mert egy emberöltőt ölel fel az az idő, a mit Kiss 
Aron, mint a magyar nevelésügy egyik lelkes 
bajnoka iskolában, az irodalom és a közélet terén 
kitartó buzgalommal töltött. Előbb a dunamelléki 
ref. egyházkerület nagykőrösi tanítóképezdéjének 
igazgatója volt. 1875-ben lett a budai pedagógium-
ban a magyar nyelv és irodalom tanára, 1894-ben 
az intézet igazgatója. Egész könyvtárt tesznek ki 
önálló átdolgozott müvei, melyeknek száma közel 
40 külön kötetet alkot. Kiváló fontosságúak a nép-
iskolák számára készített tan- és vezérkönyvei. 
Az időszaki irodalomnak is agilis munkása maradt 
e közben. Sokoldalú tevékenysége mellett is volt 
ideje az egyházi és társadalmi élet terén alkotni. 
Megteremtője s elnöke a szegény árvákat nevelő 
Nagypénteki Ref. Társaságnak, elnöke az Orszá-
gos Református Tanítóegyesületnek, élénk részt 
vett minden népnevelésügyi mozgalomban. Munkás-
ságának elismeréseül 1901-ben a kir. tanácsosi 
czímet nyerte; a dunamelléki ref. egyházkerület 
pedig a tanácsbirói tisztre emelte. Most, mikor 
lelkiismeretes buzgósággal végzett, sokoldalú műkö-
dése után nyugalomba vonul, a jól teljesített 
munka fölemelő érzésével távozhat s az irodalom, 
különösen a magyar nevelésügy méltán várja, hogy 
a nyugalom évei termékenység esztendei lesznek 
s még sok jelentős alkotással járul a nemzeti 
oktatás felvirágoztatásához. 

A sárospataki főiskola intern átusában gimnáziumi 
tanulók és akadémiai hallgatók egyaránt évi hatszáz 
koronáért kapnak teljes ellátást. Jelentkezés 1907/8-ra 
augusztus 31-ig. Az internátus szabályzatát kivánatra 
megküldi s tudakozódásokra készséggel ad felvilágosítást 
az akadémiai, illetőleg a főgimnáziumi igazgató. 

A nagyenyedi Betlilen-kollégium főgimnáziumához 
a jövő iskolai évre helyettes tanárokul a magyar és 
német nyelv tanítására ifjabb dr. Bartók Györgyöt, a 
mathezis tanítására Dénes Ferenczet alkalmazták. Ugyan-
ott alkalmazást nyertek még ifj. Szathmári Ákos és 
Jávai István gyakorló tanárok. 

Értesítés a gyönki ref. gimnáziumról. 1. A jövő 
1907/8-ik iskolai évre a tanulók felvétele szeptember 
hó 2-án, 3-án, 4-én lesz. Javító, felvételi és pótló vizs-
gálat szeptember hó 2-án és 3-án. Beiratások szeptember 
hó 3-án és 4-én lesznek. Az iskola 5-én nyílik meg. 

2. A tanuló első felvételkor a szülő vagy gyám 
kíséretében, születési bizonyítvánnyal (keresztelő levél) 
jelenjék meg. 

3- A gimnázium I. osztályába csak 9-ik életévet 
már betöltött oly tanuló vehető fel, ki a népiskola IV-ik 
osztályának elvégzését bizonyítvánnyal vagy felvételi 
vizsgálaton igazolja. A többi osztályba való felvételhez 
az előző osztályról szóló bizonyítvány szükséges. 

4. A tanuló oltási bizonyítványát, vagy, ha a 12-ik 
évet betöltötte, újraoltási bizonyítványát is köteles magá-
val hozni, e nélkül csak ideiglenesen vehető fel. 

5. A rendtartási és fegyelmi szabályokat tartal-
mazó könyvecskét minden új tanuló tartozik megvenni. 
Az igazgató adja 10 fillérért. A régiek közül csak azok 
köteleztetnek a megvételre, a kik az első ízben kapott 
könyvecskét nem tudják előmutatni. 

6. Javító vizsgálatra, a tanári kar engedélyével, 
oly tanuló bocsátható, a ki csak egy tantárgyból nyert 
elégtelen osztályzatot; két tantárgyból elégtelen osztály-
zatú tanuló a főhatóság engedélyével mehet javító vizs-
gálatra. Három és több tantárgyból bukott tanuló, ha 
tovább is akar tanulni, tartozik az osztályt ismételni. 
Ismételni pedig csak egyszer lehet. 

7. A vidéki szülőket figyelmeztetjük, hogy gyerme-
keik elszállásolásakor az igazgatóság tanácsával éljenek. 

8. Az iskolai könyveket helyben, Engel József úrnak, 
könyv- és papirkereskedésében be lehet szerezni. A már 
használt tankönyvek vásárlásánál azonban óvatosak legye-
nek a tanulók, mert csak jó állapotban levő, nem 
hiányos és tiszta példányokat fogadhatnak el. 

9. A tanári ellenőrzés alatt álló és magánvállal-
kozó által fentartott konviktusba 140 korona évi díjért, 
minden tanuló felvehető; az élelmezés elégséges és 
egészséges ebédből és vacsorából áll. Reggeliért külön 
kell fizetni. A konviktusi díjat az igazgatóság szedi be 
négy részletben: beíráskor 40 koronát, újévkor, húsvét-
kor 30—30 koronát, az iskolai év végén 40 koronát. 
Havonként is fizetheti az, a kinek így könnyebben esik. 

10. Az iskolai díjak a következők: 
a) Újonnan jött tanuló beírásdíja 2 korona. 
b) Egész évi tandíj 28 korona, mely két részlet-

ben is fizethető: beiratáskor s február hó 1-én. 
c) Az országos nyugdíj-alapra 6 korona fizetendő. 
Értesítés a kúnszentmiklósi ref. gimnáziumról. 

1. A kúnszentmiklósi református gimnáziumban a javító 
és pótvizsgákat szeptember 2. napján tartjuk meg. Mind 
a javító, mind a pótvizsgára reggel 8 órakor kell jelent-
kezni az igazgatónál. 

2. A tanulók beírása szept. 3—5. napjain, d. e. 
8—12., d. u. 2—4 órák közt fog megtörténni. Szept. 
5-én túl szept. 15-éig a jelentkező tanulók felvételéről 
a tanári kar határoz; a még későbben jelentkezők fel-
vételét az igazgató-tanács s ennek elutasító végzése 
esetén a dunamelléki ref. püspöki hivatal engedheti meg. 

3. Az 1882. évi XXX. t.-cz. 10. §-a értelmében a 
gimnázium első osztályába csak oly növendékek vétet-
nek fel, kik életük kilenczedik évét már betöltötték és 
vagy arról, hogy az elemi iskola négy alsó osztályát jó 
sikerrel végezték, nyilvános iskolától nyert bizonyítványt 
mutatnak elő, vagy felvételi vizsgán igazolják, hogy 
hasonló mértékű képzettséggel bírnak. 12 évnél idősebb 
tanuló felvételéről a tanári testület határoz. 



A többi osztályba való felvétel a megelőző osztály-
ról szóló bizonyítvány alapján történik. 

4. Azon tanulók, kik első ízben iratkoznak be az 
intézetbe, keresztelő-levelet (születési bizonyítványt) tar-
toznak felmutatni. 

5. Iskolánkban minden újonnan belépő tanuló iga-
zolni tartozik, hogy az 1888. év XXII. t.-cz. által köve-
telt védhimlőoltás kötelezettségének eleget tett ós ezért 
„Újraoltási bizonyítványt" kell magával hozni. 

6. Minden tanulónak a felvétel alkalmával atyja, 
anyja vagy gyámja kíséretében kell megjelenni. 

Szállást és ellátást csak az iskolai igazgató jóvá-
hagyásával lehet fogadni; az igazgató e tekintetben min-
den szülőnek szívesen ad útbaigazítást. 

7. A ki alumneumi jótéteményben részesülni óhajt, 
aug. 15-éig jelentkezzék az igazgatónál. Jelentkeznie 
kell annak is, a ki ily jótéteményt már a folyó iskolai 
évben is élvezett. 

8. Az iskolai díjak a következők: 
a) Minden, az intézetbe először belépő tanuló fizet 

— felvételi díj czímén — egyszersmindenkorra — 4 K-t. 
b) A kúnszentmiklósi illetőségű, ref. vallású, rendes 

egyházi adót fizető szülők református vallású gyermeke 
— tandíj czímén egész évre 16 koronát, minden más 
tanuló 32 koronát fizet. 

c) Minden tanuló fizet az 1894. évi XXVII. t.-cz. 
által létesített országos tanári nyugdíjalapra 6 koronát 
s az ifjúsági könyvtárra 1 koronát. 

A beíráskor a tandíjnak csak a fele fizetendő; a 
többi díjat egészen ki kell fizetni. A tandíj másik felét 
február elsejéig kell leróni. 

d) Az egyházkerületi közgyűlés rendelkezése értel-
mében a javítóvizsgákért tárgyanként 4 K fizetendő, a'mely 
a szegény tanulókat segítő könyvtár czéljaira fordíttatik. 

1805 diák pályaválasztása. A magyarországi közép-
iskolákban júniusban érettségi vizsgálatot tett mintegy 
háromezer diák közül 1805 diáknak pályaválasztásáról 
közöl kimutatást az Esti Újság. Az 1805 ifjú közül a 
legtöbb a jogi pályára lép, de e mellett az úgynevezett 
produktív pályák is kezdenek tért foglalni s 13'3 száza-
lékos arányukkal mindjárt a jogi pálya után következ-
nek. Az elmúlt évekkel összehasonlítva, föltűnik még a 
papi, orvosi és tanári pályának erősebb kultiválása. 

Az 1805 diák közül jogász lesz 408, azaz 2 3 2 
százalék; technikus lesz 223, azaz 1 1 8 százalék; theo-
logus 200, azaz 11"4 százalék; orvos lesz 195, azaz 11 
százalék; közigazgatási szakon fog működni 146, azaz 
8'3 százalék; őstermelő (gazdász, erdész és bányász) lesz 
134, azaz 7'7 százalék; tanári pályára lép 128, azaz 
7'3 százalék; kereskedő és iparos lesz 98, azaz 5'6 
százalék; katonai szolgálatra készül 96, azaz 5'5 száza-
lék ; közlekedési hivatalnok lesz 53, azaz 3'1 százalék ; 
művész lesz 27, azaz 1*6 százalék; állatorvos lesz 22, 
azaz 1*2 százalék; író és hírlapíró lesz 9, azaz 0"5 szá-
zalék. Akad még közöttük egynehány, a ki diplomácziai, 
hajóstiszti, néptanítói, gyógyszerészeti és szinészeti pá-
lyára is készül. Az érettségit tett diákok közül külön 
vizsgálva a gimnázistákat, 1456 ilyen tanulóról nyerünk 
tájékozást. Ebből a számból jogász lesz 26'6 százalék, 
theologus 13'3 százalék; orvos 11*7 százalék, technikus 
7'6 százalék, közigazgatási tisztviselő 6"5 százalék, keres-
kedő és iparos 4'6 százalék, katona 4'3 százalék, közle-
kedési hivatalnok 2*9 százalék, állatorvos 1 3 százalék, 
művész 1*4 százalék. A reáliskolában érettségit tett 349 
tanulónak mintegy negyedrésze (25"8 százalék) technikus 
lesz. A jogi pályára törekvők arányszáma némi esést 
mutat az előbbi évekéhez képest. A gimnáziumok közül 

csak a fiumeiből nem akad jogász. Sőt a reáliskolák 
közül is csak négyet találtunk (Budapest II. kerület, 
Debreczen, Pécs és Székelyudvarhely), a melyek ezúttal 
jogászt nem adnak. A gazdasági, kereskedői és ipari 
pályákra megy az összes tanulók 13'3 százaléka, a gim-
názisták 1 2 1 százaléka és a reálisták 15 százaléka. 
Nagyobb részük, mintegy 6 százalék gazdász lesz, 5 szá-
zalék kereskedő, 1*5 százalék erdész, 0 5 százalék iparos 
ós 0 5 százalék bányász. A technikai pályára készül a 
tanulók 118 százaléka, még pedig a gimnázisták lü"4 
és a reálisták 25'8 százaléka. E számnak nagyrésze 
(8—9 százalék) csak általában mérnöki pályára készül, 
jelentékeny számuk a vegyészi pályára törekszik, szám 
szerint 48 ilyen vegyész jelentkezett, gépészmérnök már 
csak 1*7 százalék lesz és csak a reálista tanulók szere-
pelnek 7'4 százalékkal. Legkevesebb az építő (2 százalék) 
és az elektrotechnikus. Minden reáliskolából várható 
technikus, de a gimnáziumokból is kerül elég. A mi 
összeállításunk szerint 90 technikus reáliskolából és 133 
gimnáziumból jelentkezik. A theologiai pályára jelentke-
zett a tanulók 11 "4 százaléka. A fővárosi középiskolákból 
is jelentkezett az idén több theologus, csak a budapesti 
evangélikus és „kegyesrendi főgimnázium van itt kevéssé 
képviselve. A vidéki középiskolák közül nem adnak papot 
az idén: a bajai, a czeglédi, a fiumei, a makói, a szek-
szárdi és zalaegerszegi főgimnáziumok. Sok a papjelölt 
az esztergomi, a győri, a rozsnyói, a pécsi ós az ungvári 
főgimnáziumokban. Az orvosi pályára készül a tanulók 
10"9 százaléka, még pedig a gimnázisták 11*7 százaléka 
és a reálisták 7'4 százaléka. A tanári pályára jelentke-
zett 7'3 százalék, inkább a gimnáziumokból, mint a reál-
iskolákból. Közöttük 16 leánydiák is van. Itt említjük 
meg, hogy az érettségit tett 55 leánydiák közül tanár lesz 
16, orvos 5, jogász 1 és nem tanul tovább 10. A katonai 
pályára igyekszik 5'5 százalék, még pedig aránylag 
többen a reáliskálából. Az állatorvosi pályára 1'3 százalék 
jelentkezett, aránylag többen a gimnáziumokból, mint a 
reálból. A művészi pályára jelentkezett 1*6 százalék, 
még 1 százalék csak általában művészinek jelezte pályá-
ját, míg egynehány egyenesen színész, zenész, író, hírlap-
író, rajz- és zenetanár akar lenni. Közlekedésügyi (postai 
és vasúti) pályára megy 3'1 százalék, még pedig a reál-
iskolából többen, mint a gimnáziumból. Más pályák. 
Minden évben akad néhány tanuló, a ki a nehezebben 
hozzáférhető pályákra is bátorkodik. így diplomácziai 
pályára megy 6 tanuló, hajóstiszt lesz 1, katonaorvos 
lesz 1. Néptanító kiván lenni 1 tanuló. 

EGYESÜLET. 
Az élö keresztyén szövetség Pécsett 1907. évi 

augusztus hó 18. és 19-ik napjain összejövetelt tart. 
A konferenczia programmja 18-án d. e. 10 órakor: 
ünnepélyes istentisztelet a ref. templomban. Predikácziót 
mond: Csűrös István budapesti ref. főgimn. vallástanár. 
Déli 12 órakor társasebéd a Vadember szálló külön 
termében. Délután 3 órakor értekezlet a ref. templom-
ban. Tárgy: Jézus munkájának eredménye a lelkekben. 
Előadó: dr. Szabó Aladár pesti ref. lelkész. Esti 7 óra-
kor szeretetvendégség a pécsi jótékony nőegylet termei-
ben. Beszédet tartanak: dr. Kecskemétiig István, Vargha 
Gyuláné, Kovács Lajos stb. Belépőjegy 1 kor. Szövet-
ségesek a felét fizetik. 19-én d. e. 9 órakor az értekez-
leten Biberauer Richárd, a Bethesda-kórház lelkésze tart 
előadást a szövetségesek neveléséről. D. u. 2 órakor 
a kiállítás megtekintése, esti 7 órakor búcsúösszejövetel. 



KÜLÖNFÉLÉK. 
Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 

meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők ós ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR. 

A Bór- és liithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik veseba joknál , a húgyhólyag 
bánta lmainá l és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Szinye- IApóczi Salva.torforrás-vállalat 

Jludape.it, V„ Jtiidolj'ruJepart 8. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szí, L u k á c s f M Kútvállalat Budán, 

SZT . LUKÁCS-FÜRDO 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LÜKÁCS-FÍÍRDÖ gyógyfürdő, Buda. 

TéBi é s nyár i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú x - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , t s ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 

= = prospektust küld ingyen a — • .= 

Szt.-Lukács-fürdo igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utc^a ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállíiás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Ezen czégtáfalán is -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ "VU., Király-utcza 82. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u, 14. 

~ Tan í tok , jegyzők, h iva ta lnokok v idéken szép ~ 
mi 
mi 
m 
M 

mel lékkerese t re (nem részle t , sem biztosí tás) 
X/̂  v̂* t ehe tnek szer t . 

Levelet „A 24" a la t t GOLDBERGER h i rde tés i 
i roda, BUDAPEST, Váczi-utcza 20. továbbí t . 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. ^ m M M M M M M M M M ^ 

a * 
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Orgonaópítési m ű in téze t. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, T ű . , Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapes t , VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitűnő cséplésért. "i 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Vil lamos bBtizinlokomobil-
cséplőkészlcteit 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül l é tező ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály : g ő z g é p e k , ma lmok , j á r -
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motorcséplő-késiletek felülmúlhatatlan kitűnősége f e l ö l tudakozódni l ehe l : 
Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi (E rdé ly ) . Kozma József ú r n á l Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

fl világhírű fleol-hnrmonlumoK 
a k i s e b b o r g o n á k a t he lye t tes í t ik . 

Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapes t , VI., Király-u. 58 . — T e l e f o n 87-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/o kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendr. 

Első magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

IV1ÜLLER J Á N O S 
M A J E R K A R O L Y utóda 

Budapest, VII,, Gsömöri-űf 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

H a l á s z H u b e r t 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépitkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 
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Központi 

Kereskedelmi és Iparbank 
részvénytársaság 

Köztisztviselői törlesztéses 
= kölcsönosztály ' 
Első magyar Általános g M a g y a r o r s z á g i 

Biztosí tó-Társaság IJlllJ Vezérképviselősége 
Budapest, V., Váczi-körút 26. 

§§§ $ $ 

Sürgönyczím: Centrális. Részvénytöke: 5 , 0 0 0 . 0 0 0 kor 

$ $ « 

Előnyös feltételek mellett, szolid bank-
alapon, törlesztéses kölcsönöket nyújt 
10,12, 15 és 2 0 éves visszafizetésre. 
Levélbeli megkeresésre „Ismertetővel" 
s mindennemű felvilágosítással díj-

mentesen készségesen szolgálunk. 

7>V 
TV 
TV 
TV 

TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 
TV 

ÉP 
ím 



Orgona-harmóniumok. 
A üMinyörű liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővará/sol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. és kir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. STOWASSER J, 

Budapest, I I , , Láncz íhd-u , 5 , sz, G y á r : Öntöház-u, 2 , sz, 
Tovabuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű 
húros-, vonós és fúv..-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak i 

ossszes-
melte't. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, bcil lesziése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczij T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jután>os á rban ; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban = = = = = 
- — és kicsinyben. 
Telefon 81- 20. 

Fizikai) „ 
Kémiai* 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VII., Károly-körút 3, I, 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
A ján lások : 

Erdély és Szabó 
A nm. vallás és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. ós kir. udvari szállító 

R.-Palota ( B u d a p e s t me l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 18ö l -ben . 

Az 188;. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel», az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kítüntstés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javitások«» 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid i ranka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet hlvánrttra 

rlítjinentesen ktlldetik. 

JGANZ-félef 
ty Villamossági Részvénytársaság ty 

L E 0 8 F R S D 0 R F BUDAPEST 
Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elekt romos v i lág í tás i és erőátvi te l i beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Tu rb inák : Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokornobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezéisék. 
Hengerszékek. Vasút i kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugat tyú- és 
czen t r i fuga l sz iva t tyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissz iók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füet -
emésztő készülékek Vízszűrők . 

M A R X É S M É R E I 
tudományos m ű s z e t e í gyá*a 

B a d a p e s t , V I . , A r a d í - a t c ^ a 6 0 . sz. 
Telefon 21— 06. 

Gyártanak mindennemű fizikai, kémiai 
és geometriai tanszereket. A legnagyobb 
protestáns iskolák szállítói. Árjegyzék 

bérmentve, díjtalanul küldetik. 
~ 1906-ban állami ezüstérem. =z=zz 

k á l y h á k a t é s 
... szállít 

H B I M H . 

b — m i in i i n»i 
i e s j o t ) t > 

k a n d a l l ó k a t 
császári és királyi 

udvari szállító 
« u d a p e s t , T l i o n e t - u c l v í \ r . 

K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l a d i h á -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b . r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 100 ,000 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n 

- Valódi ~~ 
csak ezze 

a vódö-
jegygye'-

rí 
M E I D I N C E R - O F E N 

^ H . H E I M ^ 
Prospektusok és költségvelések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a ralitárban. 

uudapesten Thonei-udvarban. 
M á r i a V a l é r i a u t o a s a ÍO- s z . 
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PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési dí jak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 

Negyed oldal 10 kor . 
Njoíczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : )X., Ká lv in - té r 7. sz . , 
a h o v á a k é z i r a t o k , ulólizutcsi és h i rde tés i d í j ak s tb . 

i n t ézendók . 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 f i l lé r . 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : A budapesti Bethlen-kör. Nagy Ferencz. — I s k o l a ü g y : Viszálykodás a sárospataki főiskolában. — 
T á r c z a : Ha pap leszek. Baja Mihály. — Szőnyi Virágh Mihály dunamelléki superintendens levelei. Molnár János. — 
B e l f ö l d : A felsőszabolcsi egyházmegye rendkívüli közgyűlése. Andrássy Kálmán. — A pécsi reformátusok örömnapja. 
Lévay Lajos. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

A budapest i Beth len-kör . 

A nagy és fényes fővárosban, melynek fejlő-
dését örvendve, de egyszersmind aggódó érzéssel 
szemléljük, a többi jótékony egylet mellett műkö-
dik egy szerény kör is. Tagjai egyetemi ifjak. 
Telve idealizmussal, egyház- és hazaszeretettel. 
Rajongva csüggenek egy jobb jövőn, melynek 
eljövetelétől reménylik az állapotok áldásos jobbra-
fordultát s e jobb jövő eljöveteléért sorompóba 
állottak, hogy kivegyék részüket abból a nagy 
küzdelemből, melynek jutalmául ígérkezik ama 
jobb jövő. Küzdenek ők is. Küzdenek először 
magukkal. A legnagyobb harczot először önma-
gukkal vívják meg, mint legnagyobb és leghatal-
masabb ellenségükkel. Küzdenek magukban ép az 
ellen, melynek másoknál való legyőzésére sorom-
póba állottak. 

Ez egyetemi ifjak harczolni akarnak a hitet-
lenség és közöny ellen, a testökben székelő ifjú 
indulatok ellen. S midőn legyőzték önmagukat, 
midőn új világ tárult fel leikök előtt, melyben 
minden érzés nemes, minden gondolat fenkölt, 
minden cselekedet erkölcsös és tiszta, ekkor ily 
érzéssel és akarattal így megedzve kilépnek ifjú 
társaik közé, hol már a példa is hódít. Ily ifjak 
alkotják azt a kört, mely a budapesti egyetem 
prot. ifjai körében alakult, mely magát a minden 
idők legnagyobb református magyarjáról, Bethlen 
Gáborról nevezte el. 

A fővárosi élet megdöbbentő jelenségei mun-
kára hívták fel az egyetem prot. ifjait. Szívökre 
vették ők is, hogy abban dicsőíttetik meg a 
mennyei Atya, ha mentől több gyümölcsöt teremnek 
a Krisztus követése által. Működnek a mily eszkö-
zökkel tudnak. Ifjúságuk az ifjúság között mutatta 
meg a tért, hol munkálkodniok kell. A legszebb tér. 
Megmenteni az ifjú társat a társadalom számára, jó 
irányba igazítani azokat, kik ebben a nagy város-
ban nem látják az igaz utat, szeretetteljes otthont 
alkotni egymásnak és azoknak, kik elszakadtak 
az édes otthontól, kikre nem vigyázhat az őrködő 
szülői szem, csak távolról aggódnak érettök a 
szívek és méltán, midőn oly sok sötét képet tud-
nak a ragyogó nagy városról. 

Ez az egyesület szegény. Nincsenek nagy 
alapítványai. Sem bőséges segélyforrásai. De érzi 
s a tapasztalat mutatja, hogy szép eredményeket 
érhet el, melyek a református keresztyén egy-
házat épen a mi időnkben élénken érdeklik. Mivel 
szegény, mint minden evangéliomi intézmény, 
némi támogatásért magához az egyházhoz fordult. 
Kérvényt nyújtott be az egyes egyházkerületek-
hez, hogy pénzbeli segítséggel támogassák őket, 
hogy ők is jót cselekedhessenek, hogy idővel busá-
san fizessék vissza az egyháznak. A tiszáninneni 
kerülettől már megjött a válasz. Rövid, de sokat 
mondó. A „Sárospataki Református Lapok" leg-
utóbbi, június 16-iki számában a kerületi gyűlés-
ről szóló referádában ez áll: „Meglepetésnek is 
megjárta, hogy a budapesti „Bethlen Gábor"-kör 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustiess'-szel portalanítanak 
a t ü d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

' ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Óralíodjunk utánzatoktól. Utasítások ingyen. 



évi kétezer korona segélyt kér. Mi minden történ-
hetik ebben a kérencsélö világban". Egyéb semmi. 
Elég rövid, ismétlem, de keservesen sokat mondó. 

KI erikaliz musról, pápista szellem előnyomulásá-
ról beszélünk, örökös panasz ajkainkon, czikkeink-
ben, hogy világi intelligencziánk, az ügyvédek, 
orvosok, tanárok stb. közönyösek egyházukkal, 
vallásukkal szemben, hogy a kiktől támogatást 
várunk, csak kicsinylést kapunk. S íme, midőn 
itt a fővárosban már nyolcz év óta kilzködik egy 
szerény egyesület, egy kicsiny kör, a mely épen 
az egyházhoz, a valláshoz való ragaszkodást, a 
Krisztus evangeliomának komolyan vevését hirdeti 
s ennek akarja megnyerni az egyetemi prot. ifja-
kat s hogy ezt valamivel hathatósabban tehesse, 
kérő szavával azokhoz fordul, kik egyházi és 
társadalmi életünk vezetői, kik beszédeikben, ezik-
keikben magok is meg vannak győződve az e 
fajta egyesületek szükségéről, — kérő szavára a 
gúnynak és kicsinylésnek minden szép és nemes 
igyekezetet megbénító szavával válaszolnak a nyil-
vánosság előtt! — Nem! Tanácsbeli Urak! ez 
nem egyeztethető össze ezzel a siralmas, tehetet-
len panaszkodással, mely annyi tengeridő óta 
hangzik, azzal az orvoslási készséggel, mellyel a 
buzdító beszédek és czikkek végén találkozunk. 
Most már tudom s tudja a Bethlen-kör is, hogy 
az csak üres hang, a panasz csak olyasféle, mint 
mikor a nagy dobot megütik; nem igen fél hang-
jától, a ki üti, de az sem, a kit rebesgetnek vele. 
Ez a valóság / ez a néhány sornyi tudósítás, hogy 
ne számítson semmiféle egyházi támogatásra bármi 
egyesület is, a mely éjjen az egyház erősítését 
tűzte ki czéljául, hogy kevesebb legyen, ha csak 
valamivel is, az ok a panaszra, a tehetetlen sirán-
kozásra. 

Pedig itt, ennél a körnél minden fillér oda-
adatik, a hová kéli adni. Itt nem kap a juttatott 
segélyből tiszteletdíjat az elnök, a titkár, a főjegyző, 
az egész tisztikar azért, mert Istentől nyert ere-
jöket és tehetségöket Isten dicsőségére, az ő orszá-
gának terjesztésére is fordítják. Ebben a körben 
az önzés még ismeretlen, itt az ifjúságban még 
nincs csak panasz, de van munkaerő és munka-
készség. 

Elkeserítő az, hogy egy nagy egyházkerület 
gyűlésének a kör kérésére nézve csak annyi a 
nyilvánosság számára kiadott értesítése, hogy „meg-
lepetés" az még ebben a kérencsélö világban is. 
Sokat kért az igaz, de nem kegydíjra, vagy sze-
mélyi pótlékra kérte, hanem oly czélra, a melyre 
való legkisebb áldozás is busás kamatot hoz. De 
még ennyit sem, még csak jó szót sem kapott. 

De az aztán ne legyen meglepetés, ha az 
ifjak lelkében feltámad az a keserű érzés, mely 
az ilyen közöny és gúny után rendszerint fel 

szokott támadni: s az a becsületes és komoly 
törekvés, mellyel egyházunkat akarták szolgálni 
itt, fenn a fővárosban, a mely csak örvendetes ered-
ményeket hozhatott volna létre mindenütt, a hová 
az itt tanult református ifjakat a gondviselés vezé-
relni fogja, az a törekvés megcsappan és nem 
fog hinni a panaszkodásnak, hanem még közönyö-
sebben fogja a vállát vonogatni, lia az egyház 
tőle fog segítséget kérni az akkori „kérencsélö" 
világban. 

Én hiszem, hogy a Bethlen Gábor-kör tagjai, 
daczára az ilyen világgá röpített értesítésnek, — 
mert talán a gyűlésen nem így hangzott az el-
utasító válasz, ott legalább az „erkölcsi" támoga-
tást kilátásba helyezték — megmaradnak azon 
az úton, mely református keresztyén anyaszent-
egyházunk erősítésére vezet. 

Maradjanak is meg. Mert a kik tudják, hogy 
mi munkát végez a fővárosban, hogy mily komoly 
szellem uralkodik közöttük, hogy mily áldásos 
részt vesz a vallási, egyházi és nemzeti mozgal-
galmakban s mily előadásokat, estélyeket rendez 
oly közönség előtt, milyent együtt látni prot. 
vallásos estélyeken ritkaság, azok csak nagyobb 
buzgalomra kérhetik a budapesti egyetemek prot. 
ifjúságát, hogy megfelelhessen teljes mértékben 
kitűzött czéljának. 

De tagadhatatlan, hogy nagyon fáj az a tudat, 
hogy midőn a fővárosban a Szent Imre-egylet, a 
páduai Szent Antal-egylet s más mindenféle pápista 
legényegylet a róm. kath. egyház buzgó támoga-
tása mellett mint működik, akkor a mi szerény 
prot. keresztyén egyetemi ifjaink kérését meglepe-
tésnek mondják még ebben a „kérencsélö" világ-
ban is. 

De hát, ebből az látszik, hogy nekünk refor-
mátus keresztyéneknek rózsás állapotunk van. Egy-
házunk szépen virágzik. így tehát talán nincs is 
semmi baj. 

Nagy Ferencz. 

ISKOLAÜGY. 

Viszálykodás a sá rospa tak i főiskolában. 

Lapunk ez évi 28-dik számában „Erthetetlenség" 
czímen megemlítettük és egyházjogi meggyőződésünkhöz 
híven röviden kommentáltuk azt a körülményt, hogy a 
sárospataki főiskola igazgatótanácsa vető-jogot gyako-
rolt az akadémiai tanári karnak azon határozatával szem-
ben, a mellyel ez évi június hó 14-én tartott ülésében 
Zoványi Jenő akadémiai nj-ilvános rendes tanárt az 
1907/8. iskolai évre kollégiumi igazgatóvá választotta. 
E híradásért a „Sárospataki Református Lapok" úgy a 
Debreczeni Prot. Lapot, a melyből értesülésünket vettük, 



valamint lapunkat, vagy inkább ennek ez idő szerinti 
szerkesztőjét, megtámadta. Támadásában — kisszerű 
csipkedések mellett* — nemcsak védeni igyekezik az 
igazgatótanács eljárását, hanem mintegy számadásra 
vonja a vele ellentétes jogi álláspontra helyezkedő lapokat, 
a melyek ebben a kérdésben többet mernek látni sze-
mélyes torzsalkodásnál, az egyházkerület, az igazgató-
tanács és egyesek közötti áldatlan czivódásnál. 

Annyi bizonyos, hogy ezen ügynek nagyobb hullámai 
lesznek. Zoványi Jenő a tiszáninneni egyházkerület püs-
pökéhez intézett, alább közlendő beadványában, fegyelmi 
panaszt jelent és kéri az igazgatótanácsnak „súlyos köte-
lességmulasztás" és „hatalmi erőszak" indokán szigorú 
megbüntetését. 

Ha ez ügy icsak elvi jelentőségében mutatkoznék 
előttünk, akkor beértük volna, a konkrét esettől eltekintve, 
a kérdés általános jogi fejtegetésével, hogy van-e joga 
egy iskola igazgatótanácsának az iskolai tanári kar 
hatáskörébe utalt, törvényesen megejtett, fellebbezéssel 
vagy panasszal meg nem támadott igazgatóválasztást 
megsemmisíteni ? De az adott esetben úgy láttuk és látjuk 
most is, hogy ez a kérdés nemcsak a tanári kar és az 
igazgatótanács, nem is csak a sárospataki alma-mater és 
a tiszáninneni egyházkerület ügye, hanem e sajnálatos 
torzsalkodás eredményeként a sárospataki főiskolát érthető 
káros következményeknél fogva az egyetemes egyházé, a 
melynek épen azon féltő szeretettől indíttatva, a mellyel 
mindegyik főiskolája iránt viseltetik, fel kell emelnie 
szavát minden oly meghasonlás ellen, a melyből az 
ellentétes egyéneknek vagy testületeknek semmi erkölcsi 
haszna, a legérdekeltebb intézetnek pedig csak kára lehet. 
(Máté 12:25.) S hogy a sárospataki főiskolában ma a 
meghasonlás veszedelmes lángja lobog, azt tudja mindenki, 
a ki ismeri az iskolának és kerületnek egymás iránt 
táplált érzelmeit, a mely különben is a maga nuditásá-
ban áll előttünk Zoványi beadványában. 

Felemlítettük az ügyet, mert egyházi közérdeknek 
ismertük az első pillanattól kezdve. Sem Zoványi mellett, 
sem az igazgatótanács ellen állást nem foglaltunk. Az igaz-
gatóválasztás kérdésének jogi oldalát megoldja majd az 
egyházkerület bölcsessége. S ez lehet ellentétes a mi fel-
fogásunkkal, de elvi jelentősége nem fog túlterjedni a 
tiszáninneni egyházkerület határain. Azonbau mindez még 
nem meríti ki a dolog érdemét. A kérdés jogi elinté-
zése még nem jelenti a sárospataki főiskola gordiusi 
csomójának végleges kettővágását. Itt békességet kell 
teremteni a tanári kar és az igazgatótanács, a kerület 
ós az iskola között. Békességet, a mely biztosítja az 
iskolának mindenkor nagy erkölcsi súlyát kifelé, az egész-
séges közszellemet és hivatásának tökéletes teljesíthetését 
befelé. Ehhez pedig kevés a csak jogi döntés; ide lélek 
kell, a mely minden személyi és hatalmi vonatkozástól 

* „Tiszáninnen" helyett „Tiszántúlét í r tunk; ez a tollhiba 
megesett a Debreczeni Prot. Lap szerkesztőjével is annak legutolsó, 
31-dik számában, a hol „Roma locuta" cz. a. bölcs higgadtsággal 
és egyedül helyes szempontból vet világot a kérdés fontosságára. 

eltekintve, egyedül az iskola jól felfogott érdekét veszi 
irányadóul. 

Ez a mi véleményünk a sárospataki akadémiai igaz-
gatóválasztás kérdésének mélyebb mérlegelésében. És 
ha egyik párthoz sem csatlakozva, egyáltalán nem hány-
torgatva, hogy „ki a legény a csárdában", kifejezést 
mertünk adni véleményünknek, úgy érezzük, hogy ezért 
nem kell, s nem is fogunk bocsánatot kérni senkitől, sem 
pedig illetékesség kérdésében épen az érdekeltek bár-
melyikétől tanácsot kérni. A kérdés az általunk feltárt 
formában már a mi házunk eleje is, a hol nekünk is 
szabad szemlélődni és ha kell, seperni. 

Egyébként Zoványi panaszos beadványát minden 
megjegyzés nélkül közöljük a következőkben : 

Mélyen tisztelt püspök úr! 
A sárospataki akadémia tanári kara folyó évi június 

14-ón tartott ülésében akadémiai és kollégiumi igazgató-
nak választott a jövő 1907/8. tanévre. A még jelenleg 
is érvényben levő Egyházi Törvények 493- §-ának b) 
pontja, valamint a sárospataki kollégium legutoljára 
1897-ben kinyomott Kormányzati Rendszabályaink 28. 
§-a épen úgy biztosítja a tanári karnak azt a választói 
jogát, mint a hogy nekem a passzív választási jogot 
annál a körülménynél fogva, hogy a sárospataki akadé-
miának nyilvános rendes tanára vagyok, a ki nem lévén 
felfüggesztve tanári állásomtól, teljes birtokában vagyok 
a vele járó valamennyi jognak és kötelességnek. Forma-
hiba sem merült fel a választási eljárásban, a mi bár-
mely irányban kétessé tehetné annak érvényességét. 

Az ennélfogva kifogástalan törvényességgel megejtett 
választás alapján immár a Kormányzati Rendszabályok 
14. §-ának e) pontja és 28. §-a értelmében kollégiumi 
igazgatótanács által végrehajtandó beiktatásom követ-
kezett volna, de ézt megtagadta a nevezett testület, mert 
személyem nem épen rokonszenves előtte és mert tart 
tőle, hogy hivatalommal járó igazgatótanácsi tagságom 
révén talán meggyőzhetek némelyeket azoknak az igaz-
sága felől, a miket tényeknek ismertem meg az igazgató-
tanács működésének eredményei közül. 

Az említett igazgatótanács akként magyarázza 
ugyanis a Kormányzati Rendszabályok ama rendelkezését, 
mely szerint az akadémiai igazgatót „hivatalába az igaz-
gatótanács iktatja be", mintha jogot adna neki arra, 
hogy ha úgy tetszik, hát nem iktatja be a törvényesen 
megválasztott igazgatót, vagyis mintegy felülvizsgálhatja, 
hogy ki a neki kedves és nem tetsző egyéniség s az 
utóbbi ellen vetőt mondhat. 

Mire való volna akkor a tanári kar választási joga ? 
Ugyan van-e rá példa valahol, csak egyetlenegy is, 
hogy valamely illetékes testülettől történő választást bár-
mely felsőbb hatóság abból a szempontból vizsgálhasson 
felül, hogy kellemes-e a felsőbb hatóságnak a megválasz-
tott egyén, avagy nem ? Igenis, mindig megvan az a 
joguk az illetékes hatóságoknak, hogy a mennyiben ki-
fogást tesz valaki valamely választási eljárás szabály-
szerűsége, vagy a megválasztott egyén törvényes quali-
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fikácziója ellen, elbírálhassa a választás érvényét, de 
soha sincs meg az, hogy az egyéni rokonszenv vagy ellen-
szenv alapján semmisítse meg a törvényesen megejtett 
s felebbezéssel vagy panasszal meg nem támadott 
választást és a megválaszthatásra képesített egyén meg 
választatását. 

Az eddig érvényben álló egyházi törvény 493. 
§-ának b) pontja különben is annyira kizárólagosan és 
minden korlátozás nélkül az akadémiai tanári kar hatás-
körébe utalja az igazgató megválasztását, hogy semmi-
féle igazgatótanács, de még egyházkerület sem formálhat 
rá igényt, hogy bárminő szempontból vagy kifogással 
illuzóriussá tegye ezt a jogot, a mely végeredményében 
nem volna így egyéb, mint kinevezés választásnak az 
álarcza alatt, bürokráczia a demokráczia és autonómia 
frázisával. 

Nem adhat erre jogot a törvénnyel szemben sem-
miféle Kormányzati Rendszabály, de egyáltalában nem 
is ad a sárospataki kollégiumé sem. Mert hiszen arra 
higgadt fejjel nem lehet építeni semmit sem, hogy nem 
úgy vannak fogalmazva az illető §-ok, hogy köteles be-
iktatni az igazgatótanács a megválasztott akadémiai 
igazgatót. Az a körülmény ugyanis, hogy p. o. az igaz-
gató-tanács „hatásköréről" (nem pedig „jogköréről" vagy 
„jog- és hatásköréről") szóló 14. §. az e) pontjában úgy 
fejezi ki magát, hogy a „két igazgatót hivatalába be-
iktatja", egyáltalában nem foglalja magában a beiktatás 
megtagadhatásának jogát, hiszen a gimnáziumi igazgatót 
ő maga választja, a kinél tehát szó se lehet a magától 
végzett választás eredményének önmaga által való felül-
vizsgálásáról s így egyazon kifejezés értelmében abszo-
lúte nem csempészhető be az az akadémiai igazgatóra 
nézve sem. Különben is, ha a „kötelesség" szó folytonos 
hangoztatása nélküli, szokásos fogalmazás azt a jogot 
tartalmazná, hogy az illető hatásköri teendőt nem kellene 
múlhatatlanul teljesíteni, akkor per analogiam némely 
más hatásköri teendők teljesítése szintén meg volna 
alkalmilag tagadható, a mit azonban bizonyosan perhor-
reskálna maga az igazgató-tanács P. o. a Kormányzati 
Rendszabályoknak a köziskolai szék hatásköréről szóló 
19. §-a b) pontja szerint ez az iskolaszék „a kormányzó 
hatóságoknak az egész főiskolát illető határozatait végre-
hajtja", úgyszintén az akadémiai és gimnáziumi székek 
hatásköréről szóló §-ok ugyanezzel a fogalmazással tar-
talmazzák a megfelelő intézkedéseket. Feltétlenül épen 
az igazgatótanács méltatlankodnék a legjobban s tenné 
meg a legerélyesebb intézkedéseket, ha válogatnának az 
illető tanárkarok a rájok vonatkozó határozatokban és 
csak a tetszésükkel megegyezőket hajtanák végre, mivel-
hogy nincs meg e pontokban a „köteles" szó. A milyen 
renitenczia volna ez a felsőbb hatóságokkal szemben, 
épen olyan most az igazgatótanácsé a tanári kar jog-
körével szemben és ha amaz alulról kezdett anarchiára 
vezetne, ez felülről megindított anarchia és a vele együtt 
járó ököljognak kárhozatos uralma. 

Állítólag abból az okból tartotta alkalomszerűnek 

erre a térre lépni az igazgatótanács, mivel nem régiben 
állottam fegyelmi eljárás alatt azért, hogy kimutattam a 
sárospataki kollégium vagyonkezelésének szomorú ered-
ményeit. Nem hogy szégyelné magát a miatt, hogy az 
általa akkor pótlólag beterjesztett magánpanaszában elő-
sorolt vádpontok közül egyetlen egyet sem tudott bebizo-
nyítani s az ellenem szóló és végre is hajtott jogerős 
ítélet a legcsekélyebb mérvben sem támaszkodik az Ő 
könnyelmű és valótlan panaszaira, hanem úgy próbálja 
helyreállítani az ilyen eljárásával megrendített tekinté-
lyét, hogy mellék- és pótbüntetéseket teremt önkényűleg. 
A sárospataki kollégium igazgatótanácsa jogosítottnak 
érzi magát arra, hogy kiszabjon a még most is érvényes 
törvényben abszolúte elő nem forduló efféle büntetéseket 
és a konventi bíróság ítéletéhez hozzáfüggesszen ilyen, 
törvényen kivüli pótlékokat. Nem gondolja meg, hogy 
miután nem voltam felfüggesztve állásomtól, még a 
fegyelmi eljárás folyamán is választható lettem volna 
akárminő iskolai tisztségre, nem hogy a fegyelmi eljárás 
végleges és teljes befejezése után. 

Súlyos kötelességmulasztást követett el e szerint 
az igazgatótanács és mivel megakadályozta vele, hogy 
elfoglalhassam hivatalomat, még súlyosabb visszaélést a 
hivatali hatalmával. Fegyelmi panaszt teszek tehát ellene 
a régi egyházi törvények 301. §-ának 7. és 8. pontjában, 
illetőleg az új egyházi törvények V. t.-cz. 34. §-ának 
1. ós 6. pontjában foglalt fegyelmi vétsége miatt. Kérem 
a m. t. püspök urat, hogy kegyeskedjék vele szemben 
fegyelmi eljárást folyamatba tenni és előre is kérem a 
m- t. bíróságot, hogy szigorú büntetéssel sújtsa a hatalmi 
erőszaknak ezt a példátlan tényét. 

Mély tisztelettel maradok Sárospatakon, 1907. júl. 
3. Zoványi Jenő, theol. akad. ny. r. tanár, mint a sáros-
pataki kollégium és akadémia törvényesen megválasztott 
rektor-professzora. 

TÁRCZA. 

Ha pap leszek. 

Ha pap leszek, gyakran elgondolom, 
Mily boldogság lesz éltem akkoron! 
A megnyugvásnak kedves fészkiben 
Fáradt madárként lelkem elpihen. 

S mi annyi baj közt megtartott: a hit 
Majd élni bölcseséggel megtanít; 
Az ringat el mindennap karjain, 
Mint csónakot a tenger habjain. 

A természetnek titkos műhelyén 
Gondos munkásként éldegélek én, 
Nézvén a változások ezreit . . . 
S lelkem belolök biztatást merít. 



Jön a tavasz, ezer virága nyit, 
Mosolygva ontja a nap sugarit. 
Susognak a fák; lombok, levelek, 
Körülveszem majd kis lakom velek. 

És jön a nyár, az év legszebb szaka. 
Szép éjszakája, szép a nappala. 
Kis méhikéknek dolgos raja kél 
És engem is munkára ösztökél, 

Hogy késő este, kora reggelen 
Munkáljak Uram szőlős kerteden, 
Hogy majd a hives ősszel eljövet: 
Legyen számodra gazdag, bő szüret. 

S mereng a szívem némán, boldogan. 
Azt sem tudja, mi boldogsága van? 
Harang kondul kicsiny házam megett: 
Ott mondja el szolgád, mit érezett? 

S míg égbe szárnyal hálaénekem, 
Mit féljek? hisz tudom, Te vagy velem, 
Ki gondomat a sírig felveszed . . . 
S gyönyörrel hordom bús keresztemet. 

Bábony. Baja Mihály. 

Szőnyi Virágh Mihály dunamelléki super-
intendens levelei, 

X. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Ur! 
Bizodalmas Fautor Uram! 

Vévén 7. Julij az Urnák 5 = ejusdem dátált kedves 
levelét, abból sok dolgokrúl informáltattam, mellyre repli-
cámat így adom : Látom, hogy az Agensrül tett hosszas 
és terhes discursusok után némelly Passionátusoknak 
szivek meg csendesedett. Mondhatom ezt is: Hogy mint 
a vizeknek folyási, ugy vannak az hatalmasoknak szivek-
nek gondolati az Istennek kezében, oda hajthattya 's 
hajtya is az hová akarja. 

Pesthen sietve lett conferentiának eífectuálására 
vigyázván, adtam bizonyos személlyekhez 's azok által, 
némelly Ecclesiákhoz commissiómat, hogy nem kénysze-
rítésbül, hanem szabad akarat szerint Isten dicsőségire 
való kegyes buzgóságból a' tudva lévő jó végre vala-
melly charitativumot hozzám küldeni méltóztassanak, nem 
lett munkám haszontalan, mert kevés idő alatt az Requisí-
tusok a mostani szük időben reménségen felett jó aka-
rattyokat hozzám küldötték, ugy annyira, hogy ha gon-
dolom az Tktes Urnák kegyes maga ajánlását, 's levélben 
specificált két Jó Uraknak N. N. lejendő charitativumo-
kat, mint az reánk repartiált honorárium, mind az Depu-
tatiót néző obtingens bőven ki telik, melly charitativumot 

most el nem küldöttem, mivel az Tktes Consiliarius és 
Curátor Ur Darvas Jósef Uram reménség alatt lévő 
levélbeli disputatiójára magamat kell alkalmaztatnom. 

Imé accludáltam edgy Credentionalist is, mellyben 
exhauriáltam-e az Uraknak elméjeket vagy nem? bizony-
talan előttem, azért azt az Uraknak submittálni kívánom, 
addenda addantur, expungenda expungantur: e végre 
ide zártam edgy pecsétet is subscribált Albát is, hogy 
arra ujjonnan az approbált Credentionális le irattathatik, 
ha az el készült Credentionális approbáltatik, az Albát, 
ha pedig az Albára más irattatik, az elkészültei hozzám 
vissza küldetni várom, mellyre is az Urat bízodalmas-
san kérem. 

Küldöttem vala 13. Maji az Úrhoz, 's az Urnák 
kegyes assistentiája által az Ur Consiliarius Darvas Jósef 
Uramhoz Ágens dolgában levelet, de még eddig annak 
vételének semmi jelét nem láttam. Sajnállanám téve-
lyedését. 

Irta levelében N: Nagy Sámuel Uram még febru-
áriusban, hogy ha az Agentia ő kglmére fog adatni, 
fiamat Virágh Mihályt Scribául maga mellé vészi, mellyre 
az Urnák is kegyes influxusát óhajtom. Mivel pedig az 
Ur Tkts Consilarius Uramnak kegyes ajánlása szerint, 
az Kenessey kegyes fundatión még az én fiam Alumnus, 
ha az Urnái van letéve ez esztendőre való beneficium, 
méltóztassék azt az Ur hozzám küldeni ós őszre magam 
fogom Bécsben fiamhoz felküldeni. Reliquum: Midőn 
magamat az Urnák kegyes gratiájában alázatossan aján-
lanám vagyok Kún Sz: Miklóson 8 July 1763. 

Tekéntetes Urnák, Nagy Jó 
Uramnak 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. Superintendens 
m. k. 

P. S. Lészen nagy gondom Tiszt. Dobrai Uramra is. 
Borítékczím : Spectabili ac Perillustri Domino. D. Gedeoni 

Ráday de eadem, certorum I. Cottuum Tab. Judiciar. Adsessori 

Primario (etc.) Domino et Fautori colendissimo Péczel. 

XI. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Ur! 

Bizodalmas Fautor Uram! 

Minekutánna az Urnák 19. Julij dátált érdemes 
levelét, 20. ejusdem estve egész obligatióval vettem, 
annak contentumát meg értettem, és, ha az Isten bokros 
's árvíz modgyára reám tódult bánátim 's terheim között 
életemet meg tartándgya, az nékem jelentetett terminuson 
Péczelen, ha szinte szombaton nem is, de Vasárnap dél 
után 2 vagy 3 óra tájján egész instructióval meg jelenni 
kész lészek, most írhatnék némelly dolgokrúl, de jobb 
szeretem azokat coram az Urnák jelenteni. Reliquum: 



Midőn az Tktes Urat, az nagy Érdemű kegyes Asszony-
nyal 's edgyetlen edgy Uri ággal szivessen Jó Istenem 
kegyelmes protectiója alá ajánlanám vagyok Kún Sz: 
Miklóson 21. Julij 1763. 

Tktes Nagy Jó Urk 
Uramnak 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. S. 
m. k. 

Czírn : Spectabili ac Perillustri Domino D. Gedeoni Ráday 
de eadem, certor. I. Cottuum Tab. Jud. et Assessori Primario (etc.) 
Domino Fautori sincere Colendessimo Péczel. 

(Fekete czímeres zár-pecsét maradványával). 

XII. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Ur! 

Bizodalmas Fautor Uram ! 

Tekéntetes Darvas Jósef Consiliarius Ur Drága Jó 
Uram Mense Junio méltóztatott elsőbb levelében enge-
met praemoneálni, hogy tárcsák készen „100" száz 
aranyakat, ós a' midőn második levele hozzám érkezik, 
azonnal az említett „100" aranyakat Posonban az Urnák 
kezében fel küldgyem; íme 20. Septembris vettem azon 
Urnák érdemes levelét, mellyben indítt az Ur engemet, 
hogy siettséggel fel küldgyem a száz aranyakat. Mi 
végre ? könnyen által láthatja az Ur, hog}T a múlt eszten-
dőben elkezdett; de nagy részben meg akadott Ecclesiai 
dolgainknak újjabban való inditásokra. 

Ezen dolgot tartozó kötelességem szerint kivántam 
az Urnák is levelemben jelenteni, hogy ne láttassam 
illy terhes matériában az Urat praetereálni. Annak okáért 
a mit az Urak illendőnek és szükségesnek in negotio 
Religionis sublevandó ítélnek, mi abban nem fogunk 
ellenkezni. Mellyre nézve jó reménség alatt mások is 
vélem meg edgyezvén, az említett száz aranyakat el-
készítem ; mivel pedig ezt idő múlás nélkül nem lehet, 
az Religio dolgának pedig tőlünk lejendő fel segéllése 
minket siettet az levél tenora szerint, azért egész 
alázatossággal 's nagy bizodalommal kérem az Tekén-
tetes Urat, azon száz aranyakat magáébul ki fizetni mi 
érettünk, méltóztassék (mivel illy dolognak mi tőlünk 
Posonba való transpositiója igen terhes) és mi minden 
késedelem nélkül annak idejében az Urat contentálni 
fogjuk. 

Ha pedig az Úrral Posonban annyi provisio nem 
volna, hogy ezen kívánságunkat meg tellyesíthetné, kérem 
nagy alázatossággal az Urat, ezen dologrúl első alkal-
matossággal engemet tudóísttani ne légyen az Urnák 
terhére, és annak utánna, szükséges lévén az említett 
summa, keresek módot annak Posonban illendő hellyre 
való elküldésére. Midőn végre szives szeretetem szerint 

az Tkts Urat, cum charissimis, az Jó Isten kegyelmének 
's szerelmének ajánlanám. Vagyok Kún Szent Miklóson 
20. Sept. 1764. 

Tekéntetes Urnák 
Drága Fautor Uramnak 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. S. 
m. k. 

Borítékczím: Spectabili ac Perillustri Domino D. Gedeoni 
Ráday de eadem. Certorum Inclytorum Cottuum Tabulae Judi-
ciariae Adsessori dig-nissimo (etc.) Domino Colendissimo Posonii. 

XIII. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Ur! 
Bizodalmas Fautor Uram ! 

Midőn az Urnák alkalmatos időben hozzám érkezett 
érdemes levelét Péczeli ember által szeretetbéli egész respec-
tussal vettem, nem kevéssé örültem, mivel abból az Úrnak 
mind a' szüretről Péczelre lett szerencsés érkezéséről; 
mind pedig levelemnek cum annexis lett elvételéről bizo-
nyossá tétettem, ha valami hátra maradás lett is Posoni 
Ágens N: Nagy István Uram Salariumának czólyára 
való menetele iránt; de abban kisebb kétségem is nin-
csen, hogy nem sok idő múlva czéllyát el fogja érni. 

Nékem repraesentáltatott, 's általam az Uraknak 
által adattatott Ecclésiai Gravamenek között találtatnak 
N: Fejér Vármegyebéli Reform. Ecclesiaink : Alcsúi és 
Acsa; de ezekről nem régen királyi k : Resolutio érke-
zett, mellynek ereje szerint Alcsútra Prédikátor bé bocsát-
tatott, de az Ácsai Templom az Catholicusoknak által 
adatott, és Mesterünk is onnan ki parantsoltatott. Mellyre 
nézve, ha Alcsút a' Gravamenek közzül ki hagyattatik, 
illendőségnek láttatik. O! vajha az Tktes Urak az 
Instantiát Felséges Királyunk Asszonyunknak nem sok 
idő múlva repraesentálhatnák. s' arra vigasztalással tel-
lyes resolutiót halhatnánk s' láthatnánk, ez lenne siral-
mas sziveinknek nem utolsó öröme, várván várnák Fok-
töröl ki parancsoltatott s' imitt s' amott magokat meg 
vont személyek is, már három instántiájokra a' felséges 
Királyné Asszonyunknak vigasztaló feleletét; bár csak 
Bécsi Ágens N. Nagy Sámuel Uram irna e felől nékiek 
valamit ? Többire: Midőn az Urnák, s' Uri Házának 
békességes és idvességes Inneplést Isteniül kívánnék, s' 
magamat is az Urnák szives szolgálatijára le kötelezném. 
Maradok Kún Szent Miklóson 22. Decembris 1765. 

Tekéntetes Urnák, 
Bizodalmas Fautor Uramk 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. Superintendens 
m. k. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 



BELFÖLD. 

A felsőszabolesi egyházmegye rendkívüli 
közgyűlése. 

Július 29—31-én tartatott Nyíregyházán, az új 
egyházi törvények életbeléptetése czéljából. 

29-én délelőtt a városi polgári leányiskolával kap-
csolatos leányinternátusunk iskolaévi számadása, jövő 
iskolaévi költségelőirányzata, felvételek tárgyalása és 
másnemű házi ügyek felett tanácskozott az igazgató-
tanács. Ezen néhány éves intézetünk szépen fejlődik, 
főként a teljesen arra termett igazgatónő, Török Erzsébet, 
minden igényeket kielégítő vezetése következtében. Az 
intézet 30 tagra lett építve és berendezve; 12-vel indult 
meg, azután leszállott kilenczre, már szinte kétségbe-
estünk ügye felett, midőn az új vezetés úgyszólván 
egyszerreliitelképessé tett es ma már ezideig 36 a folya-
modók száma s most már komolyan foglalkozni kell a 
továbbfejlesztéssel. A gondos vezetés mellett a mai idő-
höz viszonyított olcsóság is feltűnő. 300 koronáért a 
felsőszabolcsi papok és tanítók leányai, 400 koronáért 
bármely szabolcsvármegyei ref. család leányai megkap-
ják nemcsak a testnek, hanem az erkölcsnek, szellem-
nek legczélszerűbb fejlesztő eszközeit, család helyett 
családot, anya helyett anyát. Komolyan felgondolva, 
csakis ilyen internátusi nevelés mellett érdemes leányokat 
iskolában taníttatni. Máskülönben „a tudomány hideg 
kútfejénél szomjú lelkét szomj öli meg". Fiúkat is, hát 
még leányokat! Ez a tudomány — egy szörnyű átok, 
megfelelő nemes érzés nélkül. Jákób-lajtorja helyett — 
irány nélkül lavírozó s minden perczben megsemmisül-
hető léggömb. Üres kapaszkodók kétes emeltyűje . . . 

A internátus gondnoka, Bartók Jenő nyíregyházai 
lelkésztársunk, kellő fedezetet, sőt maradványt jelzett 
úgy a múltról, mint a jövőre. A növendékek, úgy testi, 
mint szellemi és erkölcsi tekintetben, megfelelő és meg-
nyugtató előmenetelt tanúsítottak s az iskolai növendé-
kek között mindenkor előnyösen tűnnek ki. Általában 
egyházmegyénk megnyugvással, reménységgel tekint ez 
alkotására s a hozott anyagi áldozatok megfelelő kama-
toztatását látja. 

Nevezett nap délutánján szokásos bizalmas érte-
kezleten tárgyaltuk a tárgyalandókat. A jegyzői kar elő-
terjesztésében kellő megvilágítást nyervén minden tárgya-
landó anyag, a másnapi gyűlés elég simán végzett. 

Az esperesi előterjesztés, rámutatván ezen rend-
kívüli közgyűlés összehívásának szükségére s legközelebbi 
közgyűlésünk óta végzett egynémely mozzanatra, komoly 
és jóakaratú figyelmébe ajánlja közgyűlésnek az új 
alapozó törvényeket. Előttünk volt az egyházkerületen 
már megalkotott szabályzat és utasítás is. Két kimagasló 
tárgy volt, az egyházi adózás és a lelkészi nyugdíj tör-
vénye. Őszintén megvallva, ilyen életbevágó kérdéseknél 
tűnik ki a mi fogyatékos élnivaló-tudásunk. Hiszen tanu-
lunk mi sokat, sokfélét, közel- és távolvalókat, gimná-

ziumban is, theologián is; de a mi a belátást és lelki erőt 
illeti: itt már gyenge lábon állunk. Egyházi lapjaink 
tárgyalásai — nem is említve a „Magyar Szó"-t — 
szomorú bizonyságai az elkalandozó értelmezéseknek s 
nyomukban felkavart hangulatoknak. Csak az 1848: XX. 
az a nappali köd és éjjeli láng, mely a tejjel-mézzel 
csalogató Kánaán felé libasorban vezet! Mint a Debre-
czeni Prot. Lapban olvastam Fekete Gyula lelkésztársunk 
kegyetlen bírálatát, mely szerint a zsinati atyák mindent 
rosszul csináltak, csak egy van jó : az államsegély sür-
getése ! Be jó, hogy az 59-iki pátens íiem a mai gyenge 
idegzetű papsággal paktálhatott! Most minden vonalon 
íizetés-javítás a jelszó, mintha csupa kosztosai óhajta-
nánk lenni az államnak . . . kosztosai és semmi más! 
Hezzeg nem így szól a Krisztus utasítása, főként 
János X-ben. 

No de hagyjuk, — ez nem tartozik a gyűlési 
tudósításhoz. 

Minden törvényczikk elő volt készítve, ismertetve, 
az átmeneti tennivalók ismertetve, feltüntetve; és a hol 
ütközőpontokat vártunk is, az előjelekből Ítélve, a gondos, 
nyugodt, tárgyilagos, világos előadás elsimította a kínál-
kozó időrablásokat. Nagy munka lesz, de szép és hasznos 
munka lesz az egyházi teherviselés új alapokra fekteté-
sének előkészítése, melyről Korocz József lelkészi jegyző 
adott alapos útmutatást. Egyöntetűség és biztonság szem-
pontjából, mint arravaló paptársunkat, Somogyi József 
dombrádi lelkészt, megbíztuk, hogy a hol kívánatos és 
szükséges, felhívásra személyesen menjen ki a szüksé-
ges adatok összeállítása végett; sőt a gyűlés folyama 
alatt ki is nyomattuk az alkalmas rovatos íveket s a kik 
ott voltak, el is vihették. 

A lelkészi nyugdíj-törvény ismertetése volt kétségen 
kivül nálunk is a próbakő. Ennek a próbakőnek minden 
élét, szögletét annyira letördelte, lesimította Erdélyi Imre 
lelkészi jegyző, hogy legföljebb egy kis tekejáték indult 
meg vele sima gördülékenységgel, de nem vagdostuk 
sem a zsinati és konventi atyák, sem egymás fejéhez. 
Hogy teher a teher mindnyájunknak, ezt bizony meg 
fogjuk érezni. De hát igaz volt és marad, hogy a ki 
nem szánt, nem arat. Dicséretünkre, az az undok, sanda 
gyanú nem feketítette be a látó lelkünket, hogy minden 
kétszerkettő nélkül, egyszerűen rátámadjunk a törvény 
készítőire. 

Csak arra kérjük egyhangú határozatban a kon-
ventet, ha csak teheti, vigye keresztül, hogy a gyám-
intézet tagjai által fizetendő 23% belépési járulék vissza-
menő 4%-út fedezzék az államsegélyből; ezzel sokat 
segítenek az idősebb papságon, mindenesetre többet, 
mint a mennyi kárt vallana az egyetemes egyház e °/0- ok 
elvonásával. Aztán a törvény 9. §-a, valamint az ügyrend 
127. §-a egyszerűen elrendeli az öt éven belül elhalt 
lelkész által eshetőleg be nem fizetett részleteknek az 
özvegyek illetőségéből való levonását, holott a mai tény-
leges tagok özvegyei és árvái már szerzett jogokkal 
bírnak a teljes segély hiánytalan kifizetésére és szerzett 



jogokat nem lehet egyszerűen megsemmisíteni; tehát 
állapíttassák meg világosan, eshetőleg az elnapolt zsinat 
újra összehívása útján, hogy említett §-ok intézkedése 
csak az új tagokra vonatkozik. Mert másként nem is 
lehet. Sőt az volna méltányos, ha az új tagok öt éven 
belüli elhalása esetén is, az özvegyi illetőségből csupán 
a régebbi 10% özvegyárva-belépési járulék be nem 
fizetett hányada vonatnék le. 

Ennyit kérünk azon tudattal, hogy megadható. 
Pár helyi érdekű ügyet tárgyaltunk még, aztán 

harmadnapon délig két fegyelmi ügy foglalkoztatta a 
fegyelmi bíróság figyelmét és türelmét. Az egyik inkább 
bosszantó, mint bűnös; a másik már nagyjelentőségű, 
átkos, gonosz ügy. S ilyen volt egyházmegyénkben egy 
év alatt három, a mi nyilvánosságra jutott. Baromi 
paráznaság iskolás gyermekeken saját tanítójuk által s 
pedig két esetben nős és családos az illető szerencsétlen. 
Két esetben azonnal önként eltávozott a bűnös, a mint 
bűne napvilágra jött ; de a harmadik végletekig viszi 
dolgát polgári úton, egyházi úton, segítségül vévén egy 
híres zsidó vallású fiskálist, fizetve annak ezreket. Persze, 
az illető egyház békéje, nyugalma feldúlva, pártosko-
dásba, mendemondákba, rágalmakba fúlva. Sőt a lelkész, 
ki egész élettevékenységét, nagy tudását, törhetlen eré-
lyét, egyháza és népe boldogítására szentelte s igazán 
„új eget és új földet" teremtett a semmiből, a romok-
ból, ez a lelkész is vérig keserítve a tanító által, bosszú-
ból bűnperekbe fogva, zaklatva a végletekig. 

Erről a dologról, ennek ki-kizökkenő gonosz csa-
vargásáról érdemes volna a legkomolyabb tárgyalással 
írni; most csak annyit, hogy fegyelmi bíróságunk ismé-
telt tárgyalás után az illető tanítót hivatalvesztésre ítélte. 

Magam részéről igen gonosz nyavalyának tartom, 
hogy egyházi törvénykezésünk keretébe is bevonult már 
a fiskálisos tárgyalás, jobban mondva: csűrés-csavarás, 
húzás-halasztás, míg el nem pusztul vádlott és vádló 
egyaránt. 

Ilyen módon vitték Krisztust is a Golgotára! 

Andrássy Kálmán. 

A péesi reformátusok örömnapja. 
Baranya vármegye székhelyén, a kiválóan római 

katholikus jellegű Pécs városában, ez év július 28-ika 
óta — Istennek legyen hála ! — a református Sionnak 
is van már egy szép kies helyen épített erős vára, 
messzire világító tornya: az a román stílű s a városnak 
díszére váló, remek alkotású új templom, melyet a jelzett 
napon avattak fel — a reformátusok két püspöke, 18 
lelkésze s a helybeli hívek és más felekezetűek rész-
vétele s meleg érdeklődése mellett — Istennek dicső-
ségére. A mire a pécsi hitrokonok oly régóta vágytak, 
a Gondviselés kegyelméből íme elérhették : nem egészen 
egy év alatt megépítették a díszes Istenházát s mellé a 
szép, új paplakot is, mindkettőt a város által ingyen 
adományozott telken, a vasúti indóház közvetlen közelé-

ben, szemben a pécsi országos gazdasági kiállítás fő-
kapuzatával, vagyis a városnak egy olyan pontján, mely 
ha a belvárostól kissé távol esik is, de Pécsnek úgy-
szólván legszebb utczáján van s a vasúton érkező idegen-
nek okvetlenül szemébe ötlik, hogy szónál is hangosabban 
hirdesse : ez itt a kálvinisták temploma! . . . Valami 
édes örömtől dobbant meg az én szívem is, a mint a 
pécsi hitrokonok meghívása folytán, de régi vágyamtól is 
ösztönözve, e városba megérkezém s mindjárt erre magasz-
tos hajlékra esett első tekintetem. Es mit érezhettek 
azok a lelkes férfiak és buzgó hívek, kik e templom 
létesítése körül annyit fáradtak s Istennek ez új oltára 
után oly hőn epedtek I Mély hálával ós nagy lelki 
örömmel kiálthattak föl: Eben Haezer 1 . . . Idáig segí-
tett bennünket az Úr I . . . Valóban ez év július 28-ika 
valóságos örömnapja volt a pécsi hittestvéreknek: e 
nap aranybetűkkel lesz beírva a pécsi reform, egyház 
történetkönyvébe. 

De bizonyos tekintetben örömnapjául tekinthető 
ez az egész reformátusságnak is. íme, a nemrég még a 
felekezeti kizárólagosságról és türelmetlenségről oly 
híres városok kapui egymásután mint nyílnak meg a 
reformáczió s illetve az evangéliom hívei előtt! A mi-
napában Kiskunfélegyháza, most a hozzá hasonló nagy 
kath. város, Pécs falai közt látjuk felemelkedni az evan-
géliomi reformátusságnak s hozzá tehetjük: a színtiszta 
magyarságnak egy-egy erős várát. Örvendetes haladás-
nak, új életnek, erőben való gyarapodásnak a jele e z . . . 
És itt rá kell hogy mutassunk közegyházunknak arra a 
sokat ócsárolt, mindamellett nagyon áldásos intézményére: 
az országos közalapra, a melynek hathatós segítsége 
mellett volt csak elérhető, hogy itt is, ott is egy-egy új 
tornya épült az evangéliomi világosságnak. Mert íme a 
pécsi hitrokonok is — saját, nem kicsinylendő áldozat-
készségükön és hitbuzgóságukon túl — főleg ennek az 
áldásos közalapnak — az onnan nyert 40,000 koronányi 
tőkesegélynek — köszönhetik, hogy aránylag rövid idő 
alatt ily tekintélyes külsejű s mintegy 78,000 koronába 
került templomot és paplakot építhettek. 

Kezünkre játszott, az igaz — s ezt ismét hálával 
kell elismernünk — a lelkészi javadalom kiegészítéséről 
szóló 1898: XIV. t.-cz. is. Valamint nem feledkezhetünk 
itt meg arról a bölcs előrelátás sugallta nemes törek-
vésről sem, melyet boldog emlékezetű Szász Károly 
püspökünk indított vala meg s támogatott teljes erejéből, 
midőn az 1897-iki püspöki jelentésében arra hívta fel az 
egyházkerület figyelmét, hogy „a lelkészi javadalmaknak 
a közel jövőben várható állami segélyezésével kapcsolat-
ban egyházkerületünk 26 leányegyháza s illetőleg misszió-
telep természetű szórványai önálló egyházzá szerveztesse-
nek, azaz anyásíttassanak". Azóta egy évtized sem mult 
el még s a lelkes kezdeményezésnek már is mily áldott 
sikere és eredménye lőn dunamelléki egyházkerületünk-
ben ! íme, mint szerveződtek anyaegyházakká egymásután 
s mint építettek magoknak már templomot is, olyan neve-
zetes helyeken települt leány egy házaink, mint Szabadka, 



Kiskunfélegyháza, Hatvan, Kispest, Lajosmizse s most 
Pécs. Nemsokára Erzsébetfalva is templomot épit. Mások, 
mint Törtei, Nyáregyháza, Tolna-Némedi, Bonyhád, Duna-
földvár, Alsóalap ós Ercsi ugyancsak e nemes buzga-
lomnak s illetve a kongrua-törvénynek köszönhetik, hogy 
leányegyházból anyaegyházzá szerveződtek s a további 
fejlődés és virágzás ösvényére léphettek. 

Mindezekről lehetetlen volt meg nem emlékeznem 
a pécsi templom felszentelósi ünnepélyével kapcsolatban. 
Hogy Pécsett is áll már a kálvinista templom és torony : 
ebben sok tényezőnek van része; de mindenesetre része 
van egyetemes egyházunknak s egyházi hatóságaink 
tervszerű s egyesített munkájának is. S ezt hálával 
isinerik el az egyház jelenlegi vezetői, a kiknek fárad-
hatatlan tevékenységéről viszont a gyülekezet tagjai 
tehetnek tanúságot. Örömmel jegyzem fel itt e gyüle-
kezetnek ifjú még, de apostoli buzgoságáról már is 
ismert lelkipásztorának, Nyáry Pálnak, valamint az 
egyház főgondnokának, Varga Nagy István, kir. táblai 
bírónak nevét, e nagy műveltségű s ritka buzgóságú 
világi férfiúét, a ki kiváló érdemeket szerzett előbb már 
a szabadkai s nagykikindai ref. egyházak szervezése 
munkájában is. Rajtok kivül a ma is élő s az ünne-
pélyen is résztvett Cseh Galamb Gyuláról s a már csak 
néhai Cseresnyés Sándor kir. táblai tanácselnökről kell 
megemlékeznünk, mint a kik a pécsi egyház bölcsőjénél 
annak idején oly gondos szeretettel dajkálkodtak. Az egy-
ház jelenlegi népessége a nagyszámú szórványokkal 
együtt megközelíti a 2000-et. Többnyire szegénysorsú 
napszámosok, kézművesek és különféle alkalmazottak. 
De vannak köztük nagy számmal hivatalnokok s a köz-
életben fontos állást betöltő egyének is, minők a többek 
közt: Hardy Sándor, kir. törvényszéki elnök, dr. Kenessey 
Aladár, kórházi főorvos, az egyház gondnoka, Horváth 
István, Rauch János főmérnökök, dr. Parragh Antal, dr. 
Rásky Béla ügyvédek stb. 

A felszentelés ünnepélyére közelből, távolból sokan 
sereglettek össze. A szomszédos kálvinista egyházak 
hívei közül számosan jöttek be a székvárosba, hogy leg-
alább kívülről lássák (mert belőlre aránylag csak kevesen 
juthattak) a felszentelésre váró templomot. No meg ter-
mészetesen, dunamelléki egyházkerületünk nagynevű 
püspökét is látni és hallani kívánták. Baksay Sándor 
püspök úr július 27-én az esteli gyorsvonattal érkezett 
meg Pécsre, melynek indóházában a református egyház 
intelligens presbiterei s ezek nejei, nemkülönben a város 
és vármegye urai fogadták őt ós velejött feleségét a leg-
szívélyesebb Isten-hozottal. Nendtvich Andor polgármester 
a város, gróf Benyovszky Móricz főispán Baranya vár-
megye közönsége, Nyáry Pál lelkész a ref. gyülekezet 
nevében köszöntötték rövid üdvözlő beszédekkel a friss 
kedvben közibénk érkezett püspök urat, ki meleg szavakban 
mondott köszönetet a szíves fogadtatásért. Az üdvözlők 
sorában ott volt Antal Gábor, a dunántúli egyházkerület 
nagyérdemű püspöke is, ki szlavóniai egyházlátogatásá-
ból a déli vonattal érkezett Pécsre, hogy résztvegyen a 

gyülekezet örömünnepében, melyet az ő jelenléte csak 
annál emlékezetesebbé tett. 

Másnap július 28-án délelőtt 10 órakor kezdődött 
a templomszentelési ünnepség, melyre nagy számmal 
jelentek meg a városi s vármegyei közélet előkelő férfiai 
s a gyülekezet tagjai. Ott volt az evangélikusok lelkésze 
Jeskó Alajos, az izraelita főrabbi, dr. Perls Ármin is s 
igen sokan a más felekezetbeliek közül, ám a római kath. 
egyház képviseletében épnséggel senki. (A meghívottak 
egyszerűen visszaküldték a meghívót.) A templom belseje 
a budapesti Kálvin-téri temploméra emlékeztető szó-
székével s egyszerű, de ízléses festésű falaival s egész 
berendezésével kedves benyomást tesz a szemlélőre. 

Megszólalt a szép zengésű orgona s a gyülekezet 
ajkán lelkesen zendült fel az első dicséret: „ím bé-
jöttünk nagy örömmel . . . " Azután leülve a 234. dics. 
1—2. versét énekeltük, mire Dányi Gábor kiscsány-
oszrói lelkész, felsőbaranyai esperes állott az úrasztala 
elé s mondott ihlett hangon egy kenetteljes, bibliai 
nyelvezetű, szép és emelkedett szellemű „felszentelő 
imát". Utána a híres pécsi dalárda adta elő egyik isme-
retes karénekünket oly kifogástalan művészettel, minő-
höz hasonlót csak ritkán hallani. 

S most Baksay Sándor püspök lépett a szószékbe 
s olvasta fel felszentelő egyházi beszédének alapigéjéül 
a 84. zsoltár egyik versét. Minekelőtte azonban tulaj-
donképeni beszédéhez fogott volna, néhány bevezető 
szó után így szólott a gyülekezethez: tegyük mindnyájan 
kezünket szívünkre s tegyünk vallást a mi hitünkről 
ekképen: „Hiszek egy Istenben . . s elmondotta végig 
az apostoli hitformát. (Ez a jelenet a genfi reformátor 
hazáját juttatta eszembe, mert ott van szokásban a 
predikáczió előtt e hitforma elmondása, illetve elmonda-
tása a gyülekezettel.) Ezután tért át az ékesszavú fő-
pásztor a felvett szent ige fejtegetésére, szólván a temp-
lomról, mint Isten jelenlétének helyéről oly gyönyörű 
szónoklatban, mely elmét és szívet egyaránt megragadt 
és felemelt. A szónok előadása voltaképen egyszerűnek, 
majdnem monotonnak nevezhető; kerül minden hatás-
vadászatot és mégis ellenállhatatlan varázst gyakorol a 
hallgatóra, a kit önkéntelenül lebilincsel maga a beszéd 
a maga igazságával, világosságával, eszmékben, költői 
képekben és különösen meglepő fordulatokban való gaz-
dagságával. Egyszerű, jól ismert igazságokból valami 
új fordulattal oly szép és megható tanulságokat von le 
a mesteri szónok, hogy szívünket egyszerre ellágyulni 
érezzük. A templomi gyülekezet nagy áhítattal csüngött 
a főpásztor minden egyes szaván s bizonyára mély meg-
illetődést ós vigasztalást érzett kiki lelkében. 

Oly jól esett aztán elzengedeznünk: „Legyen te 
kőfalaidban csendesség és békesség! . . ." E zsoltár után 
Lukácsy Imre diósviszlói lelkész állott az úrasztala mellé 
s keresztelt meg egy újszülött gyermeket. Szertartási 
beszéde rövid, de szép és hatásos volt. A kőtemplom és a 
gyermekszív közt vont párhuzam oly költői szép és igaz 
vala, hogy mindenki tetszését méltán megnyeré. Erre 
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még egyszer gyönyörködtünk a dalárda remek előadásá-
ban, a melynek végeztével a más felekezetbeliek el-
távoztak a templomból. A padsorok egyszerre nagyon 
megüresedtek, — most látszott meg a más vallásúak 
rendkívüli részvétele, — de azonnal benépesedtek újra 
a künt rekedt közönség bebocsátásával. 

A 234. dics. 3-ik versének eléneklése után Morvay 
Ferenez nagyvátyi lelkész lépett a megterített szent 
asztalhoz s mondotta el tartalmas szertartási beszédét s 
imáját, mely után Zeke Lajos siklósi lelkésszel együtt 
kiosztotta az úrvacsorát. A hívek nagy számmal vették 
magukhoz a szent jegyeket s utánok mi lelkészek, mind-
annyian palástosan állottuk félkörben körül a szent asz-
talt. Élükön a két püspök, Antal Gábor és Baksay Sán-
dor, utánok mi sorakoztunk 16-an s vettük a hozzánk 
lépő két szolgatársunk kezéből a kenyeret és bort. Meg-
ható, feledhetetlen jelenet! . . . Egy énekvers után a 
gyülekezet lelkésze, Nyáry Pál állott fel a szószékbe 
s mondott rövid buzgó imát és végáldást. S ezzel és a 
90. zsoltár eléneklésével végződött az első felszentelő 
szertartás a pécsi gyülekezet új templomában ! Délután 
ugyancsak zsúfolásig telt meg a felszentelt hajlék, külö-
nösen a szomszéd községekből felgyülekezett hívekkel, 
kik előtt Csuthy László rózsafai lelkész hirdette az 
evangeliom igéjét. 

A kissé hosszúra nyúlt délelőtti ünnepség után a 
kiállítási színkörben társasebéd volt, melyen jobbára 
mindazon előkelő urak és hölgyek résztvettek, kiket a 
templomi ünnepen ott láttunk. Szép és élvezetes fel-
köszöntők hangzottak el, miket az ily alkalmakkor nem 
épen megszokott csendben és nagy figyelemmel hallga-
tott meg a társaság. (A 14 felköszöntő mindegyikét terje-
delmesen közölte a Pécsi Napló. Ezek reprodukálásáról 
itt le kell mondanom.) 

Még csak annak a 18 lelkésznek a nevét jegyzem 
fel, a kik együtt úrvacsoráztak a két püspökkel. Ezek 
a következők: Dányi Gábor esperes, Ádám Imre kölkedi, 
Csuthy László rózsafai, Dombi Vincze nagytótfalui, 
Dömötör Bertalan tasi, Földváry László váczharfcyáni, 
Ivánjros Soma nagyharsányi, Kádár Lajos nagykanizsai, 
Kossá János dénesházai, Kulifí'ay Elek tordinczei, Lévay 
Lajos sárkeresztári, Lukácsy Imre diósviszlói, Lutár Sán-
dor turonyi, Morvay Ferenez nagyvátyi, Nyári Pál pécsi, 
Sebestyén Pál dömsödi, Szabó Károly alsónyéki, Zeke 
Lajos siklósi lelkészek. 

Szép, lélekemelő volt a pécsi templom felszentelési 
ünnepe. Nagy volt a hívek s mindnyájunk öröme. 
Nyugodjék Isten áldó kegyelme az új templomon s a 
magasztos misszióra hivatott, előretörekvo pécsi anya-
szentegyházunkon ! Lévay Lajos. 

Az írva-olvasás, számolás, rajz és agyagmunka 
reformja elméletben és leczkékben. írta Szabó József 
áll. tanító. Ritkán jelenik meg minden ízében ilyen szak-
munka ; az egész könyvön meglátszik az, hogy írója 
tárgyával szeretettel foglalkozik ós alaposan tanulmá-
nyozta azt. A könyv olyan dolgokkal foglalkozik, melyek 
az iskola belső életét fejleszteni fogják. A ki e könyvet 
átlapozza, meglátja benne a tudományos érvelést és a 
tanításnak szakszerű fejlesztését. A könyv kiadója Kovács 
Gyula Nagybányán. Ára 1 korona 50 fillér. 

Az „Igehirdető" (kiadják Révész János evang. és 
Soltész Elemér ref. lelkész-szerkesztők) 1907. évi július 
havi füzete a következő tartalommal jelent meg : Petro-
vics Pál: A lélek legfőbb betegsége. Révész János: 
Hány kenyeretek van ? Zábrák Dénes : Őrizkedjetek a 
hamis prófétáktól. Mindszenti Imre: Vetés és aratás. 
Soltész Elemér: A sátán kötelékei I., II. Viski Gyula: 
Lelki bánat. 

Előfizetési felhívás. Calas Theofil: Vasárnapról-
vasárnapra. Rövid elmélkedések. Jogosított magyar ki-
adás. A franczia eredetiből fordította s a hazai viszo-
nyokhoz alkalmazta Szalóczy Pál tiszavalki ref. lelkész. 
Ily czímén 54 és pedig 46 közvasárnapi, nyolez ünnepi 
és alkalmi, szóval egy egész esztendőre való rövid, tar-
talmas, tiszta evangéliomi szellemben és könnyű, homilia-
modorban írott egyházi beszédet bocsátott közre egy 
kötetben, templomi használatra. E mű eredetije a franczia 
protestáns predikáczió-irodalom egyik legújabb terméke, 
a mennyiben a mult év nyarán jelent meg a könyv-
piaezon s melyre a Le Christia?iisme an XX-e Siécle 
cz. egyházi közlöny feltűnően meleghangú, elismerésteljes 
és hathatósan ajánló kritikája után lettem figyelmessé, 
sőt az ott elmondottak után kíváncsivá. Én, a klasszikus 
Bersier fordítója, különösen arra voltam kíváncsi, hogy 
a franczia vidéki papok mit s hogyan prédikálnak ? No 
hát e könyv, melynek szerzője a kicsiny St. Martin de 
Ré-i egyház prédikátora, tanúsítja, hogy bibliai mélység, 
élő hit és az írásművészet terén ők is mestereink lehet-
nek. Irodalmi tekintetek tiltják, hogy az áltálán dolgo-
zott munkáról e helyen bővebben nyilatkozzam; de 
hiszem, hogy lelkésztársaimnak kedves szolgálatot tettem 
e műnek nyelvünkre való átültetésével s hogy ép úgy 
meg fogják azt szeretni, mint jó magam, ki egy év óta 
úgy vagyok vele, mint egy meghitt baráttal, kire mindig 
számíthatunk s a ki soha nem hagy cserben. Könyvem 
f. évi deczember elejére fog megjelenni. Előfizetési ára 
4 korona. Méltányolni óhajtom ezzel azok szíves támo-
gatását, a kik a nyomdai költségek fedezésében segít-
ségemre jönnek. Jelentkezőknek (egyszerű levelező-lapon) 
a kik az előfizetési összeget november hó elsejéig hoz-
zám juttatják, a könyvet bérmentesen fogom szállítani, 
ellenkező esetben utánvét mellett. A mű bolti ára maga-
sabb lesz. Szíves megrendeléseket kér Tiszavalkon (u. 
p. Borsodiváuka) Szólóczy Pál ref. lelkész. 

"Új könyvek. Dr. Iványi Ede: Comenius Ámos 
János élete és pedagógiai s egyéb irodalmi munkássága. 
Budapest, 1907. — Mészáros János (ócsai ref. lelkész, 
Pestm.): A keresztyénség lényege szószéki egyházi beszé-
dek alakjában. I. kötet. A Krisztus. Ára 4"50 kor. •— 
Ref. Prédikátori Tár. Szerkesztette ifj. Péter Károly 
alsófalvai ref. pap, udvarhelyi esperes. I. kötet. Ára 3 
kor. 20 íill. 



EGYHÁZ. 
Lelkész választás. A vasmegyeri (Felső-Szabolcs) 

ref. egyház Melkó István ladmóczi lelkészt választotta 
lelkipásztorává. 

A felsö-zempléni ref. egyházmegye őszi rendes 
közgyűlését f. évi szept. 10-én Kisráskán tartja meg. 
A gyűlés d. e. 9 órakor kezdődik, előtte 8 órakor isten-
tisztelet. A gyűlés fontosabb tárgyai: Az új egyházi 
törvények végrehajtására vonatkozó utasításnak az egy-
házmegye elé tartozó szakaszai, Bernáth Aladár egyház-
megyei tanácsbiró és Csépy Zoltán egyházmegyei főjegyző 
eskütétele és beiktatása. 

Egyházi birtokok Magyarországon. Az alábbiak-
ban közöljük a magyarországi egyházak birtokainak hite-
les kimutatását: 
1. Róm. kath. érsekségek. . . . 232,967 kat. hold 

„ „ püspökségek . . . 628,575 „ „ 
Káptalanok 494,439 „ 
Szerzetesek 145,225 „ „ 
Apátságok, prépostságok . . . 148,323 „ „ 
Egyházak . . 24,320 „ 

Összesen 1.673,849 kat' hold. 
2. Görög katholikusok 281,980 kat. hold 
3. „ keletiek 95,394 „ 
4. Reformátusok 146,005 „ „ 
5. Ág. hitv. evang 50,062 „ „ 
6. Unitáriusok 10,600 „ „ 
7. Izraeliták . . . . . . . . 1,383 „ 

Összes egyházi birtok 2.259,273 kat. hold, 
a mely Magyarország összes területének 4*90%"át teszi. 
Százalékban kifejezve, az egyházvagyon 74"10%"a a róm. 
kath., 12-407 0-a a gör. kath., 4"21°/<ra a gör. keleti, 
6 '46%- a a ref., 2"210/ 0-a az ág. hitv. evang., 0'47%-a 
az unit., 0 '06%-a a z izr- egyház tulajdona. 

A csanádinegyei munkásházak. Makóról írják a 
következőket: Csanádvármegye törvényhatósága leg-
útóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy háromszázezer 
koronát fordít munkáslakások építésére. Hogy minél 
több munkáslakás épülhessen, fölkérték a megye több 
községét, hogy legyen segítségére a törvényhatóságnak 
a kedvező fekvésű telkek olcsó megszerzésében. Többek 
között felkérték a csanádi püspökség uradalmi tiszttartó-
ságát is, engedne át cserébe egy bizonyos földterületet 
munkáslakások czéljaira, mely átengedett területért a 
csanádi törvényhatóság teljesen hasonló értékű és nagy-
ságú térületet adna. A rendkívül meleg hangú átiratra 
az uradalmi tiszttartóság azt felelte, hogy a kért terü-
letet csak abban az esetben hajlandó átengedni, ha az 
azokra épülő házak kizárólag kath. emberek birtokába 
jutnak. Á törvényhatóság, mely szocziális szempontokat 
tekintett akkor, midőn egyáltalában munkásházak építé-
séhez fogott, nem fogadta el az ajánlatot, mert Csanád-
megye törvényhatósága dolgozó munkásai között fele-
kezeti szempontból különbséget tenni nem hajlandó. 

Értesítés, kérelem ós figyelmeztetés az Orsz. 
Ref. Lelkészegyesület kongresszusára jelentkezett s jelent-
kező tagokhoz. *) Azokat a lelkésztársaimat, a kik az 
Orsz. Ref. L. E. alakuló gyűlésére már jelentkeztek (júl. 
30-ig 228 lelkész az ország minden részéből s naponta 
ma is 30—40 levélben), vagy ezután még az augusztus 
20-ig ezennel meghosszabbított jelentkezési határidőig 

*) Kérem a prot. irányú heti lapokat, úgy szintén a nagyobb 
napilapok szerkesztőit (hova a meghívót is elküldtem), hogy olva-
sóik érdekében ez értesítést közölni szíveskedjenek. 

jelentkezni fognak, tisztelettel és szeretettel értesíteni 
kivánom, hogy nm. kereskedelmi Miniszter Úr f. hó 8-án 
hozzá közvetlenül beküldött kérvényemet azonnal és pedig 
kedvezően elintézni méltóztatott s a hozzám júl. 28-án 
érkezett, júl. hó 21-én kelt 59486. sz. rendeletével a 
vasúti kedvezményt, de csak kizárólag a résztvevő lelké-
szekre személyenként engedélyezvén, e végett a MÁV* 
igazgatóságát megfelelő intézkedésre utasította. A ked-
vezményes jegy a MÁV. és a kezelése alatt álló összes 
helyi érdekű vasutakra fog szólni. A családtagok vagy 
kísérők részére ellenben engedélyezhetőnek nem találta. 
Az igazolványokat én fogom minden jelentkezőnek kellő 
időben megküldeni. Tekintettel azonban arra, hogy az 
igazolványok a MÁV. igazgatósága által névre szólólag és 
a fel-, illetve leszálló vasúti állomás megnevezése mel-
lett állíttatnak ki, a pontos és olvasható név, lakóhely, 
utolsó posta, valamint a fel-, illetve leszálló vasúti állo-
más megírását kérem, kitévén a vármegye nevét is. 
Útirány megjelölése nem kell, mert az igazolvánnyal az 
engedélyezett vonal megjelölt állomásán fel lehet szállni, 
a később megjelölendő naptól kezdve. Kérelmem oda 
terjed, hogy az „Alapszabály"-tervezetben benne maradt 
sajnálatos sajtóhibát, a hol magam ki nem javítottam, 
kijavítani kegyeskedjenek, nevezetesen az 5. §-ban: 
„jellegű" elől kimaradt: „lelkész". Ez pedig ugyancsak 
kardinális sajtóhiba s már nem egy helyreigazító — de 
így szükségtelen — felszólalásra adott okot. Azt is 
kérem, hogy méltóztassanak figyelemmel kisérni a „Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap", valamint a többi prot. 
lapok, a M. Szó s nagyobb lapok számait, a melyekben 
a lehetőség szerint ezután figyelemre érdemesebb köz-
lendőimet elhelyezni igyekezem. Figyelmükbe azt vagyok 
bátor ajánlani, hogy közvetlen kérdésekre, rendkívül túl-
halmozott teendőim miatt, csak a legkivételesebb esetek-
ben vállalkozhatom, holott lelkemből óhajtanék a szám-
talan lelkes és szíves, engem lekötelező s köszönettel vett 
sorokra válaszolni. Azonban ez fizikailag lehetetlen. A 
kik jelentkeztek vagy jelentkeznek, kérem, várjanak 
nyugodtan. Az igazolványt kellő időben, újabb sürgetés 
nélkül megküldöm, miután minden egyes jelentkezés ki-
merítő igtatásban részesült. A gyűlést megelőző napon 
bizottsági ülés lesz d. e. 9 órakor s délután is, melyen 
czélszerű lesz azoknak is megjelenni, kik indítványt ter-
jesztenek elő. Intézkedtem, hogy olcsó szállást és meg-
felelő étkezést nyerjenek a tagok. Az eredményt újabb 
értesítésben közlendem. Nagyváty, 1907. július 31. 

Morvay Ferenez, 
az elök. biz. elnöke. 

A mezöföldi ev. ref. egyházmegye közgyűlése. 
A mezőföldi ev. ref. egyházmegye most tartotta közgyű-
lését Medgyaszay Vincze esperes és Kenessey Miklós 
egyházmegyei gondnok elnökletével. Az esperesi jelentés 
kapcsán Kenessey Miklós mondott megnyitó beszédet, a 
melynek különösen a szoczializmusra, vonatkozó része a 
jelenlevőkre nagy hatást tett. A gyűlés legfontosabb tár-
gyai a lelkészi nyugdíj- és árvagyámpénztár életbelép-
tetésével kapcsolatos intézkedések voltak. Az egyházmegye 
az intézkedéseket megtette, a kerület útján azonban felír 
a konventhez, hogy függessze fel a végrehajtást mind-
addig, míg az egyházi törvény által a lelkészeknek ki-
látásba helyezett korpótlókok az állami segélyből nem 
folyósíttatnak. Kimondta továbbá a közgyűlés 1910-től 
a tíz évi általános tisztújítást, t. i., hogy az összes egy-
házmegyei tisztviselők tíz évenként újra választassanak. 
Ezután a választások ejtettek meg. A lelkészi nyugdíj-
és árvagyám pénztári végrehajtó-bizottságba megválasz-
tattak: Kenessey Gyula és Kalmár Vincze világi, Tóth 



Károly és Kutassy Ferencz egyházi tagok. Róka Lajos 
yénzkezelő. A kerületi gyűlésre az egyházmegye által 
kiküldettek: Kálmán Vincze, Kenessey Gyula, Pálffy 
Károly, világi rendes, Lipcsey Lajos, Knopp Árpád pót-
tagok ; Tóth Károly, Kutassy Ferencz, Babay Kálmán 
egyházi rendes, Varga Kálmán, ifj. Medgyasszay Vincze 
póttagok. Az adóügyi bizottságba rendes tagnak Varga 
Kálmán, póttagnak Csukás Endre választattak meg. 

Hol volt a paradicsom kertje ? Ezzel a kérdéssel 
foglalkozott legutóbb Mieszler dr., a tiibingai egyetem 
tanára. Az eddigiek, úgymond, a Genezis második feje-
zetének 10 — 14. verseiben leírt csodás földet majd Örmény-
országban, tehát az Eufrátesz és Tigris forrásvidékén, 
majd Babilóniában vagy Arábiában keresik, nem is szólva 
néhány régibb időből való fantasztikus magyarázatról. 
De eme vélemények egyike sem igazodik el teljesen a 
bibliai szövegen. A főnehézséget mindig a tizedik vers 
okozta, a mely így szól: És folyóvíz megyen vala ki a 
gyönyörűség helyéről a paradicson megöntözésére, mely 
onnan négy főágra oszol. Eme vers alapján eddig mindig 
azt gondolták, hogy olyan helyet kell találniok, a melyen 
közös forrású négy folyam folyik. Babiloni ékiratok 
alapján Rieszler azt hiszi, hogy ez a hely másképen is 
magyarázható. Asszurnaszírpal király korából való föl-
irat mutatja, hogy az a szó, melyet a latin szöveg capita 
szóval fordít (a zsidóban res áll s a rokon babiloniban 
ros-nak hangzik), folyónál beömlést és mellékfolyót is 
jelenthet. Ennélfogva a bibliai helyet akként is lehet 
érteni, hogy a folyó, a paradicsomot elhagyva, három 
mellékfolyót vett föl, s ezekhez a negyediket alkotta. 
Ha pedig így olvassuk, nincs már semmi akadálya annak, 
hogy a Genezis Perat, vagy Pratjában az Eufrátot, a 
Hiddekelben pedig a Tigrist lássuk. A másik két ott emlí-
tett folyó, a Gihon és Pison, a középző Eufrátesz két leg-
nagyobb mellékfolyója, a melyeket ma Khapurnak és 
Belikhnek hívnak. S ha az Éden-kert helyéül az Eufrátesz-
nek a Belikh torkolata fölötti nagy kanyarulatát vesszük, 
akkor a szentirással semmiben sem jutunk ellenkezésbe. 
Az ékiratos emlékek különösen gyakran említik Khavila 
földjét, a mely annyira gazdag aranyban s a melyet a 
Genezisben levő tizenegyedik és tizenkettedik vers is 
dicsér. A tizenharmadik versben előforduló Rus földjét, 
meg Ris, vagy Res formában emlegeti az ékírás. Sőt a 
felső Eufrátesz mentén s Belikh torkolatától nyugatra 
fekvő földet Bit-Adóni tartománynak hívták az asszírok. 
Volt egy Adini nevű törzs is. Mindez némi hasonlatos-
ságot mutat az Éden elnevezéssel. Bebizonyították továbbá, 
hogy ennek a vidéknek az asszíroknál ősidők óta vallásos 
jelentősége volt, s hogy a fa, a kígyó és a négy folyó 
motívuma is innen, Eragiza szent városból indult ki. 
S így nyert azután ez a dolog oly korán jelentőséget 
Egyiptom és Mezopotámia népeinek hitében. Ez a vidék 
később is még soká a rendkívüli termékenység líríében 
állt. Xenofon megemlékezik Anabazirában egy hatalmas, 
gyönyörű kertről (Paradeizosz), a mely a szóbeszéd szerint 
a felső Eufrátesz kanyarulata melletti síkságon fekszik. 

I S K O L A . 

Értesítés a kecskeméti ref. főgimnáziumról. Köz-
tudomásra hozzuk, hogy — ha kellő számú jelentkezők 
lesznek — a görög-pótló tanfolyam a VII ik osztályban 
is fel fog állíttatni. 

Jelezzük továbbá, hogy a dunamelléki ref. egyház-
kerület területén levő négy, t. i. a budapesti, halasi, 

kecskeméti és nagykőrösi ref. főgimnáziumokra nézve a 
pótló és javító érettségi vizsgálatok ez évi szeptemberben, 
sorrend szerint, a nagykőrösi főgimnáziumban lesznek. 

Az iskolai óv szeptember 1-én kezdődik. A rendes 
beiratás a „Rendtartás" értelmében szeptember 1—8. 
napjain délelőtt 8—12 óráig történik az igazgatói irodá-
ban és pedig szeptember 1—5. napjain a helybeli, 6—8. 
napjain pedig a vidéki tanulók iratnak be. 

A magántanulók szintén kötelesek a fent jelzett 
napokon beiratkozni. A beiratás az alább jelzett mellék-
díjaknak egy összegben és az I. félévi tandíjnak lefize-
tése mellett történhetik meg. 

Az iskolai év megnyitása szeptember 8-án történik, 
az előadások 9-én veszik kezdetöket. 

A szeptember 8—15-ig jelentkezők felvétele a 
tanári testület engedélye, a 15-én túl jelentkezőké pedig 
— a főgimnáziumi igazgató-tanácshoz intézett s az igaz-
gatósághoz benyújtott indokolt kérvény alapján — csak 
az igazgató-tanács, illetőleg a püspök engedélye mellett 
történik. 

Az I. osztályba felvétetnek azon tanulók, kik 9-ik 
életéviiket betöltötték ós a 12-őt még túl nem haladták, 
ha a IV-ik elemi osztály sikeres elvégzéséről szóló szabály-
szerű bizonyítványt mutatnak fel vagy ennek hiányában 
a felvételi vizsgálatot sikerrel leteszik. 

A 12-ik életévöket betöltött tanulók csak a tanári 
testület engedélye alapján vehetők fel. 

A többi osztályokba a felvétel az előző osztályról 
szóló bizonyítvány alapján történik, a mennyiben az 
illetőnek minden rendes és kötelezett tantárgyból leg-
alább elégséges osztályjegye van. 

• A javító-, pótló- és magánvizsgálatok a beiratásokkal 
egyidejűleg, vagyis szeptember 1—8. napjain délután 
2—6 óráig a következő rendben tartatnak: 

Szeptember 2-án, hétfőn azon, tanulók vizsgálata, 
kik egy tárgyból utasíttattak javító vizsgálatra. 

Szeptember 3-án, kedden, azon tanulók javító vizs-
gálata, kik két tárgyból kapott elégtelen jegyeik javítá-
sára főtiszt, ós mélt. püspök úrtól engedélyt nyertek. 

Szeptember 6. és 7-én, pénteken és szombaton, az 
I—VIII. o. tanulók pótló- ós magánvizsgálata és pedig 
akként, hogy 6-án reggel 8 órakor jelentkezvén, zárt 
helyen elkészítik írásbeli dolgozataikat s ennek sikeré-
hez képest 7-én d. e. 8—-12-ig és d. u. 3—6-ig leteszik 
szóbeli vizsgálataikat. 

Azon tanulónak, kinek egy tantárgyból van elégte-
len osztályzata, az intézet tanári testülete megengedheti,' 
hogy elégtelen jegyét a fentebb kitett napon kijavít-
hassa. E végett az illetők a tanári testülethez intézett 
kérvényeiket augusztus 25-ig az igazgatóhoz benyújtani 
tartoznak. 

A kik két tárgyból kaptak elégtelen osztályzatot, 
fŐtiszteletű és méltóságos Baksay Sándor dunamelléki 
ev. ref. püspök úrhoz intézett szabályszerű kérvényeiket 
július 15 ig tartoznak benyújtani az igazgatósághoz. 

A ki kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen osz-
tályzatot, az osztályt feltétlenül ismételni tartozik. 

A dunamelléki ref. egyházkerület 1903. évi márcziusi 
közgyűlésének 48. számú jegyzőkönyvi határozata alapján, 
a javító vizsgálatért fejenként és tárgyanként 4—4 koro-
nát fizetnek a javító tanulók iskolai jótékony czélra, 
nevezetesen főgimnáziumunkban a „Tanulmányi kirándu-
lási alap" javára. 

A pótló- és esetleg magántanulók szabályszerű kér-
vényeiket augusztus 25-ig nyújtsák be az igazgatósághoz. 

Az intézetbe fölvételre jelentkező minden tanuló 
az előző osztályról szóló bizonyítványon kivül születési 
és védhimlöoltásról, a 12 évesnél idősebbek újraoltásról 



szóló bizonyítványt és az elhagyott gimnázium nyomta-
tott Értesítőjét tartoznak bemutatni. Ezek bemutatása 
nélkül a felvétel csak ideiglenes. 

Felvételre minden tanuló atyjának, anyjának vagy 
gyámjának, illetőleg ezek helyettesének kíséretében tarto-
zik jelentkezni. 

Vidéki szülők és gyámok csak az igazgatóság által 
helybenhagyott tisztességes magánházaknál és családoknál 
helyezhetik el fiaikat, illetőleg gyámoltjaikat. 

Figyelmeztetjük tehát őket, hogy szállást és ellátást 
adó családok végett mindenekelőtt az igazgatóságnál 
jelentkezzenek, hol ilyenek nagy számmal vannak elő-
jegyezve. 

Teljes ellátás családoknál az igényekhez képest 
30—100 korona havi díj mellett kapható. 

A tápintézetben étkező tanulók, mert bentlakás nincs, 
a városban kötelesek szállást fogadni, a mi: fűtés, vilá-
gítás, tisztogatással havi 8—12 koronáért, mosással, eset-
leg reggelivel együtt havi 20—30 koronáért kapható. 

Különösen óvjuk a t. cz. vidéki szülőket és gyámo-
kat a helyszerző közvetítőktől. 

Az iskolai díjak a következők: az intézetbe felvételre 
először jelentkező tanuló felvételi díj czímén fizet egyszer 
és mindenkorra 4 koronát; továbbá minden tanuló tizet 
bizonyítvány díj czímén 2 koronát; értesítődíj czímén 20 
fillért; országos nyugdíj- és gyámegyleti díj czímén 6 
koronát; ifjúsági könyvtár díj czímén az I—IV. osztály-
beliek 1 koronát, az V—VIII. osztályosok 1 korona 60 
fillért; hittani díj czímén a görögkeleti tanulók 4 koronát, 
az izraeliták pedig 6 koronát. 

E mellékdíjakat illetőleg elengedésnek helye nincs 
s ezek a beiratáskor feltétlenül egy összegben lefizetendők. 

A tandíj az állami segély iránt kötött szerződésbői 
folyólag a következő : 

a) helybeli illetőségű ev. ref. vallású tanuló fizet 
egész évre 30 koronát, 

b) vidéki illetőségű ev. ref. vallású tanuló fizet 
egész évre 40 koronát, 

c) más hitfelekezetü tanuló, illetőségre tekintet 
nélkül, fizet egész évre 48 koronát. 

E tandíj felerészben a beiratáskor, felerészben pedig 
február 1 —8-ig fizetendő. 

A kik tandíj elengedésben óhajtanak részesülni, 
kérvényeiket — a nagytiszteletü és tek. egyháztanácshoz 
czímezve — iskolai bizonyítvány és új keletű szegénységi 
illetőleg vagyoni bizonyítvánnyal felszerelve, a beiratás-
kor az igazgatósághoz nyújtsák be. 

Kiváló figyelmébe ajánljuk a vidéki szülőknek és 
gyámoknak a főgimnáziumban évtizedek óta fennálló 
tápintézetet, melyben a tanulók olcsó áron tisztességes 
és tápláló ellátásban részesülnek. E tekintetben az 
érdeklődőket itt csak arra emlékeztetjük, hogy a kik 
tápintézeti jótéteményben — úgynevezett szolga-tanuló-
ság, vagy tápintézeti díjelengedésben óhajtanak része-
sülni, e végett kérvényeiket — a nagytiszteletü és tek. 
egyháztanácshoz czímezve — iskolai bizonyítvány és új 
keletű szegénységi bizonyítvánnyal ellátva, augusztus 25-ig 
az igazgatósághoz nyújtsák be. 

A nt. ós tek. főgimnáziumi igazgató és egyház-
tanács határozata alapján úgy tandíjelengedésben, mint 
tápintézeti jótéteményben csak oly tanulók részesülhet-
nek, kiknek általános jeles vagy legalább j/o, az erkölcsi 
viseletből pedig jó osztályzatuk van. 

Tudakozódásokra — bélyeg mellékelése esetén — 
készséggel válaszol 

Kecskemét, 1907. július hó 
Katona Mihály, igazgató. 

Egy hihetetlen hír. A Makón megjelenő Maros 
czímű lapban olvassuk: Torontálmegyében Nagyteremia 
egy tiszta német község, a hol az állami népiskolában 
eddig kiváló sikerrel tanítottak magyarul. Még egy év-
tized és az egész község színmagyar lesz. Jön azonban 
San Marco olasz herczegnő, a ki ott zárdával kapcsola-
tos felekezeti iskolát állít fel, hozat bele Gráczból három 
apáczát, a kik egy szót sem tudnak magyarul, németül 
tanítanak, az állami iskolát pedig beszüntetik s ezáltal 
a községben a magyar tanítás teljesen megszűnik. 

Értesítés. A mezőtúri ev. ref. főgimnáziumban a 
beiratások szeptember hó 1—4. napjain történnek. Később 
jelentkezőket szeptember 15-ig a tanári kar, ezután pedig 
az igazgató-tanács vehet fel. 

Az iskolai év ünnepélyes megnyitása szeptember 
hó 5-én lesz. 

Minden vidéki tanuló, a ki először iratkozik be 
intézetünkbe, 4 korona felvételi díjat fizet. 

Vidéki illetőségű tanulók egész évre 48, helybeli 
illetőségűek 20 korona tandíjat fizetnek. 

Tandíjelengedésért szept. 8-ig nyújtandók be a 
kérvények az igazgatóhoz. 

Tandíjon kívül minden tanuló köteles fizetni be : 

iratkozás alkalmával az orsz. tanári nyugdíjintézet alap-
jára 6 koronát, felügyelői nyugdíjilletékül 1 koronát, 
ifjúsági könyvtárra 60 fillért, bizonyítványdíjul 2 kor. 
30 fillért, az évi értesítőért 1 kor. 40 fillért. 

Internátusunkban, mely egy bentlakó tanár közvet-
len felügyelete alatt áll, teljes ellátást évi 180 koronáért 
kapnak a tanulók. Az internátusba első sorban szegény-
sorsú s legalább elégséges osztályzatú tanulók vétetnek fel. 

Tápintézetünkben bármely tanuló kaphat élelmezést 
évi 160 koronáért. Szegény sorsú jó tanulók pedig ked-
vezményes ellátásban is részesülhetnek. Van egy ingyenes 
és több 50, 80 és 100 koronás kedvezményes hely. 

A tápintézeti élelmezés áll: 
1. Kenyérből: naponként */2 kilogramm. 
2. Ebédből: a) húsleves, b) marhahús fejenként 

150 gramm, hozzá mártás, c) vastag étel, felváltva főze-
lék és tészta. 

3. Vacsorából: hetenként háromszor hús, fejenként 
180 grammot számítva, háromszor főzelék, egyszer tészta. 

A díjak félévenként előre fizetendők. 
A kik bentlakásra fel nem vétetnek, a városban 

kaphatnak lakást 6—10 koronáért havonként. 
A bentlakásért és tápintézeti kedvezményes helyért 

folyamodók szegénységi és iskolai bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényei augusztus hó 15-ig nyújtandók be az 
igazgatósághoz. 

A bentlakásért folyamodók kérvényükkel egyidejű-
leg 2004 koronát is tartoznak beküldeni. Ez a 20 
korona azonban a bentlakásra fel nem veiteknek vissza-
fizettetik. Szegény sorsú jó tanulók az Ifjúsági Segélyző 
Egyesülettől is kaphatnak jelentékeny könyv- és pénz-
segélyt. Jeles tanulók ingyen tanulhatnak zenét, franczia 
nyelvet és gyorsírást. Nem jeles tanulók franczia nyelvet 
és gyorsírást évi 5—5 koronáért, zenét 50—100 koroná-
ért tanulhatnak. 

Borsos Károly, igazgató. 



P Á L Y A Z A T O K . NYÍLTTÉR. 

P á l y á z a t . 
A solti ref. egyházmegyébe kebelezett dunaszent-

benedehi református egyház lelkészi állására pályázat 
hirdettetik. 

Ez állás a dunamelléki református egyházkerület 
1896. októberi közgyűlésének 126. számú végzése által 
III. osztályúnak soroztatott s a lelkészi fizetés a vallás-
és közoktatásügyi miniszter által 1600 koronáig 329 kor. 
89 fillérrel kiegészíttetett. 

A kellőleg felszerelt pályázati kérvények Baky 
István solti református espereshez Ersekcsanádra, u. p. 
Érsekcsanád, Pestm. 1907 szept. 4-ig küldendők. 

Kúnszentmiklós, 1907. július 27. 

Baksay, püspök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Értesítés, Éresítjük olvasóinkat, hogy az Erdély 
és Szabó czég, laboratóriumi berendezés és tanszergyári 
helyiségét VIII., Baross-utcza 21. sz. alá helyezte át. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni ós társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új_élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

A Bór- és hithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik veseba joknál , a húgyhólyag 
bánta lmainá l és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztés i és lé legzési szervek huru t ja iná l . 
Szinye- TApóczi Salvutorforrds-v&llalat 

jiudape.it, V., Rudolj'ralipurt 8. 

forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a 

Szí. Lukácsfürdő Kútváííalaf Budán, 

SZT. L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 

Téli é s nyár i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes for rások , iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — Csaiat-, 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 

- prospektust küld ingyen a = : = 

Szt,-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

I i a r m ó n i u m o k a t 
mindkétrendszer szerint alegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utc?a lljb. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállííás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 



Orgonaópítési műintézet 

i c i e g e r u t t p 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

l íudapest , VII., Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és béesi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt álban elvállalja. — Tervezetek é.® 

raizok kivánatra díjmentesen. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitűnő cséolésért . Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos henzinlokomohil-

cüfolfiksszleleil 
A jelenkor legegyszerűbb es legtökéletesebb kettős tisztitó-szerkezettel. 
motorcsépiökészlete. Gépész nélkül köny- , _ , . , 

nyen kezelhetők. ! Egyedül létező ujdondsag l 
Ezen legújabb motorok terjesztése önműködő, ellenőrző és biztosító 

érdekében használt í>'ŐZ£Ópek szeleP- K ü l ö n mezőgazdasági gép-
TÍ —7- osztály: gőzgepek, malmok, jar-

c s e r e b e v e t e t n e k . gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motorcsáoló-kés7Íetek felülmúlhatatlan kitílníisége {eiíii tudakozódni lehet: 
Báró Kemeny József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút. 
Leg-inztonnl>l> olcsó ii/oiti! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

fl viiőshírfl flcol-harmonmmoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérsndf , 

Ezen czégtáblán is-

merhetők fel azon üz-

letek, a melyekben 

egyedül árusíttatnak 

eredeti SINGER varró-

A mi gépeink nem 

szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 

ügyelni, hogy kellő 

Singer Co. Varrógép R é s z v . Társ 
Budapest: IV., Űjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VH., Klrály-utcza 62. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., F<5-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u, 14 

fermésMtestjvfeyes 

^Savanyúv íz 
legjobb asztali- és üdítő ital. 

Kitűnő h a t á s ú n a k b izonyul t köhögésné l , 
gégeba jokná l , g y o m o r - és h ó l y a g h u r u t n á l 

K a r l s b a d MATTONI HENRIK Budapest 

m 

Központi ^ 

Kereskedelmi és Iparbank 
részvénytársaság 

Köztisztviselői törlesztéses 
kölcsönosztály = z = 

m m 
m 
m 
m 
m 
w 
m m 
m 

m 

m 
mt 
m 
tó 

Első magyar Általános g é b \ Magyarországi 
Biztosítd-Társ aság l i l i l j Vezérképviselösége 
Budapest, V., Váczi-körút 2 6 . 

^^ 

Sürgönyczím: Centrális. Részvénytőke: 5,000.000 k o 

€í> gfe i CüS öjJVí 

E l ő n y ö s f e l t é t e l e k m e l l e t t , s z o l i d b a n k -

a l a p o n , t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n ö k e t n y ú j t 

1 0 , 1 2 , 1 5 és 2 0 é v e s v i s s z a f i z e t é s r e . 

L e v é l b e l i m e g k e r e s é s r e „ I s m e r t e t ő v e l ' , 

s m i n d e n n e m ű f e l v i l á g o s í t á s s a l d í j -

m e n t e s e n k é s z s é g e s e n s z o l g á l u n k . 
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Cermészeírűizi és 
Mértani tanszerek 
Vetíti készülékek 
Vetítő gépek 

a l e g n a g y o b b választéKban é s 
legKitűnöbb Kivitelben KaphatóK 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

í f : 

Erdély és Szabó 

Fizikai, . 
Kémiai m u s 

legjutányosabb be-
szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest. VII., Károly-körút 3, I. 

F ö l d r a j z i t a n s z e r e k e r e d e t i g y á r i á r a k b a n . 
A i á n l á q o k " A nm" va"®8 ®s közokt. miniszter úr. 
h \ \ c x \ i i c a o ^ r v • Budapest székesfőváros tanácsa. 

O r s z á g h S á n d o r 
orgona-és 

ha rmoniumgyáros 
cs. ós kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddel», az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék éa részletes tervezet Icivánatrti 

díjmentesen Mtldetik. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
c s . é s kin. udv . h a n g s z e r g y á r o s , 
a m. kir . zeneakadémia , sz ínházak , hadsereg , művészek stb. szál l í tó ja-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, ,Hangfokozó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, eröscbb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegeilük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= = = = = g y á r . = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-har(í!Ó;iiumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

fa * fa 
V fa 

•3 

/ÍV 
fa ty fa M/ 

Rétay és Benedek J 
Budapes t , IV., Vác i -u t ca 5 9 szám. 

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékteritöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb himzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

—*-flíjeyyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk.*— 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 9 3 . 1 4 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési d í jak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 

N/uiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: IX., Kálvin-tér 7. sz.. 
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r c z i k k : Egy kis ébresztő. — Iskolaügy: Értesítő a miskolczi felsőbb leányiskoláról. Az igazgatóság — Tárcza: 
Szőnyí Virágh Mihály dunamelléki superintendens levelei. Molnár János. — B e l f ö l d : Vélemények a lelkészi nyugdíj-
intézetről. Turi Károly. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János. — E g y h á z . 
— I sko la . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

Egy kis ébresztő.* 

Protestánsok! Mind kálvinisták és lutheránu-
sok egyetemben, kik éltek Magyarországban! Azt 
a csekélyke kis dolgot, a mit itt elmondok és azt 
a néhány sort, a mit utána leírok, én ébresztőnek 
szántam és küldöm hozzátok. Ha néktek úgy 
tetszik, legyen muzsika édes hajnali álmaitok felett! 

Valamelyik egyházmegyei gyűlés után követ-
kező közebéden az egyházmegye gondnoka a fehér 
asztalnál beszédet mondott. A beszéd kijelentés, 
egyben szózatszerű volt a protestánsokhoz. A ki-
jelentés mélyen megalázó volt a protestánsokra, 
saját tetteiknek, szégyenletes tetteiknek lelepiezé-
zésével. A szózat helyes útra, a béke, a türelem, 
a tisztesség útjára akarja terelni a magokról meg-
feledkezetteket. 

A protr ánsok — úgymond a kijelentés — 
az ország < r,es felekezetei közt a legtürelmetle-
nebbek. A ástigyi kormányhoz több panasz jön 
ezektől, i a többi felekezetektől együttvéve. 
Annak r szteriumnak folytonosan a protestán-
sok p a 1 és pedig kicsinyes, oknélküli és 
jogtalan pan zaival kell foglalkoznia, úgy, hogy 
a miniszteriu iban a protestáns alkalmazottaknak 
a legmagasa jtól a legkisebbig a szégyentől ég 
az arczuk r 'pról-napra, hitfeleik minősíthetetlen 

*) Egy tel mtélyes egyház lelkipásztorától vettük az alábbi 
sorokat. Közzétesszük, mert úgy látjuk, hogy az idők egyik nagyon 
fontos jelére figyelmeztet. 

magatartása miatt, a más vallású miniszteri tiszt-
viselők előtt. 

Legutóbb is — úgymond — a közös protestáns 
bizottság olyan beadványt intézett e minisztérium-
hoz, a melynek hangja és tartalm a, a legenyhébb 
kifejezéssel is jellemezve, mit csak találhatunk, 
„. . — „A legenyhébb kifejezést" is azonban 
nem akarom leírni. 

E leleplezésszerü kijelentésből a szózat óhaj-
tása szerint a protestánsok vonják le a következ-
tetést a további maguktartására nézve! — Ez a 
kis történet. 

Most nekem egy kérésem volna a „Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap" szerkesztőjéhez első sor-
ban, azután ő általa minden protestáns (tehát 
kálvinista és lutheránus) egyházi lap szerkesztő-
ségéhez ; és végül ezek után minden prot. vallású 
emberhez, de különösen a lelkészekhez. 

A „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" szerkesztő-
jéhez ez a kérésem: 

Találja meg a módját annak (esetleg e soro-
kat közlő lappéldány beküldésével) hogy a vallás-
ügyi minisztériumot hívja fel, tegye közzé bárhol, 
bármely formában az összes panaszokat, melyek 
ő hozzá (csakis a mostani kormányhoz) a protes-
tánsok részéről, akár egyesektől, akár egyházköz-
ségektől, akár az egyetemes egyházak részéről 
beadattak. Tegye közzé nyiltan, tartózkodás és 
takargatás nélkül, semmit el nem véve egynek sem, 
sem a hangjából, sem a tartalmából. Ne tartsa 
vissza a kimélet. Ne kíméljen minket protestánso-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padiái 

,Fónagyíele Dustless'-szel portalanítandó!; 
a t i l d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Óvaliodjunk utáiizatoktól. Utasítások ingyen. 



kat. Mi nem félünk. Ne féljen a kormány sem! 
Nekünk protestánsoknak e dologban világosan 
kell látnunk. Az igazságot akarjuk a maga rideg 
valóságában. Az a pohárköszöntő sokkal nagyobb 
súlyú egyéntől jött, tehát benne az a lesújtó ki-
jelentés ; és bár fehér asztalnál volt elmondva, 
sokkal exponáltabb annak a férfiúnak egyházi és 
politikai állása, mintsem azt egy kis elmefuttatás-
nak, hangosan gondolkozó valaki egyéni nézetének 
vehetnénk. Tényeket akarunk az odadobott és vég-
telenül lesújtó, megalázó kijelentések után, beiga-
zolt tényeket. Ha azokból kitűnnék, hogy mi 
csakugyan olyan silány népség volnánk, hazai 
protestánsok, levonjuk a következtetést és bizonyo-
san megnémulunk; viseljük megadással cselekede-
tünk ódiumát. De ha a minisztérium adatokkal 
nem bizonyíthat; ha a súlyos kijelentés igazolat-
lanul marad: akkor magyarországi protestánsok 
gondolkozzatok. Nem valami jezsuita fogással álltok-e 
szemben, mely eszközöket szed elő pokoli tárházá-
ból a ti megejtésetekre! 

A többi prot. egyházi lapokhoz és általok 
minden prot. lelkészhez ez a kérésem: 

Minden hitfelekezetközi sérelmet, a mit csak 
szenvednünk kell, úgy magasabb, mint kisebb 
rendűeket, úgy egyházaink közjogi állását érintő-
ket, mint egyes egyházközségek létele, békéje 
ellen intézetteket, hozzák nyilvánosságra, szigorú 
tárgyilagossággal és teljes higgadtsággal. Tényeket 
mondjunk el és ne alanyi nézeteket. Ne panaszol-
kodjunk, hanem igazságot követeljünk. De ezt ám 
tegyük parancsoló komolysággal. 

Lapjaink nyissanak ez ügynek állandó rovatot. 
Én most mindjárt megkezdem az adatok 

közlését. 
1. Melyik egyháztörténeti kutatásokkal fog-

lalkozó tudósunk tud róla, hogy a protestánsok 
valami szorgos gonddal kutatnának utána a vallás-
üldözések idején erőszakosan, tehát karhatalommal, 
így államsegítség mellett elvett, elrabolt prot. javak-
nak, templomoknak, iskoláknak, az ezekhez tar-
tozó földeknek ! ? Mégis a jóformán dilettáns módon 
folytatott kutatások ezer és egyszázra teszik ezen 
erőszakosan elvett templomoknak stb. számát (L. 
Révész Imre „Figyelmező" 1871. évf. 26. oldal), 
a melyek nem nemzeti javakból keletkeztek, hanem 
az egyes egyházak lakói által egyházfentartásra 
adattak és hordattak össze és most háromszáz év 
óta a pápisták kezei közt, azok birtokaival össze-
elegyítve vannak. Hogy ez nem volna a mostani 
nemzet által orvoslandó sérelem! ? . . . Ne feled-
jük, hogy Kossuth Lajos a nemzeti közbecsület 
védőpajzsa alá helyezte az úrbéri kárpótlást! 

2. A r. kath. érsekek, püspökök, káptalanok, 
szerzetesek, apátságok, prépostságok kezén, a pesti 
és debreczeni egyházi lapok állítása szerint, egy 

millió 649,529 hold föld van nemzeti vagyonból; 
ezenkívül a vallás- és tanulmányi alapok sok-
sok milliói. És a magyar nemzeti kormány most 
négyszáz év múlva ad a két (?) prot. egyház-
nak összes szükségleteire három milliót éven-
ként, a mennyit legalább is kap a magyarországi 
három r. kath. érsek es a nagyváradi püspök, 
tehát összesen négy ember az ő mérhetetlen ura-
dalmaikból. És ne feledjük, hogy legalább a kálvi-
nisták alig számbavehető számban levő kivétellel 
színmagyarok; a semmi egyházi terhet nem hor-
dozó r. katholikusoknak fele se magyar; mindössze 
44-29°/ 0 magyar belőlök. Tehát csak a gyermekded 
lelkű embernek lehet kétsége az iránt, ahogy itt 
tervszerű, öntudatos munka foly a tiszta magyar-
ságnak összeroskasztására. 

3. A görög kath. főpapság kezében nemzeti 
közvagyonból 299,441 k. hold föld van; és 
a gör. kath. egyház híveinek mindössze 9'04%-a 
magyar. 

4. Még a kivétel nélkül a magyar nemzeti 
állam széttördelésére törő gör. keleti egyház fő-
papjai is nemzeti közjavakból élveznek nagy föld-
birtokokat, magas évi jövedelmeket. Ezeknek ki-
mutatása egyházi lapjaink szerkesztőségeire várna. 
Én nem tudtam nyomára jönni. 

5. Az a magyargyűlölő oláh püspök minden 
közjogi ténykedésnél, az uralkodó elé járulásnál 
stb., rangban, sorban megelőzi a prot. püspököket. 

6. A magyar nemzet törvényhozó háza a r. 
kath. egyház úrnapi körmenetén hivatalosan meg-
jelent. 

7. Prot. vallású méltóságaink, katonáink a r. 
kath. egyház ünnepségein megjelenni kötelesek. 

8. Úgy vagyok értesülve (ezt ott Pesten 
biztos forrásból megtudni van mód), hogy míg a 
kongruát a prot. lelkészek közvetlen személyenként 
vehetik fel az adóhivataloktól, addig az oláh papok 
illetőségeiket a püspökjeik kezeihez adják ki és ezek 
különféle czímeken jelentékeny összegeket fognak 
le a lelkészek kongruájából, tőkét gyűjtenek ma-
gyar nemzeti vagyonból a magyarság ellen. 

9. Alig pár napra a nevezetes gondnoki ki-
jelentés után egy marosvásárhelyi tanárember 
beszélte, hogy ott a legközelebbi időkig csaknem 
kizárólagosan ref. nagy erdélyi városban ma a 
katholikusság olyan erős és erejének érzetében 
oly türelmetlen, hogy ref. embernek úrnapi kör-
meneten az utczára kimenni lehetetlen inzultálás, 
vagy ref. öntudatának megalázása nélkül, mert ha 
kalapját le nem veszi, kiütik a fejéből. Nyilatkoz-
zanak erről a marosvásárhelyi reform, lelkészek. 
Mások — ismét kérem — másokról. Saját hit-
sorsosunk részéről felettébb nagy sérelem esett 
rajtunk. 



ISKOLAÜGY. 
Értesítő a miskolezi felsőbb ref. leány-

iskoláról. 
I. Az internátus házirendje. 

A növendékek télen 6V2 órakor, nyáron reggel 6 
órakor kelnek. 3/4 óra van engedve a mosakodásra, 
fósülködésre és öltözködésre. Azután leczkéjöket tanul-
ják a reggeliig, melyet ima előz meg. Reggeli után kiki 
saját osztályába megy a rendes tanórákra. 

Ha az idő kedvező, ebéd előtt, a bevégzett tanórák 
után, a növendékek az udvarra mennek. Ősszel, télen 
és kora tavasszal d. u. 3—4 óráig közös séta van, a 
tanítónő felügyelete alatt. A közös sétán csendesen vise-
lik magukat. A sorból nem léphetnek ki ós csupán a 
mellettök haladókkal társaloghatnak, de csak egészen 
halk hangon. Ismerősökkel, rokonokkal sétaközben meg-
állni nem szabad. 

Ebéd után 2 óráig szabad foglalkozással töltik az 
időt. 2—4 óráig részint tanórák vannak, részint pedig 
kézimunkával, rajzolással, festéssel, tanulással foglalkoz-
nak a növendékek. 4—5-ig uzsonna és szórakozás, 
5—7-ig leczketanulás, zeneórák, zongora- és czimbalom-
gyakorlás. A gyakorlóórák szigorúan és pontosan rneg-
tartandók. A zongorát vagy czimbalmot addig elhagyni 
nem szabad a növendékeknek, míg a következő fel nem 
váltja őt. A gyakorló órákat engedelem nélkül kicserélni 
nem szabad. A melegebb hónapokban, mikor a növen-
dékek 3—4 óra között nem sétálnak, V26 órától a vacso-
ráig az udvaron sétálnak, illetve tanulnak és játszanak. 

Este 7 órakor van a vacsora; ezután leczketanu-
lás vagy kézimunkával való foglalkozás 9-ig. 9 órakor 
ima után lefekvés. Minden nap este lefekvés előtt is 
fésülködnek a növendékek; hetenként egyszer lábfürdőt 
vesznek és időnként fürödnek. 

Az étkezésnél minden héten 6—6 leányka szolgál 
fel, a kik a terítésnél és a szobák rendbentartásánál is 
felügyelnek. Az ételekben való válogatás nincs meg-
engedve. Az idegen nyelvek gyakorlása czéljából, a tár-
sai kodásra szánt idő alatt, minden növendék a meghatá-
rozott idegen nyelven érintkezik társaival. Tilos az intézet 
bármely helyiségében a túlhangos beszéd. 

Minden második vasárnapot hozzátartozóiknál vagy 
azok körében tölthetik a növendékek, kikkel az ily módon 
való érintkezés a szülők és a tanítónők részéről meg 
van engedve. A kimenetel ideje délelőtt 11 óra, a vissza-
jövetel ideje este 7 óra. Kivételes esetekben és előzetes 
bejelentés után 9 óráig is kiterjeszthető a kimaradás. A 
növendékek kísérője gyanánt kiskorúakat nem fogad el 
az intézet. Éjjelre kimaradni senkinek sem szabad, még 
szülői felügyelet alatt sem. Azon növendék, a ki a ki-
menő napon nem tér vissza a pontosan kitűzött időre az 
intézetbe, elveszti a következő kimenetel jogát. 

Nyilvános tánczmulatságokon a bentlakó növendé-
keknek nem szabad résztvenniök. 

Fehérneműiket és ruháikat a növendékek tanító-
nőik állandó ellenőrzése mellett maguk kezelik. A mosás-
ból bekerült fehérneműt a hetesek a tanítónők jelenlé-
tében és ellenőrzésével osztják szót a számok szerint. 
Minden növendék felelős saját szekrénye, fiókja rendjéért. 
Ellenőrzés czéljából a tanítónők a szekrényeket, könyv-
fiókokat időnként megvizsgálják. 

Ruhaneműeket, tanszereket, pénzt, könyvet stb. 
kölcsön kérni vagy adni nem szabad. 

Zsebpénzül a növendék havonként legfeljebb 1—2 
koronát kaphat szüleitől. A bevételekről és kiadásokról 
pontos jegyzéket vezet s azt minden hónap utolsó nap-
ján aláíratja az illető tanítónővel. 

Ennivalót a szülők ne küldjenek a növendékeknek, 
mert az intézet őket mindennel rendesen ellátja. Alkal-
milag (születés- vagy névnapra vagy ünnepekre) lehet 
egy kis süteményt vagy gyümölcsöt küldeni, de húsfélé-
ket semmiesetre. 

Ékszereket, zsebórát, gyűrűt, karpereczet, arany-
lánczot stb. az intézetbe hozni vagy itt viselni tilos. 

Vasár- és ünnepnapon a növendékek templomba 
mennek. A téli hónapokon az intézet nagytermében van 
vasárnaponként rendes istentisztelet. Délután sétálnak 
és játszanak. A vasárnap délelőtt egy részét levélírással 
töltik. Szüleiknek minden második héten írhatnak a 
növendékek. 

Az intézetnek az egyházkerület által megbízott 
orvosa van, ki a bentlakó növendékeket gyógykezeli és 
az internátus egészségügyeire felügyel. Más orvos gyógy-
kezelését csak az intézeti orvos tudtával kérhetik a szülők. 
Vidéki, vagy bármily más idegen orvos kezelését, illetve 
rendeleteit csak az intézeti orvos jóváhagyása után veszi 
tekintetbe az intézet. 

A betegszobába a betegeken és az ápoló személyze-
ten kivül másnak bemenni tilos. A betegnek nem szabad 
a betegszobából üzeneteket vagy leveleket elfogadni vagy 
kiküldeni; szintúgy tilos az üzenet vagy levél stb. 
beküldése. 

A karácsonyi és húsvéti szüneteket a szülők kíván-
ságára s az internátus vezetőjének beleegyezésével otthon 
tölthetik a növendékek. Más ünnepek alkalmával vagy 
egymás után eső két szünnapon azonban nem szabad a 
vidéken lakó növendékeknek hazautazniok. Minden növen-
dék köteles a szünidő utolsó napján az intézetbe vissza-
térni. A ki elfogadható ok nélkül elkésik, elveszti a 
jövő szünidőre a hazamenetel jogát. Egyedül utazni a 
bentlakó növendékeknek nem szabad, csakis a szülők, 
vagy más felnőtt egyén kíséretében. Az internátus 
helyiségeibe idegeneknek tilos a bemenet. Ez alól 
indokolt esetekben csak az igazgató, vagy az ügyeletes 
nevelőnő külön engedélye alapján lehet kivételt tenni. 
Azért a földszinten, a látogatók számára, fogadószoba 
van berendezve. 

Az internátusba belépő növendékek, szintúgy azok 
szülei, gyámja, illetve szülő-helyettesei kötelesek magukat 
e házszabályoknak alávetni. 



II. Az intézetbe való fötvételről. 
1. A beírás ideje. Protestáns vallásúak beiratkoz-

hatnak június hó 22-én d. e. 9—12-ig' és d. u. 3—5-ig, 
továbbá szeptember 4 - 5 - é n ugyanazon órákban. Más 
vallásúak (az V—VI. oszt. kivételével) 'ez alatt csak 
előjegyeztetnek ; véglegesen szeptember 6-ik napján irat-
kozhatnak be. 

A beiratáshoz szükséges: anyakönyvi kivonat, újra-
oltási bizonyítvány, előző tanulmányairól szóló okmány-
jellegű igazolvány és a beiratáskor esedékes összegek 
befizetése (1. 2. pont). Ha ezek közülrvalamelyik elmarad, 
a jelentkezés figyelembe nem vehető. 

A beírást megelőző mindennemű vizsgálatot június 
21-én és szeptember73-án fogjuk megtartani, mégpedig 
d. e. 8 órától az írásbelit s délután 2 órától a szóbelit. 
A vizsgálatokat illetőleg megjegyezzük, hogy az egyház-
kerület által szentesített új szabályok értelmében a 
II—VI. osztályokba csak az előző osztály elvégzését 
igazoló bizonyítványok vagy teljes magánvizsgálat le-
tevése alapján lehet beiratkozni. (L. a szabályzat 
2. §-ának b) pontját.) 

Egy osztályba 40 s püspöki engedelemmel még 
10 növendék vehető fel. Figyelmeztetjük azért a szülő-
ket, hogy leányaikat még az év végén igyekezzenek 
beíratni, illetve előjegyeztetni. 

Az V. és VI. osztályba előjegyzés nélkül már ez 
iskolai év végén a végleges beírást teljesítjük vallás-
különbség nélkül. A kik a felsőbb leányiskola VI. osz-
tályát sikeresen végzik, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter 15460/906. sz. rendelete értelmében átléphetnek 
a tanítónőképző III. osztályába felvételi vizsgálat alapján. 

A szóban forgó miniszteri rendeletnek intézetünk 
növendékeit érdeklő részlete így hangzik: 

„A folyó iskolaév végével lejárván a határidő, 
a meddig a tanképesítő vizsgálatokra készülő magán-
tanuló a középfokú iskolák VI. osztályának és az óvónő-
képző-intézetnek elvégzése után tantervkülönbözeti vizs-
gálat letétele alapján bocsáttatnak a tanító-(nő)-képző-
intézet III. osztályáról teendő magánvizsgálatra, ezennel 
a következőkben állapítom meg a tantervkülönbözeti 
vizsgálat tárgyát és anyagát azon növendékeket illetően, 
kik a fentebb jelzett előtanulmányok elvégzése után mint 
rendes tanulók folytatják tanulmányaikat a képzőintéze-
tek IIJ. osztályában. 

I. Bármilyen iskolából átlépő növendékre nézve, 
minden különbség nélkül, kötelező az írásbeli dolgozat, 
melynek tétele a neveléstani tantárgyak köréből veendő, 
továbbá a leányoknál a kézimunka, fiúknál a kézügyes-
ségi tananyag, végül a szépírás. 

III. Tanítónőképző-intézetekben. I. A kik a felsőbb 
leányiskola hat évfolyamát végezték: a) Szóbeli vizs-
gálat : a testi és lelki élet ismertetése; rendszeres 
magyar nyelvtan; mennyiségtan (a számtan és a geometria 
Il-ik évfolyamának anyaga); földrajz, b) Gyakorlati 
vizsgálat: ének és zene, továbbá rajz, női kézimunka 

és testgyakorlás (oly tanulóknál, a kik e tárgyak alól 
az V. és VI. osztályban fel voltak mentve). 

A vizsgálat tananyagának terjedelme a kétféle 
tanterv gondos egybevetése alapján állapítandó meg. 

Budapest, 1906 márczius hó 19-én." 
2. Fizetendő díjak. A beírás díja egyszersminden-

korra 4 korona. E díjat tehát csak az újonnan jövő 
tanulók fizetik. Fizet azonban minden növendék a 
beíráskor ifjúsági könyvtárra 1 koronát, bizonyítványdíj 
fejében 2 korona 30 fillért s emellett az I—II. osztály-
beliek 30 fillért az országos tanítói-, a III—VI. osztály-
beliek 6 koronát az országos tanári nyugdíjalapra. 
E dijak alól felmentésnek helye nincs. A beírás díja 
és a nyugdíjalapi járulék az előjegyzésnél fizethető. 

Tandíj : protestánsokért 48, katholikusokért 60, 
izraelitákért 80 korona évenként; ez félévenkénti részle-
tekben előre fizetendő. Tandíj fizetése alól való felmen-
tést csak oly összeg erejéig javasolhat a tanári testület, 
a melyet ily czínien az intézet felügyelőbizottsága enge-
délyez. S a mennyiben ez évről-évre állapíttatik meg, 
a tandíjmentesség kedvezménye is egy iskolai évre szól. 
Az ezt kérő bélyegmentes, iskolai és szegénységi bizo-
nyítványnyal ellátott folyamodványok, az intézet felügyelő-
bizottságához czímezve, a beiratáskor nyújtandók be az 
intézet igazgatóságához, de legkésőbb szept. 10-ig. Lel-
készek, tanítók, tanárok és tisztviselők, ha igazolják, 
hogy egyszerre több gyermeket taníttatnak polgári-, 
közép- vagy felsőbb iskolában, a szegénységi bizonyít-
ványt mellőzhetik. 

Magántanulók a beírás, bizonyítvány, nyugdíj és 
tandíjon kívül még 60 korona vizsgadíjat fizetnek. 

3. A felvétel feltételei. Az intézet I. osztályába oly 
leányok vétetnek fel, a kik 10-ik életévüket betöltötték 
s az elemi iskola IV. osztályát sikerrel végezték. A kik 
ezt igazolni nem tudják, felvételi vizsgálatot kell tenniök. 
Az ezt igazoló bizonyítványon kívül a beiratkozó növen-
dék anyakönyvi kivonatot és újraoltási bizonyítványt is 
köteles előmutatni. A felsőbb leányiskola többi osztá-
lyába csak olyan növendékek vétetnek fe l : a) a kik 
valamelyik nyilvános felsőbb leányiskola megelőző osz-
tályát sikerrel végezték s arról, mint nyilvános vagy 
magántanulók bizonyítványt mutatnak fel, vagy szerez-
nek meg; b) ha nem felsőbb leányiskolából, hanem más 
(pl. polgári) iskolából jönnek, különbözeti vizsgálaton 
kötelesek igazolni, hogy az előző osztály tananyagát 
kellő mértékben elsajátították. A felvételi és különbözeti 
vizsgálat díja 20 korona. 

Ez alól csakis a polgári leányiskolák IV. osztályát 
végzett növendékek alkotnak kivételt, a kik akadály 
nélkül vétetnek fel az V. osztályba s ha legfeljebb egy 
tantárgyból van elégséges osztályzatuk, a franczia nyelv 
tanulása alól kérelmökre a tanári kar által felmenthetők. 
A kiknek gyengébb bizonyítványuk van, a franczia 
nyelvből felvételi vizsgálatot kötelesek tenni. 

* * 
* 



Azon növendékek, a kik egy tantárgyból kaptak 
elégtelen osztályzatot, az iskola igazgatóságánál javításra 
jelentkezhetnek; a kik két tantárgyból, a főtiszt, és 
méltóságos püspök úrhoz folyamodhatnak javító vizsgálat 
engedélyezéseért. Mindkét esetben a folyamodványok 
az igazgatósághoz nyújtandók be, legkésőbb július hó 
30-ig. A kik több tantárgyból buktak meg, ismétlik az 
osztályt. A javító vizsgálatért külön díjat nem kell fizetni. 

* * 
* 

A tanév ünnepélyes megnyitása szeptember 8-án 
lesz délelőtt 11 órakor. 7-én, d. u. 3 órakor, az intézet 
nagytermében, szülei konferenczia fog tartatni az igaz-
gató előadása alapján a következő kérdésről: „Leányaink 
felsőbb képzése és a gyakorlati élet". Kérjük a szülők 
és az érdeklődők szíves megjelenését és közreműködését. 

III. Az internátusba való felvételről. 

1. A folyamodás ideje. Az internátusba való fel-
vételért bezárólag f. évi július 30-ig lehet folyamodni. 
A folyamodványok az intézet felügyelőbizottságához 
czímezve, az igazgatósághoz küldendők. A kik a jelen 
iskolai évben tagjai voltak az internátusnak, azoknál 
elegendő — folyamodás mellőzésével, —• ha szülőik 
nyilatkozatban közlik a fentjelzett időig, hogy leányuk 
számára a helyet fentartani kívánják s az ezzel kapcso-
latos fizetési kötelezettségeknek magukat továbbra is 
alávetik. 

A folyamodványhoz melléklendők: 1. keresztlevél, 
2. himlőoltási, 3. egészségi, 4. iskolai bizonyítvány. 

Az internátusba csakis a felsőbb leányiskolába járó. 
rendes tanulók vehetők fel. 

2. Díjak és fizetési feltételek. A tiszáninneni refor-
mátus egyházkerület lelkészei, tanárai, tanítói 400, — 
világi és más vallású folyamodók, valamint más egyház-
kerület lelkészeinek, tanárainak, tanítóinak gyermekei 
500 koronát fizetnek. 

E díjat félévenként, szeptember és február 1-én, 
vagy évnegyedenként szeptember 1-én, november 15-én, 
február 1-én és április 15-én fizetik a szülők. A fizetés, 
illetve az ellátási díj, iskolai évre szól, t. i. szep tember -
június hónapokra. 

Az itt megjelölt fizetési idő szigorúan megtartandó. 
Az a növendék, ki évközben bármi ok miatt eltá-

vozik, tartozik a következő évnegyedi. díjat megfizetni. 
Az a növendék, a ki az iskolai elöljáróság intéz-

kedése folytán hagyja el az intézetet, az évnegyedre 
befizetett ellátási díjból vissza nem követelhet. 

Járványos betegség idején, ha az iskola szünetel, 
tartoznak a növendékek a teljes évi díjat megfizetni. 

Az intézetben lakó növendékek díj nélkül orvosi 
kezelésben részesülnek, de a gyógyszertári számla ter-
mészetesen terhükre iratik, valamint a zongora-, czimba-
lomtanulás és a zongora-, czimbalomhasználat is. 

Zongoratamtá§ díja heti 3 órával, óránként 1 kor. 

20 fillér, czimbalomtanítás díja óránként 1 kor. Zon-
gora- vagy czimbalomhasználati díj egész évre 10 korona. 

Ezeken kívül a könyvek, tanszerek, hangjegyek, 
kézimunkák, táncztanítás stb. díjai is külön fizetendők. 

Az internátusi növendék nincs felmentve sem a 
beírási díj, sem a tandíj alól, azokat is természetesen 
fizetni köteles. 

A bentlakó növendékeknek egyenként egy vas-
nyoszolyát, egy ruha- és egy éjjeliszekrényt, egy mosdó-
tálat, egy széket, evőeszközöket és ágyterítőt ad az 
intézet. Külön ebédlőben együtt reggeliznek, ebédelnek 
és vacsoráznak a tanítónőkkel együtt. 

A reggeli őszszel ós télben egy csésze kávé egy 
kiflivel, nyárban egy pohár tej kenyérrel vagy kiflivel, 
zsemlyével. Délelőtt egy szelet kenyeret kapnak, uzsonnára 
kávét, vagy tejet kenyérrel. Az ebéd 3 tál, vasárnapon 
és ünnepnapon 4 tál étel; az esteli 2 tál étel; 

3. Az internátusba hozandó tárgyak. Az internátusba 
belépő növendékek következő ágy- és ruhaneművel és 
egyéb szükségletekkel látandók el: hálóing 6, nappali 
ing 8, nadrág (nyári) 6, nadrág (téli) 6, hálókabát 3, 
alsó fehérszoknya 6, téli alsószoknya 3, harisnya 12 pár, 
zsebkendő 24, kötény fekete 2, nyári különféle 4, sötét-
kék mosó ruha nyárra 1, fehér piquet ruha 1, sötétkék 
egyszerű ruha télire 1, sötétkék dísznélküli kalap (téli) 1, 
világos egyszerű szalmakalap (nyári) 1, fekete téli kabát 1, 
sötétkék tavaszi kabát 1, paplan 1, paplanlepedő 2, 
törülköző 6, párna 2, párnahaj 4, alsólepedő 3, abrosz 1, 
asztalkendő 4, tükör, fésű, szappan, szappantálcza, pohár, 
törlő 6, egy pár reggeli czipő, szalmazsák és matracz.* 
A vaságyak hossza 172 cm., szélességük 76 cm. 

Varróeszköz megfelelő dobozban, fehér és fekete 
czérna, kapcsok, vászongombok, gombostű, vászonszalag, 
fehér és fekete zsinór és nagyobb avult vászondarabok, 
betegség esetén bekötésre, vagy borogatásra. 

A felső ruházatra, valamint a fehérneműre nézve 
kérjük a t. szülőket, hogy azt egyszerű, de erős, nem 
avult anyagból készíttessék és minden ruhához megfelelő 
foltnak való darabokat is adjanak. Selyem, bársony és 
plüs ruhát egyáltalán nem szabad hordani. 

Minden növendék külön számot kap, a melyet 
ruhájára is ráhímezni köteles. E számjelzés nélkül ruhákat 
át nem veszünk. 

* * 
* 

Az internátusba bevett növendékek helyeiket szept. 
7-én okvetlenül tartoznak elfoglalni. 

* * 
* 

A nagy szünidő alatt minden szükséges tudnivaló 
felől szóbelileg lehet értekezni a püspöki hivatalban 
d. e. 10—12-ig. 

Az igazgatóság. 

* Kész, levarrott matracz és szalmazsák helybeli beszer-
zésénél útbaigazítással szívesei; szolgál a? internátus vezetősége 



TÁRCZA. 

Szőnyi Virágh Mihály dunamelléki super-
intendens levelei, 

XIV. 

Sz. Virágh Mihály — Darvas Józsefhez. 

Tekéntetes Consiliárius és Fő Curator, 
Bizodalmas Fautor Uram! 

Mind eddig meg nem avúlt; sőt újj emlékezetem-
ben vagyon, miképpen a' Tktes Urak kegyes indulattyok 
szerint a' múlt esztendőben Ígéretet tettek vala arról 
hogy szenvedő Ecclésiáink sorsát, a' Felséges Királyné 
Asszonyunknak Instántiában Noinine communi repraesen-
tálni fogják; mely ha mostanában meg lenne, s' nékünk 
örvendetes választ nyerne, igen jól esnék. Szorgalmatos-
kodik ebben a' Debreczeni Yble Consistorium is és mi 
tőlünk ez materiát illető consensust kiván. Melly miben 
légyen, és minemű circumstántiával tétetik, ezen zárt 
levélbül* (mell.yet kötelességem szerint a' Tkts Úrral 
közleni kívántam) bőven meg lehet érteni. Kérem azért 
tellyes szeretettel a' Tkts Curátor Urat, maga bölcs 
opinióját 's egész szándékát ez ide zárt levéllel edgyütt, 
a' jelenvaló alkalmatossággal hozzám küldeni, 's nékem 
a' levélre való feleletre módot adni méltóztassék. Többire : 
midőn a' Tkts Urat, Istenem kegyes gondviselésében 
szívessen ajánlanám: vagyok Kún Sz. Miklóson. 11. 
Maji 1766. 

Praetitulált Fő Curátor Uraink 

igaz jóakarója 
Virágh Mihály 

D. M. Superintendens 
m. k. 

* A levél nincs meg. 

XV. 

Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Úr, 
Bizodalmas Fautor Uram! 

Ez levelemet, acclusájával edgyütt, kötelességem 
szerint, Tkts Darvas Jósef Urnák Fő Curátor Uramnak 
inviálnom kell vala; de mivel mostani bizonyos residen-
tiáját az Urnák hol légyen, nem tudom, levelével is az 
Ur majd szinte esztendeje lészen, engemet arról nem 
tudósított, azért Péczelre az Urnák inviálni merészlettem 
mellyet, ha importumus vagyok, az Urat alázatossan 
követem. 

Mint légyen T. N. Fejér vármegyében situáltátott 
II. C. L. Gyúrói Ecclesiánknak dolga, az accludált origi-
nálisból meg érteni ne légyen az Urnák terhére. 

Azok nyomorúltak az Nagy félelemnek miatta 
magokat vigasztalni, s magok segittségekre módot találni 
találni nem tudnak, ha az Ur véle született böltsesége 

szerint valamit, rajtok könnyitteni, vagy maga, vagy N. 
Ágens. Nagy Sámuel Uram által tudna, igen kedves 
dolog Isten előtt lenne, a' szomorú sziveknek is Gileád-
béli balzsamon olaj gyanánt esnék, az Urnák is Isten 
's emberek előtt nagy ékessége többülne. Reliquum: 
Midőn az T. Urat, drága Kegyességű élete Párjával, 's 
Uri Házának edgy illatos olajfa ágával, az Istennek 
szerelmében tökéletes szível ajánlanám, 's magamat az 
Urnák szolgálattyára kész indulatunk szerint kötelezném, 
maradok Kun Szent-Miklóson 28 máji 1767. 

Tekéntetes Urnák 
Nagy Jó Uramnak 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. Superintendens 
m. k. 

XVI. 
Sz. Virágh Mihály — Ráday Gedeonhoz. 

Tekéntetes Nagy érdemű Úr! 
Bizodalmas Fautor Uram ! 

Jóllehet minden nap az Tktes Urat, és virágzó 
Úri Famíliáját szivemben szeretettel viselem; mindazonáltal 
igen sajnálom, 's bánom, hogy vagy személyem, vagy levelem 
szerint az Nagy Urat nem láthatom. Voltam 2 = Julij 
Bugyin, és az Tkts Nagy Aszszont, az Nagy Urnák házassági 
Kegyes élete Párját hogy ott jelen légyen észre nem 
vettem, Tisztességet 's köszöntést nem tehettem, ma is 
bánom. Nem is kívánnék addig meg halni, inig nem 
még edgyszer, a' Nagy Urat cum charissimis Péczelen 
láthatnám. 

Mig az, a' Nagy Isten engedelméből lenne, ezen 
levelemmel két okokért kívántam a' Tkts Urat meg 
keresni. Elsőben: Nzts Nagy Sámuel Bécsi Ágens Uram 
micsoda circumstántiákban légyen? eléggé nem tudom, 
beteg é ? vagy más impedimentunna légyen ? Mivel eddig 
az esztendőknek végein Ángáriájának Bécsbe való fel 
küldéséről 's annak módgyáról, levele által két ízben is 
tudósított, most pedig csak edgy levelet is, ezen materiá-
ban hozzám még eddig nem küldötte. Indúltam azért 
hogy az 1773ÉI esztendőre néző obtingenst N. Ágens 
Uram számára edgyben kössem, és az Tkts Nagy Urnák 
Pátronusi kezeihez a.' Bécsbe való felküldésre küldgyem. 
Kérem azért az Nagy Urat, méltóztassék ezen „160" = 
százhatvan edgyben kötött Rhen. forintokat kegyes 
kezeihez venni, Bécsben N. Ágens Nagy Sámuel Urnák 
fel küldeni és nekem ezekről edgy Recepisse czédulát 
adni. Lészen az nékem nagy örömömre. Már az 1771. 
1772. 1773Ü esztendőkre tartoznék N. Ágens Nagy 
Sámuel Uram az el vett Ángáriákról quietálni sua forma 
legali, sokszor Ígérte; de még ekkoráig nem tellyesít-
liette. Ha ezek is most meg lennének, kettőnk között 
való dolgoknak igen jó complanatiójok lenne. 

Másodszor ez az okom az irásra: Én 21^ septembris 
Lábam fájdalma miatt Bugyin az Concursusban nem 



lehettem, ezen az okon, az ott lett actakat s' conclusákat 
nem is tudtam elébb. Hanem most 14. Decembns Bugyira 
menvén tanultam meg. Úgy látom, ez' után a' mi Expen-
sáink bővülni fognak, mind az Fő Consistoriunmak 
Secretáriussára, talám meg Ágens Uramra nézve is, 
hogy azért ne deficiállyunk, hanem minden felé eleget 
tehessünk, ily értelemben estenek némely Pátronus 
Uraink, hogy az V. Presbyteriumnak cassácskájában 
található kevés summa pénzecskét sub alto silentio vala-
melly kegyes s' tehettséges részünkről való Urnák az 
fructificatióra adnánk ki. Lenne talám annyi, hogy 6. per 
centum importálhatna praeter-propter 200.Rhen. forintokat. 
Méltóságos G. és Fó Curátor N. N. 0 Nagysága többekkel 
edgyütt ebben buzgó indúlattal vagyon, és azt mondgya: 
„Énnékem senki pénzére nincsen szükségem, mindazon-
által ha más nem találtatik annak felvételére, magamhoz 
vészem és esztendőnként legális hasznát meg fizetem, 
a' Capitálist is midőn szükséges lészen a' V. Presby-
teriumnak vissza fizetem." Kérem alázatossan a Tkts 
Nagy Urat, ezen dologban maga bölcs értelmét ezen 
jelen való alkalmatossággal nékem tudtomra adni méltóz-
tassék. Többire: Midőn a Tkts Nagy Urat, Virágzó Úri 
Famíliájával, az Istennek Kegyelmes gondviselésére töké-
letes szivei ajánlanám, magamat ismét tapasztalt kegyes 
fávoriban insinuálnám. Maradok Kún Szent-Mikioson 18. 
Decembris 1773. 

Tekéntetes Nagy Érdemű 
Fautor Uramk 

Közli: 

igaz jó akarója 
Virágh Mihály 

D. M. Superintendens 
m. k. 

Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 

BELFÖLD 

Vélemények a lelkészi nyugdíjintézetről. 
[. Egy kis számolás a lelki nyugdíjintézetről. A VII. 

t.-cz. 5. §-ának parancsolata szerint a lelkészi nyugdíj-
intézet a törvény szentesítése és kihirdetése, után azon-
nal szervezendő lévén, nem szabad többé az életbe-
léptetését üres kifogásokkal, alaptalan félremagyarázá-
sokkal késleltetni. 

Egyik, leginkább figyelemre méltó kifogás az intézet 
ellen az, hogy a mostani lelkészekre aránytalan és igaz-
ságtalan terhet ró. 

Bátor vagyok egy példát felhozni, melyből világosan 
kitűnik, hogy nekünk, régibb idő óta szolgáló lelkészek-
nek, valóságos nyereségünk van az utánunk jövendő 
kartársakkal szemben. 

De beszéljenek a számok ! Például felveszem egyik 
szomszéd kollégámat, ki 30 év óta szolgál 2703 korona 

évi fizetései. Lássuk, mit fizetett eddig és mit fog még 
ezentúl fizetni a nyugdíjintézetre. 

1. Az özvegy-árva gyámintézetre 
fizetett 10% 270-80 kor. 

2. Ide évi járulékot 2 7 3 % , 
1896—1907-re 81072 „ 

3. 1908-ban fizetnie kell be-
léptit 23% 621-69 „ 

4. Ennek 30 évi egyszerű 4%-os 
kamatját 746'02 „ 

5. Még tíz évig fizetése 3V2%-át 946'— „ 
Összeg 3394-73 kor. 

És most lássuk, mit kellett volna fizetnie, ha már 
ezelőtt 30 évvel lett volna nyugdíjintézetünk ugyan-
ilyen szakaszokkal : 

1. Belépti díj, 38% . . . . 891-99 kor. 
2. Évi járulék, 3 7 2 %, 40 évig 3784'— „ 

Összeg 4675-99 kor. 
Tehát abból, hogy most állíttatik fel az intézet, a 

kartársnak 1281*26 kor. tiszta haszna van. Az az ifjú 
kolléga, a ki most megy ugyanilyen fizetésű lelkészi 
állásra, 1281*26 koronával többet fog fizetni, mint ön 
fizetett, kedves szomszéd úr, ugyanakkora összegű 
nyugdíjigényért. 

Arról nem is szóltam, hogy a traktusi gyámoldánk 
fizette ki az 1. alatti 270'30 koronát. Pedig számításba 
vehetem, mert igaz. Igy aztán a például felhozott kar-
társ tiszta haszna 1551'56 korona. 

A számok ezt beszélik. Állítsuk hát fel mielőbb ezt 
az intézetet! Nem károsodik itt senki, legkevésbbé a mai 
papság, a mely inkább még nyer a következő papi 
generáczióval szemben. Ellenben rendkívül sokat fog 
nyerni édes anyaszentegyházunk. Munkabíró erőket alkal-
mazhat lelkészekül s az elaggott, munkaképtelen szol-
gákat illendő nyugdíjjal elbocsáthatja. Kiszámíthatatlan 
a haszon, a mi ebből egyházunkra háramlik. 

Turi Károly, kapolyi lelkész. 

II. A nyugdíjtörvény méregfogai czímen a Dunántuli 
Protestáns Lap f. évi aug. 11-dik számában Balla Endre 
csetényi ref. lelkész a következőket mondja : A nyugdíj-
törvényt revideálni kell: 1. a lelkészek fizetésképessé-
gére való tekintetből, 2. a lelkészi özvegyek és árvák 
érdekében. A nyugdíjtörvénnyel szemben tanúsított kívá-
nalmai a következők: 

1. A 16. §. megtoldandó ezzel: Az 1914. évi jan. 
l-ig, vagyis a nyugdíjintézet működéséig elhalt tag által 
befizetett belépési járulék és tagdíj a jogutódoknak 
kamat nélkül visszatéríttetik. 

Indok. 1914-ig nyugdíjintézet nincs, kötelezettsége 
sincsen addig senkivel szemben. 1914-ig csak tőkegyűjtés 
van a leendő tagok által a leendő nyugdíjintézet számára 



Az eddig elhalt lelkész tehát minden ellenkötelezettség 
nélkül fizetett s így a visszatérítés jogos. De méltányos-
ság is szól e mellett és pedig az özvegyre és árvákra 
tekintve. Gondoljuk meg, hogy a lelkészek 50% - a kamatra 
veszi fel azt az összeget, a mit a nyugdíjintézetbe be-
fizet s ez a teher az özvegyre marad. Miből fizesse ki 
tartozását 1 Gyámoldai osztalékából? Legyünk, Uraim, 
keresztyének is! 

2. A 20. §. így módosítandó: Azok részére, a kik 
1908. évi január 1-től válnak özvegyekké, az évjáradék 
összege, a mennyiben az intézet jövedelme fedezi, évi 
1000 koronában állapíttatik meg s ha ezen felül fedezet 
van, a régi özvegyeké is. 

Indok. Megszégyenítő az ránk, ref. lelkészekre, 
hogy a lelkészözvegyek deáktartásból, mások kiszolgá-
lásából tengetik életöket. A mai megélhetési viszonyok 
szükségessé teszik az évjáradék felemelését. 

3. A 24. §. így módosítandó: Az árvák segély-
összege — tekintet nélkül az árvák számára — csak 
atyátlan árváknál minden egyes árvára külön 300 koroná-
ban állapíttatik meg; míg a teljes árvák külön évi 400 
koronát kapnak segély czímén. 

Indok. Egy gyermek nevelésénél 100 korona csak 
a ruházatra elég. Hol van akkor a taníttatás költsége ? 
A 24. §. második bekezdése teljesen törlendő, mert a 
7—8 gyermekes anya még jobban ráutalva van a 
segélyre, mint a kevesebb gyermekkel bíró. S tehet ő 
arról, hogy 7—8 gyermeke született? Vagy talán azt 
akarjuk elérni, hogy tegyen róla, hogy ne szülessék? 
Hát az árvák közül a hetedik nem olyan lelkészárva? 
Tehet ő arról, hogy nem elsőnek vagy hatodiknak szüle-
tett ? Bizony-bizony nemcsak hogy nem keresztyénies ez 
a szakasz, de még csak nem is emberies. Szinte csodál-
kozik az ember a zsinati atyákon! A III. t.-cz. 10. §-ban 
négy gyermekkel bíró családfő egyházi adójából 15%* 
a hat gyermekkel bíróéból pláne 25%-°t elengednek — 
igen helyesen, — mert belátják, hogy több gyermek-
nevelés több teherrel jár ; a lelkésznek hetedik, nyolczadik 
gyermekét meg homlokegyenest ellenkezőleg kidobják 
az útszélre, holott segíthetnének rajta. 

4.] A 25. §. így módosítandó: A fiúárvák nevel-
tetési segélyt kapnak 20 éves korukig, vagy ha felsőbb 
iskolát végeznek, annak bevégzéséig; a nőárvák pedig 
24 éves korig, vagy ha előbb házasságot kötöttek. 

5. A 26. §. 1. pontja akként módosítandó, hogy az 
alapbetét és a szolgálati évek után rá eső kamat lefize-
tése csak a lelkészi fizetésnek 2400 koronára történt 
felemelése és a korpótléknak a szolgálati évekre vissza-
menőleg folyósítása után legyen kötelező. Addig pedig 
erre az 1908. évtől kezdődőleg 4% kamatot fizessenek 
a tagok. 

6. A 26. §. 2. pontjában kimondandó, hogy az 1600 
koronáig fizetéskiegészítés-államsegélyt élvező (kongruás) 
lelkészek évi járuléka külön e czélra kieszközlendő 
államsegélyből fedeztetik. 

Indok. Az 1898. évi XIV. t.-cz. 2. §. a lelkészeknek 
államsegéllyel biztosít 1600 korona fizetést. Ugyanezen 
t.-cz. 11. §. a levonandó kiadások közé sorozza a nyugdíj-
alap számára teljesítendő rendes évi fizetést. A kongruás 
lelkészek tehát törvényre támaszkodva joggal követelhetik 
az államtól az általuk nyugdíjjárulék czímén fizetett 
összeg erejéig, a kongrua-felemelést. 

RÉGISÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

Indorsatio. 
Mivel felséges Asszonyunk eleiben adódót az Instán-

soknak kérése, feleletet csöndesen várják, megelégedvén, 
hogy az Oratóriumba gyűlhessenek könyörgésre, a Lévitá-
nak egyéb szolgálatot az Oratóriumban tenni nem szabad, 
hanem továb is kiadót rendelésemhez alkalmaztassák 
magokat. 

Posony, Julij 1766. 
Groff Botyáni Jósef mpr. 

Kalocsai Érsek. 

Ekképen az Oratóriumban Vicariussát kiküldvén 
Dje 25= mensis ejusdem, estvéli Cultusra nagy örömmel 
s Isteni hálaadással bé mentünk. Oh én Istenem! ne 
hadd el a te jókedvedet, sőt végezd el kezed munkáit 
mi irántunk. Uram! segics meg, adgy előmenetelt és 
boldogics minket; áldott legyen az Isteni segedelem, ki 
jöt az Urnák nevében. Ammen. 

Mivel minden Professiónktul megfosztott Érsekünk 
az egy könyörgés tételtül megválva, haza jővén Posony-
bul újonnan való Instántia íratott a Prédikállásnak s 
Biblia olvasásnak megengedése iránt. Ily formán: 

Nagyméltóságú Érsekünk Atyai hiv szeretetire szorult 
szegény alázatos Jobbágyinak mint meganyi fiainak 
sziveket természetté vált könyörületességével magához 
vonó kegyelmes Fejedelmünk és nagy szánakázásu ke-
gyes Pátrónusunk ! 

Mint engedelmes, keze alá nem szólló, Atyának 
parancsolatyára hallgató együgyü, szelid gyermek, úgy 
jöttünk mostan is Excellentiádhoz ezen reménkedő Ins-
tántiánkal, hogy kezeit és lábait — megalázván magun-
kat mind a földig és a porig — csókolgathassuk. Azon 
fiúi reménség alat, hogy jó kegyelmes Urunk rajtunk 
való kegyes szánakozasábul mint az Oratóriumban való 
bémenetelünket, úgy azon formán abban való Isteni szol-
gálatunkat mint több Érsekek idejében vala, megengedi 
a tanítást vagy a Predikátiók tételekben, vagy Biblia 
olvasásban és a halottakat a mi magunk czeremóniája 
szerint takaríthassuk. 



Ezen kivül, mivel leikeinkig fel érő nehéz dolog 
hogy mi Helvétiai biten valók Plebanus Uramnak Sz, 
Benedekre tizenhárom forintot, tizenhárom mérő búzát, 
tizenhárom szekér fát, ugy anyi szekér szénát termő 
rétet adgyunk: nem viselhetjük, és hogy a Plebánusnak 
házát, mint eddig, hogy épicse, reá való ezután is gond-
viseléssel s békeritésével és kertye csinálásával tarcsa, 
és hogy a búcsúkra is, mint akármely Pápista Helység 
fizessen, hova tovább nem cselekedheti enyi sok adó-
fizetések alatt. Mely ezen sóhajtásra indító okainkat 
amint Excellentiád kegyes szivére tészük, ugy azoknak 
kegyes válaszát nagy óhajva midőn várnánk, maradunk 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

szolgálni mindenkoron kész 
és alázatos Jobbágyi 

Uszódi Birák. 

Mi leve a válasz reá? 
Hogy Excellentiája „nem cselekedheti maga Autho-

ritásábul hanem kelletik várni az Királyiul, és ha az 
megengedi, én is megengedem. Ezen Instantia pedig nála 
maradott semmi hasznával. 

Istenünk és Hitünk mellet, való ker. Buzgóságunktul 
viseltetvén, ezután más Instantia irattatot Dje 27= Martij. 
Ao 1767 és be is adódót eö Excellentiájának: 

Méltóságos Kegyes Tutorunk és érdemünk felett 
való nagy használatosságu, igaz Magyar Família, Magya-
rok tliköre, telyes könyörületességü igaz Pátronusunk! 

Mi is a több Magyar keresztyénekkel — egy Hazánk 
lévén — egy Törvényei igazgattatunk, hazánkat oltal-
mazzuk, éltünket, vérünket, pénzünket feláldozzuk, Fel-
séges Királyunkat egyformán szolgályuk. Méltóságodnak 
is, mint Földes Urunknak ugy szolgálunk mint szintén 
magunknak. Adóját mind Felséges Asszonyunknak s 
Excellentiádnak tehetőségünk szerónt megadgyuk. Nem 
gondoljuk innen is, hogy Jó Kegyelmes Urunk az Iste-
nét tőlünk tiltaná, a magáét pedig megkívánja és más 
keresztyéneknél alábbvalókká lennénk. Innen mélységes 
alázatossággal suplikálunk Jó Kegyelmes Urunknak, Ex-
cellentiádnak előtte, hogy ötszáznegyvenhét Helységünk-
ben levő Lelkeknek szolgákon és szolgálókon kivül 
Tanitó nélkül lenni Lelkek kárával bölcsessége szerént 
megítélvén Excellentiád Prédikátort engedni méltóztasson, 
ezen okra nézve is: mivel számosan vagyunk, más Ecc-
lésiában szorultságot tenni nagy alkalmatlanság, sŐtt az 
öregeknek s erőteleneknek az erőssekkel is menni és ár-
vizes utakon járni hol veszedelmes, hol lehetetlen. Hajcsa 
tehát hozzánk immár kegyes füleit enyi sok reménkedé-
sünkre és könyörüljön ennyi Lelkeken, kik Pásztor nél-
kül és Professio nélkül vagyunk, keresztyének a keresz-
tyének között. Melynek megtapasztalásával s kegyes 
válasz adásával Excellentiád boldog uralkodására midőn 
kicsinytül fogva nagyig sok jókat kívánnánk, maradunk 
Excellentiádnak, mint 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Holtig való hűséggel 
szolgálni kivánó aláza-
tos szegény Jobbágyi 

Uszódi Lakosok. 
A Méltóságos Érsek majd csaknem félesztendeig 

Posonyban és Bécsben mulatván, az Karácsonyi Inne-
pekre haza jővén, ismét próbáltunk, volna szerencsét, ha 
hozzá lehetett volna férni a sok szerencsés jövetelt s 
gratus adventust mondó Papoknak, Oskolában Kalocsán 
tanuló Urfiaknak és Tiszteknek felessen való létele miatt; 
hogy ha Prédikátort nem enged, vagy hitünk minden-
napi gyakorlandó Professióját avagy csak engedgye meg, 
hogy az Innepre az Ur Vacsorájának kiszolgáltatására 
az öregekért, betegekért és más nyomorúságban estekért 
az Dunán át nem mehetóssért a zaj miat és más szom-
széd Helyekbe az sok jég miat, mely még meg nem 
birhat, sem el nem törtethetni az híveknek ebben való 
meggátoltatásáért Dje 24= Xbris Ao 1767 ily formán 
Instantia irattatot: 

Nagyméltóságú GrofF természeti könyörületességü 
Kegyelmes Földes Urunk és Irgalmas kegyes Pátrónusunk 

Az időnek keménysége és az utaknak, vizeknek 
megfagyása miat való alkalmatlanságáért, sem a Dunán 
által, sem pedig a Szomszéd Prédikátort tartó Helyekre 
a mi Istenünknek tiszteletét s magunk lelki javát néző 
gyónásunkra az Uri Szent Vacsorára a keresztyéneknek 
mindenkori gyakorlandó módgya szerént nem mehetvén, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak mint Megváltó Messiá-
sunknak szent Születésével liozot Isteni Malasztra tekint-
vén, Jó Kegyelmes Urunkat alázatossággal, kezeinek és 
lábainak térd hajtással való tsókolgatásával kérjük, mél-
tóztasson ily megszorulásunkban a szomszéd valamelyik 
helyek bül hozzánk az Uri Sz. Vacsorának kiszolgáltatá 
sára egy Prédikátort bé bocsátani, mint Jó Kegyelmes 
Urunk előt elő Érsekek vélünk cselekedtenek, ilyetén 
dolgunkban sokszor Atyai engedelmet adtanak, tekint-
vén a sok öregeket, erőteleneket, betegeket, kiknek, ha 
az idő kedvezne is, másuvá nem mehetnek. Mely kegyes 
engedelemnek megadásáért mind ez, mind a követke-
zendő Excellentiád boldogságát néző jóknak Isteniül 
imádcságink által való nyerésében áhitatoskodni, külső-
képen is szolgálni fáradhatatlanok Iésztink, haza érke-
zésén telyes szívvel örülvén maradunk 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

Igaz Hivei és örökös 
Jobbágyi Uszódi Lakosok. 

Itten is az késség meg volt, de nem volt benne 
semmi nyereség, meg volt a fáracság, de nem lett benne 
használatosság. Ps. 127. 

1768-ik évből. 
Dje 44 Januarij Ao 1768. Jövének hozzánk az 

szegény megnyomorodot, Templomjoktul megfosztatot ós 
Lévitájoktul eltiltatot foktüi Református Lakosok, hogy 
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írnék nekiek egy Instantiát az Érsekhez az Templomban 
szabadossan való Isteni szolgálatnak visszaengedósséért, 
mivel csak pusztán állana, minek okáért azoknak is 
kívánságokra térvén ilyen Instántia irattatot Botyányi 
Jósefhez dje 5= Januarij Ao uti supra: 

Méltóságos Groíf, Pellikányi szárnyaival az maga 
fiait minden veszélytül Atyaiképen oltalmazó Nagy Könyö-
rületességii Érsekünk, Kegyelmes örökös Feldes Urunk, 
buzgó szerelmü kegyes Pátrónusunk ! 

Mi Isteni szolgálatunktul eddig elmaradót és amiat 
megsebesedet szivü fiai mélységes alázatossággal várjuk, 
mint nagy szánakozásu Samaritánusunknak azt a kegyel-
mét, hogy sebeinkben bort és olajat öntvén, általa gyógyu-
lást vehessünk. Méltóztassék tehát Főnixként uj életre 
bocsátani bennünket, hogy eddig tőlünk eltiltatott Ora-
tóriumunkban bémehessünk, melyben a minden Terem-
tések Urának a Felséges egy örök Istennek, Királyné 
Asszonyunknak, Excellentiád életéért s magunk Lelki 
javára is a több keresztyének módgyára szolgálhassunk; 
ne légyünk másoknál aláb valók keresztyéni Isteni tisz-
telet nélkül, az oktalan állatoknak módgyokra az Isten-
nek Országa mi előttünk hogy bézároltatva légyen, mél-
tóztasson jó Kegyelmes Urunk bennünket ebben fel-
szabadítani és Isteni tiszteletünket elébbeni mód szerént 
visza engedni. Hiv és igaz az Ur Isten, ki Excellentiád-
nak ezen kegyességét örök áldással fogja megjutalmaz-
tatni, mi is áhítatosságunkal az Istent arra kérni, hogy 
légyen örök emlékezetben ezen kegyessége, menyen és 
földön, Excellentiádnak maradván 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

Holtunkig hüsógessen 
szolgáló Jobbágyi 

foktüi Reformátusok. 
Ao. 1768. 

Djebus Martij ; példás, sok és megélemedet öregek-
tül nem hallatott Tavaszi jégviz szerfelet nyakunkra 
jővén, ezen északi utczasorunkban egy sem maradván 
Ház szárazon, sőt még az Déli soron is hét vagy nyolcz 
Házon kivül, nagy nyomorúsággal magunk és ben szorult 
oktalan jószágink nyomorkodván nyomorkodtanak és sok 
az vízben belé fulladot, sokáig, csaknem három hétig 
nagy fagyással és sokszori Hó fergeteggel tartván az 
árviz és az idő. Az templomunk is térdig való viz benne 
levén és már az előtt is megavulván, annyira megromlott, 
hogy annak reparátiójára elsőben a Mságos Érsekünk-
höz, az után pedig az Nemes Vármegyéhez fojamodván, 
a hová ilyetén Instántia Íratott: 

Tekintetes Nemes Vármegye! 
Mély alázatossággal kéntelenittetiink a Tekintetes 

Nemes Vármegye kegyes szine és szive eleiben terjesz-
teni, hogy a mult Martyus Havában lett rendkivül való 
Árvíznek miatta, több kárjaink között ez is történt raj-
tunk, hogy csekély oratóriumunk is. mely azon kivül is 
a régiség miatt nagyon megavult és csaknem dülő félben 

volt, az emiitett árviz miatt oly igen elromlott, hogy 
immár Istenünk tiszteletire belé igen nehezen lehet jár-
nunk, mellyre is elegendő bizonyságink Tisztelendő Sz. 
Benedeki Plébánus és Processualis szolga Birák. 

Melyre nézve nagy alázatossággal fojamodunk a 
Tettes Ns Vmegyének könyörületességéhez, méltóztassék 
ezen állapotunkat kegyes szivére venni és minket emii-
tett megromladozott oratóriumunknak romlásának meg-
építésére kegyessen felszabadítani s ekképen szomorú 
sziveinket megvigasztalni. Ezen vélünk közlendő könyö-
riiletességét a Tettes Ns. Vármegyének az Isten meg 
fogja jutalmaztatni. Mi is pedig és minden mi maradé-
kaink a Tettes Ns. Vármegyének engedelmébiíl meg-
építendő Oratóriumunkban a Felséges Isten előtt, szün-
telenül esedezni meg nem szününk, maradván 

A Tekintetes Nemes Vármegyének 

alázatos szegény szolgái 
Uszódi Helvetica Confession 
lévő Lakosok közönségesen. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 

Olvasóinkhoz. Felhívjuk olvasóink figyelmét 
Lapunk mai vezérczikkére és az abban foglal-
takra. Egyházunk felett elég súlyos felhők kez-
denek tornyosulni. Törvényesen biztosított, alkot-
mányjogilag megerősített jogainknak biztosításáért 
nem egy irányban kell küzdenünk. Lapunk min-
denkor szószólója volt mindazon törekvéseknek, 
a melyek törvényes alapon nyugvó jogaink érvé-
nyesülését czélozták. Ma, midőn a klerikálizmus 
ismét emelgeti fekete szárnyait, ismét egyeknek 
kell lennünk e jogokért való nemes küzdelemben. 
Kérjük azért olvasóinkat, hogy ha sérelem esik 
valahol, azt Lapunkkal közöljék. Minden oly fel-
szólításnak, a mely egyházunk jogainak feltétel-
nélküli érvényesítését czélozza, szívesen adunk 
ezentúl is helyet. Tárgyilagossággal, nyugalommal 
bölcs mérséklettel fogjuk az ügyeket tárgyalni, 
mért érezzük jogaink igazságát és megdönthetet-
lenségét. 

Kitüntetett püspökök. Ő felsége a király Kiss 
Áronnak, a tiszántúli ref. egyházkerület agg püs-
pökének, főrendiházi tagnak, és Zelenka Pál, a 
tiszai ág. hitv. evang. egyházkerület püspökének, 
szintén főrendiházi tagnak, egyházi téren és álta-
lában a közpályán kifejtett sok évi buzgó, érde-
mekben és eredményekben gazdag működésük 
elismeréseül a Lipót-rend középkeresztjét adomá-
nyozta. 



A mezőföldi ref . egyházmegye f. évi július hó 
30-án Székesfehérváron tartott rendes közgyűlésében a 
lelkészi nyugdíjintézet kérdésében úgy határozott, hogy 
az egyházkerület útján felír a konventhez, hogy az intéz-
kedéseket halassza el azon időpontig, mikorra a lelkészek 
az államtól nyerendő korpótlékokat kézhez kapják, mert 
a most eszközlendő nagyobb összegre rugó befizetések 
a lelkészi kart anyagilag súlyosan érintenék. 

A nemesszívíi emberbarátokhoz. Borzalmas tűz-
vész pusztította el e hó 6-án JRéde községet. Délután 
3V2 órakor gyuladt ki az első ház, s már 6 órakor 67 
ház állott lángokban az épen cséplés alatt álló Összes 
gabona asztagokkal, karlakkal, az összes takarmány, 
minden pajta ós melléképületekkel, a szérűkön levő 

g armadákkal együtt. Iszonyú a kár, a hivatalos fölbecslés 
szerint több, mint háromszázezer korona! Ember, állat 
oda égett. Mentésről szó sem lehetett a rettenetes hőség 
és a nagy szélvész miatt. A teljes nyers, zöld élő fák, 
mint óriási gyertyák égtek a hőségben. Koldusbotra jutott 
a nép. Nyomorúságukban segélyért könyörögnek a nemes 
SZÍVŰ emberbarátokhoz. Az esetleges adományokat a 
szegény lakosok felsegélyezésére szivessen vesszük, nyug-
tázzuk és rendeltetési helyére juttatjuk. 

Egyházi anyakönyv. Dr .Darányi Ignácz föld-
mívelésügyi m. kir. miniszter Ő Exellentiája, egyház-
kerületünknek közszeretetben álló gondnoka, mint a 
komáromi ref. egyházmegye örökös tiszteletbeli gondnoka 
a pápai tanítóTcépzöintézetnél 2800 koronás alapítványt 
tett, a melynek kamatai a komáromi egyházmegyébe 
tartozó lelkészek és tanítók gyermekeinek segítésére 
fognak fordíttatni. Ugyancsak ő, az erzsébetfalvai ref. 
egyháznak a paplak építéshez szükséges tetőfát kedvez-
ményes áron bocsátotta rendelkezésére. — Gróf Andrássy 
Dénes a jótékonyságáról ism rt főúr a zubogyi ref. egy-
háznak templomópítésre 500 koronát, a bánóczi reform, 
iskola építésére 100 koronát adományozott. A jótékony-
ságnak e nemes tényei maguk beszélnek. 

Rövid nyilatkozat. A protestáns egyházi és iskolai 
lap 32. számában a felsőszabolcs egyházmegye gyűlé-
séről tudósítást közöl Andrássy Kálmán lelkésztárs. 
Tudósításában eltérve a tárgyától, elmélkedik és félszo-
fál ogy kicsit a czikkező; s egyebek között névszerint 
is megemlékezik rólam, mint olyanról, a ki kegyetlen 
bírálatot mondottam volna az új nyugdíjtörvényről (Melles-
leg megjegyzem, hogy az az én úgynevezett bírálatom 
épenséggel nem volt a nyilvánosság elé szánva, mert 
az egy magánlevél volt; hiszen ha a nyilvánosság elé 
szántam volna azokat a közzétett sorokat, bizonyára én 
is tudtam volna azokat olyan simává tenni, mint a 
czikkező tudósításában szereplő billiárd golyók.) Elmél-
kedésében aztán beszél a czikkező lelkésztárs, gyenge 
lábon álló belátásról és lelki erőről, majd gúnyosan szól 
a libasorról, a hova beállanak azok a ref. lelkészek, 
a kik mindig államsegélyt emlegetnek és kívánnak, szól 
gyenge idegzetű papokról is, a kik egy új pátenssel 
szemben elárulnák az egyházat stb. Ilyen magas paripán 
lovagol az érdemes czikkíró. De alig lovagol pár lépést, 
leszáll a magas paripáról; mert már ugyanazon a hasá-
bon azt írja, hogy az ő egyházmegyéje is egyhangúlag 
(tehát a czikkíró is) azt határozta, hogv felír a konvent-
hez a czélból, hogy a konvent csinálja meg azt, hogy a 

lelkészek 23%" o s belépési díjainak 4%-os kamatait 
államsegélyből fizessék ki íme a czikkező is a libasor-
ban; íme mily hirtelen gyenge idegzetű lett, s mily hamar 
meggyengült a belátás és lelki erő ott is. Végül azzal 
bizonyítja a nyugdíjtörvény tökéletességét, hogy ők is 
kérik egy új Zsinat összehívását, a végből, hogy az 
tegyen módosításokat a törvényen. 

Czikkíró lelkésztárs szeret filozofálni, ez sokszor 
jól is sikerül neki; hanem ezúttal úgy védte meg a nyug-
díjtörvényt, hogy ő maga mondotta ellene a legkegyet-
lenebb bírálatot, mert én jobbnak tartom, sem mint hogy 
egy új Zsinat kellene a jóvátételéhez. 

Nagykikíndán, 1907. aug. 13. 
Fekete Gyula. 

Egyházi értekezlet. A ,,Siklósvidéki ref. lelkészi 
kör" f. hó 5-én délelőtt SiklósOü tartotta értekezletét 
Iványos Soma nagyharsányi lelkész elnöklete alatt, Ái 
értekezleten mintegy 20 lelkész jelent meg a körből. 
A tanácskozás fő tárgyait az újonnan felállítandó lelkészi 
nyugdíjintézet ügye és az egyházi adóreform életbelépte-
tésének kérdése képezte. Az értekezlet, bár időszerűnek 
látja a nyugdíjintézet felállítását, mégis mivel az ide-
vonatkozó törvény a tagokra, kiváltképen a régibb idő 
óta szolgáló lelkészekre elviselhetetlen terhet ró, sürgeti 
az alapszabály revízióját, vagy pedig életbeléptetését 
elhalasztandónak tartja mindaddig, míg a zsinati törvény-
ben megállapított fizetésrendezés életbelép, a mikor min-
den lelkász alapfizetésének minimuma 2400 korona lesz 
200 korona ötödéves korpótlékkal. Ha pedig erre sok 
ideig kellene várni, úgy a lelkészek belépési járulékait 
fizesse az egyházkerület a segélyezésekre szolgáló ala-
pokból. Ugyancsak élénk vitát keltett az egyházi adó-
reform kérdése is. E törvény annyiban kelt aggodalmat, 
a mennyiben a kongruás lelkészek tényleges fizetését 
csökkentéssel fenyegeti. Ez csak úgy lenne elhárítható, 
ha a jelenlegi terményfizi tés új felszámítás alá kerülne, 
még pedig az eddig leütött egyhatodrész beleszámításá-
val s az állam ez alapon adná az adóteher könnyítésére 
szolgáló összeget. Ha ez nem történhetik meg, úgy a 
kongruás lelkészek egyházi segélyezésre lesznek utalva, 
mivel a névleges 1600 korona minimális fizetés a való-
ságban is csak ennyi lesz. Ebből pedig egy lelkésznek 
állásához méltóan megélni a lehetetlenséggel határos. 
Épen ezért az értekezlet sürgető felterjesztéssel él az 
egyházmegyéhez a 2400 koronás minimális fizetés érde-
kében. A fontosabb ügyek letárgyalása után az értekezlet 
több. apróbb folyó ügyet intézett el. Lukácsy Imre diós-
viszlói lelkész, eddigi jegyző, mivel könyvtárossá is meg-
választották, jegyzői tisztéről lemondott, helyét Borsos 
István drávaszerdahelyi lelkésszel töltötték be. 

I S K O L A . 

25 éves tanári jubileum. Dr. Horváth József, 
a pápai főiskolában a filozófia és paedagógia 
tanára, az idén tölti be tanári működésének negyed-
százados fordulóját. Úgy értestilünk, hogy tanít-
ványai ünneplésben óhajtják részesíteni a köz-
szeretetnek örvendő professzort. Az ünneplők 
elismerésének koszorújába mi is oda fűzzük a mi 
elismerésünknek szerény virágát és szívből óhajtjuk, 
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hogy dr. Horváth József minél tovább működ-
hessen még fontos katedráján, az intézet és egyetemes 
egyházunk javára! 

Értesí tés a nagykörösi reform, tanítóképző-
intézetről az 1907/8. tanévet illetőleg. A) A nagy-
kőrösi és dunamelléki ev. ref. tanítóképző-intézetbe olyan 
ép testű és szellemű növendékek vétetnek fel, kik a 
15-ik évet már meghaladták s első sorban a gimnázium, 
reál- vagy polgári iskola IY-ik osztályát kellő sikerrel 
végezték. Fölvételi vizsgálat útján az intézetbe belépni 
nem lehet. A belépni kívánó növendéknek egyszersmind 
igazolnia kell egy nyilatkozattal azt, hogy a szülők 
képesek-e fentartani itt az illetőt; továbbá orvosi bizo-
nyítványnál testi és szellemi épségét, végre kereszt-
levéllel életkorát is. A tanév kezdete 1907. szept. 1. 

Az I. osztályba felveendők kérvényei f. évi aug. 
10-éig küldendők be az igazgatósághoz. A tanári kar 
auguszt. utóján fogja megtenni a fölvételt illető javas-
latát. Fölvétetnek pedig első sorban nagykőrösiek ós 
dunamelléki ev. reform, egyházkerületbeliek. 

A tápintézet szeptember 1-én nyílik meg, melyben 
a tan.-képezdei növendékek, mint jótéteményesek vétet-
nek föl, ebéd és vacsoráért 17 korona, ebédért 13 kor., 
félévenként 1—1 korona evőeszköz használati díj fize-
tése mellett; ni eljegyeztetvén, hogy a dunamelléki 8 egy-
házmegye tanítói által fizetett és gyűjtött javadalmat 
3 egyén élvezi, megfelelő kötelességek mellett. Egy-egy 
növendék fentartási költségei körülbelül ezek: Évenkint: 
fölvételi dí j : (az újonjötteknél) 2 korona, orvosi díj 
(mindenkinél) 2 kor., orsz. tanári nyugdíj 6 kor., zene-
szer (zongora, orgona, hegedű) használati díj 4 korona, 
könyvekre 20 - 24 korona, havonkint: lakásbér fűtéssel 
6—7. kor., mosás 4 kor.; a tápint. díjt lásd elébb. — 
Ezekkel szemben vannak (ez értesítőben elsorolt) ösztön-
dijak és egyéb jótétemények és temetési kereset. 

A tan.-képezdei növendékek a nagykőrösi ev. ref. 
egyházban templomi és temetési szolgálatot tartoznak 
(díj fejében) teljesíteni: ennélfogva az egész növendék-
sereg egyszerre a szünidőket nem élvezheti. — Temp-
lomi és temetési szolgálatokat teljesítvén, mint egyházi 
emberekhez illik, fekete vagy sötét ruhában és fekete 
kemény kalapban kell járniok. 

A tanfolyam négyéves. 
B) A mi a tanítóképesítést illeti: a nagykőrösi és 

dunamelléki ev. ref. tanítóképezdében, az ev. ref. egye-
temes konvent által kiadatott szabályzat értelmében, az 
1868. XXXVIII. t.-cz. 102., 114., 134. §-ai, s az 1891/3. 
évi egyházi törvények 421. és 422 §-ai alapján tartandó 
tanképesítő vizsgálatokra: 

I. jelentkezhetnek s illetőleg folyamodhatnak. 
1. a kik a tanítóképezdének mind a négy évi 

tanfolyamát mint rendes tanulók legalább elégséges 
eredmennyel végezték a nagykőrösi református tanító-
képezdében ; 

2. a kik magukat a tanítói pályára magánúton 
képezték s a jelzett tanítóképezdében az osztály vizsgá-

kat — mind a négy tanfolyamból — kellő sikerrel 
letették (részint mint kibocsátott segédtanítók-, részint 
mint régebbi gyakorló tanítók, nevelők) s 19 évesek 
vagy korengedélyt kaptak, erkölcsileg kifogástalanok, a 
tanítói pályára testileg, szellemileg alkalmasok (egész-
ségesek) ; 

3. a kik a középiskolai VIII. osztályt sikerrel elvé-
gezték s egy évi tanítói gyakorlatot igazolnak (a 2. 
alatti egyéb föltételeknek is eleget tettek); 

4. olyan theologiai akadémiai ifjak, kik már a 
theolog. alapvizsgálatot sikerrel kiállották. 

II. A tanítóképesítő-vizsgálat 3 részből áll, ezek: 
a) írásbeli vizsgálat, b) szóbeli és gyakorlati vizsgálat 
és c) tanítás. 

a) Az írásbeli vizsgálatokon a következő dolgo-
zatok készítendők: 

1. értekezés magyar nyelven a neveléstan köréből, 
oly czélból, hogy a jelölt nyelvtani ismereteinek alapos-
sága, másrészt tárgyi tájékozottsága kitűnjék; 

2. tollbamondott szöveg fordítása németről magyarra, 
szótár segítségével; 

3. két geometriai feladat megold asa, a melyben a 
jelölt e tantárgyban való tájékozottságát és számvetés-
beli biztosságát is bemutathassa; 

4. valamely mértani test, esetleg testcsoport, egy-
szerű tárgy rajzolása természet után, látszat szerint, 
szabadkézzel, árnyékolással; 

J ^ t ó ^ é P í r á s -
Az írásbeli vizsgálat eredményét véglegesen az 

egyházkerületi tanképesítő-bizottság megállapítván, meg-
állapítja a szóbeli vizsgálatra bocsáthatók névsorát. 

Az írásbeli vizsgálatok határideje (a hivatolt kon-
venti szabályzat 10. §-a értelmében) az év május végső 
és június első napjai. 

b) A szóbeli és gyakorlati vizsgálat tárgyai az ér-
vényes konventi tantervben fölvett, szóval a tanítóképezde 
mind a négy évi tanfolyamában elvégzett összes tan-
tár gyak. 

A szóbeli és gyakorlati vizsgálat határnapjai (a 
hivatolt konventi szabályzat 12. §-a értelmében) június 
végső napjai, ide értve a tanításra szánt időt is. 

c) A tanítás tárgyait illető tételeket a vizsgáló 
bizottság elnöke helybenhagyván, azok a bizottság előtt 
kisorsoltatnak s arról a tervezetet a vizsgázó elkészítvén, 
a tanítás megkezdése előtt az elnöknek átadja s aztán 
kezdi meg a tanítását a gyakorló iskolában, mely leg-
feljebb félóráig tarthat. 

A ki a képesítő-vizsgálaton két tárgyból megbukott, 
az deczemberben javíthat, ha az egyik tantárgyból akkor 
is megbuknék, a következő képesítő-vizsgálaton javíthat, 
ha mind a két tantárgyból megbukik, egy év múlva az 
egész vizsgálatot ismételnie kell. — A ki három vagy 
több tantárgyból bukik, csak egy év múlva bocsátható 
az összes tantárgyakból új képesítő-vizsgálatra. 

III. A folyamodványt születési, összes tanulmányi, 
szolgálati ós erkölcsi s orvosi bizonyítványokkal kell föl-



szerelni s az egyházkerületi tanképesítő bizottsághoz 
czimezve (Nagykőrösön). 

IV. Az 1907/8. iskolai évben az I. osztályban a 
magyarból és németből, továáb a IV. osztályban a magyar-
ból új tankönyvek fognak használatba vétetui. 

Figyelmeztetés az 1907/8. tanévet illetőleg a 
nagykörösi és dunamelléki ref . tanítóképezdébe föl-
vétel tá rgyában és tájékozás. I. A nagykőrösi és duna-
melléki ev. ref. tanítóképzőintézetbe olyan ép testű és 
szellemű növendékek vétetnek fel, kik a 15-ik évet már 
meghaladták s első sorban a gimnázium, reál-, vagy pol-
gári iskola IV-ik osztályát kellő sikerrel végezték. Föl-
vételi vizsgálat útján az intézetbe belépni nem lehet. 
A belépni kivánó növendéknek egyszersmind igazolnia 
kell egy nyilatkozattal azt, hogy a szülők képesek-e 
fentartani itt az illetőt; továbbá orvosi bizonyítvánnyal 
testi és szellemi épségét, végre keresztlevéllel életkorát 
is, A tanév kezdete 1907. szeptember 1. 

Az I. osztályba felveendők kérvényei f. évi aug. 
18-ig küldendők be az igazgatósághoz. A tanári kar 
e hó utóján fogja megtenni fölvételt illető javaslatát. 
Fölvétetnek pedig első sorban nagykőrösiek és duna-
melléki ev. ref. egyházkerületbeliek. 

A tápintézet szept. 1-én nyílik meg, melybe a tanitó-
képezdei növendékek mint jótéteményesek vétetnek föl, 
ebéd és vacsoráért 17 korona, ebédért 13 korona, fél-
évenként 1—1 korona evőeszközhasználati díj fizetése 
mellett; megjegyeztetvén, hogy a dunamelléki nyolcz 
egyházmegye tanítói által fizetett és gyűjtött javadalmat 
nyolcz egyén élvezi, megfelelő kötelességek mellett. Egy-
egy növendék fentartási költségei körülbelül ezek: éven-
kint: fölvételi díj (az újonjötteknél) 2 kor., orvosi díj 
(mindenkinél) 2 kor, orsz. tanári nyugdíj 6 kor., zene-
szer (zongora, orgona, hegedűj használati díja 4 kor., 
könyvekre 20—24 korona. Havonként lakáspénz fűtéssel 
6—7 kor., mosás 4 korona, a tápintézeti díjat lásd elébb. 
Ezekkel szemben vannak (az értesítőben felsorolt) ösztön-
díjak s egyéb jótétemények és temetési kereset. 

A tanítóképezdei növendékek a nagykőrösi ev. ref. 
egyházban templomi és temetési szolgálatot tartoznak 
(díj fejében) teljesíteni; ennélfogva az egész növendék-
sereg egyszerre a szünidőket nem élvezheti. Templomi 
és temetési szolgálatot teljesítvén, mint egyházi emberek-
hez illik, fekete vagy sötét ruhában és fekete kemény 
kalapban kell járniok. 

A tanfolyam négyéves. 
II. Midőn a figyelmeztetést közzé tesszük egyszers-

mind minden illető téjékoztatása végett kijelentjük, hogy 
a nagykőrösi és dunamelléki ev. ref. tanítókópzőintézet 
egyszersmind ref. kántorképezde is; tanítói okleveleink 
egyszersmind ref. kántori oklevelek is (természetesen a 
ref. vallású tanítójelöltek oklevelei). Nálunk a dolog 
természeténél fogva nagyobb súly van fektetve a kántor-
képzésre, mint az az állami tanítóképezdék (minden kán-
tori oklevele mellett is) lehetséges. Mi is adunk kántori 
(illetőleg vallástanítói oklevelet) olyan már általános 
tanítói oklevéllel bíró tanítóknak, a kik nem ref. tanító-
képezdében tanultak, de ref. tanítókká lettek, a zsinati 
egyházi törvény t.-cz. §-a értelmében, miután a ft. 
egyházk. tanítóképesítő bizottsága előtt az összes vallás-
tudományokból, egyházi énekből, orgonázásból, vallás-
és énektanítás módszeréből sikeres vizsgát tettek. 

Nagykőrös, 1907. aug. 8. 
H. Kiss Kálmán 

ev. ref. tanítókép. igazgató. 

A tanítók államsegélye. A nem állami tanítók 
fizetésének rendezéséről szóló 1907. évi XXVII. t.-cz. 
végrehajtása tárgyában 76,000 miniszteri szám alatt, a 
közeli napokban kiadott Utasítás alapján, a nem állami 
tanítók fizetését kiegészítő államsegély már kérel-
mezhető. 

Ezen államsegély elnyerése azonban a többek 
között azon feltételhez is van kötve, hogy a kérvényező 
iskolaszék igazolja, miszerint a tanító a miniszteri, vagy 
miniszterileg jóváhagyott tanterv alapján készült és a 
kir. tanfelügyelőség által láttamozott tananyagbeosztás és 
órarend szerint végzi az iskolai munkálkodását. Az így 
általánosan kötelezővé váló tananyagbeosztásoknak és 
órarendeknek könnyebb és egyöntetű minta szerint való 
kiállítása czéljából Gyerkes Mihály székely udvarhelyi 
igazgató-tanító a miniszteri és külön a róm. kath. nép-
iskolai Tantervnek megfelelő szerkezetű bármilyen osz-
tálybeosztás érdekeit kielégítő és az együtt tanítandó 
osztályok anyagának egy tantárgyból ugyanazon lapon 
való elrendezésére szolgáló Részletes Tantervnyomtatvány 
(sajtó alatt), az osztályonként csoportosított beosztás 
számára pedig már miniszterileg is' engedélyezett Tan-
anyagbeosztási nyomtatvány füzeteket készített és ad ki. 
Minthogy ezen, órarend-űrlappal is ellátott füzetek a 
tantervben felvett anyagelrendezésnek igen jó segéd-
eszközei és útmutatói, melegen ajánljuk azokat úgy az 
állami, mint a közs. felekezeti és más jellegű iskoláknál 
működő tanítók figyelmébe. Megrendelhető bármelyik 
füzet az egy tanító vezetése alatt álló hat vagy öt 
együttes osztály számára postadíjjal 2 kor., négy osztály 
számára 1'80 kor., három osztály számára 1'60 korona, 
két osztály számára 1*40 kor., egy osztály számára 1 kor. 
előleges beküldése mellett! Gyerkes Mihály igazgató-
tanítónál Székely udvarhely. 

A sárospataki ref . jogakadémián az 1907—8-iki 
iskolai évre általában szeptember 1—8. napjain lehet 
beiratkozni. Ez az időköz, igazgatói engedély alapján, 
szeptember 15-ig meghosszabbítható; később jelentke-
zőknek, kellőképen megokolt elmaradás esetén, az aka-
démiai szék adhat engedélyt a beiratkozásra. A katona-
ságtól jövő hallgatók október 1—8. napjain vétetnek fel. 
Az indexek aláíratása az egyes tanároknál szeptember 
9—11. napjain eszközlendő. Ünnepélyes évmegnyitás 
szeptember 10-én reggel 8 órakor. Az előadások szept. 
12-én kezdődnek meg. Az első alapvizsgák szeptember 
6-án, a második alapvizsgák szeptember 7-én tartatnak 
meg. A vizsgálati kérvények szept. 5-ig küldendők be 
a dékáni hivatalba. Beiktatási díj 8 kor. Tandíj prot. 
vallásiíaknak az I. félévben 38, a Il-ikban 26 kor.; más 
vallásúaknak az I. félévben 48, a Il-ikban 38 kor. Tan-
díjmentesség iránti kérvények szept. 5-ig adandók be az 
akadémiai igazgatói hivatalba. A főiskolai internátusban 
a teljes ellátás (lakás, élelmezés, kiszolgálás) díja egész 
évre 600 kor., mely négy egyenlő részletben: a felvétel-
kor, nov. 15-én, február 1-én ós április 15-én fizetendő. 
Az internátusba való felvételre aug. 31-ig kell jelentkezni. 
Az internátus szervezeti szabályzatát az akad. igazgatói 
hivatal kivánatra, bárkinek megküldi. A főiskolai táp-
intézetben (konviktus) az élelmezés (ebéd, vacsora) teljes 
díja egész évre 160 kor., mely két részletben, a félévek 
elején fizetendő be. Jelentkezési határidő szept. 5-ig, 
Csontos József tápintézeti felügyelőnél. Huzamosabban 
itt tanuló, szorgalmas és jó előmenetelű joghallgatók 
ingyenes vagy 100, illetőleg 60 koronás helyekre vétet-
nek fel. Prot. vallású joghallgatók ünnepkövetségi (lega-
cziói) jótéteményben részesülnek, tanulmányi előmenetelük 
sorrendjében. A három ünnepi jótétemény 120—240 



korona közt váltakozik. Minden joghallgató tagja a 
főiskolai betegsegítő-egyesületnek s betegség esetén orvosi 
segélyt, gyógyszereket s ápolást kap a főiskolai kórház-
ban. A 6 kor. tagsági díj már a tandíjban bennfoglalta-
tik. Az ifjúsági olvasó-kör (billiárd-asztalokkal, sakkjáté-
kokkal stb.), ifjúsági könyvtár (6500 kötet),, főiskolai 
könyvtár (45,000 kötet), önképző- és torna-vívó-egyletek, 
fürdő stb. az ifjúságnak rendelkezésére állanak. Aka-
démiai igazgató Nóvák Lajos ; jogakadémiai dékán dr. 
Szabó Sándor. 

EGYESÜLET. 

Értesítés a losonczi iparostanoncz - ot thonról . 
A losonczi ref. egyház az iparostanonczok gondozását 
felkarolván, Rakottyay György zománczozó gyárával kap-
csolatban egy tanoncz-otthont állított fel. Felvétetnek 
ebbe ref. vallású 12 évet betöltött, egészségesen fejlő-
dött fiúgyermekek, 16 éves korig, a kik hajlamaik 
szerint lakatos, bádogos, vasesztergályos, asztalos, zomán-
czozó és zománczfestő-iparban nyernek kiképeztetést, a 
gyárban alkalmazott mesterek oldala mellett. A növen-
dékek teljes ellátásáról a losonczi ref. egyház gondos-
kodik. A felvétel alkalmával szükséges ruházat: .1 rendes 
és 1 munkás felső ruha; 4 darab színes alsó ruha min-
denből ; 1 pár czipő vagy csizma. A felvételre akár 
személyesen, akár írásban Sörös Béla losonczi ref. lelkész-
nél kell jelentkezni. A jelentkezéshez születési bizonyít-
vány és lelkészi ajánlólevél szükséges. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Értesítés, Éresítjük olvasóinkat, hogy az Erdély 
és Szabó czég, laboratóriumi berendezés és tanszergyári 
helyiségét VIII., Baross-utcza 21. sz. alá helyezte át. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet veszi Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-

és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. 

A Bór- és liithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a' húgyhólyag 
bánta lmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Szint/e- IApóczi Salvatorforrás-vdllalat 

Budapest, V., Jtudolj'rakpart S. 

forrás 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkttll töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalaf Budán, 

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

SZENT-LUKACS-FÜRDŐ gyógyfürdő, Buda. 

TéSi és nyári gyógyhely. 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők. gyógy vízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú x - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 

= prospektust küld ingyen a = .. -

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



HIRDETÉSEK. 
O r g o n a -

harmóniumokat 
niíndkétrendszerszerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállí'ás az utolsó vasúti 
állomásig. 

O r g o n a é p í t ó s i m ű i n t é z e t . 

Eieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett os. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, TH., Garaj-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagija, 

a Ferencz József-rend lovagja 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrend szerű (preumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legméisé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

raizok kivánatra díjmentesen. 

fl világhírű Aeol-harmoniumoK 
a k i sebb o r g o n á k a t helyettes í t ik . 

Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest , VI., Király-u. 58. — Te le fon 87-84. 
Legújabb árjegyzélf ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianínók, cimbalmok dús 
-aktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5% kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendf . 

Első magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
MAJER KAROLY utóda 

Budapest, VII,, Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes á r j egyzékek , költség-
j egyzékek ingyen. 

Ezen czégláblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen fásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV. , U j v i l á g - u t c z a 16. Budapest: VII., Kerepeai-ut 82. 

„ IV. , Muzeum-körut 27. ,, VII., Kirá lv-utcza 52. 
. „ V í . , Teréz-körut 21. „ II., F ó - u t c z a 15. 
Újpest: Árpád-u. , Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: S z é c h é n y i - u , 14 

S í Központi 
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Kereskedelmi és íparbank 
részvénytársaság 

Köztisztviselői törlesztéses 
= kölcsönosztály 
Első magyar Ál ta lános Magyarország i 

Biz tos í tó-Társaság l y l f l j Vezérképvise lősége 
B u d a p e s t , V . , V á c z i - k ö r ú t 2 6 . 

$ « $ 

S ü r g ő n y c z í m : Centrál is . Részvénytőke: 5 , 0 0 0 . 0 0 0 kor. 

tt $ $ 

Előnyös feltételek mellett, szolid bank-
alapon, törlesztéses kölcsönöket nyújt 
10,12, 15 és 2 0 éves visszafizetésre. 
Levélbeli megkeresésre „Ismertetővel" 
s mindennemű felvilágosítással díj-

mentesen készségesen szolgálunk. 

TV 

TV 
TV 

TV 
TV 
TV 
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TV 

TV 
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S* 



Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás ki tűnő cséplésért. ÍJ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépió'készlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
E z e n l e g ú j a b b m o t o r o k t e r j e s z t é s e 

é r d e k é b e n h a s z n á l t g ő z g é p e k 
c s e r é b e v é t e t n e k . 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

kettős tisztitó-szerkezettel. 

! Egyedül l é tező u j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

ódni lehet: Ezen motorcsépló-késiletek felülmúlhatatlan kitűnősége fel 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
L e u b i x t o s n b l ) o l c s ó iixoin ! Á r j e g y z é k k í v á n a t r a b é r m e n t v e . 

H a l á s z H u b e r t 
B U D A P E S T 

G y á r és i r o d a : V I I ke r . , A n g o l - u t c z a 2 3 
o o o 

Előállít egyszerű é s különféle sz ínezésű czement lapokat , 
cs i szo l t c z e m e n t - é s márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt , 
elvállal betonépí tkezésekhez tar tozó mindennemű mun-
kát, czement é s terazzoburkolatokat , c s a t o r n á z á s t , 

továbbá t e t ő f e d é s e k e t minden anyaggal . 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
c s á s z á r i é s k i r á l y i s z á l l í t 

HE)IM H. u d v a r i szállító 
l í u d a p e s t , T h o n e t « u d l v a r . 

K ü l ö n l e g e s s é g e k ; t e m p l o m o k , c s a l á d i h á -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b , r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 1 0 0 . 0 0 0 v a n b e l ő l e h í g é n á l a t b a n 

Valódi 
csak ezze 

a vódö-
jegygyeJ. 

M E I D I N G E R - O F E N 
H. H E I M ^ 

Prospektusok é s kö l t ségve tések ingyen é s bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

f d u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a s a l O . s a : . 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. ós kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1801-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* i s 
«Ferencz-József !ovagrenddel», az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kí tünt i tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen killdetik. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magya i — vil lamos erőre betendezet t — hangszergyár-
cs . é s k i r / u d v a r i hangszergyáros , 
a m. k i r zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. száll ítója. STOWASSER J, 

Budapest, I!,, Lánczíhd-u. 5. sz. Gyár: Ontöház-u, 2. sz, 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! £? l y
b £ 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá', 
jutányos á rban ; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi lel nagyban  
— é s kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

MARX É S MÉREI 
tudományos műszerek gyára 

B u d a p e s t , VI . , Arad í -o tc fca 6 0 . sZ. 
T e l e f o n 2 1 — 06 . 

Gyártanak mindennemű fizikai, kémiai 
és geometriai tanszereket. A legnagyobb 
protestáns iskolák szállítói. Árjegyzék 

bérmentve, díjtalanul küldetik. 
1906-ban állami ezüstérem, m z n 

Kémiai í m ü s z e r e ' í 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

Erdély és Szabó tanszerkészítö-intézete 
B u d a p e s t , V I I . , K á r o l y - k ö r ú t 3 , I . 

F ö l d r a j z i t a n s z e r e k e r e d e t i g y á r i á r a k b a n . 
A i á n S á q n k " ^ n m " v a " ^ 8 ®s közokt. miniszter ú r . 
MJcal I ia,S>UIV. Budapest s z é k e s l ö v á r o s t a n á c s a . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVHYOMD ÍJA RIRJWITNIK. Í Í . Í Í 6 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési d í jak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 k o r . 
Fél oldal . i u ko r . 
Negyed oldal 10 kor . 
Njuiczad oldal 5 k o r . 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz.. 
a h o v á a kéziratok, clőlizetcsi és h i rde tés i dí jak stb. 

in tézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

E l ő f i z e t é s i á r a : 

Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 ko rona , 
negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A lelkészi nyugdíjintézetről. Horvát Antal. — Igénytelen nézetek a budapesti református egyháznak 
önálló egyházközségekre való felosztása tárgyában. Tóth Lajos. — ' fá rcza : A pápai halotti énekeskönyv szerzői. Széki 
Géza. — B e l f ö l d : Kivonat a felsőszabolcsi ref. egyházmegyének 1907. évi július hó 30-31-én Nyíregyházán^ tartott 
rendkívüli közgyűlése jegyzőkönyvéből. Erdélyi Imre. — K ü l f ö l d : Az egyház és állani szétválasztása Genfben. B. Pap 
István. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János. — E g y h á z . — I sko l a . — 
P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

A lelkészi nyugdíjintézetről.* 
Alábbi előterjesztésemmel hozzá akarok járulni 

némileg azon félreértések eloszlatásához, a melyek fel-
merültek a nyugdíjintézettel kapcsolatos számítások körül. 
E végből szükségesnek tartom első sorban előterjeszteni 
a nyugdíjintézetnek várható bevételeit és kiadásait az 
1904-ben készített szakértői számítások alapján, helyes-
bítve annak egyes tételeit a gyámintézet számításaiból 
merített tanulságok felhasználásával s egyszersmind 
módosítva a csak rokkantsági esetekre készített száma-
dásokat a nagyobb méretű nyugdí jintézet szükségletéhez 
képest. 

Bevételek lennének a következők: 
1. A 33, illetőleg 23%-os belépési 

járulékok évi járadéka . . . 35,195'80 kor. 
2. A 3V2%-os hozzájárulásokból. 131,24016 „ 
3. Az egyházközségek év-

járadéka (2%) 78,180-- „ 
4. A jövőben fizetendő 33%-° s 

hozzájárulás évjáradéka. . . 21,700'— „ 
5. Az országos közalap jövedel-

méből évenként 15% (pontosan 
48,290-59 kor.) kikerekítve. . 50,000-— „ 

6. Az özvegyárva-gyámintézet 
tőkéjének évi kamatja . . . 80,000'— „ 

Bevételi összeg 396,315 96 kor. 
A négy első tételt mint pontosan kiszámított össze-

get vettem át. Az ötödik tételt a mai állapotnak meg-

* Felolvastatott a siklósvidéki lelkészi értekezleten. 

felelőleg növeltem s még ki is kerekítettem, mivel ez 
növekedni fog. A hatodik tételt szintén a mai állapot-
nak megfelelőleg vettem s ez nem is fog növekedni, 
mivel, mint később kimutatom, a jövő évi segélyezés 
emelkedése az összes jövedelmet felemészti s még a köz-
alap 50 ezer koronás külön segélye sem lesz nélkülözhető. 

Kiadás: 
1. 70 éven felüli tagok nyugdíjazá-

sára az országos átlag 1800 koronát 
véve 191 tagra pontosan kiszámítva 
343,800 korona, kikerekítve . . 344,000 kor. 

2. 70 éven aluliak rokkantságára 
ennek fele . V 172,000 „ 

3. Özvegyeknek 800 á 500 kor. . . 400,000 „ 
4. Árváknak ennek 20%-a . . . . 80,000 „ 

Összes kiadás 996,000 kor. 

A kiadási tételeknél a jelenleg 70 éven felüli 
egyének számát vettem alapul, mivel ez a szám nagyobb 
eltérést jövőben sem fog mutatni. A legmagasabb össze-
get pedig el fogja érni a nyugdíjintézet 19 év múlva s 
nem 30 óv múlva, mint az özvegyeknél, mivel a belépő 
65 éves tagok az intézet működésének megkezdésekor 
már 71 évesek lesznek s a mostani 90 éven felüli két 
tag nyugdíja (mely átlagosnak is vehető) kevés különb-
séget okoz. Úgyde lesznek a 65 éven felüliek közül 
is többen, a kik belépnek a nyugdíjintézetbe, s így a 
maximumot a kifizetés valószínűleg jóval előbb eléri. 
A második tétel teljesen beillesztendő mindjárt az első 
évi kiadásba, mivel a rokkantságot a nyugdíjak felében 
számítottam s holott az eredeti számítás (mely rokkant-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítandók 
a t ü d ő v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szeri szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a l t o d j u i i k u t á n z a t o h t ó l . U t a s í t á s o k i n g y e n . 



sági intézet czéljára készült) ezen czímen 334 ezer 
koronát számít, én ezen összeget nem szerepeltethettem, 
mivel a 70 éven felüliek már nem a rokkantak, hanem 
a nyugdíjazottak közé vannak felvéve. Hogy pedig ez az 
összeg avműködés megkezdése "évébeif már kifizetendő 
lesz, bizonyos azért, mert az egész 'status egyszerre< 
összes szolgálati éveire nézve jogot nyer az azonnali 
nyugdíjazásra rokkantság esetén. A harmadik tételt 
Bogyótól vettem, a ki a maximumot 800-ra tette, a mi 
körülbelül helyes szám, mivel az elmúlt tíz év alatt az 
özvegyek szánra 343 ra emelkedett. Hogy a 30 év helyes-e. 
ezt már nem merném bizonyosan állítani, valamint a 
800 is valószínűleg alacsony szám, mivel tapasztalás 
szerint a lelkészözvegyek túl magas átlag kórtérnek el, 
mint tréfásan mondani szokták, halhatatlanok. De vegyük 
a Bogyó számítását alapnak s, így nyerjük a 400,000 
koronát. Jól tudjuk, hogy a gyámpénztár márjnegfeneldett 
volna, ha újra meg újra meg nem foldozzák, még pedig 
tekintélyes summákkal s bizonyos az, hogy két év múlva 
ismét kénytelen lett volna beszüntetni az újabb gyám-
pénzek kiutalványozásá.t épen azért, mert nem számítottak 
az özvegy lelkésznek magas korára s a gyámpénztár a 
mult évben már 40 ezer koronával tízetett ki kevesebbet 
csupán, mint a legmagasabbra kiszámított kifizetési 
összeg, holott a kifizetés évenként csaknem pontosan 
még mindig 20 ezer koronával növekszik s ez a növekedés 
csak a harmadik évtizedben fog fokozatosan apadni. 
De világosan mutatja a gyámintézet csődjét a legköze-
lebbi év zárszámadása is, a hol 194,874'22 korona ki-
adással (pusztán segélyekre, nem számítván egyéb ki-
adásokat, kezelési költséget stb.) 217,179'66 korona áll 
szemben, daczára annak, hogy ezen év bevételei között 
szerepel a közalap által külön adott 50 ezer korona is, 
a mely jövőre már megszűnik; de ha állandó volna is, 
az évi 20 ezer korona emelkedés már 1908 ban teljesen 
felemésztené a különbözetet, holott még csak a 11-dik 
évben van. Hozzájárult még a csalódáshoz az az örven-
detes tény, hogy a lelkószcsaládok számításon felül 
népesek s átlag minden özvegyre esik egy kiskorú árva. 
Az egyik szakértő az árvák járulékát 10%-nak mondja 
s állítása szerint ez sohasem szokott csalni, holott a 
a mult évben s előzőleg is az özvegyek járulékának 
teljes 20%-át tette ki a kiskorú árváknak adott segély 
s ezért kellett a tényeknek megfelelőleg a negyedik 
pontban az árvák részére 80 ezer koronát felvenni. Az 
Özvegyek száma ugyanis jelenleg 343, az árváké 311 s 
mivel az 500 korona özvegyi segélynek 1/6-(\e az árváké, 
V5 részt kell fizetni, vagyis 20%-ot az árváknak, a 
mutatkozó csekély számbeli különbséget 20 egész °/0-ra 
kiegészítvén a teljes árváknak adott nem 100, hanem 
150 korona évi segély. 

Ezek szerint tehát a bevétel lévén 396,315 96 kor., 
mellyel szemben az évi szükséglet 996 ezer korona, a 
mely bátran tehető a kezelési költségekkel együtt kerek 
egy millió koronára, hiány mutatkozik 603,684"04 korona. 

Ez az összeg fedezetet nyerne először az állam 

által adandó 400 ezer koronában, másodszor a hat év 
alatt kiképzendő tőkék kamatában, nevezetesen: 

1. 400,000 korona évj árad ékből 
képződik tőke 6 év alatt . 2.759,317'76 kor. 

2. 23%-ból 3.749,720 korona 
fizetés után 969,362'47 „ 

3. Ennek visszamenőleg számított 
egyszerű 4°/0-os kamataiból 
átlag 20 évi szolgálatot véve 
alapul s 5 év alatt befizetve 777,292'43 „ 

4. Egyházak 27o~os hozzájáru-
lásából . . 518,565'95 

Összes tőke a 6 óv végén 5024,538 61 kor. 

Ehhez hozzávéve a 400,000 koronának megfelelő 
tőkét 10 millió koronát, ez megfelel kerekszámban 15 
millió korona tőkének. Ha az évi rendes bevételeket tőke 
értékben fejezzük ki a fentebbi számítás szerint, ide vévén 
a gyámintózeti meglevő két millió tőkét is, kerekszám-
ban 396 ezer koronát, ez megfelel 9 millió 900 ezer 
korona tőkének. Szükséges volna pedig egy millió korona 
fentebb kimutatott szükségletnek megfelelő tőke, a mely 
csak 100 ezer koronával több, mint az így kimutatott 
15—9 millió 900 ezer, vagyis 24 millió 900 ezer korona; 
de ez a 100 ezer korona tőke kiképződnék azon 14 év 
alatt, míg a nyugdíjazott lelkészek száma el nem éri a 
maximumot, sőt még felesleg is marad. 

Kérdés most már, szükséges-e nekünk, és most, 
úgyszólván örök időkre, teljesen biztosítani a nyugdíj-
intézetet ? Az én feleletem erre a kérdésre határozottan 
az, hogy igen. Ne tévesszük szemünk elől ugyanis a 
következőket: 

Szinte teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a közel-
jövőben, talán már a nyugdíjintézet működésének meg-
kezdése előtt, ki fog egészíttetni a lelkészi fizetés 2400 
koronára s akkor a mostani átlagos 1800 korona nyug-
díj helyett legalább is 2600 koronát kell számításba 
venni, sőt ha — a mi már egyházi törvényeinkben szintén 
meg van s a minek kieszköziését szintén reméljük —• 
a korpótlékot is megkaphatjuk, úgy a lelkészi fizetés 
átlaga a mostaninak kétszeresére emelkedik. Mivel pedig 
épen az idősebb lelkészek mennének nyugdíjba, a kik 
már a korpótló kok teljes élvezetében volnának, a nyug-
díjigény is a mostaninak kétszeresét tenné ki, úgyszin-
tén a rokkantsági szükséglet is. Ehhez ismét szükséges 
volna legalább tíz millió újabb töke gyűjtése, vagy az 
ennek megfelelő évjáradék, mert ne feledjük, hogy akkor 
sem a 400 ezer korona évi segélyt megfelelőleg meg 
nem növelhetnénk, sem a gyülekezetek hozzájárulását, 
sem a 33%-os hozzájárulásokat, sem a közalap újabb 
15°/ 0-át, azt pedig az eddigi számítás világosan kimu-
tatja, hogy csupán a 3 7 2 % ' o s hozzájárulásnak és a 
33ü/o°s belépési járuléknak, a fizetés arányábani meg-
növekedése a nyugdíjintézetnek akkora jövedelmet nem 
ad, hogy a nyugdíjat is lehessen megfelelőleg emelni. 
De mivel ez csak a jövő zenéje, bár én részemről 



nagyon is közel bekövetkező eseménynek tartom, hagyjuk 
ki ezt az eshetőséget a számításból. Tegyük fel tehát 
— a mit igen sokan hisznek, de a mit én a számok 
által bebizonyítva nem látok — hogy már a hatodik év 
végén tetemes évi összeg áll, mint felesleg, a nyugdíj-
intézet rendelkezésére. Én ezt az örvendetes dolgot szív-
ből üdvözölném. Üdvözölném pedig azért, mert az özvegyek 
évjáradékát és az árvák gyámpénzét minél előbb emelni 
lehetne. Mert valóban csekély összeg az az ötszáz és 
száz korona, a mi özvegyeinknek és árváinknak jut 
halálunk után s óhajtandó volna, hogy az özvegyi gyám-
pénz legalább is fele lenne annak, a mi volt a fizetés, 
s az árváknak is megfelelő magasabb fizetés jutna 
Ezért én nem félek attól, ha a nyugdíjintézet pénztárá-
ban felesleg marad, sőt óhajtanám szívből, hogy úgy 
lenne ! 

Rátérek most arra, a mi tulajdonképen czélja elő-
terjesztésemnek, hogy t. i. eloszlassam, jobban mondva 
kiegyeztessem azokat az ellentéteket, melyek a nyugdíj-
törvény, az ügyrend, a konventi határozat és a tagsági 
íveken adott utasítás egyes tételei között vannak a 
befizetési járulékok kiszámítására nézve. Itt a törvény 
szerint különbséget kell tennünk jogosult és kötelezett 
tagok között. Továbbá a kötelezett tagoknak azon része 
között, a kik már tagjai voltak a gyámintézetnek s azok 
között, a kik csak ezután lesznek tagjai, végül a 65 éven 
felüli és az ideiglenes szolgálati éveiket is beszámíttatni 
kívánó tagok közütt. Lássuk ezek befizetési járulékainak 
kiszámítását külön-külön. 

1. A kik még tagjai nem voltak a gyámintézetnek, 
azok belépésük alkalmával fizetnek 33% belépési díjat 
és 372% ®vi tagdíjat. Itt eltérés nincs. Ezeknek az ideig-
lenes beszámíttatni kért szolgálati éveikről most nem 
szólok, mivel azt egy más pontban összefoglalva tárgyalom. 

2. A törvény 7. §-a a 65 éves koron túl levő 
tagok befizetésére nézve azt mondja, hogy azok is „be-
léphetnek, ha a pótló belépési %~o t és a szolgálati éveik 
után esedékes évjárulékokat visszamenőleg befizetik'. 
A pótló belépési °/<rra nézve nincs eltérés a törvény és 
az U. r. között, hanem igenis van a j á ru lók "-ra nézve. 
Az U. r. 11. §-a ugyanis azt mondja: „kötelesek mind 
a pótló (23%) belépési járulékot, mind a szolgálati éveik 
után járó kiegészítő (1%) tagdíjat 4%-° s egyszerű kamat-
jával egész szolgálati idejökre visszamenőleg befizetni". 
Míg a törvény az l % ' r ó l n e m szól, addig az Ü. r. ezt 
egyenesen kiteszi. Azonban eligazíthat bennünket az U. r. 
63. és i64. §-a s az ehhez fűződő konventi jkv. magya-
rázata. Nevezetesen : gr. Tisza István azt mondja, hogy 
bár a javaslatuak az előadó által kiemelt intézkedései 
magukban véve logikailag és inathematice helyesek s 
az intézetnek anyagi erősítésére szolgálnának; de nem 
tartja lehetőnek, hogy a szabályrendelet oly intézkedé-
seket tartalmazzon, a melyek a törvényben nincsenek 
benne s a melyek az intézet tagjait túlságosan terhel-
nék". Ebből az elvből kiindulva tette azután a 63. §-nál 
a következő indítványt, melyet a konvent el is fogadott: 
„a 31/2°/o tagdíj helyett szavaktól kezdve egész a „kell 

kiróni" szavakig a szöveg töröltetik". A kihagyott szöveg 
nem lehet más, mint az, hogy a „31/3% helyett 
1% pótló tagdíjat 4%-° s egyszerű kamatjával egész 
szolgálati idejökre visszamenőleg" kell kiróni. És hogy 
ez így van, még jobban megvilágosítja az U. r. 64. §-ához 
beadott indítványa, hogy abból „és az 1% pótló tagdíjat" 
szöveg törültetett, tehát az Ü. r. 64. §-a úgy hangzott 
volna: „A régebbi gyámintézeti tagok a 23% pótló be-
lépési járulékot és az 1°/0 pótló tagdíjat 4%-os egyszerű 
kamattal öt év alatt kötelesek befizetni, még pedig ren-
des szolgálati idejök megkezdésétől számítva". Nekem 
határozott véleményem az, hogy a 11. §-ban csak téve-
désből, illetve elnézésből maradt bent az 1% ; mert ez 
törvényben sehol elő nem fordul s ott mindenütt csak 
járulékokról van szó, mely alatt a konvent által elfoga-
dott magyarázat alapján sehol sem érthetünk mást, mint 
a 2 3 % - u a k a r r a a z időre esedékes kamatait. És itt kell 
tárgyalni az összefüggésnél fogva az ideiglenesen be-
számíttatni kért évekre esedékes „járulékok"-at is. A tör-
vény 8. §-a azt mondja, hogy „A szolgálati évekbe a 
24 éves életkoron felüli . . . évek is beszámíthatók az 
alatt a feltétel alatt, hogy az illető nyugdíj intézeti tag 
belépése alkalmával kötelezi magát, hogy . . . szolgálati 
idejétől az összes nyugdíjint. járulékokat 4%-os kama-
taival befizeti és pedig az után a rendes leik. javadalom 
után, a melyre megválasztatott". Ha a járulékok alatt a 
konvent sehol sem ért egyebet, mint az azon időre eső 
23% kamatait, új tagoknál pedig a 33%-ét, úgy itt sem 
érthet sein többet, sem kevesebbet. Megjegyzem még, hogy 
a törvény sehol sem szól sem 1% pótló tagdíjról, sem vissza-
menőleg fizetendő évi tagdíjról, hanem mindenütt csak 
járulékokról. Azonban van még egy törvénymagyarázónk, 
jobban mondva félremagyarázónk, nevezetesen a „Tag-
sági ív" hátlapján levő utasítás. Ez a 7. ponthoz kiállí-
tandó Nyilatkozatot így szövegezi: „Alulírott, hogy ideigl. 
szolg. éveimet beszámítsák, kötelezem magamat arra, 
hogy az ideigl. szolg. éveimre esedékes összes nyugdíj-
int. járulékokat, nevezetesen a belépési százalékot és 
az évi tagdíjakat 4 % egyszerű kamatjaikkal" stb. Itt 
már tagdíjakról van szó, holott ez sem a törvényben, 
sem az U. r.-ben nincs. Tehát itt sem érthetünk mást 
alatta, mint a konvent által elfogadott magyarázatban 
a járulékok alatt, t. i. a 23% 4%-os kamatait. Ezek 
szerint a számítás tehát nem lehet más, mint az, hogy 
minden belépő tag, akár 65 éven felüli, akár azon aluli, 
ha gyámintézeti tag, fizeti a 23% belépési járulékot, 
ha nem az, úgy a 33%~o t egyszerű 4 % - ° s kamataival 
összes beszámíttatni kért akár ideiglenes, akár rendes 
szolgálati idejére nézve, még pedig az általa a belépés-
kor élvezett javadalom után, az ezután belépők pedig 
még ezenkívül fizetik a belépési járulék késedelmi 
kamatait a megszabott mód szerint. 

Kérdés volna még itt az, hogy a 23% pótló belé-
pési járuléknak visszamenőleg fizetendő kamatait ne 
azon különböző lelkészi állások után számítsuk-e, a 
melyeken az illető lelkészkedett,. Szerintem ez komplikált-
sága mellett még igazságtalan is volna, mivel ezen az 
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alapon a s.-lelkészi szolgálati évekre nézve is kérhetnék 
az illetők ugyanezt a kedvezményt, a mi minden szá-
mítást alaptalanná tenne. De a törvény is határozottan 
és ismételten hangsúlyozza, hogy: az után az állás után, 
a melyre az illető megválasztatott. Hiszen úgy is sokkal 
kevesebbel járulunk mi a nyugdíjintézet alapjához, mint 
azok, a kik ezután lépnek be, mivel mi így egyszerűen 
azon javadalomnak, melyen vagyunk, csak a 23% u t á n 

járó 4°/0-os kamatait fizetjük, holott az illetők fizetni 
fogják az egész fizetés után járó 31/2°/o"ot» l i e m említ-
vén, hogy azoknak befizetése kamatos kamataival fogja 
növelni az intézet vagyonát úgy a 33%? m i n t a 3 7 2 % 
járandóságuk után. 

Van még egy, az özvegyekre nézve sérelmesnek 
látszó szakasza a nyugdíjtörvénynek, nevezetesen a 
19. §-nak második fele, mely szerint „A mennyiben a 
belépési járulék és az 5 évi tagsági díj be nem fizettetett 
volna a férj elhalálozásakor, az azokból hiányzó összeg 
az özvegy évjáradékából két év alatt egyenlő részletekben 
törlesztetik le, illetőleg tartatik vissza". Ezen szakasz 
alkalmazásban volt és van a gyámintézetnél s mivel 
látjuk, hogy az ezen szakasz mellett sem tud prospe-
rálni, én ezen szakaszt meghagy hatónak tartom, azon-
ban csakis a jelen alkalmazásában, hogy t. i. ez csak 
a gyámintézeti 10% belépési rjáulékra és a 2V2% évi 
tagdíjra vonatkozik s szerintem a konventre felterjesztés 
volna teendő a szakasz ilyen értelmezése tárgyában. 
Mert a milyen jogos az, hogy a nyugdíjintézeti járulé-
kokból pótoltassék a gyámintézet hiánya az egyesítés 
alkalmával, mivel annak a nyugdíjintézeti tagok család-
tagjai veszik hasznát, épen olyan jogtalan az, hogy 
egyenesen a már özvegy nők segélyezzék a gyáminté-
zetet, melynek jótéteményét sem ők, sem elhalt férjük 
soha nem élvezheti. 

Van még egy sérelmes szakasz s ez a 24-dik, mely 
szerint hat árvánál több nem segélyeztetik. Hiszen az 
adóról szóló törvény kedvezményt ad a többgyermekű 
szülőknek itt pedig egyenesen a törvény serkenti őket 
a gyermekek számának csökkentésére. Ennek a szakasz-
nak figyelmen kívül hagyása szintén sürgetendő volna, 
ínég pedig minél hathatósabban a konventnél. 

Ezek után indítványom az lenne a tisztelt értekez-
lethez, hogy tegyen felterjesztést az egyházmegyei gyű-
lésre, miszerint a megválasztandó egyházmegyei nyugdíj-
bizottság a fentvázolt alapon vesse ki a nyugdíjintézeti 
járulékokat s hasson oda az egyházkerületi közgyűlés 
útján, hogy a Nagyméltóságú Konvent ilyen értelmű és 
félre nem magyarázható utasítást készítsen vagy készít-
tessen az összes nyugdíjügyi bizottságok részére. 

Bisse 1907 augusztus 1-én. 
Horvát Antal; 

ref. lelkész. 

Igénytelen nézetek a budapesti református 
egyháznak önálló egyházközségekre való 

felosztása tárgyában. 
Úgy tudom, hogy a budapesti ref. egyház önálló 

egyházközségekre való felosztásának eszméjét, mint ezen 
egyháznak egyik volt presbitere, én pendítettem meg, 
és e lap 1905. évfolyama 9-ik számában már némileg rész-
leteztem is a felosztás és a továbbra is fentartandó 
részleges vagyonközösség kivitelének mikénti eszközlését. 

Legközelebb az illetékes egyháztanács az általa 
is immár czélszeriínek, sőt szükségesnek ítélt, tervbe is 
vett deczentralizáczió dolgában tárgyalást indítván s 
kebeléből a javaslat megtételére egy 15 tagú szervező-
bizottságot, ez viszont az előzetes konkrét javaslat ki-
dolgozására egy albizottságot küldvén ki, helyénvalónak 
mutatkozik ezen nagyfontosságú kibontakozás ügyének 
minél bővebben való fejtegetése. 

A tervezett deczentralizáczió s ezzel kapcsolatos 
szervezkedés tudvalevőleg a főváros Ill-ik közigazga-
tási kerületében székelő óbudai református Ősegyházra 
nem terjed ki s ezen a budavári és pestvárosi török 
helyőrségeknek s velők együtt a hazánk kettős fővárosá-
ban hajdan virágzólag fennállott magyar ref. egyházaink-
nak is a XVII. évszázad végén történt kimúlása után 
mint Pestpilis vármegye, illetőleg az óbudai királyi 
koronái uradalom területén sokféle hányattatásai közt 
és meggyökerezett s most már évenkint izmosodó tisztes 
egyháznak inegbolygatása annyival inkább kizártnak 
lévén tekintendő, mivel az I. Lipót király Budát és Pestet 
újra telepítő diplomái által kizárt reformátusságnak Il-ik 
József császár türelmi pátenséig, majd az 1790/1. évi 
XXVI-ik országos törvény védelméig Budán és Pesten 
úgyszólván titkon lappangott magyar reformátusoknak a 
lelkiekben az óbudai gyenge egyház szolgált menedék-
helyül, a fővárosi református egyháznak czélbavett új 
szervezkedése általában a főváros többi kilencz közigaz-
gatási kerületére vonatkozik. 

Azonban ezen alkotmányos egyházi szervezkedés 
kétségen kivül nagy nehézségekkel jár az egyháznak 
sajátságos helyzetében, de a felmerülő nehézségek sze-
rény nézetem szerint mégis legyőzhetők és le is győzen-
dők s az úgynevezett egyházrészek megszüntetésével a 
főváros egyes, illetőleg egyházilag egyesítendő többes 
kerületeiben, ezeknek természeti fekvéséhez és hitfele-
kezeti létszámaihoz viszonyítva önálló egyháztanácsokkal 
és saját vagyonkezeléssel bírandó anyagyülekezetek lesz-
nek alkotandók a mostani egyházközségi szabályzat 
alapul vétele mellett, szerintem a következő beosztással: 

a) Középponti egyházközségül szervezendő a Duna 
balpartján a főváros IV. és IX. kettős kerületében s az 
utóbbinak kültelkein lakó hitfelek gyülekezete azon 
módosítással, hogy czélszerűségi szempontból idecsato-
landó volna a Duna jobbparti, most a II. kerülethez 
tartozó úgynevezett Kelenföld, tekintve annak a Szilágyi 
Dezső-téri templomtól ós parochiális épülettől való nagy 



távolságát, másfelől a dunai állandó hidak s a villamos 
vasúti körforgalom használatával a Kálvin-téri anyatemp-
lomnak és parochiális épületnek könnyebb és rövidebb 
idejű hozzáférhetőbbségét. 

b) A főváros dunabalparti V., VI. ós VII. közigaz-
gatási kerületeknek egyházi egyesítésével második egy-
házközséggé szervezendők, a jelzett hármas kerületben 
és ezek kültelkein lakó hitfelek egy, lehetőleg közép-
ponti tágas új templom és parochiális épület létesítősével, 
a mostani úgynevezett zuglói segédlelkészségnek és az 
ottani kisebbszerű templomnak szükség által indokolt 
különítményével. 

c) Harmadik, illetőleg' józsefvárosi egyházközség 
volna alkotandó a főváros VlII-ik kerületében s kültel-
kein, úgy a most a X-ik kerülethez tartozó úgynevezett 
Tisztviselőtelepen lakó hitfelekből egy alkalmas középponti 
új templom és parochiális épülettel. 

cl) Negyedik, illetőleg kőbányai egyházközség volna 
szervezendő a főváros természetben elkülönített X. kerü-
letében és külsőségeiben lakó hitfelekből a már fennálló 
templommal és paplakkal. 

e) Az ötödik, illetőleg budai egyházközséget képezné 
a főváros jobbpartján fekvő és szintén természetben 
elkülönített I. ós II. kerületben lakó hitfelek gyülekezeté 
az a) alatti kivétellel, a mostani templommal és paro-
chiális épülettel. 

Önként értendő, hogy mindenik egyházközség maga 
fizetné saját lelkészét s maga viselné a gyülekezeti 
kiadásokat. 

Az új templomok és parochiális épületek létesítése 
természetesen sokba kerül, de az illető egyházközségek 
tagjainak áldozatkészségére s a főváros és egyházi köz-
alap segélyezésére a fenforgó körülmények közt szerintem 
alaposan számíthatni. 

A mi a felmerülő alkotási s szervezési nehézsége-
ket illeti, igaz ugyan, hogy a főváros lakosságának, 
különösen pedig a református házbirtokosok aránylag 
csekély száma mellett az egyházközségek zömét tevő 
bérházi hitfeleinknek nemcsak évenkénti, hanem évnegye-
denként is előforduló lakváltoztatásaival járó hullámzása 
az egyes egyházközségek tagjai létszámának ellenőrzését 
és nyilvántartását szerfelett megnehezíti, de az e tekin-
tetben már ezidőszerint is sikerrel alkalmazott intézke-
kedés további czélszerű felhasználásával s a mostani 
IV—X. kerületekre vonatkozó vaskos egyházi névtárnak 
— miután a budai egyházrész már évek óta külön ki-
mutatást vezet saját tagjairól — négyfelé szakadásával 
az ellenőrködés és nyilvántartás mégis jelentékenyen 
megkönnyebbülne s a hitfelekezeti léi számok megállapí-
tása aránylag kevesebb fáradsággal és nehézséggel járna. 

A mostani egyházi vagyon megosztására vonatko-
zólag a közönséges egyházi czélokra szolgáló gyümöl-
csöző alapítványok, alapok s a főgimnázium ellenében 
fennálló aktiv követelések közöseknek tekintetvén, az 
alkotandó líj egyházközségeknek a tagok létszámához s 
kapcsolatosan az általok fizetett egyházi adó főösszegé-

hez viszonyító aránykulcs szerint akár tőkéikben, akár 
az évenkénti kamatjövedelemben igazságosan megoszt-
hatók volnának, magától értetvén, hogy az esetleg a 
mostani egyházrészek egyikének vagy másikának akár 
általánosan, akár bizonyos meghatározott czélra kifeje-
zetten hagyományozott pénzösszegek megosztás tárgyát 
nem képezhetik. 

Az egyházi ingatlanok, illetőleg házak természet-
beni megosztása ugyan tényleg ki nem vihető, de szerin-
tem nem is szükséges, hiszen fővárosunkban jelentékeny 
számmal vannak most is nemcsak olyan családi és bér-
házak, melyeknek tulajdona többek közt oszlik meg a 
telekkönyvi bejegyzések szerint, a tiszta jövedelemben 
való egyéni részesülés pedig a telekkönyvezett tulajdon-
nak néhol csekély hányadrészei mellett is aránylagosan 
és minden nehézség és minden hatósági vagy birói be-
avatkozás nélkül eszközölhető. 

Minthogy azonban a pesti és budai parochiális s 
egyszersmind szépen jövedelmező bérházak — a bel-
városi bástyautczai bérház teherlapjának állásáról tudo-
másom nem lévén — nagy összegű jelzálogos pénz-
kölcsönökkel vannak megterhelve, ezekre nézve az 
osztályt mindaddig el kellene és el lehetne halasztani, 
illetőleg a vagyonközösséget és középponti kezelést fen-
tartani, míg a telekkönyvezett terhek letörlesztetvén, 
ezen ingatlanok tehermentesekké válandanak, addig pedig 
az évenkénti tiszta bérjövedelem az alapítványoknál és 
aktiv követeléseknél jelzett fentebbi arány szerint volna 
az egyházközségek által élvezendő. 

A mi végül a fővárosi IX-ik kerületben székelő 
felekezeti jellegű, de államilag segélyezett főgimnáziumot 
illeti, ez mint a főváros kilencz kerületében elhelyezendő 
öt egyházközségnek tulajdona és közös kulturális tan-
intézete, jelenlegi szervezetében és igazgatása mellett 
az állam iránti szerződéses viszonyában, a fentartó egy-
házközségek irányában fennálló terheivel érintetlenül 
maradna, a kiadásaiban esetleg fedezetlenül mutatkozó 
évenkénti hiány a fentartó Öt egyházközség által lévén 
a fentebbi arány kulcs szerint megállapítandó hozzájáru-
lással fedezendő. 

Tóth Lajos. 

t á r c z a . 

A pápai halotti ónekeskönyv szerzői. 
Hogy a feledésből megóvjuk, néhai atyám, Széki 

Béla, volt pápai pap, följegyzései nyomán közlöm az 
ú. n. pápai halotti énekeskönyv szerzőinek nevét, illetve 
azon énekgyűjtemények megnevezését, a honnét az egyes 
énekek átvétettek; a zárjelben levő számok az énekes-
könyv számait jelentik. 

1. Szűcs Dánieltől: Mint az árnyék, elmúlik éle-
tünk (1), E világon nincsen nyugalom (57), Uram! nagy 
hatalmadnak jele (76). 



2. Ángyán Mihálytól: Halandó testéből sok fájdal-
mak (2), Rövid éltülik mint a pára (3), A fájdalom, 
aggodalom (4), Életem fejlő virágának (12), Mulandó 
földi életünk (15), Gyász sors, ifjú koromban ( l ^ f Por-
testünk virág szépsége (18), Kevés napjaink véíghatára 
(19), Minden hiábavalóság (25), Oh fájdalom, a gyászos 
hely (26), Gzőzedelmi örömének (27), Óhajtva jöttél 
halálom (29), Eljött időm végórája (31), Mint a fű, meg-
száradnak (32), Szent Isten kinen nem vala . . . (37), 
Oh örök Isten, lelkünk főpásztora (39), Éltem, mint a 
jobb világ . . . (40), lm, a halál megnémította (44), Oh 
mely siralmas sorsom (46), Nagy a lelkek atyja (47), 
Szívet vérző, gyászos eset (48), Veszély közt forog éle-
tünk (52), Életed bizonytalan voltát (53), Te, ki nem 
vetted senkitől (62), Porok vagyunk, porrá leszünk (64), 
Oh halál, félelmeknek királya (86). 

3. Kovács Józseftől: Ártatlan te nem vétettél (5). 
4. Bartlialos Józseftől: Oh ártatlan kisded, látjuk 

gyász sorsodat (7), Mint sok virág elvész bimbó korá-
ban (8), Szív-verésünk, jaj , fogytán áll (24), Nyugodj, 
terhes pályád végén (36), Elmégy, elmegy Jézus szol-
gája (38), Jaj , gyászos sors csapása (41), Útra indulsz, 
hív tanító (43), Itt vagy, rövid pályád bezáró . . . (45), 
Uram, egyszer majd feltámadnak (87). 

5. Seregély Dánieltől: Mily mulandó, s változandó 
(10), Uram, kinek végzésedből (20), E koporsó vas-
zárja (21), Imádandó nagy Istenünk (34), Nagy Isten, 
bár porból . . . (61), .Uram, mikor e gyászkoporsót (71), 
A sir már megkészíttetett (77), Kész már a sír e gyer-
mek számára (78), Szállj be, ifjú társunk, legszebb korod-
ban (79), Por az ember eredete (83). 

6. Kovács Páltól: Halál, kérlelhetetlen vendég (13), 
Jöjj, némulj, borzadj, halandó (23), Csendesen, mint a 
folyam . . . (35). 

7. Vörös Istvántól: Csak buborék földi életünk (28). 
8. Körmendy Sámueltől: Csak benned bízom, fel-

séges Istenem (55), Jertek, halandók, lássátok (84). 
9. Nyikos Sándortól: Életünk rövid ideje (56), 

Földi életünk véghatára (70). 
10. Szenes Károlytól: Nyugodtan vagyok szívem-

ben (63). 
11. Nagy Benjámintól: Porházam elkészíttetett (80). 
12. Debreczeni Halottas Könyvből átvétetlek: Zokog 

a keserves szüle (6), A fájdalmak éles nyilai (30), 
Anyák, kik csecsemőitek (49), Jaj , egy sebem másik 
érte (50), Uram, te szabad vagy (54), Elhervadt életem-
nek vidám tavasza (14). 

13. Régi halottas könyvből átvétettek: Mint a rózsa, 
melyet sért a meleg szél (9), Krisztushoz készülök (11), 
Ez élet csak füst és pára (51), Szomorú a halál a 
gyarló . . . (58), Szívem szerint kivánom (59), Én 
Istenem, benned bízom (60), Harcz ember élete teljes 
életében (65), A nap eljő végesetre (66), Már elmegyek 
az örömbe (67), Életemnek végső napját (69), E világ 
mióta (72), Búcsút vennem, el kell mennem (73), Óh 
áldandó szent Háromság (74), Vigyázz halálodra, halandó 

ember (75), Immár gyarló testem (81), Már oda térek, 
honnét testem . . . (82). 

14. Erdélyi énekesből átvétettek; Jaj, mily hamar 
múlik (16), Imé, jő az ítélet (22), Óh Isten, mely boldog 
az oly . . . (33), Szüntessétek a keservet (42). 

Ismeretlen szerzőtől: E mulandó világban (68). 
A 85-ének : Nincs már szívem félelmére, tudvalevő-

leg a 19-dik dicséret. 
Megjegyzendő, hogy ezen halottas énekes könyv 

recenseálva van a „Pesti Protestáns Hirlap" 1842-dik 
esztendei 26-dik darabjában a 312—313 oldalakon. 

Közli: Széki Géza, 
gerjeni ref. lelkész. 

BELFÖLD. 

Kivonat a felsőszabolesi ref. egyházmegyé-
nek 1907. évi július hó 30—31-én Nyíregy-

házán tartott rendkivüli közgyűlése 
jegyzőkönyvéből. 

6. szám. Az 1904. év november havának 10- napján 
megnyílt budapesti országos ref. zsinat által alkotott 
VII. t.-cz. szól az országos ref. lelkészi nyugdíj- és özvegy-
árvagyámintézetről. E törvényről, mikor az még mint 
tervezet került egyházmegyei közgyűlésünk elé, annak 
idején (1905 május 3—4. napjain tartott közgyűlés 21. 
sz. jegyzőkönyvében) megadtuk véleményünket s örömmel 
jelezhetjük, hogy az egyházmegyénk által kifogásolt 
szakaszok a törvény végleges megalkotásakor állás-
pontunknak eléggé kedvezőleg vétettek figyelembe. 
A nyugdíjtörvény azonban — fájdalom — így is, a mint 
megalkottatott, nagyon fogyatékos és tagjaira, más nyug-
díjintézetekkel összehasonlítva, súlyos terheket rak. Nem 
csoda azért, ha ellene annyi panasz és elégedetlenség 
merült fel, főkép a törvény helytelen magyarázata követ-
keztében, hogy a ki e feljajdulásokból vagy az egyik s 
másik érdekelt és nem érdekelt egyén felszólalásából 
akarna magának véleményt alkotni a törvény felől: 
valóságos útvesztőbe tévedne. Tanácsos azért, ha a 
különböző magyarázatokat, vélekedéseket a törvény 
ismertetésénél tekintetbe nem vesszük, hanem pusztán 
a törvény betűihez ragaszkodunk, a mikor leghamarább 
eljutunk az igazi helyes állásponthoz, vagyis az esperesi 
karnak a nyugdíjügyben történt megállapodásához és a 
törvényre még ennél is nagyobb világosságot vető s a 
Deb. Prot. Lap 29. számában a gr. Tisza István czikké-
ben foglaltakhoz. 

Minthogy a tagsági íveket idáig minden lelkésznek, 
a rovatoknak megfelelőleg kitöltve, felszerelve be kellett 
az esperesi hivatalhoz küldenie, a törvény és utasítás erre 
vonatkozó részének mellőzésével leghelyesebb, ha a nyug-
díjintézeti tagok járulékairól, a járulékok befizetésének 
módozatairól, a nyugdijintézeti tagok terheinek a törvény 



keretein belül lehető könnyebbitéséről szólunk, előre is 
jelezve, hogy a törvényt, míg az törvény, még ha rossz 
is, tiszteletben kell tartania mindenkinek s az olyan meg-
állapodás, mint némely egyházmegye lelkészeié, mely 
eltiltja a nyugdíjintézettel szemben kötelező nyilatkozat 
adását, egyenes megtapodása a törvénynek. 

A VII. t.-cz. ismertetésénél, miután az özvegy-árva-
gyámintézetnek minden egyházmegyénkben működő ren-
des lelkész úgy is tagja, tehát itteni fizetési kötelezett-
ségeit, jogait ismeri, ennek csak nyugdíjintézeti részéről 
szólunk. E szerint lenne a belépési járulék az 1894 évi 
JelentŐ-ívek díjleveleiben megállapított törzsfizetés, ha 
eddig az ugyan a szabályok megtartása mellett nem 
helyesbbíttetett ós a kongrua, vagyis az összes fizetés 
23% _ a I évi tagdíj a törzsfizetés l%" a 5 az intézetbe 
fölvett tagok állásait fentartó egyházközségek, testületek 
részéről az illető törzsfizetések 2%-a szintén évi járulék-
képen, továbbá a törvény 26. §-ának 4., 5., 6., 7. pont-
jában felsoroltak. Az 1908 január elseje előtt műkö-
désben volt és az özvegy-árvagyámintézetnek már felvett 
tagjai fizetnék belépési járulék czímén a kongruával 
együtt megállapított törzsfizetésük 23%'át, továbbá ezen 
összeg 4%-al számítandó egy esztendei kamatának annyi-
val sokszgrozandó összegét, a hány szolgálati éve van 
az illetőnek. Az ezen összes kamat és 2 3 % - o s belépési 
járulék összegezéséből keletkező végösszeg alkotja az 
illetőknek a nyugdíjintézettel szemben álló egész anyagi 
kötelezettségét az 1908. előtti időről, a mely öt év alatt, 
öt egyenlő kamatmentes részletben fizetendő. 

Hát ez sok 1 Sok a 23% belépési járulék, de nem 
elviselhetetlen, mint tudhatják különösen azok, a kik 
tagjai voltak a megboldogult helyi özvegy-árvagyám-
intézeteknek, a melyekbe pl. nálunk Felsőszabolcsban évi 
jövedelmünk felét, majd fizetésünknek 20%"át szolgál-
tattuk be belépési járulék czimén. Hanem már a 23% 
törzsfizetésnek visszamenőleg a szolgálati év megkez-
désétől 4%-al számítandó kamata elviselhetetlen nagy 
teher, főként idősebb lelkésztársainkra. Hozzunk fel rá 
példát. A legtöbb lelkésznek itt nálunk kongruával 
együtt kerek számban 1600 korona a törzsfizetése. Ez 
után a 23%-° s belépési járulék = 368 korona. Ennek 
évi 4%-os kamata 14'72 korona. Ha, tegyük föl: szol-
gálati éveinek száma 34, a 23°/<ros belépési járulókon 
kívül fizetnie kell még 34X14 72 koronát, vagyis 500 48 
koronát, összesen az 1908 előtti időre 868 48 koronát. 
Ezt aligha tudja egyjnagycsaládú lelkésztársunk, még 
ha a fizetést öt esztendőre oszthatja is — kamatmen-
tesen — be, megfizetni, miután e mellett az évi tagdíjakat 
is be kell adnia özvegy-árvagyámintézetnek, nyugdíjintézet-
nek. Épen ezért keresnünk kell a módozatokat, melyek 
a törvény keretein belül kivihetők, jogokat nem sértenek, 
a terhek viselését könnyebbé teszik. Ez pedig úgy volna 
leghelyesebben megoldható, ha a 23%_os belépési járu-
lékot az 1908. év előtt szolgált és az ezután szolgálatba 
lépő nyugdíjintézeti tagok fizetnék önmaguk, az 1908 
előtt már hivataloskodott tagok 23%~o s törzsfizetésének, 

szolgálati éveik szerint számítandó 4%-át pedig fizetné 
a közegyház, a nyerendő államsegélyből, még akkor is, 
ha netalán e teher elvállalásával egyéb kielégítésre 
váró szükségek halasztást szenvednének is. Vagyis, hogy 
az említett példára visszatérjünk, 1600 korona törzs-
fizetést véve számításunk alapjául: fizetne az intézeti 
tag 23% belépési járálékba önmaga öt év alatt kamat-
mentesen 368 (háromszázhatvannyolcz) koronát; az 1908. 
előtti időkre eső összeget, pl. 34 szolgálati évnél 500'48 
koronát az egyetemes egyház, mely utóbbi járulék aztán 
természetesen a szolgálati idő szerint módosul. A meg-
oldás senki sérelmével nem járna, mert hiszen a 23%"o s 

belépési járulékot az 1908. év előtt szolgáltak épen úgy 
fizetnék, mint a kik 1908 után lépnek be, a teher is 
elviselhetőbb lenne, az egyetemes egyház is megjutal-
mazná némileg az ő idősebb szolgáit, a kik immár három 
zsinat vajúdását látták, három törvényhozás alkotását 
vitték be sokszor nagy keserűségek között az életbe, 
így egyenlíttethetnék ki az idős és ezután szolgálatba s 
nyugdíjintézetbe lépő tagok között meglevő különbözet, 
a közegyház által fizetett összeg ellenértékéül az idősekkel 
szemben ott állván az ifjúi évek kevés száma, tettereje. 
E megoldáshoz pedig egyéb nem szükséges, mint jó-
akarat egyházi fensőbb hatóságainktól. Ugyancsak az 
idősebb — mondjuk 60 éven felül — levők érdekében 
szükséges, hogy azok, a kik már egy hosszú és küzdel-
mes élet vége felé járnak, ha elébb elhalnának, mint 
nyugdíjjogosultságuk bekövetkeznék, családjuk megfele-
lőleg kárpótoltassék. 

Az előadottak alapján, tekintetbe véve az egyház-
kerületünk által a törvények életbeléptetésére vonatkozó 
„Utasítások"-at: 

1. Fölkéri egyházmegyei közgyűlésünk a főtiszt, 
egyházkerületi közgyűlést, hasson oda a konventnél, 
hogy az 1908. év előtt szolgálatban levő és az özvegy-
árvagyámintézetbe már fölvett nyugdíjintézeti tagok törzs-
fizetése 23%-a után 4%-al számítandó belépési járulé-
kot, a szolgálati évek számának megfelelőleg a nyert 
vagy nyerendő államsegélyből az egyetemes egyház 
fedezze. 

2. Fölkéri egyházmegyei közgyűlésünk a főtiszt, 
egyetemes kerületi közgyűlést, hasson oda, hogy ha a 
60 évet már betöltött nyugdíjintézeti tag 1914 január 
1-je előtt, tehát a nyugdíjtörvény gyakorlatbaléptetése 
előtt hal meg, családjának az általa addig tett befize-
tések kamat nélkül visszatéríthessenek. Ha ugyanis azok 
családja, a kik 5 vagy 10 szolgálati év letelte előtt 
halnak meg, végkielégítést nyer, méltányos, hogy az 
idősebb korúak családja is kárpótoltassék némileg. 

3. A mennyiben a törvény 19. $-a és az ügyrend 
127. §-a alapján az özvegyi járadék és árvasególyek 
összegéből levonható részletekre nincs kétségtelen meg-
állapodás arra, hogy a gyámintézet mai rendes tagjainak 
eshetőleges özvegyeitől és árváitól is levonhatók az öt 
éven belül eshetőleg ki nem fizetett részletek, melyek 
pedig már csak a lelkészi nyugdíj javára tartoznak: ez 



okból fölkéretik a konvent, adjon megnyugtató magya-
rázatot e pontra nézve ós pedig úgy, hogy a mostani 
országos özvegy-árvagyámintézet tagjainak eshetőleges 
özvegy-árvasegélyéből semmi le nem vonható; sőt az 
újonnan belépő tagok eshetőleges özvegyei és árvái 
illetőségéből is öt éven belül be nem fizetett részlet 
csak a 10%" r a vonatkozik, mely addig is az özvegy-
árvagyámintézet belépési járuléka volt. A mennyiben 
pedig a konvent e magyarázatra magát illetékesnek nem 
tartja, intézkedjék a magát csak elnapolt zsinat össze-
hiváas tárgyában. 

4. Az egyházmegyei nyugdíj-bizottság tagjait tavaszi 
közgyűlésünk már megválasztván, a nyugdíjintézeti pén-
zek kezelésével Veress János közpénztárnok bizatik meg. 

5. Felhivatnak a belépésre kötelezett tisztviselők 
állását fentartó gyülekezetek, hogy az általuk fentartott 
nyugdíjköteles rendes állások törzsfizetésének 2%~át, 
mint állandó évi járulékot, már az 1908. évtől kezdve 
állandóan vegyék fel költségvetésükbe és minden évben 
szeptember l- ig küldjék be az egyházmegyei pénz-
kezelőhöz. 

6. Utasíttatnak a lelkészek, hogy minden évben a 
virágvasárnapi délelőtti istentisztelet alkalmával a nyug-
díjintézet által szolgált nemes czél fölemlítése mellett 
adakozásra hívják fel a híveket s a begyűlt persely-
pénzeket és adományokat az egyházmegyei nyugdíjintézeti 
pénzkezelőhöz haladéktalanul küldjék be. 

E határozat hozzájárulás végett a magyarországi 
Összes ref. egyházmegyéknek megküldetni, a főtiszt, egy-
házkerületi közgyűlésre pedig fölterjesztetni rendeltetik. 

Kiadta Ramocsaházán, 1907 augusztus hó. 

Erdélyi Imre, 
egyházmegyei aljegyző. 

KÜLFÖLD. 
Az egyház és állam szétválasztása Genfben. 

A nagy Francziaország példáját csakhamar követte 
a kis Svájcznak egyik legkisebb kantona, a mi nagy 
reformátorunk második hazája és világraszóló áldásos 
működésének színhelye: Genf. 

Jűnius hó 30-án u. i. népszavazat döntött az egy-
ház és állam végleges szétválasztását czélzó törvény-
javaslat felett. Az ott érvényes alkotmány értelmében 
u. i. minden alkotmányváltoztatást czélzó törvényjavaslat 
a nagy tanács által történt elfogadás esetében népszava-
zat alá bocsátandó. És nagyobb, ott mindenkit mélyen 
érintő alkotmányváltoztatás még nem történt a kis kanton 
életében, mint most, a jelzett napon, midőn a nagy tanács-
ban — a melyben most a radikális párt van túlsúlyban 
— nagy többséggel elfogadott szétválasztási törvényt 
7600 szavazattal 6800-al szemben a nép is magáévá 
tette és ezzel megszüntette azt a régi, több évszázados 

történelmi viszonyt és nagy hagyományok és emlékek 
által megszentelt jogviszonyt az egyház és állam között. 
Mint egy, a mult században eszközölt lényeges alkotmány-
változtatás, úgy e mostani is a Fary névhez fűződik. 
Fary tanácsos, a radikális párt vezére, alkotta meg e 
nevezetes törvényt. 

Ezen nagyjelentőségű eseménynek érdekes és reánk 
nézve is nagyon tanulságos előzményei vannak. Nem most 
merült fel először a szétválasztás gondolata, terve. Már 
1888-ban a pozitív evangéliomi irány hívei ki akarták 
szabadítani az egyházat állami kötelékéből, mert ez az 
egyházat szétmállasztó modern irányzatnak kedvezett. 
Akkor a radikálisok biztosították míg ezen tervet és a 
népszavazat nagy többséggel a prot. egyháznak mint 
államegyháznak fentartása mellett döntött. Majd — az 
ellentétek találkoznak — 1877-ben a szocziálisták tettek 
kísérletet és adtak be oly javaslatot, a mely a kultusz-
budget törlését czélozta. Ezt is elvetették akkor. De most a 
beköltözések által is nagy mértékben megerősödött franczia 
befolyás, a franczia példa, a szélső irányzatok, t. i. az 
ultramontanizmus és szocziálizmus közötti kiegyenlíthetlen 
ellentétek siettették a már rég szőnyegen levő szét-
választási kérdés végleges eldöntését. 

Tudnunk kell, hogy Genfben 4 párt van: a radi-
kális, demokrata, szocziális és ultramontán pártok. A két 
előbbi nagyobb párt az uralkodó. E kettő követi egymást 
a kormányon váltakozva, olyanformán, mint Angliában 
a tory és whig pártok követik egymást. De egyik párt-
nak sincs ott abszolút többsége. A radikális párt a 
szocziálisták, a demokrata, vagy mérsékelt szabadelvű-
párt az ultramontánok segítségét szokta igénybe venni 
bizonyos paktumok, engedmények árán. A viszony mind-
két esetben eleddig természetellenes és sok zűrzavarnak 
szülőoka volt. Ha a radikálisok nagyon sok engedményt 
tettek a szocziálistáknak, akkor a radikális párt mérsé-
keltebb elemei csatlakoztak a demokratákhoz; ha a 
demokratáknak az ultramontánokkal való szeretkezése 
vált ízléstelenné, akkor az erősebb protestáns érzésűek 
hagyták őket faképnél. A szocziálisták, mint mindenütt 
úgy ott is a kultuszbudget törlését sürgették; az ultra-
montánok a protestáns egyház iránti féltékenységből sür-
gették ezt. A beköltözések által többségre jutott róm. 
katholikusok követelték részükre is az államegyházi 
jelleg elismerését és az állami támogatást. Mindezekhez 
járult még az, hogy az ultramontánok az állami segít-
séget szintén élvező akatholikusok elleni sikeres sakk-
húzásnak látták a szétválasztást, szóval ezek és más körül-
ményeknél fogva a radikálisok élükön Fary tanácsossal, 
most már érettnek találták e kérdést a radikális meg-
oldásra. 

A száz tagból álló nagy tanácsban a demokraták 
Richárd tanácsos vezetése mellett csak 23 szavazattal 
sorakoztak a szétválasztási javaslat ellen. A genfi kanton-
ban mintegy 25 ezer polgár bír szavazati joggal. Kép-
zelhető, hogy mily elkeseredett, késhegyig menő harcz 
folyt le a két párt között. Mintegy 14 ezer szavazó adta le 



szavazatát a fent jelzett eredménnyel. Maga Genf város 
csekély többséggel a szétválasztás ellen szavazott, de a 
vidék, a hol a katholikusok nagy többségben vannak, 
biztosította az igennel szavazók részére a győzelmet. 
Nagyon feltűnő volt, hogy a nagy agitáczió daczára is 
11 ezer szavazó tartózkodott jogának gyakorlásától és 
pedig a legtöbben merő közönyösségből minden egyházi 
és vallási dologgal szemben. 

Feltűnő volt, hogy 17 lelkész a szétválasztás mel-
lett agitált és szavazott. Ezek a pozitív irányú lelkészek, 
élükön Genf legjelesebb lelkészeivel, Martinnal és Cham-
poniere-rel, azért foglaltak el ilyen álláspontot, mert ők 
is csak ezen radikális megoldástól remélték azon káros 
és komplikált viszonyok megszüntetését, a melyeket ott 
a változott körülmények már szinte elviselhetetlenekké 
tettek. Mert hiszen az állam és egyház közötti viszony 
Genfben már régtől fogva nem a Kálvin által kontemplált 
fheokratikus jelleget hordozta magán, a Zwingli-féle 
egyházalkotmányi elvek jutottak ott is uralomra; függő, 
sokszor lealázó, az egyház szabad mozgását gátló volt 
az a kötelék, a mely eddig fennállott; a változó poli-
tikai párturalom bénította az egyház életét. Innen van 
az, hogy az evangéliomi irányzat hívei már a mult szá-
zadban is kísérletet tett-k arra, hogy Krisztus egyházát 
kiragadják az állami gyámkodás kötelékéből és ama 
megalkuvás nélküli kálvini egyházalkotmányi elveket 
juttassák uralomra. Innen van, hogy Svájcznak több 
kantonában már eddig is alakultak „Szabad egyházak" 
és magában Genfben is volt egy a szabad egyházi elve-
ket ápoló „Association evangelique*, a mely egyszersmind 
a mozgékony evangéliomi egyházi életnek és munkáknak 
hathatós szervezője volt. 

A „Szabad egyház, szabad államban" elve érvé-
nyesült hát Genfben, Kálvin városában. Megvalósítóját, 
Fary tanácsost, a ki Kálvinnal szeretettel foglalkozott, 
nem az egyház iránti ellenséges érzület vezérelte mun-
kájában. A szétválasztási törvény a lehető legméltányo-
sabb az egyházzal szemben. Mindent elkövettek a törvény 
megalkotói arra nézve, hogy az átmenet lehetőleg nagy 
megpróbáltatás és zökkenés nélkül történjék. 

De ők azzal indokolták állásfoglalásukat, hogy ama 
komplikált ügynél fogva, a melyben ott az állam és egy-
ház egymással voltak, mely nem a kálvini theokratikus 
idea értelmében alakult ki, hanem inkább a Zwingli-féle 
egyházalkotmányi elvek értelmében formálódott, s azután 
volt függő helyzetben. Az egyház legjobbjai, mint fentebb 
is jeleztem, ott már régóta arra törekedtek, hogy az 
egyházat kiragadják az állami gyámkodás alól és a meg-
alkuvás nélküli kálvini egyházalkotmányi elveket juttas-
sák diadalra. Genfben már előbb is meg voltak ezen 
szabad egyházi törekvések, ott is az Association evan-
gelique néven szinte egy új szabad egyház alakult, a 
mely az evangéliomi mozgalmaknak, belmissziónak leg-
hatalmasabb eszköze volt. A szabad egyház szabad állam-
ban elve érvényesült tehát Svájczban. A szétválasztási 
törvény egyébként méltányos, méltányosabb, mint a 

franczia. Az összes egyházi épületek és vagyon az egy-
ház szabad rendelkezésére bocsáttatott, a már szolgálat-
ban lévő lelkészek fizetését, nyugdíjügyét méltányosan 
rendezték. 

De természetesen mindezek daczára is a kultusz-
budget törlése nagy változásokat fog ott is előidézni és 
ki tudja, milyen állapotban fogja megérni a genfi prot. 
egyház az 1909-ik évet. Sokan az ő műveinek szétrom-
bolását látták a szétválasztásban, sokan, mint a tudósí-
tások jelzik, sírtak és jajgattak, elájultak ama nevezetes 
napon a nem remélt eredmény kihirdetése után. De az 
erőshitűek nem a Kálvin művének rombadőlését látták 
e törvényben, hanem egy szebb és jobb jövő kezdetét. 
Mi is ekként reménykedve tekintettünk ama szent emlékű 
város felé, hisszük, hogy mint másutt is történt Krisztus 
egyháza méltóan fogja zászlaján hordozni e jelszót: 
„nec tamen consumebatur". Mert valóban csak az olyan 
egyháznak van oka félni a megsemmisüléstől ilyen eset-
ben, a melynek szolgái csak sablonos munkát végeznek, 
és hirdetnek olyan Krisztust, a ki nem feljebbvaló, mint 
ama Carlyle-féle hősök mintájára szabott emberi próféta. 

Hiszen mint sokszor írtam, Angliában és Skócziában 
is a szabad egyházak anyagilag és szellemileg a leg-
virágzóbb állapotban vannak, sőt ezek vittek új életet 
még az államegyházakba is ; ott is úgy lesz Genfben. 
„Post tenebras lux" hirdetik genfi testvéreink; valóban 
a közönyt és hidegséget új élet fogja felváltani! És a 
kálvini egyház a maga hatalmas egyházalkotmányi elvei-
vel meg fog állani ott is a maga lábán, állami támogatás 
nélkül is. Sokan kishitűségükben újra akarták kezdeni 
a harczot, de győzött a jobb felfogás, a mely Krisztus 
egyházában méltatlannak találta a küzdelem és zavar 
felújítását és a mely új szervezkedésre hívta fel az intéző 
köröket. És a konzisztorium meg is kezdette az új ala-
pok lerakását, az egyház építése körül pedig —1 és ez 
az örvendetes — minden irányzat hívei egyesültek, úgy 
hogy előreláthatólag nem fog elkövetkezni az, mitől 
sokan fékek, hogy a genfi egyház pártokra, töredékekre 
szakad az állami támogatás megszűntével. Igaz, hogy 
Francziaországban is sok kicsiny, szegény egyház került 
válságos helyzetbe az ottani törvény életbeléptetése után, 
de azért hisszük, hogy ott is és Svájczban is a válság-
ból megtisztulva, új szárnyakkal és lelkesültséggel meg-
növekedve fog kiemelkedni Krisztus egyháza. 

Ez az ú j szétválasztási törvény élénken érint ben-
nünket is. Minket is felhív annak megfontolására: ki 
tudja, mit rejteget számunkra is a jövő ? Most mindent 
az államtól várunk 1 De jöhet egy áramlat — szelét 
már itt-ott érezzük, a mely kész egy tollvonással törülni 
mindent, a miben bizakodunk és a mire építünk. Azért 
dolgozzunk, míg nappal vagyon, és gyűjtsünk ne csak 
anyagiakat, hanem építsünk arra a szilárd fundamen-
tumra, a melyen megállhatunk akkor is, ha jönnek a 
szelek és árvizek! 

B. Pap István. 



RÉGISÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

(Folytatás.) 

„Az Párókialis háznál és egyébüt tartozó dolgot 
az Biró el nem kezdette és végezte mig vele öszve nem 
háborodott, Pénzbeli Conventioját soha az ő szokot ide-
jében egy Nagy Pál névü Birón kivül meg nem adták, 
sőt egyik Biróról a másikra maradott; hanem egyszeri 
alkalmatosságai szőllőt akarván vennem, sok instantiámra 
az Ecclesia pénzéből fizettenek felénél többet, de azt is 
volt sok, a ki felhányta, bánta. Sok Tisztek és vendégek 
nálam lévén, az magamébul kellet sáfárkodnom s azok-
hoz való ajándékozásokkal és küldözésekkel, csinált 
ürmös boroknak (az édes Természeti Atyámmal együt) 
adásokkal az Isteni tiszteletnek megszerzéséért, de arról 
soha meg sem emlékeztek, sem arról, mikor hozzám 
valaki alamisnát kérni jött — üressen el nem ment, sem 
arról, hogy meg szorultakat szükségekben utolsó filléremig 
segitettem, még az Helységet is némely izben. De ha 
ezek szerént valaki jól emlékezet volna is, borsot tört 
az orokban. De te én Istenem! emlékezzél meg ezekről 
az én jómra és ne engedgyed, hogy eltöröltessenek az 
én jótóteményim, mejlyeket cselekedtem az én Istenem-
nek Házával és annak rendtartásival Neh. 13, v. 14. 

Mikoron Bogyiszlórul ki jönnék sok marasztalásim 
után, jól lehet semmi oiy dolgot nem láték, melyért 
Úszódra jönnék, mivel az Istennek tiszteleti, az egy 
könyörgés tételen kivül zár alat, a tilalom miat tartatot, 
mégis eljöttem, fel inditván Isten szivemet az szép hírrel 
fénylő gyülekezet közziil, hogy az én Istenenmek dicsős-
ségét terjeszthetném; nem tette az én Istenem ebbéli 
igyekezetemet és fáradozásimat híjában valóvá, mert 
foganatos lévén, beszédem ós személyem becsületes az 
Uraknál, nagyob részében az Isten Dicsőssége köztünk 
felállíttatot. 

De az háládatlan Gyülekezet sok izetlenségekkel 
és üldöztetésekkel fizete nekem vissza, sőt magunk Püs-
pökjéhez is informatiokkal elmentenek és a Tertulus 
Prokátorral vádoltanak, melynek decisiója Fülöpszállásán 
Tiszt. Dallos Senior Uramnál ment végbe magok becste-
lenségére inkább. Ez után pedig két ízben szép szeren-
csém esvén az Prédikátori szent szolgálatra, ellene állot-
tanak, magok leendő károkat forgatván, hogy tőlök el 
menetelem károkra ne légyen és nekiek meg engedtek 
az Tiszt. Atyák Dorogi dislocatiójaban; más ízben Tisz-
teletes Generális Scriba Losonczi János Uram Patajban. 
De mivel természet nálok az Ecclesia szolgáihoz való 
rendetlen magokviselete mind edig sem lakhattam köztök 
Lelkem s testem nyugodalmával. Ha elváltoztattya a 
szerecsen az ő bőrét, és a párducz az ő tarkaságát, ti 
is jót cselekedhettek, holot a gonosz cselekedetet meg-
szoktátok. Jer. 13: 23. Én pedig elvégeztem magamban, 
hogy ha az én Istenem adánd nyugodalmas Páthmost, 

az holot pihenést vehetnék, másra bízom it való szolgá-
latomat, mert egy felől az üldözők, más felől ők hábor-
gatnak, le verem az port lábaimról, hogy légyen bizony-
sága sok viszontagságomnak, melyről ha gondolkozom, 
elbámulok, hogy én azt írásban vehetném; elmém is 
tompul megfogására, nyelvem1 elégtelen kibeszéllésére, 
de tudgya az én Istenem, ki az én sok fohászkodásimat 
meghalja, könyhullatásimat tömlőjébe szedi és laistromá-
ban fel jedzi minden én inségimet. Psal. 56 : 9. 

2 ^ Magok közöt az egész kösség egyik a másik 
jószágának ragadozója, nyilassának, fájának, gyümölcsé-
nek, szántóföldjének, melyek miat iszonyú botránkozások 
köztök estenek, kártételek, átkozódások, szidalmazások, 
az Innepek megtartására kevés tekintet volt, melyről s 
mind ezekről és az elő nem számláltakról, mert ki győzné 
elő beszélleni, midőn Istenes Tanításbeli intések estek, 
ily csúf beszédeket reá szóllottanak egymás között: jobb 
lett volna (t. i. a Tanító) kása funni tartotta volna az 
lehelletit, mint erre. 

3= a Birák, kik erőssen megesküttenek az többi 
között az Templomhoz, és abban forgolódó Egyházi szol-
gához, az Templom egész romlásban ment, teteje mind 
az egész léczkötözésig; eleget intettem őket, kivált sede 
vacanse Érsek nem volt, hogy most kivált jobban az 
igazításához foghatnak, mintsem az Érseknek beszállássa 
után, kinek hire nélkül még csak megszegetni sem bátor-
ságos : nem fogadták, hanem sok nógattásim, intésim és 
erőltetésim után Tott György nevű Biró az ajtó eleiben 
egy kis Czinteriumot épittetet, melynek deszkáinak meg-
vételére magam is az Paxi vásárra oda voltam, de még 
sem meheték arra, hogy teteje könnyebb és jobb voltáért 
sindel alá vétethettem volna; az Mestere tudatlan lóvén 
az tetejét úgy ejtette, hogy az falára vettette az eső vizet, 
melyet ma is ugy hadtanak. Az keritéssit is Nagy .Pál 
nevű Biró építtette, az Missionárius Jesuviták itt forogván, 
azoktól való félelem va l aa jó ösztön, hogy az Templomtól 
még őket is el vesse, annak bézároltatásával. 

Az oskolához egy csepp gondjok sem volt, hanem 
az iskolába járó gyermekek, leánykák tapaszgatták sze-
gények és azok is meszelték és csapták bé. Az Párókialis 
háznak gondviselése az mázsás köveknél is nehezebb 
volt nekiek, inkáb magam nyúltam hozzá, mig ők csak 
egy szeget is rajta épiteitenek. Az házhoz való kert 
sövényének épittétését is merő kin volt vélek tétetni és 
az Templom megyéjében valót magam kerittettem pénzes 
munkásokkal, és annak meg nagyobbitását mástul pénzen 
vettem Nagy Mihály nevü embertül egy Császár Tallérán ! 
Gyümölcsöst csak egy fát sem tartottak az Léviták 
számára, mint más Istenes Ecclesiákban vagyon az szokás, 
más fazeka fenekére (mint szokták mondani) nézett az 
Lévita,'' hanem panaszolkodván elŐttök, ugy adtanak 
osztán emitt-amott egy néhány alma Gazda nélkül 
maradót vén fákat, kiknek terméseket inkább más hor-
dotta el. De szilvássá épen nem volt a Lévitának, ha-
nem az kukoriczás kertben egy nehányka, a kik mellet 
tul az sövényen Nagy Istványé bővebben voltanak, kiket 



gazdájátul kérvén, áruba vetette, az melynek megfizetésére 
reá vévén, sok kérés után akkorbeli Simon Péter nevű 
Birót, a kire kivált egy Pap János névü Esküdt (ki annak-
utánna hirtelen halállal lakodalmazássának éczakáján 
meghala) reá támadott érette, és azon szilva fákat az kert-
hez rekesztvén eleget zugtanak némelyek egyebek is érette 

Hogy azért az cselédimnek légyen szemeiket mire 
vetni, magam kölcségén szerzettem az merögető rév 
mellett az Duna széllén egy néhány alma- és szilva-
fákat az erdőben irtatlan helyen, melyet sövénnyel körül 
vétettem munkások által, és az erdőt kiirtattam, ahol 
üres volt beültettettem és oltattattam. De azt is nehezen 
tartottam meg az Törvént és félelmet nem tudó néptül, 
ámbár tövissel tartottam is az tetejét, még is réseket 
csináltanak rajta. Kulcsos ajtót csináltattam reá, bé-
hágván még is azt kinyitották, az sörtésekkel az gyöpjét 
fel duratták, mig rajta érhettük sat" 

így nevelték hova tovább az Istennek haragját, 
hogy reájok jöjjön mindaz, valamely az Isten paran-
csolatinak kész akartva való által hágói ellen eleve meg-
prédikáltatott s jövendőltetett s mind pedig sok közöttök 
lakó és sokat szenvedő egyházi szolgáknak könyvhulla-
tással elegyittetett fohászkodásokra, gyalázatos kivette-
tésekért, sokszori változtatásokért s üldöztetésekért hű-
séges, igaz szolgálattyoknak, Istenes szolgálattyoknak 
megutálásáért (kikre soha nem lettek volna méltók) jöjjön 
el már, az a mi vagyon Ámosnál (8:11. 12) mint ezt 
az Isten el is kezdette mind közöttök, s kivált mellettek 
való foktüi Ecclesiában, mivel eszekben sem vették, meg 
sem gondolták, a melyek az ő békességökre valók 
lettenek volna. Prófétáik és írástudóik közztil némelyeket 
nevekben megöltek, némelyeket hírekben megfeszítettek, 
némelyeket megostoroztak, kergették egyik faluból a 
másikba, még könyveiket is elhúzták s eladták (mint 
Olnadi Jósef nevűnek Bibliáját, Dictionariumát, nem 
kaphatván el egyéb jószágát az Dictionariumát pénzen, 
Páriz Pápaiét az Prefectusnak adták el, az magyar 
Bibliáját szekszárdi ember Szabó Mihály nevűnek). 

Nézd meg bár kegyes olvasó az sok változásokat 
csak az könyvnek elein is, még mikoron Prédikátorjok 
volna is, megláthad azokbul minémiiek lettenek légyen 
az ő magok diktálásukbul is, mert önnön magok dictálták 
pennámra mindazokat, melyek hozzájok jöttöm előt meg 
estenek, hogy protocoláltatnék. 

Az én igyes bajos dolgaimat pedig, mellyel tusa-
kodtam, sőt ugyan az Duna közepiben az egymást űző 
habok közzé bé esett ember módgyára való fuldoklásimat 
hajammal immár az víz sziném való szinlésének hason-
latosságára, menyi boszszuságoknak vizeit ittam be, épen 
belé kell vala vesznem s halnom, ha az Tiszteletes|kegyes 
akori Lelki Atyáknak, Tiszteletes nagy Emlékezetű Püs-
pök ő kegyelmének és Generális Seribája által ki nem 
vonattattam és nem vigasztaltattam volna; ha leírnám, 
világ csudája lenne csak anyiban is, a menyiben eszem-
ben juthatnak, de minyájának megtartására elmém elég-
telen volt s megtompult. 

Miért kellettek közöttök mégis megtartóztatnom ? az 
én Istenem dicsősségének féltése, először, hogy ha lábamat 
ki vonnám, azontúl pápista Nótárius illocáltatik közikben. 
Az én hoszszutűrésemnek, szenvedésinmek megmutatása, 
másodszor : Változásomnak világ előt való megrovatta-
.tása, harmadszor az változásnak súlyos és nehéz volta, 
negyedszer az másutt levő üldöztetéseknek is hallása, 
ötödször másutt is az halgatóknak hidegségek és az Egy-
házi személyekhez való kelletlenségek, hatodszor az 
Méltóságos Uraság Tisztyeinek hozzám való hűségek s 
szeretetek s nálok való Tekintetem. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. A beret-deleJci reform, egyház 

folyó hó 11-én tartott lelkészválasztó közgyűlésében 
Ujj Lajos miskolczi segédlelkészt, a czigándi egyház 
f. hó 15-én meghívás útján Olbey János n.-rozvágyi 
lelkészt, a tiszaújlaki egyház Sinka Gyula beregszászi 
segédlelkészt választotta meghívás útján lelkészévé. 

Sürgős kérelem. Azokat a ref. lelkész urakat, a 
kik az Orsz. Ref. Lelkész-Egyesület alakuló gyűlésére 
jelentkeztek, (aug. 21-ig beérkezett 445), értesítem, hogy 
az igazolvány kiállítása végett pontos névjegyzéküket 
már a napokban felterjesztem, ennélfogva a további 
jelentkezés útját bezárni vagyok kénytelen. Sajnos, a 
jelentkezettek egy része (körülbelül 50 lelkésztársam) a 
kedvezmény megnyerésétől aligha el nem esik ; a mennyi-
ben a legelterjedtebb lapokban közzétett, s ezenkívül 
a jelentkezettek mindenikének megküldött levelezőlap 
daczára is fel-, illetve leszálló állomásuk nevét nem 
tudatván, az Igazolványt részükre kiállítani nem lehet. 
Fizikailehetetlenséglévén egyénenként megkeresnem őket, 
ezúton kérem fel, hogy a kik már meg nem tették (többen 
kétszer háromszor is megírták) a legsürgősebben tudas-
sák velem a kiinduló állomásuk nevét, megnevezve a 
vonal nevét is, s a mennyiben az állami kezelés alatt 
nem állana, a legközelebb érhető Máv. vagy általa kezelt 
H. é. v. állomásának nevét. Minden lehetőt elkövetek, 
hogy lelkésztársaim érdekét előmozdítsam, de lehetetlen-
ségen segitni nem tudok. A déli vasútra 10 —12 jelent-
kező van. A déli vasút 33% engedményt ad, névre szóló 
igazolvány mellett. Az értesítéseket igen sürgősen várom, 
mert az idő gyorsan telik s minden nap a szétküldés 
idejét tolja hátrább. Nagyváty, 1907 aug. 22. Mrovay 
Ferenez, az előkészítő bizottság elnöke. 

Az országos ref . lelkészi nyugdíjintézetről. A 
Debreczeni Prot. Lap aug. 17-iki számában ó. r. egy 
pár olyan körülményre hívja fel a figyelmet, a melyek-
ről még említés nem tétetett. Az egyik dolog ez : A tör-
vény 5-dik §-a szerint a nyugdíjintézet működését csak 
7 év elteltével kezdi meg. Addig befolyó összeg jöve-
delmeit tőkésíteni tartozik. Ez magában világos. Világos 
tehát, hogy az intézet csak 1914 jan. 1-én kezdi meg 
működését. Ámde a kérdés azon fordul meg, hogy a 
mondott működési évben mindenkinek egyenlő év számit-
tatik-e be, vagy nem ? Több czikkből egyenesen arra 
következtethetünk, hogy, nem tekintetve a visszamenőleg 
befizetett belópési járulékot, a 23 százalékot, mindenkit 
egy kalap alá vonnak, azaz a nyudíjjogosultságra való 
igény mindenkire csak 1908. jan 1-én veszi kezdetét. 
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Meggyőződésem szerint ez képtelen dolog lenne. Én 
úgy értem, hogy ha valaki 1908-ban visszamenőleg pél-
dául 14 évre befizette a befizetendőket: akkor 1914-ben 
már 20 évi nyugdíjjogosultsága leszen. Magános s nyil-
vános összejöveteleken is volt már erről szó, de a fel-
fogások nagyon különbözők voltak. Szerintem az em-
lített eljárás lehet csak természetes és igazságos, mert 
a ki többet fizet, annak több jogot is kell adni, mint 
a ki kevesebb terhet emel. Ugyanazon kategóriába so-
rozni azt, a ki például csak 1908 jan. 1-én lesz tagja 
a nyugdíjintézetnek s visszamenőleg egy fillért sem fize-
tett be, azzal, ki 14 vagy 20 évről is teljesítette ter-
hes kötelességét, a legnagyobb képtelenségnek tartom. 

Másik megjegyzése a 20. §-ban foglaltakra vonat-
kozik, melyek szerint az özvegy évjáradéka, tekintet 
nélkül a nyugdíjas férj által befizetett összegre évi 
500 koronában állapittátik meg. 

Az özvegy és árvák ellátása sokkal fontosabb do-
log, ha meg akarjuk őket menteni az Ínségtől és nyo-
morúságtól. Abból az 500 koronából pedig még száraz 
kenyér se jut az özvegynek! Még kevésbbé az árvának 
100 korona alamizsnából. Az igazság és méltányosság 
tehát azt hozza magával, hogy a férj által befizetett 
belépési és évjáradékot útján megszerzett nyugdíjigény-
nek megfelelő százaléka adassék az özvegynek, a mely-
ből ha nem fényesen is, de annyira a mennyire tisztes-
ségesen megélhessen. Arra példát, a mit itt látunk, nem 
is találunk sehol a világon. Nem alkottak még soha oly 
nyugdíjtörvényt, a melynek áldását az özvegyre ki ne 
terjesztették volna. Ez a mi nyugdíjtörvényünk pedig 
csupán ezen egyetlen §-ánál fogva is átokként fog ne-
hezedni az özvegyek és árvák életére. Igaz, hogy a 
hivatolt szakasz kilátásba helyezi az özvegyi évjáradék-
nak esetleges felemelését, de hát ez alig több a semminél. 
Reménységgel találkozni, a mikor az inség küszöbeinken 
és a pajzsos férfiú az Özvegyek ajtaja előtt, már nem elég. 

Ugyancsak a Debr. Prot. Lapban egy 65 évet már 
betöltendő öreg lelkész írja a következőket: Az orszá-
gos lelkészi nyugdíjintézeti törvény egyes homályos pont-
jaihoz annyi hozzászólás és különféle magyarázat volt 
már a különböző lapokban a nélkül, hogy azok homá-
lyosságát és kétségeit eloszlatni sikerült volna, hogy az 
újabb felszólalás, igazán felesleges, miután csakis a 
mielőbb összehívandó zsinat — mely egyedül hivatott 
az általa hozott törvények magyarázására — lesz képes 
azoknak kétes szakaszait felvilágosítani. Csak az késztet 
mégis a felszólásra, mivel dr. Baltazár Dezső esperes 
és Böszörményi Lajos lelkész urak úgy magyarázták a 
VII-dik törvényczikk 26. §-ának 1., 2. pontjait, hogy a 
most szotgálatban levő s 65 éven aluli életkorú lelkészek, 
a nyugdíjintézetbe nem fizetnek egyebet, mint törzsfize-
tósük 23^ százalékát s ennek az összegnek négyes ka-
matát, szolgálati éveik számával megszorozva. Míg 65 
életévüket már betöltött lelkészek, ha a nyugdíjintézet-
nek tagjai akarnának lenni, ezenkívül 1 százalékos évi 
járulékot s ennek 4 százaléko-s kamatát szolgálatba-
lépésük idejétől, tehát esetleg 39—40 évről, tartoznak 
befizetni. Ez a magyarázat indít engem a felszólalásra, 
mert lehetetlennek tartom, hogy a zsinati atyák ilyen 
képtelen és igazságtalan törvényt hozhattak volna. Igaz, 
hogy íj az ügyrend 11. §-a világosan kimondja, hogy a 
65-dik évüket betöltött lelkészek is, ha be akarnak lépni 
a nyugdíjintézetbe, ez esetben kötelesek mind a pótló 
23 százalék belépési járulékot, mind a szolgálati éveik 
után járó kiegészítő 1 százalékos tagdíjat 4 százalékos 
egyszerű kamatjával egész szolgálati idejükre vissza-
menőleg befizetni: de azt sehol sem mondja, hogy a 

65. évet még el nem ért lelkészek ez alól fel volnának 
mentve. Tehát vagy mindegyik köteles az 1 százalékos 
fizetésre is, vagy egyik sem. Különös is volna, hogy 
azon lelkész, a ki 65-dik életévét betölti —mondjuk — 
ez év decz. 31-én s már 39 év óta szolgál, 2000 kor. 
évi jövedelem esetén fizessen 23 százalékot 460, K-t, 
ennek 4 százalékos kamatával 39 évről 716.60: 1177 K 
60 fillért Ezenkívül fizessen 1 százalékot tagdíj s ennek 
4 százalékos kamatával 39 évről 1205 K 88 fillért tehát 
összesen 2383 K 48 fillért. Míg azon lelkész, a ki —-
teszem fel — másnap, tehát, jan. 1-én született, már csak 
1177 koronát fizessen, ugyannyi szolgálati év után. Nem 
is lehet feltenni, hogy a zsinat bölcsesége teljesen ki 
akarta volna zárni a nyugdíj jótéteményéből a 65. évüket 
betöltött öreg lelkészeket, mert ez esetben ezt nyiltan 
hat év múlva veszi kezdetét s mely időt a most már 
kimondta volna. Hiszen a nyugdíjaztatás úgy is csak 
65 éven felüli öreg lelkészeknek legalább 90 százaléka, 
aligha éri életben s az általuk befizetendő járulékok 
mind a nyugdíjintézet javára maradnak. 

Az erdélyi piispökválasztási jog kérdése tárgyá-
ban Váró Ferencz országgyűlési képviselő, zsinati tag a 
következő sorokat küldötte az egyházakhoz: Kegyelem 
mindnyájunknak és békesség az Istentől! Erdélyi ref. 
egyházkerületünkben az új Egyházi Törvények immár 
kihirdettettek és életbe lépnek. Ez bevégzett és bírálatot 
kizáró dolog. Csakis a törvényes úton eszközlendő jövő 
fejlődés szempontjából kívánom tehát bizodalommal kikérni 
elsőben is lelkész atyámfiai figyelmét és érdeklődését az 
iránt a „további kérdés" iránt, a melyet az Erdélyi Prot. 
Lap 27. számában jelezni bátorkodtam, s a melyet ottan 
bővebben is fejtegetni czélul tűztem ki. Ez a kérdés a 
pnspökválasztási jog kérdése, a melynek jobb megoldását 
szükségesnek keli látnunk. Tudjuk, hogy erdélyi reform, 
anyaszentegyházunk első századaiban, a mikor még pres-
bitériumokat szervezni nem is lehetett és a gyülekezeteket 
a lelkipásztoraik személyesítették: a püspököt, a dolgok 
természetes rendje szerint, majd a Geleji-Canonok értel-
mében is, magok soraiból elsőnek, vezetőjüknek a lelki-
pásztorok összesége választotta. Ez az ők joguk volt, a 
melyet generális synodusukon gyakoroltak, a fejedelmi 
megerősítés fen tartásával. Az 1871-iki keletű erdélyi 
ref. egyházalkotmány a generális synodust megszüntetvén, 
a püspökválasztás jogát az egyházkerületi közgyűlés 
ragadta magához ós azt mostanig — mindössze is két 
esetben •— gyakorolta. Ámde az egyházkerületi közgyű-
lésen a lelkészi elem feltétlenül kisebbségben vala eddig, 
s kisebbségben marad ezutánra is; az egyházközségek 
közvetetlen képviselete pedig mostantól kezdve teljesen 
meg is szűnik. Mivelhogy a fejlődés rendjén immár a 
presbiteri rendszer elvei nálunk Erdélyben is meghonosid-
tak, s ezen elvek szerint- a gyülekezeteknek képét a presbi-
tériumok viselik: természetszerű volna, hogy a püspök-
választás jogát nálunk is — miképen a többi egyház-
kerületekben történik •— a presbitériumok gyakorolják. Ez 
hangzik össze az apostoli korszak evangéliomi szellemé-
vel. Ez a legtisztább, legközvetetlenebb ós magyarországi 
egyetemes ref. egyházunkban már rég kipróbált önkor-
mányzati joggyakorlat. Ehhez a közvetetlen joggyakor-
lathoz hajlik magyar fajunk öröklött szabadságszeretete 
s történelmi intézményekben megtestesült alkotmányos 
érzéke. Ez a jog mindenképen megilletné már a mi 
erdélyi ref. gyülekezeteinket is, melyeknek hitbeli és 
értelmi nagykorúságát ép úgy el kell ismernünk, vagy 
ha még fogyatékos volna, ép úgy elő kell segítenünk, 
intézményesen gyarapítanunk, mint a többi egyházkerü-
letekben, a melyeknél hátrább maradni bizonyára nem 



kívánunk. Ez a jog a maga tiszta mivoltában nem egyéb, 
mint evangéliomi és prot. elvek szerint gyakorlandó 
általános szavazati jog a gyülekezetek által, a melyeknek 
közvetetlen kötelékébe, mint lelkész- és presbiterválasz-
tók, elvégre mindnyájan, kicsinyek és nagyak, szegények 
és gazdagok, tanultak és tanulatlanok, gondnokok, lel-
készek, tanárok, tanítók, választottak és hivatottak, s 
nemcsak férfiak, hanem az önjogú nők is, törvény szerint, 
és kiki a maga hithűségével és szolgálataival, beletar-
toznak, s befolyását kiki saját értéke és súlya szerint 
vetheti latba. Énnek a jognak a törvényhozás szabályos 
útján leendő valósítására, más szókkal mondva, arra, 
hogy az új zsinati törvények I. czikkének 181—185. §-ait 
a mi erdélyi egyházkerületünk is, kellő megfontolás után, 
minden módosítás mellőzésével elfogadja és alkalmazza: — 
törekedni kivánok a meggyőzésnek minden békesség-
szerető, jó czélra segítő és törvénytisztelő eszközével és 
módjával, munkát, költséget, s nyugalmat készségesen 
áldozván meggyőződésem igazságáért. Mindenekelőtt, 
mint mondám, lelkész atyámfiai szíves érdeklődését kérem 
a törekvés iránt, De bízom egyházunk világi tagjainak 
belátásában, együttérzésében is, hogy a jogok elosztása, 
kiterjesztése útján egyházi téren várható fejlődésnek ez 
idő szerint nemzeti szempontból is üdvös jelentőségét 
vallani fogják. Az Istennek segedelme legyen mivelünk. 
Nagyenyeden, 1907. június 8-án. 

Értesí tés. A dunamelléki ref. egyházkerület júniusi 
gyűlésének jegyzőkönyvét a mult és ezen héten az egy-
házkerület minden gyülekezetének és hivatalnokainak 
külön-külön boríték alatt postára tettem. Felkérem az 
illetőket, hogy a hová "bármi oknál fogva nem érkezett 
meg, szíveskedjenek erről értesíteni, hogy a hiányzó 
példányokat kipótolhassam. Adám Kálmán, egyházkerü-
leti főjegyző. 

I S K O L A . 

A kecskeméti ev. ref . jogakadémiáu az 1907/8. 
tanév első felére a beigtetások és az előadó tanároknál 
foganatosítandó beiratások, úgyszintén a tanév kezdetére 
tartozó vizsgálatok szeptember 1—15-ig; az utólagos 
colloquiuinok pedig szept. 1—7-ig tartatnak. A tanév 
ünnepélyes megnyitása szept. 15-én, az akadémiai elő-
adások szept. 16-án veszik kezdetöket; ezentúl a jog-
hallgatók felvétele csak folyamodás útján, a késedelem 
kellő indokolása alapján történhetik; az utólagos fel-
vételre október hó 14-ig az igazgató-tanács elnöke adhat 
engedélyt. 

Az akadadémián fizetendő díjak a következők: 
beigtatási díj czímén az egész tanévre 8 kor., könyvtár-
díj és az országos tanári nyugdíjalap javára 12 kor. 
nyugdíjjárulék, a joghallgatók segítő és önképző egye-
sülete javára pedig félévenként 5 kor. tandíj szedetik. 
A félévi tandíj 30 kor., egész évi 60 kor. 

Tápintézeti díj havonként 20 korona. Tápintézeti 
ösztöndíj iránti kérvények a jogakadémia igazgatóságá-
hoz augusztus hó 25-ig nyújtandók be. 

Palyázat vak gyermekek részére. A „Lovag 
Wechselmann Ignácz és neje, Neuschloss Zsófia vakok 
tanintézete" vezető-bizottsága növendékek felvétele czél-
jából pályázatot hirdet. Az intézetbe felvétetnek izraelita 
és keresztyén vallású 8—10 éves korban levő vak gyer-
mekek, kiknek vakságukon kívül más szervi hibájuk 
nincs. A felveendő növendékek kizárólag benlakók, 
élelemmel és ruházattal, valamint a szükséges tanesz-

közökkel az intézet által láttatnak el és semminemű díjat 
nem fizetnek, csupán a bizottság által meghatározott 
mennyiségű fehérneműt kell magukkal hozniok. A folya-
modványok, melyekhez születési, orvosi és himlőoltási 
bizonyítványt kell mellékelni, f. évi szeptember 20-ig az 
intézet vezető-bizottságához (Budapest, VII., Síp-utcza 
12. sz.) nyújtandók be. Tájékozásul megjegyeztetik, hogy 
az intézet egyelőre csupán 16 gyermeket vesz fel, nemre 
való tekintet nélkül. — Ezt a pályázati hirdetést azzal a 
kérelemmel közöljük, hogy a lelkész és tanító urak 
ajánlják a humánus intézetet a saját körükben a vak 
gyermekekkel bajlódó szülők figyelmébe, S kérjük lap-
társainkat is, hogy legyenek szívesek e közleményünket 
átvenni. Megkeresés esetén Keresztesi Samu zuglói ref. 
hely. lelkész (VII., Róna-utcza 35. sz.) szívesen közbenjár 
a felvétetni kivánt gyermekek érdekében. 

Iskolai értesítés. A sárospataki ref. főiskolában 
az 1907/8. iskolai évre való felvételek szeptember hó 
1-én kezdődnek. 

A theologiai és jogakadémián rendes felvételi idő 
szept. 1—7-ig; rendkívüli felvételi idő, a katonaságtól 
jövők számára, okt. 1—8. Az előadásokra való jelent-
kezés (leczkekönyv-aláírások) ideje: szeptember 8—9-ike. 
Az előadások szeptember 11-én kezdődnek. Felvételi díj 
egyszersmindenkorra 8 kor. Évi tandíj : a theologiai 
akadémián 18 kor., a jogin: protestánsoknak 64, nem 
protestánsoknak 86 kor. 

A főgimnáziumban, melynek I—III. osztályai pár-
kuzamosak, fölvételi és beiratkozási idő: szept. 2—5 ; 
és pedig 2—4-én protestánsok, 5 én — ha még a lét-
szám engedi — nem protestánsok vétetnek fel. Javító-, 
pótló- és magánvizsgák szept. 1—3. napjain. A tanítások 
5-én megkezdődnek. Felvételi díj egyszersmindenkorra: 
4kor. Évi tandíj: protestánsoknak 56, nem protestánsok-
nak 96 kor. 

A főiskola prot. növendékei, a VII. osztálytól kezdve 
felfelé, az ünnepi követség (legatió) kedvezményét élvezik. 
Jeles előmenetelű és szegénysorsú joghallgatók és gim-
názisták tandíjmentességben részesülhetnek; az erre 
vonatkozó, kellőleg felszerelt folyamodások augusztus 
25-ig adandók be az illető igazgatóhoz. Jó erkölcsű, 
jeles előmenetelű, szorgalmas növendékek az év végén 
szorgalmi díjakat kapnak. Élelmezésért a foisk. tápinté-
zetben évi 160 kor., teljes ellátásért a főisk. internátus-
ban évi 600 kor. fizetendő. A városban, az igazgatóság 
által engedélyezett helyeken szállás és élelmezés jutá-
nyosán kapható. Részletesebb felvilágosítással — kívá-
natra — részint Értesítőnk, részint az akadémia és fő-
gimnáziumi igazgatók szolgálnak. 

A főiskolai igazgatóság. 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázati hirdetmény. 
A sárospataki reform, főiskola akad. igazgatósága 

pályázatot hirdet egy jogakadémiai tanszékre, melynek 
tárgyai: 1. a magyar magánjog, 2. az osztrák jog és 
3 a bányajog. Heti óraszám: 10. 

Rendes tanári javadalom : 3400 kor. évi törzsfizetés, 
600 kor. lakásdíj, öt ötödéves korpótlék és pedig az 
első öt évi szolgálat után 200, a második, harmadik és 
negyedik öt évi szolgálat után további 400—400, az 
ötödik öt évi szolgálat után további 600, összesen 2000 
korona, végül az évente befolyó vizsgadíjak V8-da. A más 



tanintézeteknél rendes tanári minőségben eltöltött évek 
a szolgálati időbe beszámíttatnak. Ha rendkívüli tanár 
választatik meg. ennek fizetése 2600 kor., 600 kor. 
lakásdíj, valamint a rendes tanárokra nézve megállapított 
korpótlék és vizsgadíj. A rendkívüli tanárnak akadémián-
kon eltöltött évei a szolgálati időbe beszámíttatnak. 
Megjegyeztetik, hogy addig is, míg a jogtanári fizetések 
az állam által kiegészíttetnék, a főiskolai elöljáróság 
évi 400 kor. drágasági pótlékot szavazott meg úgy a 
rendes, mint a rendkívüli tanárok részére. 

Kendes tanárrá választható az, a kinek a tanszék 
valamelyik főtárgyából egyetemi magántanári képesített-
sége van; rendkívüli tanárrá az, a kinek jogtudományi 
doktori oklevele van, azonban azzal a kötelezettséggel, 
hogy az egyetemi magántanári képesítést három év alatt 
megszerzi, mely esetben a következő hó első napjától 
rendes tanárrá lép elő. 

A megválasztott (rendes vagy rendkívüli) tanár 
jogosított és kötelezett tagja az orsz. tanári nyugdíj-
intézetnek. Tanári állását 1907. évi október hó 1-én 
kell elfoglalnia. Ha rendes tanár választatik meg, 1908 
szept. 10-én köteles székfoglaló beszédet tartani; a rend-
kívüli tanár a rendes tanárrá történt előlépését követő 
szept. 10-én tart székfoglalót. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűléséhez 
czimzett pályázati kérvények kereszlevéllel — melyből 
kitűnjék, hogy az illető ref. vallású — életrajzi vázlattal, 
a védkötelezettség lerovását, a képesítést, az eddigi 
alkalmazást igazoló okmányokkal, esetleg az irodalmi 
működést feltűntető kimutatással felszerelve, 1907 szept. 
15-ig adandók be a sárospataki főiskola akadémiai igaz-
gatóságához. A tanszéket az 1907. évi őszi egyházkerü-
leti közgyűlés (szept. 24.) fogja választás útján betölteni. 

A főiskolai igazgatóság. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Értesítés, Éresítjük olvasóinkat, hogy az Erdély 
ós Szabó czég, laboratóriumi berendezés és tanszergyári 
helyiségét VIII., Baross-utcza 21. sz. alá helyezte át. 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
vissza zorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 

vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR. 

A Bór- és bifhion-tartalrnú, természetes és vasmentes 

alvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bánta lmainá l és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lélegzési szervek huru t ja iná l . 
Szini/e- IApóczí Salvntorforr/is-vállálat 

Budapest, V„ ItudolJ'rahpart 8. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál ós emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
Bzerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

SZT, LUKÁCS-FÜRDÖ 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDŐ gyógyfürdő, Buda. 

Téfii é s nyári g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n ? - , i d e g - , b ő r h a j a k , lakás, ellátás felől kimerítő  

— prospektust küld ingyen a — . = 

Szt.-Lukács-fiirdö igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
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Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 
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legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelitheti, részletf izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jótál lással kap-
hatók. Fonográf ok, g r a m o f o n o k , 
hegedűk, fuvolák, cziterák, oká-
d n á k stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. * 

Árjegyzéket ingyen küld 

cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagin, 
a F'erencz József-rend lovagja. 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

HIRDETÉSEK. 

Orgoriaépítési műintózet. 

R i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett oa. és kir. udvari orgonagyárs 

Budapest, YIL, Garay-utcza 48. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 98u 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek ée 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

O r g o n a -

h a r m ó n i u v n o k a t 
mindkétrendszer szerint alegolesóbban szállít 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza íf|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Budapest, V!., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5% kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. hangszergyára 

B u d a p e s t , VIII., Rákóczí -ú t 71 . 
Telefon 5 8 - 2 0 . 

Ezen czégtáfalán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SIHGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Tá r s 
Budapest; IV., Üjvilág-utcza 10. Budapest: VII., Kerepeél-ut 32. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 02. 
, „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalvai Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u, 14 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J. 
c s . é s k i r . udv . h a n g s z e r g y á r o s , 
a m. kir . zeneakadémia , sz ínházak, hadsereg, művészek stb. szál l í tó ja . 
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntőliáz-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű h ú r o s , v o n ó s , f u v ó - és ü t ö - h a i t g s z e r e i t . 

Speczialista: vonóá- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi me3terhegeüíík vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= = g y á r . ^ 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszeiTé általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-harir.ót iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
ej\es hangszerről külön, kivánatra b é r 

mentve küldetik. 

fskoiahegedük6kor.-tóI följebb. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitűnő cséplésért. % Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos b e n z i n l o k o i n D b i l -
c s é n i ő k é s z í e t e i t 

kettős tisztitó-szerkezettel. 

! Egyedül létező újdondság ! 
Önműködő, ellenőrző és biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

A jelenkor legegyszariibb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gcpész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt trözgépek 
cserébe vétetnek. 

Ezen fflotarcséplS-kés7letgk f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e ( e l ő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi (Erdély) . Kozma József ú r n á l Kadarkút. 

Lesrhiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

i m-t w r - — — _ természetes é$VWtyes 
^ S ^ ^ S a v a n y ü v i z 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

0 

Fizikai, Kémiai 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Uetito készülékek 
Uetltű iépek 
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Iskolai év kezdetén. 

Ismét itt van az új iskolai esztendő. A be-
köszöntő ősz nem hervadást és halált, hanem új 
életet jelent nemzetünk szellemi világában. Ünnep-
napok ezek az első szeptemberi napok. Jelentősé-
gük sokkal nagyobb, mint a hogy a mindennapi 
élet zajában elmerült emberek — még a szülők 
is — általában felfogják. A megkondult harangok 
hivogató szavára ezrek és ezrek gyűlnek össze 
ez ország minden részében a művelődés csarno-
kaiba. Minden iskolai esztendőben nemzedékek 
lesznek ismeretben gazdagabbak, lélekben neme-
sebbek. Ha az ember Istennek legtökéletesebb 
teremtménye: akkor az iskola kétségtelenül a leg-
szebb, legideálisabb emberi intézmény ezen a föl-
dön. S talán azért bíráskodnak annyian fölötte, 
azért éri annyi vád, annyi gáncs — jogosan és 
jogtalanul, — mert az emberektől kitűzött czél, 
melyet az iskolának el kellene érnie, ezerféle, a 
legkülönbözőbb önző, hasznossági elvek szerint. 
Mivel pedig ezek az önző czélok nagyon egyéniek, 
változók, aktuálisak, s az iskola mint állandó, 
magasabb eszményt szolgáló, s az életet meg-
nemesíteni akaró intézmény, e czélok eléréséhez 
az embert igen sokszor nem tudja elvezetni : kö-
vetkezik az egész intézmény bántóan felületes bírá-
lata, szidalmazása és lekicsinylése. Pedig minden 
iskolázás, minden nevelés czélja egyetlenegy: az 
embernek emberré tevése, a szó legnemesebb értel-
mében. Természetes, hogy e nagyon általános és 
tág értelmű szó alatt! „ember", — nem érthetünk 

mást, mint müveit, a szükséges ismeretekkel rendel-
kező, jellemes keresztyén lelkű embert. S minél 
magasabb értelemben tudjuk felfogni az iskolának 
ezt az egyetlen, igazi czélját, annál elnézőbbek 
tudunk lenni még az iskola gyarlóságai iránt is, 
mert jól tudjuk, hogy a feladat óriási nehéz; s 
azt is tudjuk, hogy a hiányokon és gyarlóságokon 
jóakarattal és szeretettel lehet segíteni. Az egész 
nemzet műveltségének átlagos mértékét elemi isko-
láink mutatják; minél több iskolában minél lelki-
ismeretesebb tanítók dolgoznak, annál bizonyosab-
ban és annál hamarább lesz ez az ország szabad, 
független, viruló, egészséges nemzet országa. A 
nemzet intelligens zömét azonban a középiskolák 
adják az országnak. Minél hívebben töltik be fel-
adatukat a középiskolák, annál fogékonyabbak 
ifjaink az egyetemi kathedrákból hallottak komoly 
mérlegelésére és megfontolására; annál inkább él 
lelkükben a tudásvágy, annál jobban megbecsülik 
magát a tudományt is és annál könnyebben tud-
ják a tanulás közben szerzett ismereteket a gyakor-
lati életben érvényesíteni. De a mi ennél sokkal 
fontosabb, különösen hangsúlyozzuk, hogy minél 
jobban betöltik hivatásukat középiskoláink, annál 
örvendetesebben meglátszik ez az egész társadalmi 
és állami élet fejlődésén és kialakulásán; annál 
becsületesebben és hívebben tudnak dolgozni a köz-
ért vezető kormányférfiaink, lelkészeink, tanítóink, 
közigazgatási s más mindenféle hivatalnokaink, 
szóval: annál tisztább, nemesebb lesz az egész 
közéletünk, annál inkább megtalálja mindenki a 
maga helyét és munkakörét, a hol hivatottsága s 
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igazi kedve szerint dolgozhatik; annál kevesebb 
lesz a ma még majdnem minden téren ijesztő mér-
tékben növekedő gyilkos korrupczió, a melyből 
csak vagy a nagy elhatározásból eredő gyors meg-
térés, vagy a halál, a biztos romlás válthat meg. 

Ez alkalommal a nevelői feladatát kivánjuk 
hangsúlyozni az egész iskolázásnak, különösen 
pedig épen a középiskoláknak. Magáról az okta-
tásról úgyis sok szó esett már tanügyi lapokban, 
folyóiratokban, tantervekben és utasításokban, tanári 
testületekben, gyűléseken. Szó sincs róla, sok-sok 
itt is a tennivaló: jól tudják ezt az iskolát köze-
lebbről ismerő emberek. De az oktatás ügyén 
időlegesen is mindig lehet és kell is javítani, 
segíteni. Például a manapság oly sokszor hangoz-
tatott * „túlterhelés" ügye magától és egyszerre 
eltűnik a tanárjelöltek gondos, igazi pedagógiai 
kiképzése, a tanító tanárok lelkiismeretes megválo-
gatása s a működő tanárkarok egyöntetű mód-
szeres tanácskozásokon felépülő, lelkes munkálko-
dása s a szülőkkel minél gyakoribb érintkezése 
után. Mert tulajdonképen az egész túlterhelés csak 
a módszer kérdése. És sok más ilyen igazán apró 
és múlékony, de a szülőktől sokszor hangoztatott 
és előttük rémesen fontosnak feltűnő kérdés okos 
belátással s kölcsönös jóakarattal könnyen rendez-
hető. Ám ez nem azt teszi, hogy maga az oktatás 
ügye kevésbbé fontos és talán lényegtelen; távol-
ról sem. Hiszen az oktatás az emberré nevelésnek 
nem nélkülözhető elemi föltétele; s a melyik iskola 
nem fordít rá elegendő gondot, az rossz és nevére 
is méltatlan intézet. 

De azt kérdezzük a nyilvános intézetben 
működő középiskolai tanároktól, sőt az elemi taní-
tóktól is: gyakran találnak-e a folytonosan kálku-
lus és tanulásbeli előmenetel után kérdezősködő 
szülők nagy seregében olyan apákat és anyákat, 
a kik gyermekeik erkölcsi és jellembeli fogyatko-
zásaikat vagy jelességüket kívánnák közös meg-
beszélés tárgyává tenni azokkal, a kik az év nagy 
részét gyermekeik körében töltik el, a tanárokkal 
és tanítókkal ?! Vagy talán épen véleményt és 
irányítást várnának az iskolától magától; hiszen 
pedagógiai dolgokban mégis csak a tanárok és 
tanítók a leghivatottabbak vélemények adására és 
útbaigazításokra?! Egészen bizonyos vagyok benne, 
hogy a felelet tagadó lesz. S hogy tagadó a felelet, 
ebben az iskolának és családnak egyforma része 
van. Gyűjtse össze az iskola a szülőket — esetleg 
több részletben, tekintetbe véve a szülők társadalmi 
állását is — s közös értekezleteken adjon helyes 
eszméket és gondolatokat a szülőknek épen a 
jellembeli, erkölcsi nevelés köréből; igyekezzék 
megértetni a szülőkkel, hogy ez értekezletek lénye-
gesek és nagyon életbevágók, itt őszintén és iga-
zán kell megnyilatkozniok a szülőknek, mert a 

tanárok is őszintén és igazán akarják a gyereke-
ket a becsületes, jó és boldog életre nevelni a 
szülőkkel együtt. 

Mert jól jegyezzük meg, nagy, életbevágó 
kérdésekről van szó. Nem akarunk mi is vész-
harangkongató szájhősöknek csapni fel — úgyis 
elég van olyan, a ki a nagy veszedelem idején 
kiabál és siránkozik, de a veszedelmek előleges 
elhárítására semmit sem tesz, — hanem a nemes 
érzésű, igazán keresztyén lelküekkel kénytelenek 
vagyunk mi is kiáltani: Atyák, anyák és tanító-
mesterek, nyissátok ki már egyszer szemeiteket és 
lássatok. Lássatok és gondoskodjatok a gyermekek, 
az ifjak erkölcsi neveléséről; vizsgáljatok meg min-
deneket és szívetekre tett kézzel tegyetek nagy, 
szent elhatározásokat, mert különben el kell pusz-
tulniok gyermekeiteknek, s elvész a ti nevetek is 
erről a földről! Annyi bizonyos, hogy ha a család 
és iskola, egyház, társadalom vállvetett munkával 
megtenne mindent az ifjú generáczió becsületes 
nevelésére, akkor ma nem lenne szükség annyi 
székelymentő, kisiparosmentő, földmívesmentő s a 
jó ég tudja, mi mindenféle honmentő akczióra, 
mert ha egyszer a tiszta, nemes jellem s a puritán 
keresztyéni erkölcs fája mély gyökeret verhet, 
pár évtized alatt szegény és gazdag, hatalmas és 
elhagyott, király és szolga, állam és egyház, köz-
ség és család egyaránt érezni fogja e gyökerek 
tápláló erejét, a zöld levelek bíztató reményét, s 
a koronás hatalmas lombok enyhítő nyugalmát. 
A Széchenyi szava jut eszünkbe, a ki azt mondja, 
hogy a tűz és vízveszedelmet meg kell előznünk 
óvóintézkedésekkel, gátakkal, biztosításokkal, jó 
építkezésekkel, mert ha egyszer kitört a veszede-
lem, tízszerte, százszorta annyi pénz, annyi bánat 
és sóhajtás árán sem lehet úgy megreparálni a 
dolgot. 

Igen, itt az ideje, hogy a család és iskola 
vállvetett munkája árán egy egyszerű, tiszta erkölcsű, 
egészséges, kevéssel megelégedő, a színkülsőségeket 
és luxust megvető, embertársait keresztyéni lélekkel 
szerető, istenben bízó munkásgenerácziót neveljünk. 
Itt az ideje. Hiszen váltig hallatszik a panasz az 
általános eladósodásról. Hiszen ifjúságunk nemi, 
erkölcsi élete megdöbbentő hamis, hazug alapokon 
áll s részben a tudatlanság, részben a korán, szinte 
mesterségesen fölébresztett érzéki vágyak polip-
karjai közül egy degenerált nemzedék előállásának 
veszedelme fenyeget. Hiszen a czímkórság és az 
egyéni hiúság még a hazaárulásra is ráviszi az 
embereket. Hiszen a semmiben megnyugodni nem 
tudó s nem akaró vallástalanság rémítő kétségekkel 
jár s felületes, de tetszetős tobzódásaiban zavargó 
hullámokat sodor föl a családban, társadalomban 
és államban egyaránt. 

Minden iskolának feladata, de a protestáns 



iskolának — hagyományos múltjához híven — 
kétszeresen feladata az, hogy ne csak tanítson, 
hanem neveljen a szó legnemesebb értelmében. 
Az iskola jósága egyedül a tanárkar hivatottságá-
tól és arravalóságától függ. Államnak, egyháznak, 
községnek s minden iskolafentartó testületnek el-
engedhetetlen és szent kötelessége, minden anyagi 
áldozat árán, egy anyagi gondoktól független, 
tisztán hivatásának élő tanárkarról gondoskodni. 
Sehol jobban nem kamatozik a befektetett tőke, 
mint a jó iskolában. A kamat erkölcsi tőkét terem 
kamatos kamattal, a mi milliókkal ér föl. Ha van 
emberi intézmény, a minek fejlesztésétől fáradsá-
got, időt és pénzt kímélni nem lehet, nem szabad: 
akkor az iskola az. 

Szívből köszöntjük az új erővel, új elhatáro-
zásokkal egybesereglett ifjúságot, tanárokat, tanító-
kat. Kisérje Isten áldása a mesterek munkáját, 
viruljon ifjúságunk s teljesedjék be a szülők imád-
ságba foglalt óhajtása, reménye, hogy legyen bol-
dog, erős és hatalmas ez a nemzet, ez az ország. 

Cogitator. 

Pár szó, az „Egy kis ébresztőre". 
Egy tekintélyes egyház lelkipásztora kemény 

megrovásban részesít a „Protestáns Lap" 33-ik 
számában egy egyházmegyei gondnokot, az általa 
fehér asztalnál mondott, nyilvánosságra épen nem 
szánt, egészen bizalmas pohárköszöntőért. Feljajdul, 
hogy „saját hitsorsosunk részéréi felettébb nagy 
sérelem esett rajtunk". Gyermekded lelkű ember-
nek mondja azt, a kinek kétsége lehet az iránt, 
hogy most tervszerű öntudatos munka foly a tiszta 
magyarság összeroskasztására". Természetes, hogy 
ebben egyik tényező a szóban lévő egyházmegyei 
gondnok is!? Tényeket követel a kormánytól a 
megalázó kijelentések után, beigazolt tényeket, 
mert ha ilyenek nem kerülnek nyilvánosságra: 
akkor az az egyházmegyei gondnoki pohárköszöntő 
egy jezsuitafogás, mely eszközöket szed elő a 
pokoli tárházból a protestantizmus megejtésére! 

Súlyos szavak, nagy és nehéz vád egy lel-
késztől felsőbb hatóságával szemben ! !* Hogy indo-
kolt-e, czélravezető-e ? . . . feleljen meg rá az illető 
lelkész saját lelkiismerete előtt! . . . Én ezt az 
eljárást egészen helytelennek tartom. 

Tény, hogy nehéz időket élünk. Az élet lég-
köre megváltozott. Hittestvéreink nem érzik a lélek 
éhségét, szomjúságát. Jó még, hogy ha nem szé-
gyenlik kálvinista voltukat. Minket az ő zsírjukon 
hízó heréknek tartanak.** Általában az egész magyar-

* Az egyházmegyei gondnok, mint ilyen, pláne ha fehér 
asztalnál szól, még nem felettes hatóság. Szerit. 

** Embere válogatja. Szerk. 

ság nem eszményekért, üres szólamokért lelkesül. 
Nem az ég, egyedül csak a föld kell neki. Népün-
ket ma nem mi irányítjuk, hanem a mindent igérő 
hamis próféták! 

Ki az oka ennek? 
Világi nagyjaink egész meggyőződésből,Jszinte 

kihívólag mondják: a papok, a kik nem teljesítik 
kötelességöket. Hasztalan mondjuk mi, hogy a mai 
vallási közöny, mondhatni általános hitetlenség, 
különösen azon intelligenczia munkája, mely az 
egyház emlőjén nevekedett, az egyház kenyerén 
jutott hivatalhoz, mely a pap fel sem vevésében, 
munkája lenézésében tetszik magának s tüntet a 
templomkerüléssel! Hasztalan védekezünk : a kár-
hoztatás köve napról-napra hull reánk! 

És ily körülmények között ismét kérdem, 
miről jó egy bennünket szerető, igazi jó kálvinista, 
a gyülekezet előtt templombajárással is például 
szolgáló vezéremberünket kisebbíteni, sértegatni, 
vádolni! ? Tényeket kér lelkipásztortársam ? Hallott 
annál a fehér asztalnál; hallott különösen kettőt! 

Az egyik, mire hivatkozás történt, az volt, 
hogy míg az előző kormány által egyházunknak 
igért két milliót nagy örömmel fogadtuk, addig a 
mai kormány által már megadott három millióval 
elégedetlenkedünk. És nem igaz-e ez ? . . . A másik, 
hogy a közös prot. bizottság nagyon erős hangú 
felterjesztéssel élt. S bár arra lényegében ugyan-
olyan, illetve reánk nézve előnyösebb válasz ada-
tott, mint a milyen évek hosszú során át az előző 
kormányok alatt: mégis teljes az elégedetlenség! 
Ezekből lett levonva a következtetés, hogy türel-
metlenek vagyunk; egyszerre mindent várunk, 
akarunk, követelünk! 

Ennyi történt. S íme, ezért kongat vészharan-
got, ezért inzultálja egyik vezéremberünket, saját 
egyházmegyéjének gondnokát ama tekintélyes egy-
ház lelkipásztora! Eljárását én — s hiszem, egy-
házmegyémből nem egyedül — helyeselni nem 
tudom, sőt elítélem. 

De midőn ezt teszem, hangsúlyozni kivánom, 
hogy az ő egyházi viszonyainkkal való elégedet-
lenségét nem kárhoztatom; sőt szükségesnek tar-
tom sérelmeinknek nyilvántartását; a haza alkot-
mányának védelmében, megmentésében kapott, senki 
által nem orvosolt sebeinknek hivalkodás nélkül 
való feltárását; lelkészi karunk jövedelmének, az 
egyházpolitikai törvények létesítésekor, az állam 
által való súlyos megcsonkításának hangsúlyozását. 

Mert ha valaha, úgy most, a ránk váró nyug-
díjintézeti teher viselésének küszöbén, van ideje 
kérni a mostani kormányelnök által azon időben, 
országgyűlés előtt félremagyarázhatatlanul tett kár-
pótlási Ígéretnek teljesítését. Most kell kérnünk, 
— de nem követelnünk — a létesülendő országos 
lelkészegylet útján a magas konvent által az anya-



könyvi kiadványok, esketési stólák elvesztésével, 
bennünket ért tetemes veszteség1 enyhítésére, a már 
törvényben is biztosított korpótléknak mielőbbi 
folyósítását. 

Es ugyan ma, ez osztálygyülölettől izzó kor-
ban, hogy lehet több reményünk korpótlékunk 
kiutalásához? Ha követelünk, vagy ha kérünk? 
A tapasztalás szerint az ú. n. közpapok követelő 
mozgalma kiáltó szó volt a pusztában ! . . . Bizony, 
ha felsőbb hatóságainkat gyalázzuk, gyanusítjuk, 
rágalmazzuk; ha a korpótlék folyósításánál fontos 
tényezőként szereplő vezérembereinket elkeserítjük: 
a mi országos szervezkedésünk sem vezet egy-
hamar czélhoz ! !. . . 

Engem megszűrt az élet a nyomorúság szűrő-
jén. Szívem ma is egy keserűséggel telt pohár. . . 
Elismerem, hogy a nekem jóért rosszal, gyalázko-
dással fizetett, családom kenyerére törő ellenségei-
met, oktalanul gyűlölködő szolgatársaimat szeretni 
nem tudom; de tudom és vallom, hogy egyetlen 
hatalom van, mely mindent legyőz, mely ügyünket 
egyedül koronázhatja sikerrel: a szeretet! . . . Ne 
legyen hát ez csak a szószékből elhangzó üres 
szó! Valósítsuk azt meg első sorban egymással 
szemben, de tartsuk kötelességünknek gyakorolni 
az egyházunk hajóját mots kormányzókkal szem-
ben is! Mert ha tovább-tovább folyik a velők 
szemben való bizalmatlankodás, sőt a közelebbi 
időkben tapasztalható meggyannsítás rágalmazás: 
mi magunk segítünk ásni az oly sok oldalról 
fenyegetett szegény egyházunk sírját; s akarat-
lanul bár, eszközei leendünk a kálvinistaharangok 
elnémulásának! Pedig ha azok egyszer elnémul-
nak: Európának új térképet rajzolnak; de azon 
nem lesz felírva ez a szó: Magyarország! 

Vajha a közelebb összejövő országos lelkész-
egylet felett is lebegne mindig a szeretet lelke; 
hogy ne hangzanék ott a követelés, gyanúsítás, 
rágalmazás durva hangja !! Mert, bár lennék rossz 
próféta, ha ott azokat a fegyvereket használjuk: 
azok elsőben is minket sebeznek meg. 

De legyen elég! E pár szónak egyetlen czélja 
az volt, hogy visszautasítsa egy vezéremberünk 
méltatlanul lett megtámadtatását; s feltárja az 
ily eljárásnak czéltalan, sőt helytelen, tapintatlan 
voltát! Béke velünk! Philalethés. 

Kiadtuk e czikket az audiatur et altéra pars elvé-
nél fogva: Az „Egy kis ébresztődért maga a czikkíró 
vállalja a felelősséget. Bármiként történt is a dolog s ha 
még annyira a fehér asztalnál is, annyi tény, hogy 
protestáns egyházaink jogos igényei épen azon helyeken 
és tényezőknél, a honnan és a kiktől a legtermészete-
sebben várnánk azoknak méltánylását, nem részesülnek 
abban a jóindulatban, a melyben részesülniük kellene. 

Úgy vagyunk meggyőződve, hogy az inkriminált czikk 
írója nem is annyira egy embert akart megvádolni, mint 

inkább csak világító sugárt kívánt vetni a mai hivatalos 
egyházpolitika azon irányára, a mely protestáns egy-
házainknak az 1848. XX. t.-czikkben, mint alaptörvény-
ben, világosan kifejezett jogainak érvényesülését nem 
nyíltan, hanem épen ezért veszedelmesebben, igazi poli-
tikus sakkhúzásokkal igyekszik gátolni. Ez olyan tény, 
a melyet még a felmagasztalt három millió korona sem 
sanál végérvényesen és a fejedelminek látszó évi segély 
aranysugárai sem képesek azon káros következményeknek 
sötét felhőit elűzni a mi gondolkodásunk világából, a 
melyek mint a mai egyházpolitika ijesztő eredményei, 
itt lebegnek fejünk felett. Olvassa el Philalethés dr. Boni-
facius czikksorozatát „A klerikalizmus rabszolgái"-ról. 
Majd ott meglátja, hogy indokolt-e a mi félelmünk, a 
mellyel egyházunk jövőjét nézzük a „felsőbb hatalmak" 
magatartásával szemben. 

Mindezzel nem az „Egy kis ébresztő" szerzőjét és 
czikkének tartalmát és irányát akarjuk védeni. Azért, 
mint mondottuk, maga az író a felelős. Lapunk csak 
folytonosan és mindig erőteljesebben kívánja hangoztatni, 
hogy jogaink mellett a legóberebb őrködéssel kell vigyáz-
nunk. A régi ellen, a kedvezően alakult politikai viszo-
nyok között, a zavarosban, ismét elemében érzi magát. 
Nem nyíltan, de a kígyó simaságával és a reá nézve 
kedvező viszonyok teljes ismeretével, ügyesen istápolja 
saját érdekeit — a mi rovásunkra. Legyünk rossz prófé-
ták, de meglátja még Philalethés, hogy a pazar jöve-
delmű róm. kath. egyház majd tekintélyes számú milliókat 
fog magának évente juttatni az állam kincstárából, a 
nélkül, hogy jogai csorbíttatnának, a nélkül, hogy millió-
kat számláló alapjainak, a káptalanok megmérhetetlen 
gazdagságú pénzintézeteinek vagyon-állománya csak szóba 
is kerülne. Mi pedig csak várjuk és köszönjük meg 
hódolattal a morzsákat, a melyekért drágán szerzett 
jogainkat veszik ízenként cserébe! 

Szól czikkíró a hitetlenségről és fá j neki, hogy nem 
mi irányítjuk népünket, hanem a hamis próféták. Itt már 
magunkban is kell keresnünk az okokat. Átérezzük-e 
igazán, hogy „őrállókul" állíttattunk? A régi evangélium 
mindig új és egyetlen marad. Az marad az őrállók fele-
lőssége is, a kiknek a mi prot. egyházaink evangéliumi 
igazságának világosságával és életet adó erejével kell 
odújába szorítani a sötétség szellemeit. 

Nagyon sajnos volna, ha a világiak ítélete tökéle-
tesen az volna az Ur szolgáiról, a mint czikkíró állítja. 
S a míg fájdalmasan kell beismernünk, hogy a hierarchia 
és küriarchia ellentétének a régi időkből is ismeretes, 
veszedelmes tünetei itt-ott mutatkoznak is, itt a kárhoz-
tatás kövének súlyát nem viselhetjük csak mi, in spiri-
tualibus hivatalos szolgák. A királyi papság elvénél fogva 
minden egyházépítő munkában karöltve kell egyesülni 
világiaknak és nem világiaknak. Ezt a megkülönböztetést 
úgy is szeretném a prot. gondolkozásból kitörölni. Mind-
annyian egy Atyának gyermekei és egy magasztos ügy-
nek vagyunk hivatott munkásai. Szerkesztő. 



TÁRCXA. 
Dobos János napló-töredeke. 

Júu. 1 7 - 2 6 . 1844. 

Ich grüsse die Getreuen, Lieben 
Versammelt aus der Näh' und Weite ; — 
Den Weisen seh' ich mir zur Seite 
Allein wo ist der Narr geblieben ? 

Faust. 

E tíz napot Pesten töltöttem el az egyházkerületi 
gyűlésben. Hogy épen itt kezdem meg hosszasan meg-
szakadt naplómat, épen e száraz gyűlésen, melynek 
napjait, óráit tehetlen unalommal morzsoltam le, mint a 
pápista koldus olvasóját? e kérdésre magam sem tudnék 
egyenesen megfelelni, ha meg nem találom vala a szikrát 
melly keblemet — az annyiszor elhiiltet már — új 
tűzzel bírta viszont megtölteni. — Régen járnak-kelnek már 
gondolatim, mint zúgó raj, a nélkül, hogy meglelték 
volna a lombot, mellyre megszáljanak, szivem, és ennek 
érzetei, mint régi mágneses rudak, megrosdásodva nyulá-
doztak fel szellemem magasabb régióiba, a nélkül hogy 
földfeletti tüzet és villámot fogtak volna, mellyek hajdan 
oly sűrűn rázták meg egész valómat, — Most úgy vagyok 
mint Faust lehetett, mikor a felidézett Földszellemet 
közeledni érezte: 

Ich fühle Muth, mich in die Welt zu wagen 
Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen 
Mit Stürmen mich herum zu schlagen 

Es wölkt sich über mir — 
Der Mond verbirgt sein Licht 
Die Lampe schwindet — 
Es dampft! Es zucken rothe Strahlen 
Mir um das Hampt — Es weht 

Ein Schauer vom Gewölb' herab 
Und fasst mich an — 
Ich fühl's, du schwebst um mich, erflehter Geist! 

Isten hozott föld szelleme! keblein régen látott 
mennyei vendége, Isten hozott kedv-, munka- és élet-erö! 
Maradj meg nálam soká, igen soká! s bár hajszálaim 
őszülnek, bár komiokom kopaszon áll ki ritka fürtjeim 
közöl, mint a kivágott erdő sziklája, bár negyven év 
véste redőit belé; mégis így, jó szemeimmel nézni a 
napot, s az írás szava szerént: romoljon bár a külső 
ember, a belső ember épülése mellett, nincs károm ! 

Úgy is külsőm, a test, soha szép, soha kellemes 
nem vala, szellememnek kellett mindannyiszor fellángolni 
és világot vetni vissza önmagamra, ha tetszés, ha szere-
tet után esdekeltem, — ah de mindannyiszor tapasztal-
tam, hogy a szeretetben több a művészet, több a plastica, 
mint az aesthesis. Egy telt piros ajk csókja, egy izmos 
kar szorítása, egy czifra lepke, egy szagos divatos fattyú 
mindig szerencsésebb condensatora volt a szeretetnek, 
mint maga a szellem. — Hiába! a szeretetnek, mint 
némely villanyos apparatumoknak is, rókafark kell, melly 
szikrákat csapkodjék fel benne. 

Különös az, mihelyt ilyen szakok ilyen phasisok 
kerülnek elő életemben, feltámad, felmozog egész mult 
világom, a hajdani képek, mellyeket komorságom, erőt-

lenségem porral hintett be, viszont édesen mosolyognak 
rám, keblemben a hajdani pusztító lánggal égett indula-
tok szelíden gyúladnak el, csöndes félvilágosság tolong 
fel szivem körül, mint a templom éjeli métse világánál 
a körül álló szent képekre. És ilyenkor lényt kell keresnem, 
kinek megmondhassam, szivem mit érez, kire keblem 
minden örömével, minden fájdalmával ráborulhasson! 
És vajmi keveset találtam ilyet szegény földünkön! 

Ezentúl még kevesebbet találok! Eljőnek az idők, 
mikor szeretetet nem csal ki keblem tüze többé senkiből, 
mint a téli napsugár nem hoz elő virágokat, eljő az idő, 
mikor keblembe fúladnak legszebb érzéseim, mint a 
zsibárusnak rongyait senki többé ki nem cseréli. Naplóm 
legyen a tár, hová ez érzések közzül még néhányat be-
rakok, így aszalom meg életem virágait mint a fűrész. 

De visszatérek a gyűlésre, magát a gyűlés törté-
netét érintetlen hagyva, inkább az apróbb eseményekről 
és a közbejött egyénekről jegyzek föl valamit. A nép 
szabad választási jogát nem rég szabad pórázra bocsátá 
egyházunk, e jognyerés, mint valami szeszes ital, meg-
járta az egyháznak minden ízét, megjárta még a bara-
nyai parasztnak is fejét, ki nagy haját görbe fésűjével 
e gondolaton simítá hátra: hogy már most a kanászon 
és jegyzőn kívül még papot is választ! 

Örök igazság szerént ennek úgy kell lenni. Hogy 
épen rajtünk exequálják haj t ják végre a nép és igazság 
végzését, egy kissé nehezen esik, de h a g y j á n ! — b e n n e 
van már ebben ama hatalmas szerződési és társasági 
elv; hogy maga a király nem egyéb, a nép, a többség 
conventionatus emberénél, s elébb-utóbb e szabad válasz-
tásba belé kell bukniok a dynastáknak, belé mindennek, 
ki örökös hivatalt bitangol születés vagy önkény után! 

Mi, az igaz, megjártuk, mert még nálunk a szó 
teljes értelmében nép nincs! s midőn minket a nép 
szabadválasztására állítnak fel, valóságos tótágast állunk. 
A népnek esze és üstöke egy-két ember kezében, ki a 
nép orrát oda veri, hová néki tetszik; ha a jegyzőnek 
leánya van, meg kell gyűrűzni, el kell bolondítani s a 
nép többé nem papot, hanem férjet választ jegyző úr 
leányának; ha a jegyző kártyás, nem pap lesz a válasz-
tott, hanem a leghíresebb kártyatárs 1 

Aderjásra, a legszegényebb baranyai egyházba 
tiszteletes fiam uramat választott a Curátor 1 És tudja a 
jó Isten, felderül-e valaha ama nap társas életünk egén, 
melly megérje azt, hogy nem érdek választott! — Köze-
lebb a Tolnai megyében egy fiatal ember három egy-
házat horgászott magához, mind a három egy nőt nyelt 
el az egyház s az izmos egyházfia mind a hármat fel-
vezette sinornál fogva az egyházkerületi gyűlés elébe. 
Itt gátolni kellett az ürügyül használt népszabadságot, 
melynél fogva a fiú egyiké se lőn. 

Itt csak az egyház érdekében lehetett dolgozni, 
mégis kimutatá foga fehérét a pártérdek. — Sárközy 
Kázmér és a Polgár seregnek világi része pártolta a 
nép szabadválasztását még ezen esetben is, ők se értvén 
alatta egyebet egy nyomorult papiros bábnál, melynek 



kezét, lábát madzagon rángatja a jegyző, mint ők rán-
gatják Fejér megyében a köz véleményét. S—y a sima, 
érdekek és hurokvetések embere háta mögött kandikált 
egy nevelője, kinek gyermekei köriilti hat éves szolgá-
latát a Decsi egyházzal kivánta megfizetni. Hova jutánk! 
az egyházat megvető világi urak neveléséért maga az 
egyház fizet soldot. így kerül ki magából a fa ágából a 
fejszenyél. Furcsa ez a pap sereg! Valamint a macskát 
gyökönkének gyökere felberzeli, úgy ennek csak meg 
kell mutatni a nép fölötti önállás és függetlenség vörös 
posztóját, egy torokkal kurjant fel mint a tokát eresztett 
pulyka sereg. Sárközyt, pártérdeket, főnököt, kolompost, 
vezért, püspökválasztási ügyet, szóval mindent cserbe 
hagyott, mihelyt a kérdés lŐn feltéve: kinek legyen 
igaza, az egyháznak-e vagy a népnek? 

A czélt nem érhetett szegszárdi küldöttek másnap 
egy goromba folyamodást adtak be, hol az egyházkerü-
letet jól megleczkéztetik. A Decsiek felkiáltának a gyűlés 
előtt: „ökör eszi le — mondák — a füvet egyházunk 
ajtaja előtt, templomba nem járunk". 

Az egyházkerületi közgyűlésnek hallgatnia kellett, 
mert, mondják, az egyházi kormánynak szelídnek kell lenni. 

Nevezetes pör jött fel a tövestől felfordult Bara-
nyából, a Nagyfalui rektornak pöre papja ellen. A rektor 
Gyarmati Károly, a pap Balogh Mihály. — Lélektani 
tekintetben nevezetes két ember, kiket jellemezni már 
csak azért is kell, mert nem mindennapos tünemények. 

Gyarmati egy sovány fekete arczú és vérű ember, 
ki épen ennélfogva jelenben tanítónak nem való, azon-
ban pappá lenni óhajtván, invita Minerva kiment a 
debreczeni iskolából, hol magát elrontá, elrontani egy 
falusi iskolát. Borult fakó sárga szemeiből dacz és éh 
bosszú villog ki, s mikor keblében a méreg és tehetetlen 
düh forr, mosolyra rándulnak el vékony ajkai és ha 
ilyenkor fogai a függöny melől kifejérlenek, úgy tetszik, 
mintha harapni készülne. Ha panaszkodik, ha beszél, ha 
magát menti, ilyenkor vékony rekedező hangja hasonlít 
a megfogott róka vonításához. — Minden jó lélek kérje 
az Urat, hogy ilyen emberrel közelebb viszonyba ne 
lépjen! — Papját, ki meglehet túlment szigorúságában, 
miután le nem győzheté, legkényesebb oldalról támadá 
meg, huszonhárom hivatalos éveinek minden hibáját egy 
hosszú laistromban csirizeli fel az egyház aj tajára ; mint 
a Sátán, felült a szegény papnak vállaira és keserűséggel 
a porig nyomta le fejét. 

Balogh Mihálynak ez ember fizetett meg sok bűnei-
ért, melyeket Baranyában elkövetett. Az üldöző végre 
ráakadt emberére, ki véle szemközt állva, megkezdé a 
vitát életre és halálra. Iszonyú az ilyen harcz, olyan, mint 
a hajdani gladiátoroké, a szívnek irányozva minden döfés, 
a véres tőrt villogtatja egyik a másiknak keble fölött, 
fel van karczolva az egész test! Sebhelyek tátongnak 
minden felé, s a ki az utolsó halálos döfést végre el-
találja, maga is vértvesztve félholtan rogyik a haldoklóra. 

Balogh egy magas száraz ember. Előre görbült . . . 
* 

* * 

Eddig tart a kis nyolczadrét alakú, nyolczleveles 
számozatlan füzetben nyolcz oldalra terjedő s a kilenczedik 
oldalon a negyedik sorban félbeszakadt uaplójegyzése 
Dobosnak. A következő oldalon kezdődik: Péczel. Jut. 
20. 1846. jelzéssel egy három oldalra terjedő napló-
részlet, erősen subjectiv meditatióval. Ezt már keressék 
meg majdan eredetijében azok, a kik e nagy ember 
lelkébe a maga által gyújtott világosság fényénél kíván-
nak betekinteni. Megtalálják aRáday-könyvtár levéltárában. 

Molnár János. 

MISSZIÓÜGY. 
A lutheránusok pánszláv törekvése 

Horvátországban. 
A „Sriemske Novine" legutolsó számában olvassuk 

s az illetékes körök figyelmébe ajánljuk az alábbi czikket. 
„Az országos horvát-slavon ágostai evangélikus 

egyházmegye ez évi augusztus hó 13-án tartotta meg 
évi közgyűlését Uj-Pazován. Az összes ágostai evangé-
likus egyházközségek képviselve voltak Horvátországból, 
kivéve hármat (Zágráb, Antunovácz és Hrastovácz), 
melyek magyar egyházmegyéhez tartoznak. Az egyház-
községi kiküldöttek százan felül voltak. Az egyházmegyei 
gyűlésen főtisztelendő Abaífy Miklós úr, az országos 
ágostai evangélikus esperes és neudorfi lelkész (Vinkovcze 
mellett), világi részről pedig Weisz Mihály egyházmegyei 
felügyelő, mitroviczai nagybirtokos elnökölt. Hozattak 
határozatok az egyes egyházközségek beléletére, úgy-
szintén az egyes leányegyházakra vonatkozólag is. Külön-
féle peticziók, kívánalmak és panaszok is tárgyaltattak. 
Mindezeken kívül egy igen fontos határozat is hozatott 
ezen egyházmegyének Magyarország területéből való ki-
hasításáról. 

Mikor a mi horvát országos kormányunk leirata 
felolvastatott a horvát országgyűlésnek a protestáns egy-
házi törvények revíziója tárgyában hozott határozatáról, 
egyhangúlag elhatároztatott, hogy kérvényezni fogják a 
horvát képviselőháztól egy külön ágostai hitvallású orszá-
gos evangélikus egyház megalkotását önálló törvényekkel 
együtt, a mely törvények kizárólag csak Horvát-Szlavon-
országokra vonatkoznának. Azon oknál fogva kérik ezt, 
mert a mi horvát törvényeink igen gyakran összeütkö-
zésbe jönnek a magyarországiakkal, a mi az egyházi 
szolgálatot igen terhessé tette. Voltak esetek, a midőn 
az ág. ev. egyházi dolgoknak némely intézményei Horvát-
országban egészen máskép tolmácsoltattak, mint Magyar-
országon. Ezen félreértéseknek úgy lehetne legkönnyeb-
ben véget vetni, ha Horvát-Slavonországban megenged-
tetnék egy Magyarországtól független, külön horvát ág. 
evangélikus egyház felállítása saját egyházi törvényekkel 
s két-három egyházmegye felállításával, melyek alá len-
nének rendelve ezen országos ág. evang. egyházi korpo-
rácziónak. Érdekes, hogy az ág. ev. belgrádi egyház-



község Szerbiából kérvényt nyújtott be, melyben azt 
kéri, hogy engedtessék meg neki, a mi horvát egyház-
megyénkhez való csatlakozása. A kérvényt személyesen 
hozta el a belgrádi ág. ev. lekész. Ezen kérvénynek a 
mi seniorátusunk eleget tett. 

A főjelentés felolvasásával, az egyes egyházköz-
ségek anyagi állapotának és több folyó ügynek meg-
beszélésével az egyházmegyei közgyűlés véget ért". 

Eddig a czikk! 
A püspökségre aspiráló, fiát Prágában neveltető 

ág. ev. esperes úr intenczióira felhívjuk mindenekelőtt a 
magyar kormány, közelebbről a közoktatási magyar kir. 
Miniszter s legkiváltképen a nagybányai eg}rkázkerület 
ág. ev. püspökének figyelmét. 

Az összes horvát-szlavonországi ág. ev. egyházak 
ősidőktől fogva a nagybányai egyházkerülethez, illetve a 
bácskai ág. ev. egyházmegyéhez tartoztak. Ujabban az 
egyházi törvények keretén belül még megalkották a 
horvát-sziavon ág. evang. egyházmegyét. Most azonban a 
külön püspökség felállítása érdekében egyesek nem 
riadnak vissza attól sem, hogy egyházuk autonom tör-
vényeinek lábbal taposásával egy világi testülethez s 
még hozzá nem is a magyar, hanem a horvát ország-
gyűléshez forduljanak oly törvény alkotásáért, melyre a 
magyar szent korona területén lévő ág. evang. egyház 
autonómiájánál fogva az nem is illetékes. 

Dr. Kováts István. 

R É G I S É G . 

Apologia Stephani Nagy Azari, ratione 
Causae inter ipsum et Johannem Tsétsi 

eontroversae. 
(1717.) 

Azari Nagy István, mint S. Pataki Ordinarius 
Praedikátor, vi Sui muneris tartozott azzal, hogy magát 
Tsétsi Jánosnak opponálya, a mikor mások a Sz. Minis-
teriumnak nagy mocskával vagy aludtak, vagy Tsétsi 
Jánossal colludaltak: mert Tsétsi János eleitül fogva, a 
miolta Publicus Tanito, semminemű Ecclesiai authoritasi 
depententiat, nem esmért, és semmi kegyességet nem 
mutatott, hanem a Sz. kegyességgel ellenkező erkölcs-
telenséget és mérges tudományt, a mint a következen-
dőkbül ki tetzik világosan. 

1. Mert mindenkor azon igyekezett, hogy magát 
minden Praedikátorok felibe póczolhassa, nevezetesen 
hogy a Pataki Praedikátort deprimálhassa, a honnét nem 
csak igy szollott egynehanyszer: En ez vagy amaz vilis 
Praedikatortul soha sem dependeálok, hanem az országba 
idestova deseminalt, nevezetesen a Dunantul való földre 
küldött levelei általis, azon a földön levő Praedikátorokat 
mocskolta, az újhelyi Praedikátor néhai Tiszteletes Almási 
Péter Uram ellen bizonyos Deákot anuált, hogyazlnne-

pekre praedikállani menvén kapjon belé ós confundallya 
az Ecclának^pcipuus tagjai előtt, a mint hogy a Deák 
ugy is cselekedet, miképen a Deák maga beszellette és 
a praedikátor egynehányszor panaszolkodott felőle. 

2. Mert jóllehet publica authoritate senioris Ecc-
lesiastici admoneáltatott, hogy el jegyzett mátkájának 
haza hozására ne indullyon azon Vasárnap, a mellyen a 
Pataki Ecclesiaban Sz. Communis administraltatik; mind-
azonáltal azzal semmit nem gondolván cum maximoEcclae 
Scandalo, csak el mene, és azon Vasárnapot, a mellyen 
magais communicalt, immediate követő hétfőn, contra 
Canones Ecclae Iakodalmazot meg penig egész etzakai 
tántzolasokkal. 

3. Mert a N. Toronyai Synodusra publica authoritate 
ki adattatott Assertiokat temerario pro Sibi Sumpta 
authoritate, el forgatta és a Kollegyiombóli közönséges 
Anditoriumban nyilván való Sociniánismust defendaltatta, 
hogy tudniillik Ratio humana est princípium et norma 
credendorum ita ut nihil eredi debeat, quod rationi 
absurdum et imposibile videtur, a mint ezt még mostis 
köz kéznél levő maga tulajdon keze irása tsalhatatlanul 
meg mutatya. 

4. Mert azon Synodusban az egész Venerabilis 
Fraternitásnak authoritását contemnálta, mikor a tisz-
tességesen offeráltatott oppositiot nem akarván fel válalni, 
Conciliumot Nationalis Synodust kivánt Senkit Praesessé-
nek nem esmért és a Sociniánusokk assertiojokat maga 
Sententiájáuak mondotta igy szólván : Miképen oppugnál-
nám a magam sententiáját, a mellyelis okot adott arra, 
hogy a Venerabilis Fraternitás azon merges Sententia 
ellen Statutumot tsinallyon, mellyet az Unita Diocesisek 
is confirmaltak. 

5. Mert azon Synodusban lött ós az unita diocesisek-
ben confirmaltatott Statutumot, bizonyos emberek által, 
nem csak itt közeleb, hanem még idegen Országokbanis 
criminálta és el fordítani igyekezte. 

6. Mert mikor Azari István azon Synodusban sok 
rendeletlenségeít hánnya szemére, és azokk correctiojo-
kat kívánná a Venerab. Fraternitással, nem hogy el 
szégyenlette volna magát, sőt nevetett, a honnét így 
szollott Azari István: Látya kglmetek miképen neveti a 
maga mezítelenségét. 

7. Mert a Venerabilis Fraternitas Inspectoranak 
authoritását tsak olyannak mondotta maga iránt, a 
minemű volt azé a Gardjáne a ki a krágogó békákat 
excommunicalta. 

8. Mert soha meg eddig semminemű authoritásnak, 
intésnek, kérésnek a Tiszt. Seniorok által felőle tétetett 
dispositionak, nem engedelmeskedett, sem magát sem 
feleségét nem corrigalta, hanem a maga vakmerőségében 
mind eddig meg maradott, látván, hogy az által mindene-
ken győzedelmeskedik. 

9. Mert az iskolában vagy ecclesiaban meg eső 
akármelly rendeletlensóget, gonosságokat tőle ki telhető 
minden módon oltalmazza amint már egynehányszor 
publice hánnytuk szemére. 



10. Mert maga assérallya maga felől, hogy ő nem 
tagja a Pataki Ecclanak és hogy ő nem hivattatott a 
kegyességre. 

11. Mert a Collegyiumnak Sz. alamisnaban kül-
dettetett pénzt egynehányszor malitziose interveniálta, 
magánál meg tartotta, mellyértis noha publice meg eddig 
soha nem büntetetvén, licentiat vött s vészen magának 
arra, hogy minden gonosságot, valamellyet akar impune 
meg cselekedjen. 

12. Mert jóllehet ugy lattyuk, hogy azt mutattya, 
hogy a feleségével tisztességessen él, a mikor azt contra 
Canonem Ecclae sorsa felett fő Asszony formán tzifrazza, 
de valóságai ördögi életet él, amint ez nem csak a Patakiak 
előtt, hanem esperest Uram előtt is constál világosan, de 
ki győzné számlálni mindeneket; tsak ezekbülis ki 
tetzik, hogy semminemű Ecclai authoritást nem esmér, 
sem kegyességet nem mutat, Tsétsi János. Itéllye meg 
akár ki immár, ha az illyen tetemes gonosságokat el 
nézhetnéé a Locumtenens Praedikátor és ha azokra nem 
tartoziké meg mozdulni, ha az egész világ alunnék, vagy 
a Corruptorral colludalna is. 

Hogy penig ez elmúlt esztendőben lött Coinplanatio 
utánis magát Tsétsi Jánosnak opponálni meg nem szűnik 
Azari Istvány, az attúl vagyon, mert azt a Complanatiót 
violalta Tsétsi János, a mint ezis meg tetzik innét. 

1. Mert meg akkor a mikor két Tiszt. Seniorok jelen 
voltak, s hallottak, azt mondotta: De én azzal a békeségel 
bizony semmit sem gondolok, hanem tsak ugy viselem 
magamat ez utánis, mint edig viseltem a Feleségemis ugy 
viseli. Melly szavai ellen ugyan akkor protestált Azari 
István. 

2. Mert a Consistorium el oszolván, azt a hamis 
hírt költötte és ezen ember által, a kinek mondotta az 
egész Városban disseminálta hogy Azari István a Consis-
torium végezése szerint őtet és az ő feleségét publice 
ex Catedra fogja meg követni. 

3. Mert mikor Tiszt. Szkárosi János Uram a Com-
planatiónak az Eccla előt való publicalasára Patakra 
jővén az Azari István házához szállót volna, Azari István 
felől mocskos tzedulát írt ő kglmek és ez ő kglme autori-
tásának contradicalt ezen formális szókkal: En tsudál-
kozom kglmed Tiszt. Szkárosi Uram mitül viseltetvén ment 
kglmed arra a suspectus helyre egészben láttatik kglmed 
részesülni annak az embernek vétkében a kinél van kglmed, 
ha kglmed ide nem jő inkáb mullgon el kglcl minden 
autoritása és keresem mindgyárost más forumon, és meg 
lészen az a mi eddig el mult. A mint hogy ezen tzédula 
in ipso originális, most is Azari István kezeinél vagyon. 

4. Mert a Tiszt. Szkárosi Uram Praedikatioján 
sem volt jelen mint Azari István jelen volt, a holot 
mindazonáltal kivált quo ad praxim eleget halhatott s 
tanulhatott volna. 

5. Mert Azari Istvánra költötte hamissan és az 
országban mindenféle szokot mestersége szerint disse-
minálta, hogy violálta azon Complanatiot. 

6. Mert mikor a Visitátorok arra intették hogy 

járjon el a közönséges Isteni tiszteletre, azt mondotta, 
hogy őtet senki se kényszericse arra, mert ha ő oda 
mégyen, le vonnyák Azari Istvánt a Catedrábul. 

7. Mert nem hogy violálta volna Azari István, sőt 
inkább mind maga viselésével, mind beszédével confirmalta 
azt, meg akkoris, a mikor mondja felőle Tsétsi János 
hogy violálta, mert Tiszt. Szkárosi Uram után azonnal 
délyest Praedikálván, minekutánna Praedikállását bé 
rekesztette volna, így szollott halgatóinak: El hiszem 
edes Atyámfiai, hogy vágynák ollyak közöttetek, a kik 
ugy gondolkodtak, hogy én már reggel fel alok ebbe a 
székbe és egy valakit s annak feleségét előttetek közön-
ségesen meg^'követem ; mert olly hír folyt közöttetek, 
hogy nékem azt kell tselekednem. De hála légyen az 
Istennek, koránt sem ugy vagyon a dolog, mint a reggeli 
órán . . . meg hallottátok. Minekokáért kérlek minden 
emez amaz hírnek ne higyjetek, annális inkább a hír 
költésnek békét hagyjatok, senkit ne szűrjetek, szapul-
jatok, mint egy valaki, a ki az Újhelyi vásárba való 
utazásában, véle együtt utazó társaknak ezt mondotta : 
Hála Istennek, hogy Tsétsi Uramba kapott Azari István, 
mert most ki tudják, ha mi tavaly ki nem tudhattuk, 
sőt tisztitülis meg fosztyák, mert valahára későre, de a 
hamis hír költésért, másoknak szűréséért szapullásaért 
szoros támadásra kell mennetek; ezekkel mondja Tsétsi 
János, hogy violálta Azari István a Complanatiot, noha 
elég világos, hogy ő már az előtt régen violálta. 

Ha pedig valaki azon kapdos, hogy Azari István a 
Tsétsi János felesége ellen inquiráltatott, az tsak a Tsétsi 
János vakmerőségének justificálására kereset color, mert 
azt Azari István nem önként, hanem Tsétsi Jánossal 
magával és Esperest Uramtól kénszerítetvén tselekedte, 
meg penig Esperest Uram Commissiójának erejével, a 
mikor tudnillik sem Tsétsi János nem akarván doceálni 
azt a eriment Azari István ellen, a mellyet néki impactált, 
hogy tudnia illik, a Tsétsi János feleségére tsak Azari 
István költötte a gyalázatos híreket, és az ő felesége 
semmi a félét nem tselekedet, noha azt Esperest Uram 
által nagyon urgyeálná Azari István, tudván azt, hogy 
sine prostitutione Sacri Ministery nem heverhetett abba 
a mocsokba, sem pedig Esperest Uram Azari Istvánnak 
sokszori obtestatioin nem akarna inquiráltatni, továbbá, 
ha abban az Inquisitioban Azari István részirül valami 
hiba esett volna is (mellyet mindazonáltal soha sem recog-
noscalt s most sem recognoscal Azari István), arrul az 
akkori Tiszt. Birák előtt judicialiter satisfacialt Azari 
István: Mert Esperest Uramot in Poenam meg követte. 
Miért akarnák hát némellyek egy ökörrűl két bőrt vonni, 
és abbul valakinek palástot tsinálni, noha már az előtt 
Tsétsi János is satisfacialt magának, mert cum furore a 
Parochiara jött, a legális Inquisitiot turbalta, az akkor 
ben lévő fatenset az Inquisitorok elől ki űzte, Esperest 
Uramot az Inquisitioért rútul mocskolta, Azari Istvánt 
canterisatae conscientiae embernek mondotta, mellyet is az 
Inquisitorok Scriptotemus recognoscálnak. Annak felette 
nem az tett s tészen kárt a S. Pataki s egyéb Ecclaknak, 



hogy Azari István a Tsétsi János felesége ellen inquiralta-
tott, ha szintén azt (quae tamen negatur) törvénytelenül 
tselekedte volna is; nem is az, hogy a templomba nem 
jár Tsétsi János; a mint hogy azt nem is kivánnyák a 
Patakiak, hogy oda járjon, máskint nem szollották volna 
valaha az iránt Azari Istvánt, hanem az tészen kárt, 
hogy Tsétsi János mérges tudományt foveál, nyilván 
való Socinianismust ut supra, és egészen megveszett 
erköltsű, és igy nem az inquiráltatásért, avagy csak első-
ben, hanem a mérges tudomány s meg veszett erköltsért. 
kellene buzogniok azoknak, a kik az Istent ós az Isten 
házának javát igazán szeretik; annális inkább, mert ha 
szintén Azari Istvánt eczetbe szagatyákis (a mellytül 
mindazonáltal egy cseppet sem tart Azari István), azzal 
nem hogy el forditassák a gonoszt az Eclesiáktul, sőt 
arra tágas mezőt tsinálnak. Ide járul az is mert azzal 
az Inquisitioval nem hogy kárt tött volna, sőtt inkább 
sokat használt Azari István, mert azolta Patakon mind 
a magános bordély házak be zároltattak, mind a Tsétsi 
házát seregenkint ostromló Iffjak ugy látzik meg szün-
tenek, mind az Aszszony fen hagyott az idestova való 
házaláson Déván tartáson, mind pedig az In. Sz. nevének 
káromkottatására való okok reinoveáltattak. És így azt 
az inquisitiot meg köszönni kellene inkab, az In. házá-
nak tisztaságát szerető embereknek, mint sem azt vagy 
azért Azari Istvánt exagitalni, a mint hogy már sokan 
meg is köszönték, annak nagy hasznát tapasztalván. 
Végezetre mert Tsétsi János nem azért nem jár az Azari 
István functiojára, hogy |Azari István az ő felesége ellen 
inquiráltatott (amint hogy azt magais Tsétsi János nem 
régen kezdette azt ptaxalni) máskint mig felesége nem 
vólt, s az utanis az Inquisitioig feleségével együt szor-
galmatosan el jár t volna, a maga feleségót nem tilalmazta 
volna ezen az okon a Templomban való járástul, mert 
vilescál, contemptusba megyen ha oda jár, és az Inquisitio 
után kereset volna olly Ecclat valaliolot, a melyhez 
adja magát, a mellyet mindazonáltal, majd más fél esz-
tendő alatt nem tselekedett, hanem most kezd már 
cselekedni, a mint hallatik, cum maximo vicinae Scandalo, 
hanem azért nem jár. 1. Mert nem tartya magát a Pataki 
Ecclesia tagjának s nemis kivánnya lenni, mint ha a 
láthatatlan Ecclának tagja lehetne az a ki látható Ecclat 
el hagya, meg utallva azért hát nem is akarja a Pataki 
Ecclaval együtt tisztelni az Istent. 2. Mert contemnállya 
az Isteni Tiszteletet, s arra tartozó Sz. ministeriumot, 
mint a ki midőn arra intetnék egy jó akarojátul, hogy 
könyörögjön Innék, hogy adjon néki jó feleséget, azt 
felelte: Eb könyörögjön és maga mondja maga felől, 
még pedig Esperestje (ha esmerne valami Esperestet) 
tanítványi és mások előtt a.Coetus házában cum hororre 
et detestatione audientiuin,hogy nem hivattattatott a kegyes-
ségre, quod idem est, az Istennek Tiszteletire, a mint 
hogy mászor is mondotta azt, hogy ő könyörgése által 
semmit nem kiván nyerpi az Istentül, mert az Isten 
könyörgés nélkülis tartozik mindent meg adni ő néki. 
Ecce Theologiam Diabolicam. 3. Mert magához képest 

contemnál mindeneket nem csak Azari Istvánt, akinek 
neve eleitül fogva vilis Praedikátor volt előtte, hanem 
az Esperestet is, a kit tsak olyannak tart maga iránt, 
mint a krákogó békákat excommunicáló gárdjánt, az 
Inspectiója alatt lévő Praedikátorokat, mint krákogó 
békákat. 4. Mert tudja azt, hogyha a Pataki templomba 
jár addig a mig ott Azari Istváné lészen a kathédra, 
tehát Azari Istvánnak mindenkor lészen arra módja, 
hogy az ő rendeletlenségére meg mozdulyon, nevezetesen, 
hogy a Praedikátort akár az Ordinárius akár penig más 
légyen az meg nevetni, azzal az egész Ecclát scanda-
lizálni meg ne engedje a mint szokot volt tselekedni, 
mig a Templomba hébe hóba bé vetődött, a honnótis a 
sok féle fákbul sok féle módon faragni tudó némelly 
embereknek biztatásokhoz támaszkodván, reménli azt, 
hogy meg átalkodott vakmerősége által (a mellyriil sok-
szor nagyon panaszkodtak, még penig publice, még 
azokis, akik most omni modo et via manuteneálni akarják) 
a mint eddig meg nyert mindeneket, ugy meg nyeri azt 
is, hogy Azari István, hinc et inde quaeritis coloribus, 
uno etiam per inauditum nefas a Pataki Cathedrábul (a 
melyért mindazonáltal senkivel sem kiván kardoskodni, 
a mint hogy eddig sem kardoskodott Azari István) extru-
dáltassék, et sic vacua regnabit solus in Aula, vei cum 
sibi simili. 

De azt sem mondhattya akárkys hogy inveteratum 
et irreconciliabile odiumot foveál Azari István Tsétsi 
János ellen, s azért nem halgat, azért opponálya magát 
Tsétsi Jánosnak: mert Salva Orthodoxia et pietate, kész 
volt mindenkor s kész most is Azari István halgatni, s mind 
oppositiot positis ponendis, félre tenni, s Tsétsi Jánost 
szinten ugy mint addig, a mig mérges tudományt s meg 
veszet erköltsöt nagyon ki nem mutatta, meg becsülni, 
a mint ezt mind tavaly a Tiszt. Atyák előtt, mind pedig 
a közeléb el múlt nyáron Tekintetes Sóos István uram 
előtt ipso facto meg mutatta. Amot azért, mer a Tiszt. 
Atyák kérésére noha nehezen (mert félt az utói ütő 
pálczátul, a mellyet most nagyon érez), kész vólt Tsétsi 
Jánosnak condonálni, kész volt halgatni s minden oppo-
sitiot félre tenni, mellyet azon Tiszt. Atyák nagyon meg 
is köszöntek Azari Istvánnak, assecurálván az iránt, hogy 
Tsétsi Jánost ugy meg kötik, hogy ez után minden mérges 
tudománynak s vakmerő erköltstelenségnek békét fog 
hagyni. Mellyeknek is mint hagyott békét azon tiszteletes 
Atyák által löt Complanationak vakmerő violálásával 
meg mutatta, s mutatya még ma is. Itt azért, mert 
Tekint. Soos István Uram munkája által, annyira ment 
volt a dolog, hogy Azari István sokkal többre Ígérvén 
magát, mintsem Tsétsi János, s mások kívánták volna 
tőle, azaz nem tsak színes ördögi békességet akarván 
tartani, mint Tsétsi János, a mellyet is Tsétsi János 
abban kivánt állani, hogy ő ugyan el jár a templomba, 
de Azari Istvánnal semminemű conversatiot' nem tart, 
véle nem szól beszél, egy házba nem marad, hanem 
igaz valóságos és állandó békességet, kész volt magát 
Silentiumra reversalissal is kötelezni, tsak Tsétsi János 
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magát keresztényi módon alkalmaztassa a Helvetica Con-
fessiohoz és az Ecclesia Cánonához, nem is volt hátra 
egyéb, hanem tsak a ratificatio, mellyet is Azari István 
publice kivánt meg tenni, s a Pataki Ecclanak három 
vagy négy elsőbb tagjainak is praesentiájokban, a többi 
között ezen az okon, hogy nem tsak az ő Causája az, 
hanem az Ecclesiajé is a melynek tagja Ttsécsi János 
is; de mikor Tsétsi János azt mondaná, hogy ő nem 
tagja a Pataki Ecclesiának, az Isten ne is adgya, hogy 
tagja legyen, azért nem accedal arra, hogy a ratificatio 
publice legyen. Azari István vévén észre, mi fekszik 
alatt, Tekintetes Sóos Uramnak valét mondott s a házbul 
ki jővén, a maga házához ment. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Lelkészavatás Szombathelyen. Szombathelyről jelenti 

tudósítónk : Felejthetetlen ünnepe volt vasárnap, mult hó 
25-én a szombathelyi egyesült protestáns gyülekezetnek. 
Ekkor avatta föl Gyurátz Ferencz dunántúli evangélikus 
püspök, főrendiházi tag a soproni ág. h. ev. theologiai 
akadémia nyolcz végzett növendékét fényes egyházi 
ünnepség keretében lelkészszé. A püspök titkára és a 
soproni ev. theol. akadémia tanári kara, több esperes 
és lelkész kíséretében szombaton este érkezett Szombat-
helyre, hol az állomáson a prot. gyülekezet presbitériuma 
testületileg fogadta, s harangzúgás között kisérte szállá-
sára. Vasárnap délelőtt a vasi közép esperesség és a 
szombathelyi gyülekezet egyháztanácsa tisztelgett a püs-
pöknél. Tíz órára zsúfolásig megtelt a protestánsok tem-
ploma díszes közönséggel. A szertartás Kund Sámuel 
répczelaki lelkész és esperes fohászával kezdődött. Majd 
Kiss János szombathelyi lelkész lépett az oltár elé és a 
nyolcz papjelöltet ellátta az úrvacsora szentségével. Ezután 
a gyülekezeti vegyes kar remek himnuszt adott elő, mely-
nek végső akkordjainál lépett az oltárhoz az avató püs-
pök, Gyurátz Ferencz, kisérve Poszvék Sándor theologiai 
akadémiai igazgatótól és Mesterházy László sárvári lel-
késztől. Szivet, lelket megragadó remek beszédet intézett 
a püspök a lelkészjelöltekhez, a kik a főpásztor felhívá-
sára a szent bibliára téve jobbjaikat, letették a papi 
hitvallást. Ezután a püspök a jelölteket lelkészekké 
avatván, mindegyiket külön-külön gyönyörű apostoli 
intelem mellett megáldotta és megcsókolta.Sorra áldotta 
meg őket ezután a többi esperes, akadémiai professzor ós 
lelkész. Ezután a püspök áldást mondott a jelenlevőkre, 
mire a felejthetetlenül szép és magasztos egyházi szertar-
tás véget ért. Utána a Sabáni-szálló dísztermében bankett 
volt a lelkészavató püspök és a vendégek tiszteletére, 
melyen a püspöknek a királyra mondott gyönyörű áldomását 
a jelenvoltak nagy lelkesedéssel s állva hallgatták meg. 
Több szép tószt hangzott el a közebéden s különös 
szeretettel ünnepelték a népszerű püspököt, a ki a lel-
készavatás intézményét deczentralizálván, az egyes gyüle-
kezetnek évről-évre a szombathelyihez hasonló öröm-
ünnepet szerez, melynek benyomásai úgy az új papokra, 
mint a hívőkre egyaránt maradandók. 

Kitüntetés. A hivatalos lap jelenti, hogy a király 
Weber Samunak, a szepesbélai ág. h. ev. egyház lel-

készének és a szepesi XVI. városi ág. h. ev. egyház-
megye főesperesének, egyháza érdekében és a közügyek 
terén szerzett érdemei elismeréseül a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjót adományozta. 

Az evangélikusok közgyűlése. A pesti ág. h. ev. 
magyar egyház szombaton délután Wagner Géza dr. 
felügyelő és Horváth Sándor lelkész elnöklésével tartotta 
meg közgyűlését. A felügyelő kegyelettel emlékezett 
meg az egyháztanács két kiváló tagjának, Borbély József 
dr.-nak és Kern Jenőnek elhunytáról, kiknek családtag-
jaihoz a közgyűlés részvétiratot intézett. Ezután át-
tértek az esperességi felügyelő és az esperes választására. 
A pesti ág. h. ev. magyar egyház szavazatát Fabinyi 
Gyula nyugalmazott miniszteri tanácsosra, mint esperes-
ségi felügyelőre és Kacziány János lelkészre, mint esperesre 
adta le. Majd örömmel vette tudomásul a közgyűlés a 
kispesti és erzsébetfalvai leányegykázaknak azt a törek-
vését, hogy missziói egyházakká alakultak át. Ezután 
folyó ügyeket intéztek el, a mire a közgyűlés véget ért. 

A keresztyén szövetségesek pécsi konferencziája 
nagyon jól sikerült. Aug. 17-én este érkeztek a külön-
böző szövetségek küldöttei. Aug. 18-án reggel már gyű-
lést tartottak a pécsiek által állított sátorban, a mely 
igen kedves gyülekező helye lett a szövetségeseknek. 
A gyűlésen dr. Szabó Aladár magyarázta I. Pét. I, 1—15. 
verseit. Tíz orakor az új, szép pécsi ref. templomban 
tartott isteni tiszteleten, a mely zsúfolásig tele volt, 
Csűrös István ref. vallástanár prédikált az igazi szabad-
ságról. Délután 3 órakor értekezlet volt, melyen dr. Szabó-
Aladár tartott felolvasást: Jézus munkájának eredményei-
ről, melyet tartalmas eszmecsere követett. Este a nő-
egylet gyönyörű szép helyiségeiben szeretetvendégség 
volt. Másnap, aug. 19-én d. e. 10 órakor újra értekezlet 
volt, melyen Biberauer Richárd lelkész tartott előadást 
a szövetségesek neveléséről. A konferencziáról, reméljük, 
lapunk jövő számában részletes tudósítást közölhetünk. 

Egyházi törvények. Az 1904. évi november hó 
10-én megnyílt második budapesti országos református 
zsinat-alkotta egyházi törvények példányonkint 3 kor. 
24 fillér (azaz három korona huszonnégy fillér) beküldése 
mellett portómentesen megrendelhetők Debreczenben (város-
háza) Keresztessy István nyomdai művezető úrnál, kit az 
egyetemes konvent a példányok raktározásával és őri-
zetével megbízott. Kelt Debreczenben, 1907. évi aug. 27. 
Sass Béla sk., ref. theol. akad. tanár, zsinati jegyző. 

Az arad-békési egyházmegye közgyűlése. Az arad-
békési egyházmegye e hó 13-án tartotta közgyűlését 
Veres József esperes, országgyűlési képviselő és dr. 
Haviár Gyula felügyelő-ügyvéd elnöklete alatt Orosházán, 
igen nagy részvétel mellett. Veres József esperes jelen-
téséből felemlítjük: A tanítói fizetésrendezésről örömmel 
emlékezik meg, daczára, hogy az az autonomiák rovására 
megy, de a haza érdekében még ezt is tűrni kell. 
A jelentés szerint most a tanítók anyagilag jobb hely-
zetben vannak, mint a sokkalta magasabb képzettségű 
lelkészek. Ezt annak tudja be, hogy a lelkészek eddig 
szemérmesek voltak és koldusok maradnak. Vállveregedő 
leereszkedést, buzdításba burkolt szemrehányást bőven 
kaptak, de komoly támogatást, lelkesítő példaadást, 
megnyugtató intézkedést annál kevesebbet. A lelkészek-
nek nem fényes fizetést, de képzettségüknek és társa-
dalmi állásuknak megfelelő javadalmazást kiván. Az egy-
házmegye belső ügyeiről megemlékezve, jelenti, hogy 
mindenütt teljes rend uralkodott, csupán Tótkomlós adott 
alkalmat minduntalan beavatkozásra. Gajdács Pált külön-
féle szabálytalanságok miatt lelkészi hivatala elvesztésére 
ítélte egy delegált bíróság, de ezt az ítéletet pénzbir-



ságra változtatta az egyetemes törvényszék. Ez az ítélet 
azonban az egyháznak nem volt kedvére és csak úgy 
volt hajlandó tudomásul venni, ha később a lelkész 
önként le fog mondani. Ez az egyház egy idő óta vesze-
delmes pánszláv-fészek és Herdlicska lelkészt és Sztick 
tanítót üzelmeik miatt hivatalvesztésre Ítélte az egyház-
megye bírósága. Megtörtént az, hogy két presbiter : Kulik 
és Francisci a magyar jegyzőkönyvet tüntetésből tótul 
írták alá. 

A tiszavidéki ág. ev. egyház közgyűlése. A tisza-
vidéki ág. ev. egyház mult hó 14-én tartotta Nagyváradon 
Meskó László államtitkár, egyházmegyei felügyelő és 
Materny Imre debreczeni esperes elnöklésével közgyű-
lését, a melyen számosan jelentek meg az egyházmegyé-
ből, megjelentek továbbá a nagyváradi egyház tagjai, 
élükön Grlatz Antal főispánnal. A közgyűlést Meskó László 
nyitotta meg. Beszédében rámutatott az 1848: XX. t.-cz. 
végrehajtásának szükségességére. Elodázhatatlannak tartja 
a négy millió államsegélynek és az eddigi pénzösszegek-
nek törvénnyel való biztosítását, a mint azt Apponyi 
kilátásba is helyezte. Az államnak azonban itt megálla-
podni nem szabad, mert az élő törvény haladéktalan 
végrehajtását követeli nemcsak az egyház, de a nemzet 
érdeke is. A lelkészek fizetésrendezésének ütött a 12-ik 
órája és óva int, hogy az 1848. XX, t.-cz. politikai 
kérdésnek tekintessék, mert egy élő törvény egyszerű 
végrehajtása felül áll a politikán. Követeli a törvény 
végrehajtását pártpolitikai különbség nélkül és minden 
bármily politikai alapon álló kormánytól. Az egyetemes 
püspökség szervezésének kérdésére áttérve feleslegesnek 
tartja ezt. A felső határozatok végrehajtását ennél jobban 
biztosítja a püspökök kormányzati feladatának megkönnyí-
tése ós a középfokú egyházi hatóságoknak megfelelő 
megerősítése. A beszédet lelkes éljenzéssel fogadták. 
Ezután táviratilag üdvözölték a királyi kitüntetésben 
részesített Zelenka Pál püspököt. Áttértek ezután a napi-
rendre. Indítványt tettek, hogy a képviselőházhoz fel-
iratot intézzenek a vegyesvallású szülőktől származó 
gyermekeknek a katholikus vallásra való térítésének 
megakadályozására. Elhatározták, hogy bizottságot kül-
denek ki egy erre vonatkozó tervezet kidolgozására. 
Délben a főispán a vendégek tiszteletére ebédet adott. 

Az egyetemes adóalap-végrehajtóbizottság, melybe 
az egyes egyházkerületek az 1907. áprilisi konvent 92. 
jegyzőkönyvi számának f . (eff) pontja értelmében 2—2 
rendes és 1—1 póttagot választottak, f. évi szeptember 
hó 10-ón (tíz) d. e. 10 órakor tartja alakuló gyűlését 
a konventi elnökség elnöklete alatt Budapesten, a Lónyay-
utczai gimnázium dísztermében. 

Egyházi aranykönyv. Kádár Kálmán ügyvéd abból 
az alkalomból, hogy a barsi ref. egyházmegye tanács-
biróvá választotta, a borii és peszeki egyháznak épít-
kezés czéljaira 300 koronát adományozott. 

I S K O L A . 

Dr. Kiss Áron kitüntetése. Csak nemrég adtunk 
hírt olvasóinknak dr. Kiss Áron paedagogiumi 
igazgató nyugalombavonulásáról. Most, midőn a 
királyi kegy udvari tanácsosi méltóságra emelte, 
szívből üdvözöljük egyházunk nevében a mi tudó-
sunkat, a ki igazán az iskolának és az egyháznak 
szentelte minden erejét. Ad multos annos! 

A pesti ref . egyházmegyei tanítók közgyűlése 
f. hó 17-én folyt le Budapesten a Lónyai-utczai reform, 
főgimnázium dísztermében Vámossy Mihály nyug. főgimn. 
igazgató elnöklete alatt. A gyűlésen megjelentek : Tóth 
József nyug. király, tanfelügyelő, Mády Lajos esperes, 
Vargha László ócsai, Molnár Albert fóthi, Kontra Imre 
tótfalui, Bárdi Pál hévízgyörki, Károsi Gyula vasadi ós 
Molnár János erzsébetfalvai ref. lelkészek. — A gyűlést 
Molnár János lelkész imája után Vámossy Mihály nyitotta 
meg tartalmas elnöki megnyitóval. Úgy örült a lelkünk, 
mikor hallottuk az érdemekben megőszült, de még mindig 
ifjú lelkű elnök szájából azokat az igazságokat, a melyeket 
37 éven át igyekezett érvényesíteni úgy a saját gyakor-
latában, mint a pesti egyházmegyei tanító-egyesületben. 
A prófétai ihlet magasztosságával hangoztatta, hogy az 
igazi tanító számára szűknek kell lenni az iskola négy 
falának; ott kinn az életben kell mindenekfelett a gondos 
kertész szeretetével kisérnie azoknak a magvaknak 
sudárba szökkenését, a melyeket ő vetett el az ifjúi 
lelkek termékeny földébe. S a mikor a megjelentek lelkét 
egész a lelkesülésig magával ragadta a tisztes ősz elnök 
szívéből fakadó megnyitó, egyszerre nagyon fájdalmasan 
ható kijelentést te t t : harminczhét év után megfáradt, 
pihenni vágyik, lemond az egyesület elnökségéről. Nem 
csak azért, hogy megfáradt, de mindenekfelett azért, 
mert éles ellentétté fejlődött véleménykülönbség merült 
fel közte és az egyesület pénztárosa között azon az ala-
pon, hogy a péntáros az egyesület jegyzőkönyve ki-
nyomatása körül felmerült költségek egy részének kifize-
tését az elnöki utalványozás daczára megtagadta. 

Nem akarjuk a lemondás sajnálatos tényének 
tulajdonkópen egyetlen okát, a melyet egyesek jobb 
ügyhöz méltó buzgalommal elvi jelentőségében szerettek 
volna a renitens pénztáros felfogásának és eljárásának 
indokolására feltűntetni, bővebben fejtegetni. Nekünk, 
kik a lemondást létrehozó súrlódás okát egész jelenték-
telennek tartjuk, csak az fáj, hogy egy oly ideális lelkű 
férfiú, mint Vámossy Mihály, 37 évi kitartó munkálkodás 
után, csalódottan hagyta el az elnöki széket, a melynek 
önzetlen munkásságával, lelkének egész odaadásával, 
Istentől megáldott élete gazdag tapasztalatainak érvénye-
sítésével, ref. egyházunk tanügye és a vezetése alatti 
tanitó-egyesiilet érdekeinek tiszta szeretetével olyan nagy 
tiszteletet szerzett. A csalódás akkor fá j legjobban, ha 
olyan vagy olyanok részéről ér bennünket, a kitől vagy 
a kiktől legkevésbbé várnánk. És ha csakugyan úgy 
lesz, a mint mi legkevésbbé óhajtjuk, hogy Vámossy 
Mihály lelkében nem kél visszhangra sem az egyház-
megye esperesének, sem a közgyűlésnek marasztaló 
szózata, akkor kisérje Vámossyt lemondásában nemesen 
betöltött hivatásának megnyugtató érzése mellett igen 
sokunknak hálás elismerése és szeretete azért a munká-
ért, a melynek nyomait soha és senki sem fogja kitöröl-
hetni a pesti reform, egyházmegye tanító-egyesületének 
történetéből, a melyben a fejlődés, az egyház és iskola 
elválaszthatlan összetartozandósága kérdésének az egye-
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sülét kebelében való megerősödése örökre Vámossy 
nevéhez fognak fűződni. Vámossy Mihálynak, akár meg-
marad elhatározása mellett, akár enged a közbizalomnak, 
még hosszú éveket kívánunk, a pesti ref. egyházmegyei 
tanítótestületnek pedig utána olyan elnököt, a ki az ő 
ideális törekvéseinek buzgó támogatója legyen mindenkor. 

Egyházi aranykönyv. Mészáros Lajos honvéd-
százados özvegye, szül. Rozsos Anna róm. kath. vallású 
úrnő, végrendeletileg 40 hold földet hagyott a pápai 
főiskolának, hogy annak jövedelmében a gimnázium V. 
osztályától kezdve, elsősorban barsi illetőségű tanulók 
részesüljenek. 

A csurgói ref . főgimnáziumban a beiratások a 
következő rendben lesznek: szept. 2-án az I. oszt., 
3-án a II—HL oszt., 4-én a IV—V. oszt. s 5-én a VI—VIII. 
oszt. Később jelentkező tanulók csak folyamodvány útján 
vétetnek fel. Tandíj stb. egész évre 70 K, köztartájdíj 
ebéd- s vacsoráért 10 hóra 154 K, ezeknek fele a be-
iratáskor, fele febr. 1-én fizetendő. 

Értesítés. Tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy az V. 
ker., Hold-utcza 17. szám alatt lévő elemi leányiskola 
a jövő 1907/8. tanévben polgári leányiskolával fog ki-
bővíttetni, mely czélra a nevezett épületben, a megfelelő 
átalakításokat, tornaterem és egy tanterem modern fel-
szerelését, a nyár folyamán eszközöljük. 

A jövő 1907/8. tanévben csak az első polgári 
leányosztály fog megnyittatni. A többi osztály a következő 
években egymásután. 

Beiratások 1907. szept. 2., 3. és 4. napján d. e. 
8—12 óráig eszközöltetnek a Hold-utcza 17. sz. alatt. 
A beiratáskor minden jelentkező köteles szülőjével, vagy 
annak megbízottjával megjelenni és születési bizonyítvá-
nyát, oltási, illetve újraoltási bizonyítványát és elemi 
iskolai bizonyítványát magával hozni. A ki bizonyítványt 
felmutatni nem tud, köteles felvételi vizsgát tenni. 

A felvételi- és tandíj. Minden jelentkező tanuló 
tartozik azonnal 8 kor. beiratkozási és 15 kor. negyedévi 
tandíjat fizetni. Az egész évi tandíj 60 kor., mely negyed-
évi részletekben fizetendő. 

A beiratkozási és az első negyedévi tandíj fizetése 
alól senki sem menthető fel. 

A jó bizonyítvánnyal bíró tanulók a tandíj fizeté-
sének kötelezettsége alól részben vagy egészben való 
felmentést a beiratáskor írásban kérhetik a folyó évi 
adóív alapján ; a kik adót nem fizetnek, azok az adó-
hivataltól kapnak erről bizonyítványt. Ez okirat nélkül 
kedvezmény nem adható. 

A kik a Hold-u. 17. sz. alatt végezték az elemi 
iskolát, előnyben részesülnek. 

Az angol nyelv, mint rendkívüli tantárgy fog tanít-
tatni. Díja havonkint 3 kor. 

A polgári leányiskolával összeköttetésben leány-
internátus van ugyanazon épületben. Tájékoztatót szíve-
sen küld Burgess Edith úrhölgy, az internátus vezetője. 

Névsora az edinburghi New College magyar 
növendékeinek. Abból az alkatomból, hogy James Mac-
donald, ki évtizedeken át gyűjtögette az ösztöndíjat a 
magyar diákok számára, szept. 4-én Budapesten lesz és 
akkor este a holdutczai skót misszió termében tisztele-
tére tea-estélyt rendeznek, közöljük az edinburghi magyar 
diákok névsorát és lapunk útján is kérjük azokat, a 
kik azt megtehetik, hogy a kedves vendéget megjele-
nésükkel örvendeztessék meg. Balogh Ferenez (1865.). 
Dapsi László (1865). Dömötör János. Komáromi Lajos 
(1866—7.). Tabajdi Lajos. Felméri Lajos. Baráth Ferenez. 
Nagy Ferenez. Losonczy László (1871—3.). Dr. Márk 

Ferenez (1874—5.). Dr. Csiky Lajos (1875—7.). Jánosy 
Gábor (1875.). Bethlendi András (1876—8.). Lévay Lajos 
(1876—7.). Ambrus Ferenez (1877—78.). Két ismeretlen 
(1878-79.) . Szalay József (1879-80.) . Kecskeméthy 
Ferenez. Benkő István (1880—2.). Jurányi Gusztáv. Fa 
István. Csulak Zsigmond. Fancsik János. Tereli Gyula 
(1881—83.). Simon Ferenez (1881—83.). Csizmadia Lajos 
(1883—4.). Dr. Szabó Aladár (1884.). Sikó Ernő (1883— 
1884.). Tóth Kálmán. Kócsi Dániel (1884—6.). Szőts 
Gerő (1884—6.). Sulyok István. Budai János (1886—8.). 
Szabó Lajos Török Zoltán. B. Papp István (1886—8.). 
Mindszenti Imre (1888—9.). Hamar Andor (1888—9.). 
Gulya György (1889—90.). Hamar István (1890—91.). 
Balogh Elemér (1890—91.). Ifj. Balogh Ferenez (1891—2.). 
Miklós Géza (1891—2.). Lukácsy Imre (1892—93.). 
Szász Béla (1895—96.). Kovács László (1896-97.) . Dr. 
Vásárhelyi József (1896—7.) Biberauer Richárd (1896-7. ) . 
Tarkó Béla (1898-99.) . Molnár János (1899-900.) . 
Sörös B la (1899—900.). Pálffy Károlv (1900—1.). For-
gács Gyula (1901—2.). Bokor Sándor (Í902—3 ). Nánássy 
Lajos (1902—3.). Bocsor László <1903—4.). Takaró 
Géza (1905—6.). Kövér Árpád (1905—6.). Pongrácz 
József (1906—7.). Dr. Kovács J. István (1906-7-) . 

A jénai magyar kör 50 éves jubileumáról vettük 
és adjuk a következő leírást: Fényes, magyaros ünnep-
ségeknek volt színhelye július 26., 27. és 28-án a német-
honi Jéna városa. Nyári szemeszterben itt tanuló 10 
magyar, minden nehézség ellenére, nagy áldozatoktól 
meg nem riadva, a kör 50 éves jubileumának nagyobb 
keretekben való megtartására vállalkozott. Az ünnepély, 
melynek fénypontja az óriási áldozatok árán, szinte 
hihetetlen rövid idő alatt megszerzett zászlónak a fel-
avatása volt, várakozáson felül sikerült. Németország 
számos részéből, sőt Magyarországból is sereglettek össze 
vendégeink, hogy lássák, mire képes a honszeretet egy 
számra nézve kis körben is. Az ünnepélyben nem is 
csalatkoztunk! Az ismerkedési estély méltó beköszöntője 
volt a másnapi remek ünnepélynek, melynek legkiemel-
kedőbb pontja a háromszínű zászló felavatása volt. A 
zászlószögek beverésének megható aktusa után nagy-
tiszteleletű Csengey Gusztáv theol. akad. tanár, a kör 
volt tagja s jelenlegi dísztagja, ez alkalomra írott ünnepi 
ódájának elszavalása következett, mely valóságos exta-
sisba hozta az ünneplő közönséget, melynek soraiban 
ott üdvözölhettük az egyetemi és gymnasiumi tanári kar 
számos tagját, a rektorral élükön. Azonkívül a jénai 
társadalom legelőkelőbb képviselői foglaltak helyet 
a vendégek soraiban. Szép programmpontja volt az 
ünnepélynek a díszoklevelek átadása. A két megválasz-
tott disztag Loenig prorektor és Euken profeszor meg-
ható szavakban köszönték meg dísztagokká való meg-
választatásukat, reámutatva arra, hogy milyen nagy-
jelentőségű következményei lehetnek az ilyen, külföldön 
megtartott magyar ünnepélyeknek, a mikre már ünnepi 
szónokaink is rámutattak. Elősegítik ezek a két nemze 
közti megértést, testvéri szeretetet, barátságot, a mire 
különösen a sokat megrágalmazott magyarnak szüksége 
van. Ezután következtek az ünnepségek kedélyes moz-
zanatai, melyek három napig tartották össze a legjobb 
hangulatban magyar vendégeink legnagyobb részét. 
Ezúttal sem mulaszthatjuk el, hogy ki ne fejezzük kö-
szönetünket nagytiszteletű'Csengey Gusztáv, theol. akad. 
tanár úrnak, egyletünk „véndiákjának" áldozatkész maga-
tartásáért, s mindazoknak, kik ünnepélyünk erkölcsi és 
anyagi sikeréhez hozzájárulni szíveskedtek. Vajha ez 
ünnepély magyar nemzetünk hírnévhez olyan mértékben 
járult volna hozzá, mint azt ifjú lelkünk óhajtotta. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

A Kövesdy-pályázaton az 1907. évben 24 pályamű 
érkezett következő jeligék alatt: I. „Magyar nótát dalolt 
a dajka felettem". II. „Resurrexit". III. „Debreczen". 
IV. „Száll az ének szájról-szájra". V. „Fiaim! csak éne-
keljetek". VI. „Győzzön a jobb". VII. „. . . ha illet a 
babér, lesz a ki osszon". VIII. „Száll a madár ágról-
ágra". IX. „Szívemből téptem ezt a dalt". X. „Tristán 
és Isolde". XI. „Semplice". XII. „Pacsirtadal". XIII. 
„Húzd, ki tudja meddig húzhatod". XIV. „Rákóczi II", 
XV. „A világ egy kopott szekér". XVI. „Üdvözöllek szép 
Alföld". XVII. „Dalra magyar". XVIII. „Zeng a lant". 
XIX. „Debreczen". XX. „Éjjel, nappal". XXI. „Muzsi-
kálnak". XXII. „Bánat rontsa, öröm gyújtsa életünk. 
Hon, szerelem s dalról zengjen énekünk". XXIII. „Fiaimi 
csak énekeljetek". XXIV. „Egyszerűség". — A bíráló-
bizottság tagjai Mácsai Sándor elnöklete alatt P. Nagy 
Zoltán tanítóképzőint. zenetanár és Husz Lajos polgári 
isk. tanár voltak. Az első díjat nyerte a XVI. számú 
pályamű szerzője: Horváth Fábián nyug. zenetanár; 
a második díjat nyerte a XXIII. sz. pályamű szerzője : 
Zöld Károly székesfővárosi tanító; a harmadik díjat 
nyerte: Varga József nagykőrösi zenetanár. Dicsérettel 
a következő sorrendben a következő jeligéjű pályaműve-
ket tűntette ki a birálóbizottság: első a VIL sz.; második 
a XI. sz.; harmadik a VI. számú. A dicsérettel kitűnte-
tett pályaművek jeligés leveleit a bizottság nem bontotta 
fel. A pályadíjat nem nyert műveket kívánatra Mácsai 
Sándor október hó l-ig visszaküldi. A vissza nem kért 
pályaművek jeligés leveleikkel együtt szeptember 1-én 
megsemmisíttetnek. A legközelebbi pályázat 1908 január 
első felében lesz meghirdetve ezekben a lapokban. (Haza-
fias, vagy lyrai szövegű eredeti férfinégyes.) 

asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők ós ezáltal tetemes idő - és költségmegtakarítás-
sal járnak. , 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet veszi Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek rnunka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s tvá ,n . 

NY1LTTÉR. 

A Bór- és bithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

alvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szini/e- I.ipóczi Salva tor forrás-váll alat 

Budapest, V„ Kndolj'rukpart 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, részletf izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jótál lással kap-
hatók. F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
hegedűk, fuvolák, cziterák, oká-
d n á k stb olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Árjegyzéket ingyen küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. hangszergyára 

B u d a p e s t , VIII., Rákóczi -ú t 71 . 
Telefon 5 8 - 2 0 . 

forrás 

Bzénsawal telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést Is Bzállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

SZENT-LÜKÁCS-FÍJRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
Téii é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, i szapfürdők, iszap-
borogatások, massage, víz gyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, el látás felöl kimerítő 
• • = — — = prospektust küld ingyen a — ' = 

Szt,-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkétrendszerszerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza fI]b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi ki i l l i táson «Nígy díszoklevél , és 
«Ferencz-József lovagrenddel®, az 1904. é r i vesz-
prémi kidl l f t i son a ranyéremmel ki tüntetve, azon-

kívül számtalan k i tün te tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legjobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos á rak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyit ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet Jeivtlnatra 

díjmentesen küldetik. 

Halász H u b e r t 
BUDAPEST 

G y á r és i r o d a : VH k e r , A n g o l - u t c z a 2 3 . 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és. terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás ki tűnő c sép l é sér t "i 

A j e tenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benziniokomobil-
cséplőkészleteit 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező újdondság ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplok, vetőgépek stb. 

Ezen motorcséplö-késiletek felülmúlhatatlan kitíúnsége felől tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

Első magyar órapyár gőzerő-
berendezéssel. 

L L E - R J Á N O S 
M A J E R K Á R O L Y utóda 

Budapest, VII,, Csömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A legjotot* 

kályhákat és kandallókat 
szállít 

H E I M I I . 
c s á s z á r i é s k i r á l y i 

u d v a r i s z á l l í t ó 

Htidapest, Tiionet-uclvar. 
Különlegességek; templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi 
csak ezze 

a védo-
jegy gyei-

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
Mária Valérla-utoata ÍO. 



A v i l á g h í r ű fleol-harmoniumok 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzétt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskoiából ezen 
hangszeren a ját- _ 
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. t S S 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SIHGER varró-

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
, „ VI., Teréz-kőrut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

Orgoriaépítési műintézet. 

Kieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, V I I . , Garay-utcza 4 8 . 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferencz József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít vson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrendszerű (pnenmatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgpnát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

f G A N Z - f é l e f 
ty Villamossági Részvénytársaság ty 

| LEOBERSDORF BUDAPEST ty frty/tityfaty fa 
= RATIBOR = 

Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

M> 

Elekt romos v i lág í tás i és erőátvi te l i beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Tu rb inák : Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok : Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasút i kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésü 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Duga t tyú- és 
czen t r i fuga l sz iva t tyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füs t -
emésztŐ készülékek. Vízszűrők. 

Fizikai „ . 
Kémiai; 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapes t , Vllh, B a r o s s - u t c z a 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
Aján lások : 

Erdély és Szabó 
A ntn. vallás és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesiőváros tanácsa. 

M A R X É S M É R E I 
tudományos műszerek gyára 

B u d a p e s t , VI . , A r a d í - o t c * a 6 0 . sz. 
Telefon 2 í — 0 6 . 

Gyártanak mindennemű fizikai, kémiai 
és geometriai tanszereket. A legnagyobb 
protestáns iskolák szállítói. Árjegyzék 

bérmentve, díjtalanul küldetik. 
~ ~ 1906-ban állami ezüstérem. • 



G e r e n d o y S . é s P i a 
— szobrászok. = 

Első országosan szabadalmazott 
síremlékmü-gyárosok. Úrasztalok, 

keresztelő-medenczék! 
Tervezeteket díj nélkül küldünk. 

Főüzlet, iroda és műterem : 
BUDAPEST,VII., Rákóczi-út 90. 

v Alapíttatott 
" • V x az 1848. évben. f f * 

r Alapítva 1873. Telefon 74—94. 

KOKAI LAJOS 
protestáns irányú könyvkereskedése és könyvkiadóhivatala 

BUDAPEST, IV., Károly-utcza I. 
(20- ik s z á m ú bol t . K ö z p o n t i V á r o s h á z . ) 

A dunamelléki evang. reform, egyházkerület kiadványainak főbizományosa. Evang. 
reform, vallástani iskolakönyvek, valamint az összes reform, iskolákban használatos 
tankönyvek legteljesebb és legnagyobb raktára. A rendelések gyors, előzékeny és 
pontos elintézése. Elemi iskolai könyvjegyzékemet, mely a reform, népiskolák tan-
tervét is tartalmazza, díjtalanul, egy levelezőlap által bárki azonnal megkaphatja. 

Tessék tankönyvjegyzéket kérni! 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n í u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — v i l l a m o s e r ő r e berendezett — hangszergyár. 
O T n l A / f l O O C ö I c 8 - ® s k i a d v á n hangszergyáros , XI IiIAj I I X \ r l i a! a m - l t i r zene-akadémia, szin-
V I U VI n U U L I I U l házak, művészek s tb . száltitója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u. 5, sz, Gyár: Ö n t t á z - u , 2. sz, 
Továbuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melleit. 

Hangfokozó gerenda! m e l y ál* tal bár-
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok Ital jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és r a k t á r . 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttol feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá', 
jutány os árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivüel nagyban • — 
- és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR . UDVABI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 3 9 . 4 4 1 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . 
Fél oldal 
Negyed oldal 
N/Oíczad oldal 

40 kor. 
zV kor. 
10 kor. 
5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a hová a kéziratok, előfizetési ós hirdetési dí jak stb. 

intézendő!;. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Egy másik ébresztő. Hamar István. — Válasz Philaletliés-nek. Az „Egy kis ébresztő" írója. — Tárcza: 
Jézus munkájának eredményei a lelkekben. — B e l f ö l d : Az alsóbaranya-bácsi ref. egyházmegye közgyűlése, yv. — 
Missz ióügy : A pécsi konferenczia. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — P á l y á z a t o k . — 
K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

Egy másik ébresztő. 

Nem azzal a témával kivánok foglalkozni, a 
mellyel az első „Egy kis ébresztő" írója foglal-
kozott. Más térre kívánom a magyar protestantiz-
mus komoly figyelmét irányítani. Olyan tényre 
felhívni, a mely, ha élni, ha fenmaradni akarunk 
ebben a hazában, a legkomolyabban mérlegelendő 
minden protestáns által, neveztessék akár lelki-
pásztornak, akár egyházkormányzónak, akár az 
egyház közönséges tagjának. 

A mult hónap végső napjaiban Pécsen lefolyt 
VH-dik r. katholikus nagygyűlésről s azzal kap-
csolatban teendőinkről kivánok szólani, ébresztőjéül 
magyar protestáns véreimnek. 

Előrebocsátom, a mikor a r. kath. nagy-
gyűlésről kivánok szólani, hogy a magyar r. kath. 
egyház szellemi vezetőit, egyháziait és világiait, 
azért, a mit a hat megelőző s leginkább a VH-dik 
pécsi nagygyűlésen cselekedtek, és azért, a minek 
cselekvését elhatározták, sem vádolni, sem kárhoz-
tatni nem tudom. Ellenkezőleg, becsülöm és bámu-
lom őket. Nem vádolom és nem kárhoztatom, 
mert csak azt cselekszik és cselekedték, a mit a 
saját egyházuk jól felfogott érdeke nekik csele-
kedni parancsolt. S becsülöm és bámulom őket, 
mert a mit cselekedtek és cselekedni akarnak, 
azt a maguk szempontjából oly bölcsen, oly körül-
tekintéssel és oly czéltudatossággal cselekedték, 
illetve készítették elő a jövőre nézve, a mint azok 
a nagy czélok, a miket maguk elé tűztek, meg-
követelik. 

Nem a pápisták ellen kivánok tehát e sorok-
ban támadni, mert ők csak azt cselekedték és 
cselekszik, a melyek az ő megmaradásukra valók; 
hanem protestáns véreimhez akarok néhány ko-
moly, ébresztő szót szólani. 

A ki figyelemmel kisérte az utóbbi évtized 
valláserkölcsi és egyházpolitikai életének fejlemé-
nyeit, lehetetlen, hogy két dolgot ne konstatált 
legyen. Az egyik a magyar protestantizmusnak 
számban, szellemi súlyban, tekintélyben, vallás-
erkölcsi intenzitásban való folytonos hanyatlása; a 
másik, ezzel épen ellentétben, a római katholicziz-
mus folytonos emelkedése, vezető szerephez jutása, 
ama mesterileg kidolgozott és keresztülvitt revival 
által, a melynek egyik exponense évről-évre a róm, 
katholikus nagygyűlés. Mi, magyar protestánsok, 
a mióta az új egyházpolitikai törvények megszün-
tették a külső, állami védelmet a vegyesházasság-
ból született gyermekek valllásának meghatározása 
körül, s kivették kezeinkből az anyakönyveket; 
és a mióta ennek tetejében reánk zúdultak a tár-
sadalmi és gazdasági élet nyomorúságai, élénkí-
tetve a folyton terjedő szocziális eszmék által, 
azóta szinte tanácstalanul állunk a megváltozott 
viszonyok közepette, s egyebet sem tudunk s 
egyebet sem teszünk, mint csak a mindenható 
államra tekintünk a segedelemért. A római katho-
liczizmust pedig ugyanezek a viszonyok és alaku-
lások nemcsak hogy le nem sújtották, meg nem 
bénították, hanem ellenkezőleg, új életre, tevékeny-
ségre ösztönözték. S míg mi aláhanyatlottunk, 
megrokkantunk, ők felemelkedtek és megerősödtek, 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o f á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítandók 
a t ü d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szeri szétküldi e g y e d ü l a gyártó c:ég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a k o d j u n k n t á n z a t o k t ó l . U t a s í t á s o k i n g y e n . 



úgy, hogy ma már nem is látják szükségesnek 
titkolni sikereiket és jövendő czéljaikat. 

Lapjaik valósággal dithyrambusokat zengenek 
a pécsi nagygyűlésről, s a ki látta annak külső 
lefolyását és a hiteles tudósításokból kellőleg meg-
ítéli annak belső értékét, egyáltalában nem mond-
hatja, hogy ezek a dithyrambusók csak üres dicse-
kedések, hanem azt kell elismernie, hogy méltók 
a sikerhez, az elért eredményekhez. „Nagy, fensé-
ges, gyönyörűséges napok voltak — írja egyik 
lapjuk. Úgy érezzük, mintha ólomból volna a tol-
lúnk, képtelen arra, hogy a belső elragadtatás-
nak, föllelkesültségnek, meghatottságnak, örömnek 
ujjongó, viharzó, forró érzéseit szavakkal kifejezze, 
papírra vesse. Mert végig- és együttéltük az utolsó 
évtizednek katholikus mozgalmait, résztvettünk 
lelkes munkákban és diadalmas manifesztácziókon, 
de azt a csodálatos bensőséget, melegséget, egybe-
olvadást, szeretetet, melynek lüktetése ezen a pécsi 
nagygyűlésen egy nagyszerű szívdobbanásba egye-
sítette a tízezreket, mintha még nem láttuk volna!" 
S a másik orgánum boldogan és leplezetlenül 
konstatálja, hogy a mecseki táborban egyhangúlag 
elhatározták a „keresztes hadjáratot"; a „vezér-
kar haditanácsot tartott"; „elkészítették a hadi 
terveket"; „megalakították a hadtesteket"; „ki-
osztották a vezérkari szerepeket és begyakorolták 
a tömeget". „Mesés erő-öntudatot, jó értelemben 
vett önhittséget adott a jelen voltaknak a mecseki 
táborozás. Nem az ősi dicsőség elmosódott fénye 
világította meg és szórta fényét a mecseki táborra, 
hanem a tennivágyás tüze pirosítá ki az arczokat 
és a jobb jövőért való áldozatkész harczi elszánt-
ság dobogtatta meg a kebleket". „Magyarország 
katholikusai öntudatra ébredtek és megismerték 
saját erőforrásaikat... A nemzetélet minden vonat-
kozására kiterjedt a tanácskozás figyelme. A szer-
vezkedő katholiczizmus le akarja foglalni magának, 
a kereszténység szellemének, az ország gazdasági, 
társadalmi és politikai életét". „A mecseki tábor 
szétoszlott, de nem azért, hogy szegre függessze 
a kardot, hanem hogy toborzót tartson minden 
faluban a keresztes lobogóval és egy táborba 
szólítsa az egész katholikus Magyarországot!" 

Magyar protestáns véreim! a mikor ezeket 
halljátok és a mikor, ha szemeiteket felnyitjátok, 
meggyőződhettek a felől, hogy ezek nemcsak nagy-
hangú szavak, hanem az életben már részben valóra 
váltott, részben valóra váltandó tények is, nem 
dobban-e meg szívetek ?! Nem gondoltok-e arra, 
hogy ezek mellett és ezek ellen nektek is tenne-
tek kellene valamit, — valamit, a mi nem üres 
panasz vagy elhangzó dikczió, nem ellobbanó 
szalmalángokhoz hasonló, hanem komoly munka, 
czéltudatos cselekvés ?! 

Ébredjetek! mert jam proximus ardet Uca-

legon! Ébredjetek és cselekedjetek; mert ez a czél-
tudatos, komoly római katholikus szervezkedés, a 
mely „le akarja foglalni magának . . . az ország 
gazdasági, társadalmi és politikai életét", még ha 
ellenetek nem irányulna is, leszorít benneteket 
minden téren, s míg ő dolgozik s ti tétlenkedtek, 
a felől győződteti meg e haza népét és intéző 
hatalmait, hogy ti már, mint hasznavehetetlenek, 
feleslegessé váltatok! De ébredjetek és cseleked-
jetek azért is, mert bár a „keresztes hadjárat" 
kifejezetten csak „minden nemtelenség ellen" hir-
dettetett ki, ama „nemtelenség" gyűjtő neve alá 
oda vagytok foglalva, a ki nem fejezett titkos 
gondolat szerint, ti is, hitetekkel, egyházatokkal 
s annak minden intézményeivel együtt! 

Magyar protestánsok! ébredjetek, cselekedje-
tek azért, a míg nem késő! 

Hamar István. 

Válasz Philalethés-nek. 
Nekem úgy tetszik, hogy a ,.Pár szót" az „Egy 

kis ébresztőre" nem másnak, hanem egyedül a „meg-
vádolt, megrágalmazott" egyházmegyei gondnoknak kel-
lett volna megírnia; és pedig rövidesebben: „Az „Ébresztő" 
írója nem mond igazat; a beszédeket, miket nekem 
tulajdonít, nem mondottam, a kijelentéseket nem tettem". 
Vagy pedig: „A miket mondottam, állom; állításaimat 
adatokkal igazolom". 

Ezt vártam, ós várjuk; ennek adtam kifejezést 
czikkemben. És Philalethés jobban cselekeszik, ha az 
„Ébresztőt" hozó lapszámot beküldi az egyházmegyei 
gondnok úrnak, hogy vegyen róla tudomást. 0 róla nem 
lehet feltételeznünk, hogy a válaszadás elől kitérjen. 

Philalethés kartársam szavaira pedig ezeket: 
Az a pohárköszöntő tehát „nyilvánosságra épen nem 

volt szánva . . . "? Nem tudom elképzelni. Nem tartom 
lehetségesnek, hogy egy olyan állású egyén, olyan ki-
jelentéseket, abban a hitben tehetett volna, hogy az 
nyilvánosság elé nem fog jönni, mert hiszen ilyen vára-
kozás mellett azoknak a kijelentéseknek, illetőleg azok 
megtevésének semmi értelme nem lett volna. Nem tar-
tom lehetségesnek, hogy a közélet terén forgolódó ember 
ilyen természetű szavainak, tettének következményeivel 
előre számot nem vetne és előre készen nem lenne arra, 
hogy tettéért, nyilatkozatáért bárhol, bármikor, bárkivel 
szemben a felelősséget vállalja. A köz, a nyilvános élet 
terén forgolódó emberek tisztában vannak azzal minden 
időben, hogy közdolgokról tett nyilatkozataik a nyilvá-
nosság ítélőszéke előtt állanak. Philalethés pedig csak 
nem tartja azon nyilatkozatokat személyes, magán vagy 
családi jellegűeknek ! ? . . . 

Azt hiszem, Ph. kartársam az „Egy kis ébresztő" 
ellen a legsúlyosabb kifogást a diszkréczió szempontjá-
ból emelte. Az előbbiben erre megfeleltem. 



Most vegyük az „Ébresztő" tartalmát I Hogy én 
„kemény megrovásban részesítem, inzultálom, méltatlanul 
megtámadom, gyanúsítom, gyalázom, rágalmazom az egy-
házmegyei gondnok urat, vezéremberünket, felsőbb ható-
ságomat . . . " Mert ezek mind benne vannak kartár-
sam „Pár szavában ! ?" Még az is, hogy a „jezsuitafogást 
a protestantizmus megejtésére" szintén az egyházmegyei 
gondnok úrnak tulajdonítom. Hát ezt nem ! Valaki más-
nak! Meglehetősen tudjuk országszerte, hogy ki az a 
nagy jezsuita, a ki Il-ik Pázmányként esett neki annak 
a kevés protestáns rekatholizálásának, a kit az első Páz-
mány, meg egyéb veszedelem e hazában meghagyott. 

Támadás, inzultálás, hogy van-e az én czikkemben ? 
— mindenkinek a vérmérséklete, gondolkozásmódja által 
körülhatárolt ítélőképességére bízom. Csak tessék az 
egyházmegyei gondnok úrra azon szavaimat, kizárólag 
csak azokat vonatkoztatni, melyeket én ő róla írtam. 
Tessék jól megnézni, hogy én az egyházmegyei gond-
nok úrnak sem személyét, sem cselekedetét egy szóval 
nem illettem, nem bíráltam, nem is akartam; én fel-
szólításomra csak az adatok közlését várom a minisz-
tériumból és bizonyosra veszem, hogy meg is kapjuk. 

Avagy talán a sorok közt azt akarja sejtetni Ph. 
kartársam a távolabb állókkal, hogy ón nem igazat 
mondtam ? ! . . . Hát ezt csak azzal a számítással tehetné 
Ph. kartársam, hogy kérdőre vonatás esetén mind maga 
az egyházmegyei gondnok úr, mind az ott jelenvolt 
30—40 ember meg nem történteknek jelentenék ki a 
megtörténteket; így azt is, hogy a pohárköszöntő hatá-
sából míg a jelenlevők felocsúdtak, perczek, sok perczek 
kellettek, a mikor aztán egy világi rendű képviselőnk 
tette meg előzékeny modorben észrevételeit a rendkívül 
váratlan kijelentésekre. De hát Ph. kartársam csak nem 
tételez fel nem igazmondást annak a gyűlésnek egy 
tagjáról sem ?! . . . 

Most még Ph. lelkésztársam felfogására egy-két 
észrevételt! „Súlyos szavak stb. egy lelkésztől felsőbb ható-
ságával szemben!" Én eddig még a királyhágóninneni, 
szabadabb levegőjű egyházkerületekben ilyet nem hallot-
tam, ilyen felfogást nem ismertem. Mert; t. lelkésztársam, 
az ön kijelentése fenyegetés. Hát vegye tudomásul lel-
késztársam, hogy én az egyházmegyei gondnokot (nem 
a szóban forgót, kinek személye iránt a legmélyebb 
tisztelettel vagyok), sőt az egyházkerületit is, avagy még 
a konvent, akár a zsinat elnökeit is, a magok személyére 
nézve nemcsak a fehér asztalnál, de sehol „felsőbb ható-
ságomnak" el nem ismerem ; azért is pedig, mert ilyenek-
nek őt vagy őket törvényeink még eddig meg nem tették; 
és ha talán valaha megtenni akarnák, e törekvés ellen 
én, ha értéktelen erővel is, de utolsó lehelletemig küz-
denék. Nekünk, lelkészeknek, de csakis egyházi ügyek-
ben, felsőbb hatóságaink a gyűlések (egyházm., egyház-
kerületiek stb.) és az egyházi bíróságok. Bármilyen 
bizalmi magas állást foglaljon is el valaki egyházunk-
ban, annak joga egy lelkészt üldözni, avagy egyházi 
fegyelmi úton büntettetni nincs, viszont ellene az a lel-

kész egyházfegyelmi vétséget egyedül hivatalos tényke" 
dósé ideje alatt követhet el, ha abban akadályozza, 
vagy sérti. 

Az adott esetben, feltéve, ha én az egyházmegyei 
gondnok urat sértettem volna, Ő csakis mint" polgár, 
polgári per útján kereshetne magának elégtételt, de nem 
mint felsőbb egyházi hatóság. Ismét mondom pedig, hogy 
én az egyházmegyei gondnok úrnak csak kijelentéseit 
írtam le, személyét, sőt tettét is nem gyaláztam, nem 
rágalmaztam. Itt tehát nincs helye érzékenykedésnek, 
még kevésbbé fenyegetésnek, hanem az adatok kiszol-
gáltatásának, melyeket kértünk. 

Lelkésztársam pedig a fenyegetéssel vigyázva bán-
jon ! Tűzzel játszik. Esetleg étvágyat gerjeszthet. Ét-
vágyat arra, hogy „renitens" papokat fellakmározzanak. 
A lehetőség eszméjét erre ím t. lelkésztársam világ elé 
dobta. És vájjon, t. társam, kizártnak tartja magánál azt 
az esetet, hogy az igazság érdekében valaha egy „fel-
sőbb hatósága" ellen felemelje szavát?! . . . 

Még egyet! A szeretet, t. lelkésztársam, nem paran-
csolja azt, hogy az igazságot, az egyetemes igazságot 
alárendeljük, vagy elhallgattassuk az egyéni érdeknek, 
vagy érdekkel. Az ú. n. „tekintetek", mikkel magán- és 
közéletünk telítve van, igenis már ezt megtehetik. 

Az „Egy kis ébresztő" írója. 
* 

Bár a hely. szerkesztőség megtette megjegyzéseit 
Philaletés czikkére, az „Egy kis ébresztő" írójának, a maga 
álláspontjának védelmezésére alkalmat kellett adnunk e 
válasz közlésével. Úgy vagyunk meggyőződve, hogy az 
író az „Egy kis ébresztő"-ben nem támadta és nem 
rágalmazta meg a szóban forgó egyházmegyei gondnok 
urat, sem mint embert, sem mint gondnokot, csupán a 
felett jajdult fel, hogy még abban a fontos poziczióban 
is, a melyben az egyházmegyei gondnok úr, mint poli-
tikus áll, úgy ítélik meg a protestánsok sokszoros kopog-
tatását, mint türelmetlenséget, a mi miatt szégyenkezniük 
kell a prot. miniszteri tisztviselőknek. S nem tett egye-
bet, mint ennek a reánk nézve megszégyenítő felfogásnak 
adatokkal való igazolását kérte. Hogy sokszor kopogtatunk, 
zörgetünk a kultuszminisztérium ajtaján panaszainkkal, 
kérelmeinkkel, az bizonyos. De ez nem türelmetlensé-
günket bizonyítja, hanem csak azt a szomorú tényt, hogy 
van okunk bőven a panaszkodásra s vannak jogos igé-
nyeink, a melyeknek kielégítését még mindig kérnünk, 
sürgetnünk kell. Azokat a panaszokat, kérelmeket nem 
a türelmetlen papok, hanem az egyetemes konventek és 
egyetemes gyűlések terjesztik fel a minisztériumhoz. 
Ezek a testületek, tudjuk, hogy komolyan megfontolják, 
hogy mit és hogyan terjesszenek fel, s ha megteszik a 
felterjesztéseket, bizonyára fontosaknak látják az ügye-
ket, a melyekben felírnak. A szóban forgó egyházmegyei 
gondnok úr tehát, exponált állásában, annál a fehér 
asztalnál elmondott beszédében nem a türelmetlenkedő 
papokat, hanem a türelmetlenkedő, sőt talán épen szem-
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telenkedő konventet, egyetemes gyűlést és a közös 
protestáns bizottságot tüntette fel olyan színben, a mely 
sértő, lealázó. Itt ennek az egész dolognak a bibéje s 
ebből a szempontból kell megítélni az egyházmegyei 
gondnok úr szavait. Mi az „Ébresztő"-t épen ezért közöl-
tük. Az elégtétel további keresése nem a mi dolgunk, 
hanem a pellengérre állított konventé, egyet, gyűlésé és 
a prot. közös bizottságé! S ezzel a szomorú ügy aktáit, 
a két felszólaló részéről le is zárjuk, természetesen 
nyitva hagyva a sorompót az esetleg megnyilatkozni 
kívánó egyházmegyei gondnok úr előtt. H. I . szerk. 

TÁRCZA. 

Jézus munkájának eredményei a lelkekben. 
Irta és a magyar keresztyén szövetségeseknek Pécsett, 1907. aug. 
18-án tartott konferencziáján felolvasta dr. Szabó Aladár ref. lelkész, 

a Bethánia-egylet elnöke. 

I. Jézus munkája — Isten munkája. 

Miért beszélünk Jézus munkájáról ? Miért nem Isten 
munkájáról? Isten munkájáról is beszélünk, de az emberre 
nézve első és legfőbb fontosságú, hogy Jézus munkájá-. 
nak értékével legyen tisztában s ha csak valamennyire 
is tisztában vagyunk a nevezetes kérdéssel, akkor egész 
bizonyosan tudjuk, hogy Jézus munkája is Isten mun-
kája. A ki még idáig sem jutott el, az ám lásson hozzá, 
hogy ezt megértse, mert máskép egész élete czélttévesz-
tett lesz s a tévedések hosszú sorozata. Ha pedig valaki 
erre azt mondja, hogy Jézus igaz ember is volt s az ő 
munkáját az emberi élet s az emberiség története kere-
tében végezte el, akkor mi erre azt feleljük, hogy ez 
kétségkívül úgy van, de ez nem azt bizonyítja, hogy 
Jézus munkája csak emberi munka volt, hanem egészen 
ellenkezőleg, azt, hogy Isten utat tudott magának törni 
az emberiség életébe, mert az embert nagyon szerette. 
Hogy Jézus emberré lett, hogy feltüntette, milyen a tiszta 
és bűnnélküli emberi élet s hogy ezzel dicsőséges prófé-
cziát mondott azoknak, a kik benne hisznek s kegyelmét 
elfogadják, s biztosította őket, hogy egykor ők is olyanok 
lehetnek, ha nem is hatalomban, hanem tisztaságban: 
óh mindez nem az ő emberi gyarlóságát, hanem hozzánk 
lehajló s bennünket felemelni kész, nagy, isteni szerete-
tét prédikálja. Hogy Jézusban az Isten jelent meg, azt 
bizonyítja az ő szent ajka, melyen át soha hazug szó 
nem szállt az emberi lelkekhez; bizonyítja az Atya, a ki 
őt a halálban nem hagyta; bizonyítja az a tény, hogy 
az Idvezítő a szívekbe tudott látni s hogy Úr volt vihar, 
betegség és halál felett ; de legékesebb bizonyságtétel 
az, hogy törékeny földi testben, az emberi élet köntösé-
ben, az isteni szeretet és szentség oly erőit és sugarait 
tudta szétlövellni, a melyek az emberi lelket teljesen át 
tudják alakítani s az Istennel való közösség fenséges 
békéjére képesek bennünket eljuttatni. 

Erről kell először a léleknek teljes bizonyosságot 
szerezni, ha idvességre akar jutni. Mint a hogy Péter 
eljutott, úgy nekünk is el kell jutnunk ama fejlődési 
fokra, melyben elragadtatva kiáltjuk: Te vagy Krisztus, 
az élő Istennek Fia! Hova mennénk máshoz ?! Örök 
életnek beszéde vagyon te nálad! A ki nem győződött 
meg Jézus személyisége emberfelettiségéről s Jézus Isten 
voltáról, hát az keressen, kutasson, zörgessen, kérje Isten 
megvilágosító Szent Lelkét, olvassa Isten igéjét s figyel-
jen a bizonyságtételekre, mindenekfelett pedig ne hordja 
a fejét oly büszkén, mint a hogy azok szokták, a kik 
Jézust közönséges embernek tartják és pedig a felvilágo-
sultság nevében. Különösen pedig ne higyje, hogy az ő 
felfogása valami újkori alapos tudományosságból követ-
kezik ; mert Jézus istenségét már a régi időkben is igen 
sokan tagadták, de nem ezek a tagadó szellemek vitték 
előre az emberiség haladását. Viszont azonban £LZj Sí ki 
Jézus istenségét elfogadja, ne álljon itt meg mereven, 
méri még ezzel a hittel is el lehet kárhozni. Hiába 
fogadja el valaki Jézus istenségét, mint valami hittételt, 
ha tovább nem lát s észre nem veszi, hogy Jézus isten-
sége nem valami fényes oszlop, melyet elég megbámulni, 
hanem mozgó, élő, munkálkodó, bűneinkkel küzködő s a 
Sátán országa elleni küzdelemben keserves szenvedést, 
gyötrelmet eltűrő istenség. Szóval meg kell világosodnunk 
a felől, hogy Jézus isteni személyiségének itt a földön 
való megjelenése magában véve nem váltott volna meg 
még egy lelket sem, hanem hogy Jézus Isten voltát hatá-
rozott megváltó czéllal hozta ide, hogy megváltó munkát 
végzett, megváltó szenvedést és halált szenvedett, isteni 
mentő szeretetet ragyogtatott: ez tette lehetővé azt, hogy 
idvezüljünk. Jézus bevégzett munkája az a kőszikla, a 
melyre ráállhatunk! És mikor sokan azok közül, a kik 
keresztyéneknek neveztetnek, a határozottan hitetlenek 
támadására meginganak és arról beszélnek, hogy majd 
tán valamikor még jobb és tökéletesebb vallást is kapunk 
a keresztyénségnél, hajlandó vagyok felkiáltani, hogy ezek 
ugyan még nem álltak ama kősziklára! Vagy a mikor 
sokan folyton Jézus tanításairól és isteni tudományáról 
beszélnek, hát akkor ismét hajlandó vagyok készakarva 
szólni: Szegény, veszendő lelkek, ti ugyan azt tudjátok, 
hogy az úszásról szóló legékesebb tanítás is az örvény-
ben forgó szerencsétlent meg nem menthetné, hogy kép-
zelhetitek, hogy tételek és tanítások a bűn és kárhozat 
sötét folyamából menthetnének ki valakit?! Viszont azon-
ban, a mikor azt látom, hogy oly lelkek, a kik soha 
Jézus istenségét és megváltó munkájának kiválóságát 
meg nem tagadnák, a vész és vihar idején, a különböző 
támadások és tűszúrások vagy kemény vágások közt 
fejőket vesztik és keseregnek : hát akkor megszomorodva 
kérdem, hogy ugyan elég jól megvizsgálták-e az örök 
kőszál szilárdságát, elég jól megtapasztalták-e, hogy mily 
erős karokra vette őket az Idvezítő s nem inkább csak 
a Jézusról szóló tanításokba vetik-e bizalmukat, a helyett, 
hogy Jézus személyisége s az a bizonyosság tartaná 
őket, hogy Jézus munkája Isten munkája ós pedig az 



ejnber szempontjából Isten legfontosabb munkája. És 
mivel ez így van, jertek Testvéreim s gyönyörködjünk 
ebben a dicsőséges látványban. A ki elhagyatottnak érzi 
magát, gondolja meg, hogy Isten szétszakította az ege-
ket és meglátogatta .az ő népét s Jézus kész azoknak, 
a kik bűneiket megbánják s váltságát elfogadják, a 
vigasztaló Szent Lelket, tehát a teljes boldogságra és 
szentségre segítő Lelket, a Lelket a maga egész hatal-
mas áradásában elküldeni. A ki nem bír bűneivel vagy 
a kit régi bűnei emléke kínoz, az gondolja meg, hogy 
Jézus a menny királya, s hogy neki teljes hatalom ada-
tott mennyen és földön; ép' azért, a ki mellé állt, annak 
diadalérzettel kell járnia, mert Jézussal szemben senki 
és semmi a siker reményével nem küzdhet s Jézus nem 
csak a legsúlyosabb lánczok összetörésére, hanem a leg-
fájdalmasabb sebek gyógyítására is képes. A ki pedig 
rest és tunya, hát az gondolja meg, hogy a Jézusról 
való bizonyságtétellel elhallgatni: az a talentum elvesz-
tésére juttathat. A ki pedig még nem változtatta meg 
élete irányát s nem mert színt vallani, kérdezze meg 
magától, hogy ugyan igazán oda állt-e már Isten szol-
gálatába vagy pedig még szégyenli a Krisztus evangéliumát, 
a min pedig nincs semmi szégyelni való, sőt ellenkező-
leg, az evangélium ereje nélkül való élet, ez a szégyen-
letes. És ezzel eljutottunk elmélkedésünkben a második 
lépéshez. A ki igazán megértette, hogy Jézusban az 
Isten jelent meg s hogy Jézus örökkévaló szeretetből 
nagy küzdelemmel és gyötrelemmel érettünk tökéletes 
megváltó munkát végzett, azon Jézus munkája változást 
is idéz elő. 

Istennel való közösségbe jutás, e kifejezés össze-
foglalja a lélek átalakulásának mindama mozzanatait, a 
melyeket megtérésnek, újjászületésnek és megigazulás-
nak nevez az írás s a Krisztus egyháza. 

Hogy mennyire elhanyatlott újra az egyházi élet, 
semmi sem mutatja inkább, mint hogy a keresztyénnek 
nevezett emberek tömegeinél vagy egyáltalán homályba 
van burkolva a megtérés, újjászületés és megigazulás, 
vagy a hol ismerik is a szavakat, ott is az igazság ereje 
a legtöbb esetben hiányzik alelkekből. A kik pedig s az 
ilyenek még mindig nagyon kevesen vannak, valameny-
nyire komolyan veszik ez igazságokról szóló igehirdetést, 
rendesen abba a nagy veszedelembe jutnak, hogy a meg-
térés után egy tapodtat sem akarnak előre haladni. 
Valami iszonyú bágyadtság vett erót a lelkeken a bűnnek 
valami nagy lekötő hatalma s míg valósággal a nagy, 
erős, durva cselekedeti bűnök is ezrével szedik az áldo-
zatokat, olyan bátor lelkek, a kik teljes erővel az Idve-
zitő nyomába óhajtanának lépni, nem igen akadnak. Az 
emberek legnagyobb része inkább csak messziről meg-
állva szereti bámulni az Isten munkáit, csak hallani 
szeret legfeljebb az evangéliumról, de a mint az evangé-
lium hatást kezd gyakorolni a lélekre, ez maga megijed 
a felébredéstől s attól, hogy kezét, sorsát, jövőjét bátran 
az Isten kezeibe tegye le s ha maga meg nem ijedne, 
hát gondoskodnak róla mások, hogy valahogy fel ne 

találjon az illető ébredni. Az ébredéstől és élettől félnek 
az emberek s mellesleg mondva ez az oka annak, hogy 
sokan haraggal fordulnak az élő keresztyén szövetségek 
ellen, mert ezek már nevükkel is hirdetni akarják, hogy 
keresztyén életre törekesznek és nem bírnak érzéketlenül 
maradni, látva, hogy sokan minduntalan csak hallanak, 
szertartásokon keresztül mennek, gyűléseznek, fizetnek; 
de ha megkérdezzük őket, hogy ugyan hitetek ad-e igazi 
örömet s oly boldogságot, hogy azt másokkal is szeret-
nétek megosztani, hát vállat vonnak s szomorú mosoly-
lyal mondják, hogy örömöt vagy boldogságot bizony ők 
egészen máshol keresnek. 

Nincs nagyobb igazság, nűnt az, hogy nemcsak a 
nagy cselekedeti bűnökből kell megtérni, hanem általá-
ban abból a vigasztalan, boldogtalan s Isten jobb kezét, 
Jézus váltságát, daczosan visszautasító s a kegyelem nél-
kül szűkölködő életből is meg kell térni, a melyben az 
emberek legnagyobb része, sokszor vallásos rendszerek 
és szertartások árnyékában él. Az ilyen megtérés egyike 
az emberi lélek legfenségesebb tapasztalatainak. Ez nem 
képzelődés, nem is álkegyesség és képmutatás, mert az 
Istenhez meg nem tért lelkek élnek következetlen, tehát 
képmutató életet. A megtért lélek az igazán haza talál. 
A megtért lélek nagy kincset talál. A megtért Istennel 
élő összeköttetésbe jut s Isten új, magasabb életet kezd 
az emberben. Ez új élet elrejtése s Isten egyenes, meg-
váltó hatásainak elfogadása neveztetik újjászületésnek. 
Mivel pedig az ember, a ki Istenhez meg nem tért, mint 
Isten kegyelmét és Jézus váltságait vakmerően mellőző, 
ezáltal az Istennel való ellenségeskedés bűnét elkövető 
lelki adósságot felhalmozó lény élt: az újjászületés és 
megtérés megigazulással jár együtt, a mi abban áll, hogy 
az emberi lélek viszonyát az Isten helyesnek nyilvánítja, 
mert hiszen az emberi lélek, habár gyarló és erőtelen 
is az új életben eleinte, mégis nem a bűnnek szolgál, 
hanem hit által Jézusra támaszkodik és vele egyesül, 
Istennel szemben nem mint lázadó áll, hanem min alá-
zatos alattvaló, a ki Jézusnak szolgálatára áll s általa 
Jézus mind jobban és jobban valósíthatja meg felséges 
czéljait. 

Nagy és dicső tény tehát az új élet megkezdése s 
a kik azt kicsinylik, azok aligha is élték át e csodás 
tapasztalatot, vagy pedig ama sok bajra és vétekre gon-
dolnak, a mit az Isten Szent Lelke az új élet megkez-
dése után is nagy nehezen tud a lélek életéből kivetni. 
De épen az a körülmény is, hogy az Úr Jézussal való 
élet megkezdése után a bűn idegenül s mindig idegeneb-
bül tűnik fel s a mi rossz szokás, gondolat, érzelem s 
helytelen elhatározás az emberi lélekben volt. az nyu-
godtan, lomhán, érintetlenül többé nem maradhat, hanem 
a harcz ellene megkezdődött; mindez mutatja, hogy már 
a megtérés és újjászületés nagy jelentőségű esemény, 
Istennek nagyszerű alkotása, a hívó kegyelemnek, mely-
nek hangjai előtt az ember soká bedugta füleit, diadalra 
jutása, az emberi léleknek a keskeny útra átjutása, sze-
gény elnyomott, bilincsekbe vert szabadságunknak első 



szárnylebbenóse, a nagy közbevetés sötét folyamaival 
való harcz után partraszállás, az emberi léleknek öröm-
kiáltása az Atya lakában, hogy: itt vagyok s itt is aka-
rok maradni, az adóslevél széttépése, a tőr elvétele az 
egykori halálraítélt feje felől, az Úr Jézus részéről az 
a biztatás, hogy a kit az Atya neki adott, senki az ő 
karjaiból ki nem ragadhatja, s a megtért lélek részéről 
az igaz boldogság, és Jézusra tekintő hála ama nyilvá-
nulása : 

Uram! a te szolgád vagyok, 
Drágán vevél te meg! 
Szolgálni mást nem akarok, 
Csak téged szüntelen. 

Folyt. köv. 

BELFÖLD. 

Az alsóbaranya-báesi ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

Egyházmegyénk aug. 29., 30. és 31-én tartotta 
meg rendes évi közgyűlését Újvidéken, az egyházmegye 
óriási területéről egybesereglett lelkészek ós világi tagok 
élénk részvétele mellett. 

A gyűlés szokás szerint esperesünk buzgó imájá-
val vette kezdetét s eljött a társelnöki szék ideiglenes 
betöltése végett nagymélt. Cseh Ervin, volt horvát-szlavon 
miniszter, lemondott gondnok is, kit a közgyűlés meg-
megújuló ovácziókban részesített. 

Az alakulás után a gondnoki és papi tanácsbirói 
tisztségekre elrendelt és végrehajtott szavazások ered-
ménye olvastatott fel, melyből kitűnt, hogy a kebelbeli 
gyülekezetek csaknem osztatlan bizalma Kozma László 
zombori ügyvédet, egyházmegyei világi főjegyzőt, volt orsz. 
képviselőt emelte a gondnoki székbe, míg papi tanács-
biróvá az időközben elhunyt Tiefentháler Fülöp ósziváczi 
lelkész választatott meg. 

A közgyűlés élénk éljenzése közben esperes úr 
felhívta a megválasztott gondnokot hivatali esküjének 
letételére, minek megtörténte után Cseh Ervin, volt gond-
nok ő excellentiája meleg szavakban üdvözölve utódját, 
meghatottan köszönte meg az egyházmegye 21 év óta 
élvezett bizalmát, — székét átadva, annak elfoglalására 
hívta fel Kozma László gondnok urat. 

Kozma László úr erre hosszabb, mindvégig feszült 
figyelemmel hallgatott székfoglaló beszédet mondott, 
melyben mint régi tisztviselője az egyházmegyének, ala-
pos tájékozottságra valló, magas szárnyalású szavakkal 
mutatott reá a teendők sokaságára, az egyházmegye 
óriási területű misszióira. A legtöbb baj orvosságául ő 
is az 1848. XX. t.-cz. 2. és 3. §-ainak mielőbbi végre-
hajtását tekinti, rámutatva a baranyai részen fekvő egy-
házak egyházi adóval való képzelhetetlen túlterheltségére. 
Midőn gondnoki székét, a nyilvánult bizalmat megköszönve, 
elfoglalja, igéri, hogy arra méltóvá lenni Isten kegyel-

mével s régi tradiczióinál fogva legfőbb törekvése leend 
Tetszésnyilvánításokkal többször megszakított beszédét a 
közgyűlés jegyzőkönyvébe iktatni határozta. 

De Cseh Ervin őnagyméltóságától sem vált meg 
örökre az egyházmegye, mert nagy lelkesedéssel, egy-
hangúlag örökös tiszteletbeli gondnokává választotta. 

Következett esperes úrnak szokott körültekintéssel 
és gonddal megszerkesztett évi jelentése. Kiemelte a 
jelentés az új egyházi törvények életbeléptetésével elő-
állott különféle teendőket; egyébként pedig semmi olyant 
nem tartalmazott, mely különösebb megemlítésre volna 
érdemes. A gyülekezetekben baj nincs, folyik minden a 
rendes mederben. 

Ezután tárgyaltattak az új egyházi törvények életbe-
léptetése czéljából elkerülhetetlenné vált intézkedések, 
melyekre nézve Tóth Sándor főjegyző, Kontra János, 
Dömötör Lajos és Arany Gusztáv előadók elaboratumai 
úgyszólván változtatás nélkül elfogadtattak és határozati 
erőre emelkedtek. 

Az adóügyi bizottságba egyházmegyénk részéről 
Tóth Sándor főjegyző választatott meg, ki mellé egy 
informáló-bizottságot választott az egyházmegye,-bácskai, 
baranyai és slavoniai részről egy-egy taggal, hogy az 
adótehercsökkentési munkálatokban az egyházmegye kép-
viselőjének segítségére legyenek. 

A lelkészi nyugdíj-bizottság tagjaivá egyházi rész-
ről Molnár Hugó újvidéki és Kontra János csúzai lel-
készek, világi részről dr. Szabó Lajos egyházmegyei 
ügyész és Kozma László gondnok választattak meg. 
Pénzkezelővé és nyugdíj bizottsági előadóvá Arany Gusztáv 
pacséri lelkész válaszatott. 

Az egyházmegye feliratilag kérelmezi, hogy a nyug-
díjtörvény rendelkezéseihez készített Ügyrend 11. §-ának 
visszamenőleg 1% kiegészítő tagdíjat emlegető intézke-
dése hatályon kivül helyeztessék, valamint hogy az 
özvegy lelkésznéktől csak az eddigi 10% belépési járu-
lék esetleges hátráléka legyen levonásba hozható; végül 
hogy a sok tekintetben alkalmatlan fizetési határidő 
szeptember 1-rŐl okt. 31-re tétessék át. 

Beadatott egy indítvány is, mely a nyugdíjintézet 
működésének megkezdését bizonytalan időre elhalasztani 
kivánja. Az idő ugyanis meglehetősen bizonytalannak 
mondható, mert feltételül az indítvány a 2400 koronás 
fizetési minimumot és a 200 koronás korpótlékot emle-
geti, a minek beteljesülése ugyancsak a jövő zenéje 
látszik lenni. Az egyházmegye 3 szótöbbséggel a halasztó 
indítványt elfogadta ugyan, de e határozat ellen az egy-
házmegyei ügyész, kinek a törvény új jogokat adott a 
határozatok törvényességének kétségbevonhatása tekin-
tetében, — fellebbezést jelentett be. Felesleges és hát-
rányos dolog is az általunk alkotott törvények ellen 
azonnal peticzionálni, üdvös intézkedéseit a végrehajtás 
küszöbén megakasztani. Élénk visszatetszést szült egyik 
baranyai világi képviselő felszólalása az egyházak 2 % 
nyugdíjjáruléka ellen. Csodálatos, hogy a tanítói nyug-
díjjárulék ellen nincs egy szavuk sem az iskolafentartó 



egyházaknak, hanem a lelkészi nyugdíjjárulék már szemök-
ben botránkozás köve. Pedig épen a baranyai részen 
levő egyházakon fog segíteni az új törvény, azoknak 
adóterhein fog könnyíteni az adótehercsökkentési alap. 

Nagy érdeklődést keltett Kelecsényi Zádor előadó 
jelentése a horvát-szlavon misszió mezejéről. Daczára a 
zavaros politikai viszonyoknak, a missziói munka szépen 
folyik és a haladás évről-évre kimutatható. Tagadhatat-
lanul, a legnagyobb része a munkának Kelecsényi Zádor 
vállaira nehezül, ki ezt a munkát bámulatos kitartással, 
úgyszólván apostoli buzgósággal végzi. Hála neki érte, 
de hála a Julián-egyesületnek is, a mely Antal Gábor 
dunántúli püspök úr útján lehetővé tesz sok mindenfélét, 
a mi eddig anyagi erőink híján lehetetlennek látszott. 
Most épül Yukováron a már 30 gyermeket dajkáló Szere-
tetház, templom és iskola, mintegy 50,000 kor. költség-
gel, abból a láthatatlan forrásból, mely magyar véreink 
megmentésére nyittatott meg áldott kezek által. Banovce 
pedig anyaegyházzá alakul, miután a banovcei missziói 
lelkész székhelye Vukovárra tétetett át. Maradék, Nikince 
küzdenek ugyan, de egyszersmind nőnek és izmosodnak, 
mint pálma a teher alatt. 

A missziói jelentésben foglaltakkal kapcsolatban 
került tárgyalás alá Arany Gusztáv pacséri lelkész 
memoranduma, melyet Zombor és vidékének intenzivebb 
lelki gondozása tárgyában nyújtott be az egyházmegyé-
hez. Az emlékiratból megtudtuk, hogy Zomborban csak-
nem 500 ref. magyar lélek él, különböző tanintézeteiben 
58 gyermek tanul; körülötte Apatinban, Gomboson, Bez-
dánban, Hódságon a másik 500 ref. lélek van, csaknem 
teljes elhanyagoltság állapotában. Az anyaegyház lel-
késze 3000 lelket számláló gyülekezetét nem hagyhatja 
annyiszor magára, a hányszor azt a zombori fiókegyház 
és a szórványok gondozása szükségessé tenné. Költsége 
sincs a PacsértŐl 40—60 kilométernyire eső szórványok 
látogatására. 

Az emlékirat Zombornak missziói központtá alakí-
tását, az állandóan segélyezett missziói egyházak közé 
felvételét, missziói lelkésszel ellátását, az átmeneti időre 
pedig útiköltség utalványozását kéri, mely kérelmekhez 
az egyházmegye egyhangúlag hozzájárult, azoknak a 
kerülethez, konventhez igen meleg pártolással felterjesz-
tését határozta el. Mindenki érezte, hogy Bács-Bodrog 
vármegye székvárosában, egyházi és nemzeti szempont-
ból, az egyetemes egyháznak van missziója és ezt a 
missziót minden magyar ref. léleknek pártfogásába 
kell vennie. 

Ezek után sorban letárgyaltattak a bizottságok és 
a számvevőszék jelentései, melyekben különösebb meg-
említésre méltó mozzanatok nem fordultak elő. 

A kopácsi lelkészi álláson Szalay Antal volt m.-
mecskei, a bellyein Kemenczky Gyula egyházmegyeileg 
is megerősíttettek. Mohácsi Béla újszivaczi ós Glöckner 
Károly újsóvéi tanítók hivatali esküjöket az egyház-
megye színe előtt letették. 

A Korbai-alapítvány első 300 koronás jutalmát, a 
magyar nyelv tanítása körül kifejtett igen eredményes 

munkálkodásáért, Jung Károly ujsóvéi tanító kapta. Alig 
hangzott el az érdembiráló bizottság jelentése, mikor a 
távirat az első helyen jutalmazott Jung Károly halálhírét 
hozta. Az elismerés babérkoszorúja hamarosan cziprus-
lombbá változott. 

Még egy szomorú akkord vegyült a tárgyalások 
hangjába. A törvényszék egy szerencsétlen lelkésztárs 
ügyével foglalkozva, azt határozta, hogy az, a ki az 
ügyészi vádiratban felsorolt tetteket elkövette, nem lehet 
beszámítható lelkiállapotban, miért is ítélethozatal előtt 
elmebeli állapota is megvizsgálandó. És a törvényszék 
helyesen vélekedett. A teljesen megbomlott idegzetű h. 
lelkész még a gyűlés folyama alatt öngyilkosságot kísér-
lett meg, a Dnna hullámai közé vetvén magát, de szeren-
csére a jókor érkezett hidászkatonák kimentették önkén-
tes sírjából s visszaadták az életnek. Vajha az életnek, 
a mértékletes életnek adták volna vissza! 

A gyűlés tárgysorozata mintegy 100 pontból állott. 
Jobbára jelentéktelen adminisztratív dolgok. 

A jövő gyűlés helyéül Eszék-Rétfalu jelöltetett ki. 
Egyházkerületi képviselőkül Arany Gusztáv pacséri lel-
kész és dr. Schneider Károly tanácsbiró küldettek ki. 

yv. 

MISSZIÓÜGY. 
A péesi konferenezia. 

„Magyarországon nem volt még ilyen szép kon-
ferenezia." Ily véleményt mondottak tapasztalt és a magyar 
evangéliomi munka és élet történetét ismerő keresz-
tyének, az élő keresztyén szövetségek Pécsett tartott 
országos gyűléséről. Nem azért, mert olyan sokan gyűl-
tek össze, nem azért, mert olyan szives fogadtatásban 
részesültünk, nem azért, mintha rendkívüli, szokatlanul 
hatalmas beszédeket hallottunk volna, mintha nagy lel-
kesedés fogott volna el vagy boldog érzelmek töltöttek 
volna el bennünket, kik jelen voltunk, hanem azért, mert 
tetszett az Úrnak nagy kegyelméből gazdagon meg-
áldani bennünket. Megáldani. . ., mily gyakran, de felü-
letesen használt szó. Vájjon mit értünk alatta ? Azt, hogy 
a kik részt vettek a pécsi gyűlésen — reméljük, mind-
nyájan, de sokakon szemmel láthatólag észrevehető volt — 
oly adományokat nyertek, akár az előadások alatt, akár 
az imaórákon, akár a magánbeszélgetésekben, melyekre 
épen szükségük volt. Az egyedül állók és gyengék meg-
erősödése, a maguk erejében bízók megalázása; öröm-
vagy elszomorító belátása a hiányoknak; a bűntudatnak 
erősebb felébredése vagy a kegyelem bizonyosságának 
szilárdulása és a többi adomány: bizonyára oly hiányokat 
pótolt kinek-kinek lelkében, melyek addig megakasz-
tották az ő megszentelődését és hátráltattak másokat is. 
Áldások voltak ezek, melyekkel a mennyei Atya gyer-
mekeit megajándékozta. 

A konferenezia aug. 18—19-én (vasárnap és hétfőn) 
tartatott meg. A résztvevők zöme szombaton indult el 



Budapestről. Az utazást alkalmasan felhasználhattuk 
azoknak az énekeknek tanulására, gyakorlására, melyek 
azután pécsi együttlétünkkor oly gyakran szolgáltak 
„dicső Királyunk Megváltónk" dicséretére, kinek „csudái-
ról tudunk beszólni", kinek „elég a kegyelme" minden 
bűnös számára, kit „meg kell látnia mindenkinek" s a 
kihez jön is már „minden népe a földnek", hogy lelkét 
„mentő kezébe tegye le". 

Pécsi szövetséges testvéreink mindent elkészítettek 
fogadásunkra. Gondoskodtak szállásról. Szép új templomuk 
udvarán sátort állítottak fel gyűlések és általában a 
résztvevők együttléte számára. Még reggelivel sőt ozson-
nával is elláttak bennünket az említett sátorban. 

Az első összejövetel vasárnap reggel volt. Az arra 
a napra kijelölt bibliai rész (Ef. 4, 14—15.) volt az elmél-
kedés tárgya. „Növekedni a Krisztusban, a ki fő", ez a 
keresztyén lélek feladata a megtérés után. Mily sokan 
megfeledkeznek róla s úgy vélik, ha Krisztushoz meg-
tértek : többé nincs czél eléjük tűzve, többet nem kiván 
tőlük Uruk. E növekedés módja az, hogy 0 benne 
maradunk. Haladásunk közben tartsuk szem előtt: „Az 
igazságot kövessük szeretetben". Sem igazságot érez-
tetnünk szeretet nélkül, sem szeretetből elengednünk az 
igazság feltüntetését (különösen magunkkal szemben) 
nem szabad, ha 0 benne akarunk növekedni. Majd dr. 
Szabó Aladár magyarázta az I. Péter, 1, 1—16. verseit. 
Megkérdezte a jelenlevőktől, hogy azokhoz tartoznak-e, 
kikhez az apostol szavait intézi, jövevényeknek érzik-e 
magukat e földön, egy magasabb hazát találtak-e már ? 
Ha igen, meggondolták-e, hogy sem emberi hatalmas, 
elragadó predikáczió, sem ez vagy amaz intézmény, 
hanem az Atya Isten örök intézkedése alapján lehettek 
szabadok a rabságból s engedelemmel való szolgái az 
Úrnak. Dicső az örökség, mely számunkra őriztetik, de 
már e földi életünkben is oly boldogság birtokába jutunk, 
melyet még a szenvedések sem zavarnak, sőt tisztítanak, 
növelnek. Sok mindent mond még az apostol Isten 
választottainak dicsőségéről, de mindenből egy követ-
kezik: „Annakokáért . . . szentek legyetek". 

Tíz órakor megkezdődött a templomban az isten-
tisztelet, melyen Csűrös István prédikált. Alapigéje Ján. 
ev. 8, 31—32. volt: „Megismeritek az igazságot s az 
igazság szabadokká tészen titeket". Az egyszerű, mindig 
új és hatalmas örömhírt tárja elénk beszédében. Korunk-
ban — úgymond — sokat beszélnek az emberek gon-
dolat- ós lelkiismereti szabadságról. Pedig hiába, nem-
hogy a családban, közéletben, egyetlen ember lelkében 
sem tudják a gondolatot felszabadítani a bűn hatalmából, 
s ki az, a ki emberek között olyant talált, ki nyugtalan, 
gyötrött lelkiismeretét fölszabadíthatná a mult bűneinek 
vádja alól? Csak egy tehet szabaddá gondolatot, tisz-
tává lelkiismeretet: az igazság. A ki azt mondotta: „Én 
vagyok az igazság", drága áron, de kiküzdötte számunkra 
és megadhatja nékünk a szabadságot. 

Délben közös ebédre gyűltek össze a konferenczia 
résztvevői. Ebéd után néhány üdvözlő levél olvastatott 

fel, majd dr. Szabó Aladár folytatta s befejezte I. Péter 
1. részének magyarázatát. 

D. u. 3 órakor tartatott meg az első értekezlet a 
templomban. Főtárgya dr. Szabó Aladár felolvasása volt 
„Jézus munkájának eredményei az emberi lelkekbena 

czímén. Mindenekelőtt hangsúlyozta, hogy Jézus munkája 
Isten munkája, még pedig az emberre nézve Isten leg-
fontosabb munkája. Hogy emberi keretben folyik le, az 
nem czáfolja meg, sőt csodásabbá és becsesebbé teszi 
e munka isteni voltát. Ezt a tényt kell megragadnunk 
mindenekelőtt. Ez azonban nem ment meg a sok tévedés-
től, bajtól, sőt a kárhozattól sem. Helyesen kell felfog-
nunk e tényt, úgy t. i., hogy Isten Jézusban határozott 
és reánk vonatkozó tervvel, szándékkal és czéllal lett 
emberré. Ha ezt magunkévá tettük, akkor elérte Jézus 
bennünk munkája első eredményét: lelkünket önmagában 
Istennel hozta közösségbe, más szóval újjászülettünk, 
megtértünk, megigazultunk. A legtöbb ember azt sem 
tudja, mit jelentenek e szavak, s a kik tudják is, inkább 
csak távolról nézik; nagyon kevés azoknak száma, kik 
valóban átadva magukat Jézusnak, élő közösségbejutnak 
Istennel. Pedig nemcsak a durva bűnökben élő, hanem 
kivétel nélkül minden embernek szüksége van Jézusnak 
e munkájára. Ha bár a lélek gyarló s erőtlen még és 
sokat vétkezik az újjászületés után : mégis nagy és dicső 
tény ez, mert gyökeresen megváltoztatja az ember Isten-
hez való viszonyát és kárhozat helyett az üdvösség 
örökösévé teszi. Jézus további munkássága a lélekben 
a megszentelődés, az erősödés. Ez a munka egészen 
másnemű, mint az előbbi. Itt a pünkösdi, a teljesen ki-
töltött Szent Lélek által munkálkodhatik Jézus, míg a 
megtérés előtt a Szent Léleknek csak mintegy ó-testa-
mentomi, előkészítő működéséről lehet szó. De e pün-
kösdi lelket csak azok várhatják, kikben tényleg végbe 
ment az újjászületés ténye, a kik kijöttek a Sátán orszá-
gából. E pünkösdi lélek munkájának eredményei, más 
szóval az érettebb, mélyebb keresztyénség jellemvonásai 
közül (melyek eleinte nagyon gyarlón, de később mind 
erősebben tűnnek fel) íme egynehány: az öröm állan-
dósága ; haladásunkat akadályozó lelki tulajdonságok 
megszűnése, sőt ellentétbe fordulása, pl. hogy a ki ter-
mészet szerint zajos, heves, az tud csendes lenni s a 
ki gyáva volt az bátor, hitvallóvá lesz; az üdvösség felől 
való bizonyosság ; a győzelmes imádság ; Krisztus királyi 
jogainak és hatalmának könnyű érvényre jutása, s végül 
a világ előtt hatalmas bizonyságtételként a keresztyén 
gyülekezeti élet. 

Dr. Kecskeméthy István a felolvasás után két fontos 
állítást emelt ki abból: 1. Az emberi lélek semmiféle 
úton-módon, csakis Jézus által ós 0 benne találhatja 
meg Istent és 2. az ember azokat az átalakító, javító, 
tisztító erőket, melyekre bűneivel szemben oly nagy 
szüksége van, Jézuson kívül szintén nem találhatja meg 
sehol sem. Csia Lajos felszólalásában az általános ered-
ménytelenségre s az e miatt hallható sok panaszra mu-
tatott reá; ennek oka három dologban keresendő szerinte : 



1. Mivel Jézus szenvedő, megvetett alakja nem csak a 
világ, hanem a megtért emberek előtt is nem kedves, 
nem vonzó s ezért az ilyen keresztyének nem követik 
híven. 2. Sokakban hiányzik a teljes átadás; életüknek, 
idejüknek, vagyonuknak, összeköttetéseiknek stb. leg-
apróbb és minden részletére befolyást engedni. 3. a Szent 
Lélek teljes kitöltése a lelkekben, a mely nélkül ered-
ményes életet és munkát nem is várhatunk. Biberauer 
Richárd utalt arra, hogy az eredménytelenséggel szemben 
hivatkozhatunk örvendetes eredményekre is és sok okunk 
van az Úrnak hálát adni országa eddigi terjedéseért 
hazánkban s még inkább a felséges reményekért, melyekre 
— érezzük — feljogosított. Uray Sándor debreczeni 
vallástanár előadta, hogy bár Debreczenben szervezett 
szövetség nincs, ő is rokonszenvez a szövetséges moz-
galommal s igyekszik Isten igéjével megismertetni a 
rábízott leánynövendékeket, a kik közül többen napon-
ként olvassák az írást s imádkoznak a kegyelem Istené-
hez. Kádár Géza zilahi lelkész, munkájából beszélt el 
eseteket. Különösen megragadó volt azon nőnek, a szö-
vetségi órák egyik látogatójának története, ki, mivel 
távoznia kellett az illető városból s így a ker. szövetség 
környezetéből is, egy alkalommal a templomban a nyil-
vánosság előtt szinte kenyszerítette őt, a szövetség veze-
tőjét, hogy fogadja el tőle a kezdő tagsági fogadástételt; 
érezte az a lélek, mily erősítésére fog szolgálni magá-
nyában Üdvözítőjéről nyiltan tett bizonysága és másokkal 
együtt fogadott hűségi fogadalma. 

Végül Vargha Gyuláné szólalt fel. Bár — úgymond 
— van okunk hálára és örömre az eddigi eredményekért, 
egyes megtértekért is, de gondoljunk az ezrekre és 
milliókra, kik még hazánkban a kárhozat rabjai. Fele-
lősek vagyunk érettük! Mért, hogy oly keveset tudunk 
közülük Jézushoz vezetni? Mért, hogy a Szent Lélek 
oly szegényes munkát tud csak általunk végezni közöttük ? 
Mert akadályai vannak bennünk, mert nem tudja azokat, 
a kik már Isten gyermekei, teljesen betölteni. Alázzuk 
meg azért magunkat s szolgáltassunk ki néki mindent. 
Ez az első és legszükségesebb teendőnk. A felszólalások 
után többen imádkoztak s ez az imaóra (mert az érte-
kezlet második felét bátran így nevezhetjük) záloga volt 
annak, hogy a konferenczia eddigi része sem volt hiába-
való ; feleletek voltak ezek az imádságok, jeléül annak, 
hogy az Ur szólott s szavát szolgái és szolgálói meg-
értették. 

A délután folyamán a jelenlevő lelkészek és theo-
logusok tartottak még külön gyűlést. Dr. Szabó Aladár 
bevezető szavaiban hangoztatta, hogy a lelkészjellegű 
embereknek különleges helyzetüknél fogva különleges 
bajaik vannak. Két nagy baj támadja manapság kivált 
a theologus ifjak lelkét: a hamis tudományok hitetlen, 
de alaptalan állításai s a tisztaság és szentség hiánya 
vagy a készség és bátorság hiánya a tisztátalan beszéd 
és élet leküzdésére. Ezek ellen kell küzdeni. A felmerült 
eszmék, tervek közül egy tervnek a kivitelét mindjárt 
el is határozták: hogy t. i. Írassék theologus ifjaink 

számára rövid ébresztő irat s ezt a jelenlevők terjesszék ; 
ez kiinduló pontja lehet, ha megáldja az Úr, a mi felől 
bizonyosak vagyunk, sok további munkának. 

Este szeretetvendégségen vettünk részt, melyet 
pécsi testvéreink a jótékony nőegylet helyiségeiben rendez-
tek. A tárgysorozat kiemelkedő pontja volt dr. Kecskeméthy 
István előadása, melyben feltüntette, hogy az igazi 
vallásos élettől mennyire távol van a szárazság, hideg-
ség ; ellenkezőleg mennyire lényegéhez tartozik a keresz-
tyénségnek a hívek közötti meleg, barátságos, családi 
viszony, a mint azt az első keresztyének példája bizo-
nyítja ; hogy ma már kedélyes összejöveteleken, szeretet-
vendégségeken is foglalkozunk Isten dolgaival, ez annak 
a jele, hogy az első keresztyénség lelke, ereje újul 
meg közöttünk. Úgyszintén Vargha Gyuláné két költe-
ménye és dr. Szabó Aladár felolvasása Jairus leányáról 
részlet a „Jézus élete" cz. készülő művéből. 

(Folyt, kőv.) 

IRODALOM. 

A l e g a l k a l m a s a b b i s k o l a k ö n y v e k . 
Lapunk más helyén közöljük a fenti czímet meg-

érdemlő tankönyvek jegyzékét. Itt jónak látjuk olvasóink 
figyelmét felhívni az ezen könyvek érdekében kiadott s 
mértékadó helyről szétküldött ajánlásokra, melyek leg-
jobban bizonyítják, hogy a Franklin-Társulat és Lampel 
R. könyvkereskedése, — az ország e két legnagyobb 
tankönyvkiadója, nem tévesztve szem elől kitűzött czélját 
a kultura terjesztése és jó tankönyvak kiadását illetőleg, 
minden oldalról megérdemelt méltánylásban részesül. 

A viagyar orsz ági ev. ref. tanítók országos egyleté-
nek elnöke 8/1907. szám alatt kibocsátott körlevelében 
többek között a következő sorokkal ajánlja a két czég 
kiadványait: 

„A hazai ev. ref. tanítótestület mindezideig a maga 
és hozzátartozói anyagi czéljaira semmi olyan kezdemé-
nyező lépést nem tett, melyet széles e hazában tanító-
testületek és egyesületek megtesznek; hogy csak egy 
példára mutassak rá, a „Délmagyarországi Tanító-Egye-
sület" a könyvek, tanszerek jövedelméből ha nem is 
egészben, de nagy részben támogatja a Temesváron 
létesített tanítói konviktust. 

Elérkezett az idő arra, hogy mi is tegyünk meg 
mindent, hogy egyesületünk anyagi ügyeit előmozdítsuk 
s az iskoláinkban használt tankönyvek után felajánlott 
jutalékokat, akár gyermekeink neveltetése, akár pedig 
családjainkat érdeklő más humánus czélra fordítsuk. 

Nekünk mindig a haladás útján kell maradnunk 
s olyan könyveket támogatnunk, melyek a haladás jelzői 
s a modern pedagógia vívmányait egyesítik magukban. 

Ilyen tankönyvek a Franklin-Társulat és Lampel-
Wodianer-czég által kiadott Kozma László és társai által 
írott hangoztató és jelképes ABC, Olvasókönyv és Nyelv-
gyakorlókönyvek. 

Ezek a könyvek az előző évben már hihetetlen 
módon és mértékben terjedtek el s öt kiadást értek, e 
mellett Kozma László ezeket a könyveket — legjobb 
tudomásunk szerint — a tiszántúli egyházkerület egyház-
megyéinek is bírálata alá bocsátotta és itt is a legked-
vezőbb bírálatok mondattak e könyvek felől. 



Egyedüli czélunk, hogy a mikor ezeket a közelisme-
réssel fogadott kiváló könyveket ajánljuk, akkor kar-
társainkat közvetve a mi czéljaink támogatására is fel-
hívjuk s egyúttal kezdeményezők legyünk abban, hogy 
a mi iskoláinkban is helyet foglaljon a tanításnak egy 
olyan segédeszköze, mint a milyenek ezek a könyvek. 

A Franklin-Társulat és Lampel-Wodianer-czég min-
den tőle vásárolt könyv után nemcsak tetemes összeget 
ad országos egyesületünk czéljaira, de ezenfelül a meg-
rendelt könyvek 10%-át teljesen ingyen adja a szegény-
sorsú tanulók számára, s ha a rendelés a húsz koronát 
meghaladja, azt bérmentve küldi. 

Egyházak, melyek hivatalosan rendelik meg e köny-
veket, 60 napi hitelt kapnak, ha a megrendelés az egy-
házközség nevében és jótállásával történik. 

Megjegyezzük, hogy a kiadók a többi elemi iskolai 
könyvek után is megadják e jelentékeny engedményt és 
a szegény tanulók ingyen könyvét". 

Baksay Sándor dunamelléki ref. 'püspök 1906. május 
hónap 22-én kibocsátott körlevelében a G-yertyánöy-Kiss-
Radó: Abc és Olvasókönyveket a következőkben ajánlja: 

„A dunamelléki ref. egyházker. 1884., illetve 1889. 
évi közgyűlési jk. határozataival elfogadott s az egyház-
kerületben népiskoláknak használatra ajánlott Gyertyánffy-
Kiss-Radó-féle „ABC" és Olvasókönyvek (I—VI. o.), 
melyek eddig Méhner V. kiadásában jelentek meg, most 
az új népiskolai tanterv és utasítások értelmében át-
dolgozva a Franklin-Társulat 'kiadásában bocsáttatnak 
használatra. 

E könyvek változatos tartalommal bírnak; az olvas-
mányok a nemzeti nevelés kiváló eszközei, de a keresz-
tyén vallásos érzés előmozdítói is egyúttal; a tanítónak 
tantervünk szerint való működését nagyban támogatják. 

A fent említett könyvek előző kiadásukban már 
használatba vétettek népiskoláinkban s a tanügyi bizotság 
által approbálva vannak. A mostani megjelenésükben a 
szükséghez képest javítva, népoktatásügyünknek fokozott 
mértékben tesznek szolgálatot. 

Mindezek kiemelése után a szóban forgó tanköny-
veket a legnagyobb melegséggel ajánlom egyházkerüle-
tünk népiskoláinak használatra s felkérem nagytiszteletü 
esperes urat, hogy erről körlevelem közlésével az egyház-
megyéjéhez tartozó iskolaszékeket értesíteni méltóztassék." 

Zsilinszky Mihály, a Luther-Társaság elnöke, 1907. 
május hó 20-án, a Luther-Társaság ev. könyvkereskedése 
érdekében kibocsátott körlevelében a következőket í r ja : 
„könyvkereskedésünk nemcsak a Luther-Társaság könyv-
kiadványait terjeszti, hanem állandóan készleten tartja 
a protestáns irodalom kiválóbb termékeit". 

A mint látjuk, a Luther-társaság most megjelent 
könyvjegyzékébe fölvette a nevezett két kiadótársulat 
mindazon jelesebb kiadványait, melyek a protestáns 
iskolák szellemében vannak szerkesztve s azok igényeit 
kielégítik. 

Az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsa 
legutóbb tartott értekezletén felhívta a kerületéhez tar-
tozó iskolaszékek figyelmét a Kozma-Somogyi-Szőllősi-
Ember-féle olvasó- és nyelvtani könyvekre. 

A biblia-fordítások és nyomtatások története. 
A Brit és Külföldi Biblia-Társaság százéves évfordulója 
alkalmából Darlov és Monle szakértők által elkészíttette 
a Társaság könyvtárában lévő biblia-kiadások történelmi 
katalógusát. Az első, már megjelent kötet az angol 
nyelvű biblia kiadásait sorolja fel. E szerint az angol 
biblia 1410 külön kiadást ért meg 1903-ig. Meg fog jelenni 
nemsokára a második kötet is, a mely az egyéb nyelvű 
biblia-kiadásokat fogja történelmileg elősorolni. A magyar 

biblia történetének feltüntetéséhez Balogh Ferencz debre-
czeni theol. tanár ilyen tárgyú munkája szolgáltatta a 
vezérfonalat, sőt az érdemes tudóst két ízben is megkereste 
a szerkesztő Darlov, hogy a kefelevonatot nézze át és 
az esetleges pótolnivalókat végezze. A már megjelent I. 
kötet ára 31 és fél shilling — 37 K 80 fillér. 

Hörk József, a pozsonyi theol. akadémia tanára, 
a prot. egyházi irodalom fáradhatatlan munkása tollából 
legközelebb a következő cz. mű lát napvilágot: „Evan-
gélikus homiletika vagyis az egyházi beszéd elmélete. 
(Egyházi szónoklattan.) Vezérfonalul a leendő, repetito-
riumul a már működő egyházi szónokoknak. í r t a : Hörk 
József, ev. theol. akad. tanár. Ára 2 kor. A mű szerzője 
ez alkalommal a következő előszóval fordul olvasóihoz: 
„Evangélikus önálló homiletikánk nincs. A reform, testvér-
egyházban az utóbbi időben több jeles e nemű munka 
jelent meg, melyek közül különösen kiemeljük a Kun-, 
Mitrovits- és Kovács-féléket ós főleg a Mitrovits-félét. 
Ezekből sok jót, hasznosat tanulhat a még csak leendő 
úgy, mint a már működő egyházi szónok. Mivel azonban 
az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy igen sokan a 
szónokok közül az alak mellett elfelejtik a lényeget, az 
emberi ügyesség, tudomány mellett az isteni részt, az 
evangéliomot, az igét, a mely pedig beszédüknek egyet-
len tárgya kell, hogy legyen, és mivel a sok különös, 
litt-ott fetűnni vágyból, itt-ott elkapatottságból eredő és 
csak külső hatásra törekvő beszédek mellett igen sokan 
megfelejtkeznek az egyházi beszédek főczéljáról, az épí-
tésről : hogy mikép szerkeszthető és adható elő egy 
beszéd azon czélból. hogy építsen, arra nézve szüksé-
gesnek látszott egy rövid útbaigazítást nyújtani s az e 
munkának czélja. Ha ezt a czélt eléri, vagy legalább 
is megközelíti, nem lesz minden haszon nélkül e munka 
megjelenése. Magam részéről csak annyit, hogy minden-
kor, hosszú akadémiai tanári pályámon, örömmel foglal-
koztam a beszédek elméletével és jó beszédek olvasásá-
val ós hallgatásával. Mert a beszédet az istentisztelet 
nevelő hatásának, a mivel annak Luther kívánsága szerint 
bírnia kell, biztosítására mindenkor végtelen fontosnak 
és így az istentisztelet fő-főrészének tekintettem. Az 
idézett művek e mű forrásai. A szerző." Az érdekesnek 
ígérkező művet előre is olvasóink szives figyelmébe 
ajánljuk. 

EGYHÁZ. 

A ref. lelkészi kongresszusra jövök figyel-
mébe. A budapesti rendező-bizottság- felkéri a kong-
resszusra jövőket, hogy érkezésük alkalmával gomb-
lyukaikba egy kis fehér szalagot vagy kokárdát 
tlizrii szíveskedjenek. A rendező-bizottságnak fehér 
kokárdájukról lesznek felismerhetők. A rendezők 
informálni fogják az érkezőket a lakások és az 
ismerkedési estély helye felől s minden tekintetben 
szívesen szolgálnak felvilágosítással.* 

Egyházkerületi választások. A dunántúli ref. egy-
házkerület kiküldött bizottsága a mult hónap 28-án bon-
totta fel a függőben maradt kerületi képviselőkre beadott 
szavazatokat. Megválasztattak: zsinati képviselővé Tóth 
Kálmán esperes, lelkészi tanácsbiróvá Mórocz Mihály 

* Kérjük laptársainkat az értesítés szives átvételére. 



ó-gyalai lelkész; a csurgói főgimnázium képviselőjévé 
Vida Károly igazgató ; tanító-képviselőkké Száz Ferencz 

veszprémi és Végh István vámosladányi tanítók. 
Püspöki canonica visítatio. Dr. Bartók György 

erdélyi ref. püspök most tartotta meg a széki egyház-
megyében a canonica visitatiot és eközben részt vett 
szept. 1-én a bálványos váraljai templomszentelésen. 

Skót vendégek Budapesten. A dunamelléki ref. 
egyházkerület tavaszi közgyűlése bizottságot küldött ki 
a végre, hogy a theologiának a Kálvin-téri épületből 
kihelyezése ügyével kapcsolatban kezdjen tárgyalást az 
egyesült skót szabad egyház budapesti zsidó misziója 
bizottságával a misszió Hold-utczai épületének a theologia 
számára megvétele ügyében. Az egyesült skót szabad 
egyház zsidó missziójának bizottsága a tárgyalás megej-
tésére James Macdonaldot, a skót állami nagypecsét őrét 
és Dr. Lundei orvost küldötte ki, a kik f. hó 3-án érkez-
tek Budapestre. Tiszteletükre a misszió vezetősége, f. hó 
4-én este szeretetvendégséget rendezett, a hol külföldi 
vendégeink szíves ovácziókban részesültek, annyival is 
inkább, mivel James Macdonald az a derék férfiú, a ki 
már évek hosszú sora óta összegyüjtögeti az Edinburgba 
menő magyar theologusok stipendiumát. A szeretetven-
dégségen a volt stipendisták közül is többen jelenvol-
tak, sokan pedig levélileg üdvözölték nemes patrónu-
sukat. Skót hitrokonainkat a legmelegebben üdvözöljük 
körünkben, s őszintén óhajtjuk, hogy látogatásuk a test-
véries jóviszony szilárdítására szolgáljon. 

Egyházkerületi gyűlés. A tiszáninneni ref. egyház-
kerület f. hó 24—25. napjain fogja megtartani közgyű-
lését Sárospatakon. 

Egy pánszláv lelkész büntetése. Több ízben meg-
emlékeztünk már Csaplovics Jánosról, az antalfalvi evang. 
gyülekezet papjáról, a ki, pánszláv érzelmeiből kifolyólag, 
folytonos mesterkedésekkel és a gyülekezet hasonló 
érzelmű tagjainak felbujtogatásával meggátolta a magyar 
nyelvű istentiszteletek tartását. Az egykázkerületi elnök-
ség e miatt fegyelmi vizsgálatot rendelt el Csaplovics 
ellen, a melynek főtárgyalása a mult héten folyt le 
Antalfalván, báró Ambrózy Béla felügyelő és Kramár 
Béla esperes elnöklete alatt. A bíróság, a két napig tartó 
vizsgálat alapján, Csaplovicsot bűnösnek találta és hiva-
tala elvesztésére ítélte. 

A horvát-szavonországi evang. egyház ügyében 
Ábaffi Miklós esperes nyilatkozatot tett közzé egy Zágrábi 
lapban, s nyilatkozatában, a melyben a különszakadás 
szándékát nem czáfolja, azzal védekezik, hogy a határozatot 
a horvát országos komány felszólítására hozták és hogy 
elismerik a bán döntési jogát a magyarországi egyetemes 
egyháztól elszakadás ügyében. Abaffi esperes úr véde-
kezését igen különösnek tartjuk. Ha a határozatot a 
horvát komány felhívására hozták, akkor ilyen felhívást 
a horvát-szlavonországi ref. gyülekezeteknek is kapniok 
kellet volna, ilyen felszólításról azonban nincs tudomá-
sunk. Hogy pedig ebben a kérdésben a bánnak döntő 
joga lehetne, arról sem tudunk semmit. Mi úgy tudjuk, 
hogy ebben az ügyben egyedül csak zsinatnak és az 
egyetemes gyűlésnek van döntő joga s ezek a forumok 
bizonyára foglalkozni is fognak ezzel a nagyfontosságú 
kérdéssel. 

A pesti evang. egyházmegye f. hó 4-én tartotta 
meg közgyűlését Kacziány János esperes és Fabinyi 
Gyula elnöklete alatt., A gyűlés legfontosabb tárgyát az 
esperesnek és az esperességi felügyelőnek megválasztása 
képezte. A választásra kiküldött bizottság jelentésének 
meghallgatása után felbontották az egyes egyházközsé-
gek szavazatait, a melyekből kitűnt, hogy esperesnek 

Kacziány Jánost, esperességi felügyelőnek pedig Fabinyi 
Gyulát újra megválasztották. Ezután tudomásul vette a 
közgyűlés az esperes évi jelentését és a zárószámadáso-
kat. A pesti magyar egyház új választási szabályzatának 
tervezetét Morhács lelkész ismertette, a ki különösképen 
azt kifogásolta, hogy abban a világiak befolyása túlteng. 
A közgyűlés azonban, többek hozzászólása után, túl-
nyomó többséggel jóváhagyta a szabályrendeletet, a 
mely ily módon már a mostani iskolaévben érvénybe lép. 
Utána Wolf József lelkész előadásában elfogadták a 
rendbüntetésről szóló szabályrendeletet, valamint Sommer 
Gyula lelkész előadásában az alkotmányrevizió tárgya-
lása ügyében hozott jelentést. Több egyházmegyei tisztség 
betöltése s a közgyűlési kiküldöttek megválasztása után 
a gyűlés véget ért. 

A gömöri ref. egyházmegye őszi közgyűlése aug. 
27-én folyt le Tornaallyán. A gyűlés beiktatta hivatalába 
a két új tanácsbirót: Diószeghy Dezsőt és Réz Lászlót; 
ügyésszé pedig dr. Székely József putnoki ügyvédet 
választotta meg. Megtették az intézkedéseket az új zsinati 
törvény életbeléptetése és az ezzel kapcsolatban szük-
séges választások megejtése iránt. Kerületi képviselőkké, 
titkos szavazat utján, lelkészi részről Buzi Mártont. 
Simon Istvánt ós Réthy Andort, világi részről Máriássy 
Andort, Diószeghy Dezsőt és dr. Székely Józsefet válasz-
tották meg. A lelkészi nyugdíjintézeti törvényt illető-
leg kimondották, hogy kérni fogják a lelkészi belépési 
járulékoknak addig leendő felfüggesztését, a míg a 
kongrua 2400 koronára nem emeltetik vagy legalább is 
az ötödéves korpótlékok nem folyósíttatnak; továbbá, 
hogy azoknak az özvegyeknek járulékából, a kiknek 
férjei az özvegy-árva gyámintézetnek már tagjai voltak, 
semmi levonás ne történjék ; hogy az özvegyek járuléka 
1909-től kezdve 800, az árvák segélye 250 koronában 
állapítassék meg; hogy azoknak a lelkészcsaládoknak, 
a melyeknek feje a 6 karencz év alatt halna meg, a 
befizetett összeg temetési költség vagy végkielégítés 
czímén utaltassék vissza. Foglalkozott a gyűlés a Sáros-
pataki főiskola vitás dolgával is ós egyhangúlag helye-
selte az igazgató-tanács azon eljárását, hogy Zoványi 
Jenőt nem igtatta be igazgatói állásába. 

Egyházmegyei tanácshiróválasztás. A máramaros-
ugocsai ref. egyházmegy, a gr. Teleki Gyula lemondása 
folytán üresedésbe jutott tanácsbirói székre Marikovszky 
Menyhért, máramarosszigeti felsőbb leányiskolái igazgatót 
választotta meg. 

Harangavatás. Az üllői ref. gyülekezet f. hó 15-én 
avatja fel és szólaltatja meg a buzgó egyháztagok áldo-
zatkészségéből öntetett ú j harangokat. A gyülekezet 
ünnepélyén Mády Lajos esperes mond felavató imát, 
Bárdy Pál hévízgyörki lelkész prédikál, Károssy Gyula 
vasadi lelkész és Kiss Ödön kunszentmiklósi gimn. tanár 
úrvacsorát osztanak, Baranyay Károly kisoroszi lelkész 
keresztel, Máthis Márton szadai lelkész esket, Mócsy 
Mihály helybeli lelkész pedig a harangok történetét 
mondja el és az adakozók névsorát olvassa fel. Isten-
tisztelet után közebéd lesz. 

GYÁSZROVAT. 

Klaar Fülöp, ar budapesti evang. egyház hitoktató-
lelkésze, f. hó 1-én Ujverbászon elhunyt. 

Legyen áldott emlékezete! 



P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

A mezőtúri ref. fogimn. fentartótestülete pályázatot 
hirdet egy görög-latin rendes tanszékre, melyre a ki-
nevezés joga, az állammal kötött szerződés értelmében, 
a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter urat 
illeti meg. 

Pályázhatnak ref. vallású oki. tanárok. 
A tanszék javadalma 2400 kor. törzsfizetés, 500 

kor. lakbér, öt ízben 200—200 kor. korpótlék és a meg-
felelő állami fizetéskiegészítés. Helybeli szolgálati évei 
alapján előléphet az intézetünkben rendszeresített 2600, 
280Ó, 3200 és 3600 koronás fokozatokba. 

Korpótlékot nyugdíjba beszámítható összes szolgá-
lati évei után kap. 

A megválasztandó, illetve kinevezendő rendes tanár 
az országos tanári nyugdíjintézetnek kötelezett tagja leend. 

A születési, képesítési, eddigi szolgálatot, hadköte-
lezettzégi viszonyt, egészségi állapotot feltüntető okmá-
nyokkal felszerelt folyamodványok a nagyméltóságú vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz intézve, bezárólag 
szeptember 13-ig küldendők be a főgimn. igazgatóságához. 

Az állás a kinevezés után azonnal elfoglalandó. 
Mezőtúr, 1907. augusztus hó 30. 

Gergely Antal, ig. t. elnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Értesítés. A lap olvasóit tisztelettel értesítem 
a felől, hogy a jelen számmal a szerkesztést át-
vettem. Molnár János erzsébetfalvai ref. lelkész 
úr, a ki július és augusztus havában a lap szer-
kesztését végezte, fogadja szívességeért köszöne-
temet. Hamar István. 

Az Első Leánykiházasító-Egyletliez (Gyermek- és 
életbiztosítóintézet, Budapest, VI., Teréz-körút 4 0 - 4 2 . 
Alapíttatott 1863-ban.) a folyó év augusztus havában 
1,815-800 kor. értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 
1,616.300 kor. értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosítási összegek fejében 106 003 kor. 37 fill. fizette-
tett ki. 1907 január 1-től augusztus 31-éig bezárólag 
15,483.930 kor. értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be 
és 13,276.130 kor. értékű új biztosítási kötvény állítta-
tott ki. Biztosított összegek fejében a folyó évben 816.881 
kor. 65 fill. és az intézet fennállása óta 12,020.127 kor. 
56 fillér fizettetett ki. Ezen intézet a gyermek- és élet-
biztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díj-
tételek és legelőnyösebb feltételek mellett. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Utóbbit 

sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent [felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Yáczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő - és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR* 

A Bór- és bithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, ax 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szinye- IÁpúczi Salva torforr ás-vállalat 

JBtidnpest, V., Jludol{rakpart 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, részletf izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jótál lással kap-
hatók. Fonográfok , g r a m o f o n o k , 
hegedűk, fuvolák, cziterák, oka-
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

^ Árjegyzéket ingyen küld 

1 1 j S ® 1 Mogyoróssy Gyula 
ír ® ( q l r a ^ l l i * M m k i r s z a l 5 ' h a n £ s z e r g y á r a 
% l | W Budapes t , VIII., Rákóczi-út 71. 

W Telefon 5 8 - 2 0 . 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
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KRISTÁLY forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

Klvánatra telítésnélküli tö l tést i s szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

S Z E N T - I Ü K Á C S - F Ü R D Ö g y ó g y f ü r d ő , B u d a . 

Téli é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természe tes f o r ró -me leg , kénes f o r r á s o k , i s z a p f ü r d ő k , i szap-
b o r o g a t á s o k , massage , víz gyógyintézet , g ő z f ü r d ő k , kő- és kád-
f ü r d ő k , gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pens ió . — Csúat-, 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , l akás , e l l á t á s felől kimerítő 

= prospektust küld ingyen a = • = 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

O r g o n a -
h a r m ó n i u m o k a f 

mindkétrendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek^gyártása. 

Fizikai, Kémiai, 
természetrajzi és 
Mértani tanszerek 
Vetítő készülékek 
Vetítő gépek 

a l e g n a g y o b b választéKban és 
legKitűnöbb Kivitelben KaphatóK 

Calderoni és Társa 
mű- és tanszerraKtárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l i e s i ó t á l l á ^ I i ' ű n ö c s é o l g s é r t . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok ter jesztése 

érdekeben használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül l é t ező ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen m o t o r c s é p l ö - k é s i l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e (e lő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiz tosabb olcsó ii/om ! Ár jegyzék k í v á n a t r a bérmentve . 

O r s z á g h S á n d o r 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
c s . é s kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiáll í táson «Nagy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel* , az 1904. évi vesz-
prémi kiáll í táson aranyéremmel ki tünte tve , azon-

kívül számtalan k i tün te tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legtöbb és leg-
újabb rendszerű orgonáka t . Elvállal javításokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid manka és ju tányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készitve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen Mlldetik. 



A FRANKLIN-TÁRSULAT és LAMPEL R. könyvkereskedése (WODIÁNER F. és FIAI) r.-t. kiadásában BUDA-
PESTEN (VI., Andrássy-út 21. sz.) meg-jelent a magyarországi ev. ref. tanítók országos egyesületének 

elnöksége által 8/1907. sz. körlevelében a legmelegebben ajánlott 

népiskolai tankönyvek jegyzéke: 
ABC és Olvasókönyv. 

Kozma László, Somogyi Béla, Szöllősi Jenő és Ember 
János. Első könyvem. Hangoztató ABC és Olvasókönyv. 

A miniszteri eng. száma: 24202/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

Az I. oszt. számára. Képekkel 40 fill. 
A miniszteri eng. száma: 49253/1906. 

— Első könyvem. Fonomimikai ABC és Olvasókönyv. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

Az I. Oszt. számára. Képekkel 50 fill. 
Magyar olvasókönyv. 

Kozma László, Somogyi Béla, Szöllősi Jenő és Ember 
János. Olvasókönyv. Képekkel, vászonkötésben. 

A miniszteri eng. száma: 49318/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

II. oszt. Pista és Juliska 70 fill. 
III. oszt. Tótfalu . 84 fill. 
„ „ Románfalu, temesmegyei kiadás . . 84 fill. 
„ 8 Horvátfalu, zalamegyei kiadás . . 84 fill. 
„ „ Németfalu, torontálmegyei kiadás 

Átdolgozta Bányai Jakab 84 fill. 
IV. oszt. A szabadsághős unokái 96 fill. 
» » Ugyanaz, zalamegyi kiadás . . . 96 fill. 
„ „ Ugyanaz, temesmegyei kiadás . . 96 fill. 

V/VT. oszt. A Faragó-család 1 K 30 fill. 
Magyar nyelvtan. 

Kozma László, Somogyi Béla, Szöllősi Jenő és Ember 
János. Magyar nyelvkönyv. Nyelvtani példatár a helyes 
beszéd és helyesírás, valamint a fogalmazás elsajátí-
tására, a példákat magyarázó képekkel. 

A miniszteri eng. száma: 46732/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

A II. osztály számára 36 fill. 
A III. „ „ 48 fill. 
A IV. „ „ 48 fill. 
Az V/VI. „ „ 88 fill. 

Számtan. Mértan. 
Faludi (Fuchs) János. Számvetési gyakorlókönyv. Külö-

nös tekintettel a vidéki városok s más községek isko-
láinak szükségletére. 

A miniszteri eng. száma: 47005/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

I. füzet a II. osztály számára. 5. kiadás 30 fill. 
II. „ a III. „ „ 7. :-)6 fill. 

III. „ a IV. , „ 7. 40 fill. 
Sziklás Adolf és Walter Károly. Számtani példatár. 

A miniszteri eng. száma: 53043/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

A II. osztály számára képekkel és ábrákkal.. . . . 40 fill. 
A III. „ „ „ „ . . . . 40 fill. 
A IV. „ „ „ „ „ . . . . 50 fill. 
az V/VI. „ B „ „ Függelékül: 
méréstani és mértani rajzi példatár. Irta Sziklás Adolf . 80 fill. 

E számtani példatárak fővárosi kiadásának használatát a 
székesfőváros tanácsa Budapest összesközségi népiskoláiban elrendelte. 
Több székesfővárosi tanító. Számolókönyv. 

A miniszteri eng. száma : 25753/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

A II. oszt. számára. 7. kiadás 30 fill. 
A III. „ „ 6. „ 30 fill. 
A IV. „ „ 5. „ . > 40 fill. 
Az V. „ „ 5. „ 70 fill. 
Á VI. „ „ mértannal 3. kiadás 80 fill. 
Pantó János. Mértan. 

A miniszteri eng. száma: 115313/1906. 
A népiskolák és az ismétlő isk. számára. 3. kiad. 98 rajzzal 50 fill. 

Földrajz. 
Asztalos Gyula. Földrajz. Mártonfy Márton nyomán. 

A miniszteri eng. száma: 50754/1906. ] 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

A IV. oszt. számára. 7. kiadás. 66 képpel és 11 térképpel 60 fill. 
Az V. „ „ 80 fill. 
A VI. , „ . . . . . . .... . .... . - . , 80 fill. 
A IV. osztály számára a következő külön megyei kiadások is kap-

hatók, ú. m.: 

Bács-Bodrog vármegyei kiadás. Átdolgozta Meznerics Ferencz és 
Kladek Mihály 70 fill. 

Csongrád vármegyei kiadás. Átd. Nemecskay István . 70 fill. 
Kolozs „ „ „ Elek Gy. és Tóth I. 70 fill. 
Nógrád „ „ Várhelyi Ferencz . 70 fill. 
Somogy „ „ „ Kecskés Ernő . . 70 fill. 
Szatmár „ „ „ Mihály Ferencz . 70 fill. 
Szilágy „ ,j „ Zoványi Lajos . . 70 fill.. 
Temes „ „ „ Wittenberger József 70 fill. 
Zala „ „ A Darvas-fiúk utazása (Zalában. 

Irta Szalay Sándor. Függelék a IV. oszt. földrajzhoz. 

Természetrajz. 
Báthory Nándor és Kneif Ödön. Természetrajz. 

A miniszteri eng. száma: 46185/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

Az V—VI. osztály számára. 3. kiadás. 4 szines táblával és 72 
szövegközti ábrával . . . . 1 K. 

E természetrajz fővárosi kiadásának használatát a székes-
főváros tanácsa Budapest Összes közséyi népiskoláiban elrendelte. 

Történet. 
Ballagi Károly és Nagy László. Magyarország története 

A miniszteri eng. száma : 71683/1906. 
kapcsolatban az általános történelem legfontosabb eseményeinek 

elbeszélésével. Népisk. szám. 28. kiadás 60 fill. 
Sebestyén Gyula. A magyar nemzet története. 

A miniszteri eng. száma: 1038/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

I. rész az V. osztály számára. 8. kiadás 54 fill. 
II. „ a VI. „ „ 8. „ 72 fill. 

Elöbbeni kiadásban is szállíthatjuk. 
E történet fővárosi kiadásának használatát a székesfőváros 

tanácsa Budapest összes községi népiskoláiban elrendelte. 

Alkotmánytan. 
Csiky Kálmán dr. Magyar alkotmánytan. 

A miniszteri eng. száma: 29472/1906. 
Átdolgozta ifj. Csiky Kálmán dr. A honpolgári jogok és 

kötelességek rövid ismertetése népiskolák számára. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

Az V. és VI. osztály számára. 11. kiadás . 48 fill. 
Dr. Hajnóczy R. József. A magyar honpolgár jogainak 

és kötelességeinek rövid módszeres ismertetése. 
A miniszteri eng. száma: 5295/1904. 

Az új állami tanterv és utasítás alapján. 
az V. és VI. osztály számára, 4. k i a d á s . . . . . . . 50 fill. 

Természettan. 
Bein Károly. Természettan az elemi és ismétlő-iskolák 

számára. 
A miniszteri eng. száma: 21936/1906. 

Az egészségre vonatkozó megjegyzésekkel bővítette Gerlóczy 
Zsigmond dr. 9, kiadás. 68 ábrával 60 fill. 

Ének. 
Érődi Ernö. Énekeskönyv. 

A miniszteri eng. száma : 28520/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

Az I. osztály számára . 24 fill. 
A II. „ „ . 30 fill. 
A III. „ „ 50 fill. 
A IV. „ „ . . , 60 fill. 
AzV/VI. „ „ t . 70 fill. 
Sztankó Béla. Dalgyűjtemény. 

A miniszteri eng. száma: 51890/1906. 
Az új állami tanterv és utasítás alapján. 

Az I—II. osztály számára. (A tanító részére) . . . . . 1 kor. 
Szövegkönyv az I—II. oszt. számára ... . . . . . 30 fill. 
Daloskönyv a III—IV. „ „ . . . . . . . 70 fill. 

az V - V I . „ 70. fill. 
Gazdaságtan. Beterjesztve. 

Kozma László és Mihály Ferencz. Gazdaságtan az 
elemi és ismétlő-iskolák számára^ 

Az új állami tanterv és utasítás alapján. 
I. füzet a" fiúiskolák számára. Képekkel — fill. 

II. „ a leányiskolák számára. Képekkel . . . . — fill. 

Mutatványpéldányokat — tankönyvül való alkalmazás ezéljából — kivánatra készséggel küld a kiadóhivatal. 



fl világhírű fleol-lurnnonHimok 
a kisebb orgonákat helyettesít ik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészitője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzétt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját- _ 
szást elsajátítani. 
Ára 5 .—korona . 

-

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérend", 

Fizikai) „ . 
Kémiai' 

legjutányosabb be-
szerzési forrása. 

mj 
tanszerkészítö-intézete 

Budapes t , VIII . , B a r o s s - u t c z a 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
A nm. vallás és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

Erdély és Szabó 

Orgonaépí tés i m ű i n t é z e t . 

M i e g r e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YIL, Garay-utcza 48. 

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiáliíl íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esörend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
bangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékterítöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészüeg festve, bármely nagyság- és alakban. 

—••Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve kü ldünk.* - -

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél, 
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest 

Ezen czégtáblán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SIHGER varró-

it mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepwl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-kőrut 27. „ VII.. Klrály-utcza 62. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Váoz; Széchényi-u. 14 
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Elsö magyar villamos erőre berendezett hanqszergyár. 

STOWASSER J. 
c s . é s k i r . udv . h a n g s z e r g y á r o s , 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

A j á n l j a s a j á t g y á r á b a n készül t , e l ismert l egk ivá lóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
ál tal bá rme ly hegedű , gordonka , me lybe 
az i l lesztet ik, sokka l j o b b , e rősebb és 
l á g y a b b h a n g o t nyer . (B iz tos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= g y á r . : 
Sa já t t a l á lmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
á l ta lánosan el ismert l eg jobb , mely töké-
le tes so lohangsze r ré á l ta lam konst ruál -
t a t o k , i skolával együ t t 35 f r t t ó l f e l j ebb . 
Orgona-harmóniumok 70 f r t t ó l f e l j e b b 
minden á r b a n k a p h a t ó . Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

| Oerenday 3. és Fia 
= szobrászok. = 

Első országosan szabadalmazott 
síremlékmü-gyárosok. Úrasztalok, ' 

kereszte lő-medenczék! 
Tervezeteket díj nélkül küldünk. 

Főüzlet, iroda és műterem : 
B U D A P E S T , V I I . , R á k ó c z i - ú t 90. 

Alapíttatott 
az 1848. évben. 

í 
§ 

KOKAI LAJOS 
pro t e s t áns i rányú könyvkereskedése és könyvkiadóhiva ta la 

B U D A P E S T , I V . , K á r o l y - u t c z a ! . 
(20-ik s z á m ú bol t . K ö z p o n t i V á r o s h á z . ) 

A dunamelléki evang. reform, egyházkerület k iadványa inak főbizományosa. Evang. 
reform, val lás tani i sko lakönyvek , va lamint az összes reform, i skolákban használa tos 
t a n k ö n y v e k legteljesebb és legnagyobb r ak tá ra . A rendelések gyors, előzékeny és 
pontos elintézése. Elemi iskolai könyvjegyzékemet , mely a reform, népiskolák tan-
te rvé t is tar ta lmazza, dí j talanul, egy levelezőlap által bá rk i azonnal megkapha t j a . 

T e s s é K t a n K ö n y v j e g y z é R e t K é r n i ! 

I 
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HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 39 .500 . 



EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Hirdetési d í j a k : Laptulajdonos, kiadó cs fe le lős szerkesztő : M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. H A M A R I S T V Á N . 
Előfizetési á r a : Fél oldal . Í5U kor. Előfizetési á r a : 

. 10 kor. Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : iX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előliz^tési és hirdetési díjak stb. 

intézendók. 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

5 kor. 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : iX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előliz^tési és hirdetési díjak stb. 

intézendók. negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Az Országos Ref. Lelkészegyesület megalakulása előtt. Hamar István. — Az 1848 -. XX. t.-czikk ke le t . 
kezése. H. — T á r c z a : Jézus munkájának eredményei a lelkekben. Dr. Szabó Aladár. — K ö n y v i s m e r t e t é s . Keresztes1 

Samu. — B e l f ö l d : Az Országos Ref. Lelkészegyesület megalakulása előtt. Révész Kálmán. — A felsőborsodi reform, 
egyházmegye őszi közgyűlése. Szuhay Benedek. — Közgyűlés Külső Somogyban. Balatoni J. — M i s s z i ó ü g y : A pécsi 
konferenczia. — K ü l f ö l d : Amerikai egyházi szemle. Harsányi Sándor. — E g y h á z . — I s k o l a . — G y á s z r o v a t . — 
K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Az Országos Ref, Lelkészegyesület meg-
alakulása előtt. 

Csak pár nap még és több, mint 500 magyar 
református lelkész sereglik össze a fővárosba, hogy 
részint mint az egyházmegyék és lelkészi körök 
hivatalos képviselői, részint mint az eszme szemé-
lyes barátai, megalakítsák az Országos Ref. Lel-
készegyesületet és megtartsák annak első nagy-
gyűlését. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület megalakítását 
czélzó mozgalom, bár hallatszottak és hallatszanak 
még most is ellene vélemények, szokatlan nagy 
hullámokat vetett a magyar ref. papság körében és 
olyan arányokat öltött, hogy azzal és annak várható 
eredményeivel komolyan kell foglalkozni, nemcsak 
az egyházi sajtónak, hanem az egyházi közvéle-
ménynek és a hivatalos egyházi köröknek is. 

Foglalkozni kívánok vele a kongresszus előtt 
mégegyszer én is, hogy őszintén elmondjam: mit 
várok tőle és mit nem szeretném, ha a megalakítandó 
Orsz. Ref. Lelkészegyesület cselekednék. El aka-
rom mondani ezeket, nemcsak azért, mivel a moz-
galom megindulása alkalmával annak zavaros hul-
lámait csillapítani és tartalmát a bele nem való 
elemektől megtisztítani igyekeztem, hanem azért 
is, mivel méltánylom sokaknak a mozgalommal 
szemben még mindig táplált aggodalmát, és nagy 
csalódására és fájdalmára szolgálna lelkemnek, ha 
az egyesület alapjában helyes és üdvös eszméje a 
gyakorlati megvalósításban helytelen útra térne és 
az ellene támasztott aggodalmakat igazolná, a 

helyett, hogy anyaszentegyházamnak hasznára, 
boldogulására szolgálna. 

Mit várok tehát az Országos Ref. Lelkész-
egyesülettől ? 

Yárom, mint legelső és legfőbb dolgot,, hogy 
működésében anyaszentegyházamnak, úgy vallás-
erkölcsi, mint anyagi tekintetben, javára váljon és 
azt konszolidácziójában, magasztos hivatása min-
den oldalú kifejthetésében és betöltésében, odaadó 
szeretettel, bölcs komolysággal, a lelkészi karban 
levő szellemi és erkölcsi tőke bőséges kamatozta-
tásával támogassa. Létjogosultsága csak hivatásá-
nak ilyetén felfogása és betöltése mellett van a 
lelkészegyesületnek. Ennek betöltése nélkül meg-
alakítása felesleges; hivatása más felfogása mellett 
megalakítása veszedelmes. S bár lelkem mélyéből 
barátja vagyok a lelkészegyesületnek, de segítője, 
támogatója csak addig tudnék lenni, a míg hiva-
tasat a jelzett alapelv szerint fogja fel és működé-
sét annak megfelelőleg irányítja. 

A főelvből kifolyólag várom a lelkészegyesü-
lettől a komoly, igazi belső meggyőződésen és 
tudáson alapuló, nem pöffeszkedő és sértő, hanem 
higgadt és belső értéke s külső építő ereje által 
imponáló és hódító kálvinista öntudatnak önmagunk-
ban, családunkban, híveinkben való buzgó ébresz-
tését és fejlesztését. Őseinknek az ilyen öntudat 
volt szilárd fundamentuma; ez adott nekik tekin-
télyt, ez bátorságot és erőt; ez lobogtatta lelkük-
ben az egyházszeretet szent tüzét, és ez ösztönözte, 
képesítette őket áldozatrakész munkálkodásra. En-
nek az öntudatnak ereje, mélysége, buzgósága, 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

jFónagy-féle Dustless'-szel portalanítanak 
a t t i d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétkiildi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŰS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a k o d j u u k n i ringatok t ó i . U t a s í t á s o k i n g y e n . 



fájdalom ! bennünk, késő utódokban, bizony meg-
fogyatkozott. Legyen a lelkészegyesület az, a mely 
azt újból felébreszti és czéltudatos, kitartó mun-
kával fejleszti és megássa a puszták futó homokja 
által betemetett ősi kútfejeket! 

Várom a lelkészegyesülettől az igazi ref. papi 
testvéri szellem megteremtését és ápolását. Azét a 
testvéri szellemét, a mely a ref. papságot, mint 
az Úr szőllejének munkásait és az Ur Sionának 
építőit, széles e hazában egy szívvé, egy lélekké 
forrasztja össze, lerontásával minden kerületi, va-
gyon- és rangbéli korlátoknak és különbségeknek. 
Nagy szükségünk van erre is, ha boldogulni aka-
runk ! mert ma, daczára a kerületek egy egységbe 
foglalásának es daczara az egyházunkat jellemző 
demokratizmusnak, bizony részekre vagyunk szaka-
dozva mégis lélekben és törekvésekben, s itt-ott 
felütögeti fejét a kálvinista hierarchia is. 

Várom a lelkészegyesülettől a komoly, higgadt 
egyházi közvélemény kifejezését, minden, az egyház 
valláserkölcsi, kulturális és anyagi életét, államjogi 
és felekezetközi helyzetét illető fontos kérdésben. 
E tekintetben azt szeretném, ha a lelkészegyesület 
minden mozdulása a magyar kálvinista egyház egy-
egy szívdobbanása, minden szava a magyar kálvinista 
egyház lelkének megnyilatkozása lenne. Tudom, 
vallom, hogy a lelkészi kar nem maga az egyház; 
de minden igaz lelkipásztor őrálló a reábizottak 
felett, atya, a kinek éreznie kell gyermekei szíve 
dobbanását, orvos, a kinek szeme kell hogy meg-
lássa, keze kell hogy kitapintsa, tudása, szeretete 
kell hogy meggyógyítsa a bajokat. Hogy mit érez-
nek a szívek, mit gondolnak a lelkek, mely vágyak 
töltik el a kebleket, hol és mi a baj és annak 
orvosszere: mindennek leghivatottabb és legmeg-
bízhatóbb kifejezői a lelkipásztorok kell hogy 
legyenek. S ennek az egyházi közvéleménynek 
komoly és higgadt kifejeződésére feltétlen szükség 
van. Irányító lehet az a hivatalos egyházra nézve, 
hogy mit, hogyan és mikor cselekedjék. Támoga-
tója lehet a hivatalos egyház állásfoglalásának, 
akczióinak, főként az egyháznak az államhoz és 
a többi egyházakhoz való viszonyában. S elhárítója, 
eleve elmozdítója minden olyan félreértéseknek, 
utólagos panaszolkodásoknak, mint a milyenek 
csak legközelebb is a nyugdíjintézet ügye körül 
fenforognak. 

Várom a lelkészegyesülettől az egyház vallás-
erkölcsi, kulturális, anyagi és jogi érdekeinek ko-
moly, odaadó felkarolását, úgy a gyülekezeti, mint 
az egyháztársadalmi és az állami életben. Egyhá-
zunknak, mint evangéliomi egyháznak nemcsak 
általában, de a magyar haza határai között is 
magasztos valláserkölcsi, kulturális, humanitárius 
és nemzeti feladatai vannak, s csak e feladatok 
világos felismerése, buzgó és czéltudatos betöltése 

mellett nevezhető a Krisztus anyaszentegyházának 
s számíthat tekintélyre, támogatásra, a nemzet, az 
állam részéről. Feladataink felismerésében, főként 
azok megoldásában még nincs meg az a világos 
látásunk, az az egyetértésünk és buzgóságunk, a 
melynek meg kellene lennie, s ezek tekintetében 
más egyházak, főként a római katholikus egyház, 
messze megelőztek bennünket. A fogyatkozások 
pótlásában legelső rangú tényezőnek a lelkész-
egyesületet szeretném látni. Itt, ebben kellene meg-
vitatni, megérlelni mindazon eszméket, javaslatokat, 
intézkedéseket, a melyek részint egyháztársadalmi 
úton, részint a hivatalos egyház által megvalósi-
tandók, nemcsak a valláserkölcsi élet intenzívebbé 
tétele, az egyház jogainak kivívása s anyagi kon-
szolidácziója végett, hanem a végre is, hogy egy-
házunk az őt kivül és belül ostromló veszedelmek 
között diadalmasan megállhasson és eme diadalma 
által e haza valláserkölcsi, kulturális, humanitárius, 
szocziális és nemzeti élete terén nélkülözhetetlen 
faktornak bizonyuljon. 

Várom a lelkészi kar erkölcsi érdekeinek fel-
karolását, s minden, a törvényben megengedett és 
a lelkészek komoly státusához méltó módon kivívá-
sát. Sokat hallunk panaszkodni a lelkészek erkölcsi 
tekintélyének és súlyának hanyatlása felől, s nem 
is ok nélkül. Okait sokfelé keresik és mutogatják, 
a legtöbb esetben a kedvezőtlenül megváltozott 
külső viszonyokban. Nem vonom kétségbe, hogy 
ezekben is nem rejlik az okok egy része; de 
mégis inkább úgy látom, főként más egyházak 
papjainak helyzetéből, hogy a legfőbb ok önmagunk-
ban található fel. Lelkészképzésünk részint elmaradt 
némely részeiben a kortól, részint pedig, a külföldi 
fejlettebb theol. tudomány mintájára, csak elméle-
tekkel vesződik. Az életbe kikerült lelkészek köré-
ben, tisztelet a kivételnek, meglanyhul vagy egészen 
meg is szűnik az önképzés. S ennek eredménye 
azután az, hogy a gyökeresen átalakult viszonyok 
között ingadozni érezzük lábaink alatt a talajt s 
fogyni, veszni látjuk súlyunkat, tekintélyünket. 
Ennek ellenszere csak a kellően reformált, alapos 
lelkészképzés es az életben folyton tartó önképzés 
lehet. Erre munkálni s ezt lehetővé és kedvessé 
tenni, szintén a lelkészegyesület egyik feladata. 

De hogy a lehetőségnek egyik feltétele meg-
legyen, várom, hogy a lelkészegyesület felkarolja 
a lelkészek anyagi érdekeit is. Az a kvalifikáczió, 
a mellyel a lelkészi kar rendelkezik s az a hivatás, 
a melyben forgolódik, kell hogy megfelelőleg hono-
ráltassék. A tisztes szegénységen felül úgy sem 
vágyakozunk, de azt, a miért mindennap imádkozunk, 
a mindennapi kenyeret, elvárhatjuk és kívánhatjuk, 
mind a gyülekezetektől, mind a magyar nemzettől! 

S hogy a lehetőségnek egy másik feltétele, a 
szellemi táplálék is meglegyen, várom, hogy a lel-



készegyesület ennek előteremtésére is törekedjék. 
A magyar prot. s közelebbről kálvinista papság 
a szellemi tápláléknak sincs valami bővében és 
abból is, a mi van, nem mindig választja ki azt, 
a mi valóban jó, egészséges és tápláló. Ezen a 
téren is sokat segíthet a lelkészegyesület, ha fel-
karolja, erkölcsi és szellemi támogatásban részesíti 
a magyar prot. theologiai irodalmat, az egyház 
javát önzetlenül és komoly méltósággal szolgáló 
sajtót, és ha tagjait az ezek között való válasz-
tásban elfogulatlanul és jóakarattal irányítani 
igyekezik. 

Ha részletezni akarnám a dolgot, még egy 
rakás kívánsággal állhatnék a megalakítandó lelkész-
egyesület elé. De legyen elég a kívánalmakból. 
Csak azokat töltse be az egyesület, a melyeket 
kifejeztem, akkor nem lesz nálamnál nagyobb tisz-
telője és Önzetlenebb támogatója! 

S most még csak röviden, pár szóval arról, 
hogy mit nem várok a lelkészegyesülettől, sőt igaz 
jó indulattal kérem, intem, hogy azokba bele ne 
tévelyedjen. 

Nem várom, hogy státus kívánjon lenni a 
státusban. Ne feledje a vezetőség, ne feledjék a 
tagok, hogy a lelkészegyesület csak egyháztársa-
dalmi szerv lehet; de nem lehet soha és sehogy 
törvényhozó, vagy diktálni, rendelkezni akaró egy-
házhatóság. Alapszabályai szerint független ugyan 
az egyházi hatóságoktól, de csak annyiban, a 
mennyiben az egyházi hatóságok vele, mint a hiva-
talos szervezetekkel nem rendelkezhetnek s eléje 
törvényt, szabályt nem szabhatnak. Óvakodjék azért 
a lelkészegyesület is attól, hogy magát hivatalos 
szervezetnek tekintse, vagy hogy épen ő akarjon 
törvényt szabni a hivatalos egyház elé, s tartsa 
mindenkor szeme előtt az alapszabálytervezetébe is 
belefoglalt erkölcsi kölcsönhatást. 

Nem várom ebből folyólag azt, a mitől sokan 
félnek, t. i. hogy a lelkészegyesület szembehelyez-
kedjék a hivatalos egyházi hatóságokkal. Az Úr 
Sionát építeni akaró és a saját erkölcsi és anyagi 
érdekeit biztosítani akaró lelkészi kar nem követ-
hetne el nagyobb botlást, mintha szembehelyezkedvén 
egyháza hivatalos hatóságaival, azok jóhiszeműségét, 
jóindulatát kétségbevonva, tekintélyét lejáratva, ön-
maga mutatna rossz példát a reábízott lelkeknek 
arra, hogy miként lehet a saját pásztorait gyanúba 
venni, velők szembeszállani és erkölcsi tekintélyö-
ket tönkretenni. Ez a konfliktus különben, ha a 
lelkészegyesület komolyan fogja fel hivatását s 
ha idejében tájékoztatja a közvélemény felől a 
hivatalos egyházi hatóságokat, nézetem szerint ki 
is van zárva. 

S végül nem várom a lelkészegyesülettől, hogy 
hierarchiát akarjon teremteni. A lelkipásztoroknak, 
mint ilyeneknek, vannak specziális kérdéseik, érde-

keik, a melyeknek megbeszélése és szolgálása nem-
csak megengedi, de szükségessé teszi az egyház-
társadalmi egyesülést. Ez azonban korántsem jelent-
heti egyházszervezetünknek a lelkészi és a világi 
elem paritásán felépült demokratikus rendszerének 
megváltoztatni akarását. Legyen azért távol a 
lelkészegyesülettől a hierarchia és a kíiriarchia 
emlegetése, vagy épen ezek közt a harcz felidézése. 
Egyházszervezetünket már kipróbálta az idő; ne 
bolygassuk tehát annak fundamentumait, ne épen 
a mai időben, a mikor, ha valaha, a legnagyobb 
szükségünk van a buzgó világi elem támogatására! 

Ilyen várakozásokkal tekintek az orsz. ref. 
lelkészi kongresszus elé! Adja az Isten, hogy a 
mit tőle várok: beteljesítse, a mit pedig nem várok: 
mind most, mind a jövendőben eltávoztassa! 

Hamar István. 

Az 1848; XX. t.-ezikk keletkezése. 
— Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület kongresszusa alkalmából. — 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesületnek f. hó 18-án tar-
tandó kongresszusa foglalkozni fog az 1848. XX. t.-cz. 
végrehajtása kérdésével is. Ebből az alkalomból nem 
lesz érdektelen egyet s mást elmondanunk a törvényczikk 
keletkezéséről és azokról az intencziókról, a melyek 
annak megalkotásánál szerepeltek. 

Az 1848. XX. t.-cz. alapját az a 10 pont képezte, 
a melyet a tiszántúli ref. kerület, 1848. márczius 22-én 
tartott gyűléséből az országgyűlés elé terjesztett. Ez a 
nevezetes 10 pont a következőleg hangzik: 

„Előre bocsátván azon nyilatkozatunkat, miszerint 
mi jelenleg vallásügyünk tekintetében az országos rendek 
iránt határtalan bizodalommal viseltetünk, közóhajtásun-
kat a következő általános pontok alatt terjesztjük elő : 

1. Kivánjuk az általános lelkiismereti szabadságot, 
hitfelekezetek közötti teljes és tökéletes egyenlőséget és 
viszonosságot, következőképen az uralkodó és bevett 
vallásoknak nevét, emlékezetét, eszméjét örökre meg-
szüntetni kivánjuk. 

2. Kivánjuk, hogy minden vallásbeli felekezetek 
szükségeit az álladalom kincstára teljesítse, hivatalno-
kait az állam fizesse, nyugdíjazza, felekezeti népesség 
arányában. 

4. Protestáns katonák lelki szükségeinek teljesítése 
végett mindenütt protestáns tábori lelkészek tartassanak. 

4. Egyházi hivatalnokaink polgári állása, rangja 
határoztassék meg. 

5. Ha és hol valamely hitfelekezet képviseltetik, 
protestáns hitfelekezetünk is aránylag képviseltessék. 

6. A protestánsok a magyar korona alatt mindenütt 
szabadon lakhassanak, vallási és polgári jogokat szaba-
don élvezhessenek. 

7. A nevelés általános ügyét az álladalom felkarol-
ván, elemi és reáliskolákban minden növendékek díj 
nélkül tanulhassanak; egyébiránt pedig minden felsőbb 
iskolák és minden hitfelekezethez tartozók előtt kölcsö-
nösen nyitva tartassanak. 

8. Minden hitfelekezetbeli iskoláknak közköltségeit, 
úgyszintén az azokban tanító egyének fizetését, nyug-
díjazását az álladalom fedezze. 



9. A magyar nemzeti egyetem, nevének megfelelő-
leg, minden hitfelekezetre nézve, minden tekintetben 
közös legyen. 

10. A hazában működő minden tanítóknak polgári 
állása, rangja megállapíttassék".'* 

E tíz pont alapján készítette s mutatta be Kossuth 
Lajos, az 1848. márcz. 31-diki kerületi ülésben „A vallás 
dolgában" azt az öt szakaszból álló törvényjavaslatot, a 
mely azután az 1848. XX. t.-czikk neve alatt Íratott be 
országunk törvényei közé. 

Ez az öt szakasz ekképen hangzik: 
1. §. Az unitaria vallás törvényes bevett vallásnak 

nyilváníttatik. 
2. §. E hazában törvényesen bevett minden vallás-

felekezetekre nézve, különbség nélkül, tökéletes egyenlő-
ség és viszonosság állapíttatik meg. 

3. §. Minden bevett vallásfelekezetek egyházi és 
iskolai szükségei közálladalmi költségek által fedeztes-
senek, s ez elvnek részletes alkalmazásával a minisztérium, 
az illető hitfelekezetek meghallgatásával, a közelebbi 
törvényhozás elibe kimerítő törvényjavaslatot fog elő-
terjeszteni. 

4. §. A bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás, 
valláskülönbség nélkül, mindenkinek megengedtetik. 

5. §. A minisztérium rendelkezni fog, hogy a be-
vett vallásokat követő katonák saját vallású tábori lel-
készekkel láttassanak el. 

A kerületi ülés a bemutatott javaslatot minden 
ellenmondás és változtatás nélkül elfogadta, majd pedig 
országos üléssé alakulván, itt is vita nélkül magáévá 
tette és tárgyalás végett áttette a főrendekhez. 

A főrendek április 2-án vették a javaslatot tárgya-
lás alá. Itt azonban a római katholikus papság maga-
tartása miatt már erős akadályba ütközött a dolog. 

A klérus minden felszólalt tagja hangoztatta ugyan 
a liberalizmust, de a valóságban mégis gátat akart vetni 
a javaslatnak. Az 1. és 5. §-ok rendelkezéseibe még csak 
bele nyugodtak, a 2—4. §-ok azonban már erős ellen-
állásra találtak, most is, mint általában a korábbi ország-
gyűléseken is azok a javaslatok, a melyek a nem róm. 
kath. egyházak jogait és szabadságát kívánták biz-
tosítani. 

A 2. §. ellen azt vetették kifogásul, hogy az nagyon 
általános és a gyakorlatban még több súrlódásra vezet-
hetne, mert az részint azt vonhatná maga után, hogy a 
tökéletes egyenlőség és viszonosság elvét á bevett fele-
kezetek úgy értelmezhetnék, hogy a hitelveket és szer-
vezetet egymástól átvehetnék, ebben tehát veszedelem 
rejlhetik a róm. kath. egyházra nézve; részint pedig 
arra indíthatná a róm. hath. egyházat, hogy ugyanolyan 
autonomiát követeljen, mint a milyennel a protestánsok 
rendelkeznek. A ki nem mondott fő kifogás azonban 
igazában az volt, hogy a tökéletes egyenlőség és viszo-
nosság elvének kimondása által megszűnnének a róm. 
kath. egyház ama kiváltságos jogai és prepotencziája, 
a melyek azt, mint uralkodó egyházat addig megillették. 

Úgy látszik, hogy Kossuth eleve számított erre a 
kifogásra, s talán épen ez volt az oka annak, hogy a 
tiszántúli egyházkerület kívánságának 4., 5., 9. és 10. 
pontjait, a melyek az egyenlőség és viszonosság elvének 
gyakorlati alkalmazását foglalták magokban, expressis 
verbis nem vette fel javaslatába, hanem csak az álta-
lános elvet kívánta kimondatni a 2. §-ban. 

A 3. §-t illetőleg a klérus hangoztatta ugyan, hogy 
nincs kifogása az ellen, hogy a többi felekezetek egy-

* Prot . Egyh . és Isk. Lap 1848. 15. szám. 

házi tisztviselői is megfelelő javadalmazásban részesül-
jenek ; de ünnepélyes óvását jelentette be e pont olyan 
értelmezhetése ellen, hogy a róm. kath. egyházi vagyon 
commassáltassék vagy secularisáltassék. 

A 4. §-t illetőleg az volt a klérus nézete, hogy 
kényszerűségből eltűri ugyan, hogy róm. kath. növen-
dékek nem róm. kath. iskolákba járhassanak, de ezt az 
elvet sohasem teszik magukévá. 

Hogy addig élvezett kiváltságaikat továbbra is meg-
tarthassák és a törvényjavaslatnak a róm. kath. egy-
házra nézve esetleg kedvezőtlen magyarázatát kizárják, 
betoldásokat javasoltak a 2—4. §-okhoz. 

A 2. § t úgy kívánták megváltoztatni, hogy a töké-
letes egyenlőség és viszonosság elve az egyházakra csak 
„saját hitelveik s egyházszervezetük épségben tartása 
mellett" mondassék ki. 

A 3. § t így kívánták módosítani: „Minden bevett 
vallásfelekezetnek egyházi és iskolai szükségei, a mennyi-
ben a vallásfelekezetek mostani javaiból ki nem telnek, 
közálladalmi költségek által fedeztessenek". A 4. §-ban 
foglalt tanszabadságot így kívánták megszorítani: „azon 
feltétel mellett, hogy a vallásban saját hittanítóik által 
oktattassanak s erről, valamint a vallás-gyakorlatról is, 
félévenként bizonyítványt előmutatni kötelesek". 

A világi főrendek többsége, r. kath. lévén, termé-
szetesen pártolta a klérus javaslatait; a protestánsok és 
egynéhány liberálisabb r. kath. főrend azonban ellenezte 
azokat. Hivatkoztak arra, hogy 2. §-ban nincs semmi 
más, mint a mit a bécsi és a linczi békekötés meg-
állapított s a mihez a király is hozzájárult. A 3. §-t 
illetőleg pedig megnyugtatni igyekeztek a klérust annak 
kijelentésével, hogy az a felekezetek vagyonát elvétellel 
nem fenyegeti (Tihanyi F., Cziráky J., Teleki D., Vay M., 
Gyürky P., Forgács A.), mert hiszen a végrehajtásra 
vonatkozó javaslatnak úgy is az egyes felekezetek meg-
hallgatásával kell készülnie. A 4. §-hoz ajánlott pótláshoz 
általában hozzájárultak. 

A mint előre látható volt, a javaslat csak a klérus 
által javasolt, illetve némely világiaknak azokat szelídítő, 
de lényegében azonos pótlásaival fogadtatott el. 

Á karok és rendek a főrendektől módosítva vissza-
küldött javaslatot ápr. 3-cliki ülésükben vették tárgyalás 
alá, s egyetlen kanonok ellenkező véleményét leszámítva, 
visszautasították a kívánt betoldásokat és változtatás 
nélkül terjesztették vissza a javaslatot a felső táblához. 

Április 4-én a felső táblán újra megindult a vita a 
javaslat felett. A klérus újból a régi húrokat pengette 
és kívánta a betoldások fentartását. A klérus eme maga-
tartása élénkebbé és szenvedélyesebbé tette a vitát, a 
mennyiben a pótlások ellenzői azt a gyanút táplálták, 
hogy azokkal a klérusnak titkos hátsó gondolatai vannak 
s általuk újból lehetetlenné akarja tenni a teljes egyen-
lőség és viszonosság megvalósulását. A r. kath. több-
ség továbbra is fenntartotta a pótlásokat és ezzel együtt 
küldte vissza az alsó táblához. 

Az alsó tábla április 6-án tárgyalta újból a már 
másodszor visszaküldött javaslatot; azonban ez is meg-
maradt változatlanul az eredeti szöveg mellett és így 
küldte azt vissza a felső táblához. 

A felső tábla még ugyanazon a napon tárgyalta 
a javaslatot s a további ellenkezést nem látván czélszerű-
nek, elfogadta azt eredeti szövegezésében. A klérus és 
a vele tartó r. kath. főrendek azonban ünnepélyes óvá-
sukat jelentették be a törvény minden olyan értelmezése 
ellen, a mely a r. kath. egyház erkölcsi vagy anyagi 
megrövidítését vonhatná maga után. 

így lett törvény az 1848. XX. t.-cz. neve alatt a 



Kossuth által beterjesztett javaslatból. Az azóta lefolyt 
évtizedek azonban sajnosan bizonyítják, hogy a törvény, 
főként a r. kath. egyház prepotencziája ós érzékenységé-
nek sérteni nem akarása folytán; még máig sem valósult 
meg gyakorlatilag. 

Á feledés és a szándékos elhallgatás fövényéből 
kiásott törvénynek azonban elvégre valósulnia kell! 
Követelnünk kell azt hangosan! Követelje az Orsz. Ref. 
Lelkészegyesület is ; de nem demagógiával, hanem hig-
gadtan, komolyan, az igazságra, a jogra támaszkodva, s 
talán megérhetjük annak valóra válását is! U. 

T Á R C Z A 

Jézus m u n k á j á n a k e r e d m é n y e i a l e lkekben . 
Irta ós a magyar keresztyén szövetségeseknek Pécsett , 1907. aug. 
18-án tartott konferencziáján felolvasta dr. Szabó Aladár ref. lelkész, 

a Betliánia-egylet elnöke. 

III. Jézus munkájának eredményei a megtért lelkek meg-
szentelödésében és növekedésében. 

Nagyon téved azonban ki azt hiszi, hogy a 
megtért lélekkel többé törődni nem kell, vagy hogy az 
Úr Jézus a megtért lelket magára, hagyja. Jézus nekünk 
szentségünkre is adatott s nem csak bölcseségünkre, 
igazságunkra és megváltásunkra. A mint bizonyos, hogy 
a megváltás nem megy végbe az Atya útmutatása s a 
Szent Lélek vezetése nélkül, a mely a Jézus által szer-
zett váltságot lelkűnkön foganatossá teszi, ép úgy bizo-
nyos, hogy a megszentelődésben az megy előre legbizto-
sabban, a ki a Jézus személyiségében és halálában elrejtett 
erőkkel táplálkozik. A ki Jézus igéjét befogadta, annak 
az igét meg is kell tartania s ez ige mélyére hatolnia. 
A ki Jézushoz jött, benne kell maradnia. A ki megtért, 
annak a Jézusról szóló vallástételben meg kell edződnie. 
Az igaz keresztyén csak oly Szent Lelket ismer, a mely 
Jézust dicsőíti s nem olyat, a mely Jézust elfelejteti. 
Épen ez teszi a főkülönbséget a Szent Lélek Jézushoz 
vezető és a Jézus váltsága elfogadása utáni, megszentelő 
munkája közt, hogy az előtt a lélek a bűnt tekintette jó 
barátnak, Jézust pedig idegennek, a megtérés után pedig 
Jézus váltsága lett az élet központja, a bűn pedig fel-
ismert veszedelmes és kitagadott ellenség. Mig a meg 
nem tért lelkek aj taján a Szent Lélek csak zörget, 
kopog, jóformán előkészítő ó-testamentumi munkát végez, 
addig azokban a lelkekben, a kik Jézus váltságát el-
fogadták, mint pünkösdi Szent Lélek, teljességben ki-
árasztott Szent Lélek működik, mint a hogy működött az 
első pünkösdkor; de jól vigyázzunk, nem ám mindenkiben, 
csak az apostolokban, a kiket erélyes fellépésre juttatott, 
magával ragadva, hódító útra indított. Mert a sokaság-
nak, a mely az első pünkösdkor megtért, csak megígér-
tetett, hogy veszi a pünkösdi Szent Lelket, ha megtér, 
ha Jézus mellé áll s ha megváltatik, kiszakíttatik amaz 
elfajult nemzetség közül. 

El lehet képzelni, hogy Jézusnak a pünkösdi Szent 
Lélek által végzett munkájáról még annyit sem tud a 

világ, mint a biblia ható erejéről, Jézus váltságának bűnt 
összetörő hatalmáról s az ú j élet megkezdéséről. Mi 
azonban örüljünk és áldjuk az Istent, hogy eddig segített 
bennünket s hogy végre-valahára az elrejtett élet gaz-
dagságáról, állandó öröméről, az Istennel való közösség 
bizalmasabbá válásáról, a hitnek nagyobb bizonyosságá-
ról, a megszentelődésben biztos és határozott lépésekről, 
a bűnnek határozottabb meggyűlöléséről s a Jézussal 
való megelégedés zavartalanabb voltáról is szólhatunk. 
Bizonyára azért szólunk, mert tapasztalataink is vannak 
e tekintetben, s mert tudjuk, hogy a mi Istenünk egész 
bizonyosan győzelmes, hódító munkára indult e nép között 
s nem vet el minket szent színe elől. 

És kötelességünk is szólani, hogy evvel is segítsük, 
késztessük azokat, a kik még csak most tanakodnak a 
fölött, hogy Jézus mellé álljanak-e, vagy azokat, a kik 
elméletből tudják, hogy Jézusban az Isten jelent meg s 
mégis életük csak olyan, mint általában a világ fiaié s 
a kiknek értésére kell adnunk, hogy rendkivül sokat 
koczkaztatnak és hogy a megszentelődés kedves és becses 
gyümölcseit csak azoknak adja az Úr, a kik tényleg be-
léptek az ő országába s tényleg átjöttek a Sátán tábo-
rából az Úr kicsiny seregébe. 

Lássunk csak néhányat e gyümölcsök közül! 
1. Az öröm állandósága. Sokszor nagy öröme van 

már az épen csak megtért léleknek is ; de ezt az örömöt 
folyton zavarja a bűn s a világ, a mely akkor ragasz-
kodik legjobban a lélekhez, mikor ez az Istenhez tér. 
A léleknek, a ki nem rég tért Jézushoz, felújulnak régi 
vágyai, a melyek megzavarják lelki nyugalmát, vagy 
pedig helytelen irányba téved akarata s a lélek állapota 
ilyenkor sötét és majdnem vigasztalan. A világ kívülről, 
a bűn belülről támad, s mintha nem örömre, hanem két-
ségbeesésre volna okunk, úgy érezzük magunkat. A mint 
azonban Jézussal való szövetségünk erősödik, örömünk 
is annál állandóbb lesz. Talán nem oly kitörő, mint meg-
térésünk első, boldog perczeiben, de sokkal zavartala-
nabb, mert sokkal tisztább, sokkal Jézusra irányulóbb. 

2. A másik nagy adománya az Istennek a keresz-
tyén élet érettebb korszakában, hogy lelkünk oly alap-
vonásai, a melyek fejlődésünket akadályozzák, lassanként 
átalakulnak s ellentétükbe olvadnak át. A ki pl. nagyon 
aprólékoskodó volt s mindig társai kis hibáinak feltünte-
tésében gyönyörködött, vagy az élet aprólékos bajait, 
mint valami nagy gyötrelmeket, úgy érezte: lassanként 
megtanulja, hogy bízzék Jézus nagy szeretetében, a mely 
majd testvéreit többre segíti, mint az ő kicsinyeskedése, 
s a melynek tüzében felolvad a sok méltatlankodás a 
kis bajok felett. A ki nagyon zajos volt s mint keresztyén 
is kiáltani szeretett, lassanként megbecsüli a csendes 
órákat, s a ki félénk volt, az egyszerre csak csodálkozá-
sunkra nagy erővel és hatalommal tesz bizonyságot. 

3. A keresztyén életben haladó teljes bizonyosságot 
nyer a felől, hogy üdvössége biztosítva van Jézus drága 
vére által. Nem ingadozik többé. Nem gyötrődik a felett, 
hogy az Úr megbocsáthatja-e az ő nagy bűneit, s egész 
hatalmával árad belé az isteni kristálytiszta szeretet e 



szó által : A hol a bűn elhatalmasodott, ott az Isten 
kegyelme még hatalmasabbá lett. 

4. Á megszentelődés útján megtudja a lélek azt is, 
mi a győzelmes imádság. Imádság, a mi nem döczögve 
megy az Űr trónja felé, hanem rohanva száguld a kegye-
lem kapujához és megostromolja és meghódítja az Urat 
a leglehetetlenebbnek látszó kérések megvalósítására, pl. 
arra, hogy legyen a szövetségeseknek szép nagy házuk 
Budapesten és más városokban is, s hogy egy sereg meg-
edzett s megszentelt lélek járhasson-kelhessen az ország-
ban a tudakozódók megvilágosítására, a kezdők neve-
lésére, a munka hatalmas szervezésére és mélyítésére. 

5. A keresztyén életben előre haladt lélek mind 
könnyebbé teszi Krisztusnak azt, hogy királyságát érvé-
nyesíthesse s a bűn támadásait is mindig lehetetlenebbé 
tegye. Oh, kezdetben hányszor szerzünk fájdalmat az 
Úrnak! Hányszor keserítjük meg a Szent Lelket! Hány-
szor látszik úgy, mintha hiába vettük volna a kegyelmet! 
Épen elbizakodottságunk hányszor juttat botlásra ! Hány-
szor teszünk makacsságból olyat, a miről tudjuk, hogy 
az Úrnak nem tetszik, s még többször mulasztunk el még 
nagyobb makacssággal olyasmit, a mit ha megtennénk, 
másoknak is megkönnyítenénk a Jézushoz térést. Később 
ez az Úrral való ellenkezés mind teljesebb összhangba 
megy át, s Jézus mindig többször győz bennünk és győzel-
mei mind dicsőségesebb diadalok lesznek. 

6. így jutunk el aztán oda, hogy Jézusért nemcsak 
a hatalmas prédikátori szó küzd, hanem a még hatal-
masabb keresztyén gyülekezeti élet. A félreértések s még 
inkább a félremagyarázások eltűnnek az Úr gyermekei 
közül. A szeretet mindig nagyobb lesz, de nem a bűn 
szeretete. Szavak jönnek az ajkamra, a melyek még 
jobban hatnak, mint sok ékesszólás, mert az Istennel való 
élet felséges csarnokának aj taját nyitják meg, s a ki abba 
betekint, az megkívánja, nem a szóló dicsőítését, hanem 
a Jézus által szerzett békét s hogy az Isten ő reá is 
barátságos arczával tekintsen. E mellett mind többen 
imádkoznak hittel az Isten országa terjedéséért. Mind 
többen ismerik fel, hogy testvérek, mert egy Atyjok s 
egy Megváltójuk van. Mind több szívben éled a Jézus 
várása s mind több ajkról kél fel az élet által is meg-
bizonyosítva az a hatalmas bizonyságtétel, a mely meg-
enyhíti minden szenvedéseinket, kezesség minden remény-
ségeink teljesedése felől: A Jézus Krisztus tegnap és 
ma ugyanazon volt; mindörökké is ugyanazon lészen. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
R a v a t a l n á l . Halotti imádságok és gyászbeszédek. í r t a : Gulyás 
Benő mezöcsáthi ev. ref. lelkész. Miskolcz. Kiadja Lővy József fia. 

Ára 6 korona. 

Midőn a „Ravatalnál" czímű könyvet olvasgatom, 
folyton előttem áll Gulyás Benő az ő nemes egyszerű-
ségében s hallani vélem őt, a mint fátyolozott hangjával, 
de mégis igaz lelkesedéssel, bizonyos tűzzel beszél vagy 

a résztvevő szeretet hangján kenetteljesen imádkozik. 
Halotti beszédei és imái — mint prédikácziói is — nem 
szóvirágok halmaza, hanem a nemesen érző, mások 
bújában-bajában osztozó s vigaszt nyújtani akaró szív-
nek gyümölcsei. Sokat írt, sokat dolgozott és pedig nem 
dicsőségkeresésből, hanem mert a munka mindennapi 
kenyere volt, mert munkájával használni akart, mert 
hivő lelke Isten országának keresésében találta meg fára-
dozásainak jutalmát. Én hiszem, hogy megtalálta és 
pedig nem csak földi vándorlásában, hanem annak be-
fejezése után is. A hű sáfárra bizonyára több bízatott 
ott, hol nem e világ szerint mérnek és ítélnek. 

Előszó helyett az „Igazolás "-ban a következőket 
mondja: „Azzal az őszinte kijelentéssel kezdem a magam 
igazolását, midőn „Ravatalnál" czímű munkámat közre-
bocsátom, hogy erre engem senki nem buzdított; sem 
azzal nem hitegetem magamat, mintha könyvem valami 
kiváló értékes volna; hanem hogy mégis átadom a köz-
használatnak, azt egyedül azért teszem, mert ma már 
minden halottat — legalább a tiszáninneni kerületben 
— a lelkésznek lévén kötelessége eltemetni, s mivel a 
halálozás a gyermekek közt a legnagyobb mérvű, az 
eddig megjelent halotti imádságos könyvekben pedig csak 
csekély számú a gyermekek fölött mondandó imádság: 
olyan könyvet szándékoztam t. lelkésztársaim kezébe 
adni, melyben a túlnyomó részt épen az ilyen imádsá-
gok képezik. 

Más oldalról azonban azt is bevallom, hogy neve-
sebb íróink gyászbeszédeit magam is használtam ; de mert 
azokat az egyes alkalmakkor meg nem jegyeztem: ma 
már nem tudom ellenőrizni, hogy mely gyászbeszéd rész-
ben vagy talán egészben nem az enyém." 

A könyv 374 lapra terjed és van benne 28 elő-
fohász, 78 imádság, 21 gyászbeszéd, 75 utóima ós 33 
rövid síri beszéd. 

Az imádságokat szépeknek és használhatóknak tar-
tom, mert hivő és imádkozó lélekből fakadtak és szívhez 
szólanak. Ha itt és ott olyan kifejezések fordulnak elő, 
a melyek nem egészen imaszerűek s néhol hosszú kör-
mondatokat használt is szerző: nem tartom olyan hibák-
nak, melyek miatt el kellene ítélnünk; —i lyen fogyaté-
kosságokat találunk más nagy imaíróink munkáiban is. 
Az imák, daczára, hogy sok egészen hasonló gyászesetre 
Íratott, eléggé változatosak, a mi azt bizonyítja, hogy 
Gulyás Benőnek voltak gondolatai s gondolatait többféle-
képen ki is tudta fejezni. 

A nélkül, hogy az imádságok értékét kisebbíteném, 
a gyászbeszédeket határozottan fölébe emelem az imád-
ságoknak. Míg az imádságoknál kötve érzé magát, a 
beszédekben a lélek magasabban szárnyal; az élet küz-
delme, keserve, fájdalma és gyásza — s az isteni kegye-
lem ereje, az élő hit vigasza és megnyugvása — mind 
erőteljes kifejezést nyernek e beszédekben. 

A könyvhöz dr. Tüdős István miskolczi ref. lelkész 
írt „Előszót". Az „Előszó"-ból vett pár mondattal feje-
zem be rövid ismertetésemet: „Tulajdonképen nem is 



Előszó, hanem sokkal inkább Emlékezés e pár sor, a 
melyet Gulyás Benő eme „Ravatalnál" czímű irodalmi 
művéhez csatolok . . . Elköltözött s ma már csak az 
emlékezés koszoníját adhatjuk neki. De ez a koszorú 
legyen áldó sóhajtásokból kötözve, mindazoknak áldó 
sóhajtásaiból, a kik ezt s Gulyás Benő többi szellemi 
termékeit használják, s ha a „Ravatalnál" nyomán sebek 
gyógyulnak, bánatfelhők oszolnak, szomorkodó szívek 
vígasztalódnak, hadd hulljon egy-egy áldó könyncsepp 
a sokat küzdött, sok nélkülözésen átment, de hitében 
mindvégig erősnek maradt Gulyás Benő sírhalmára s emlé-
kezetére is." 

A korán elhalt jó barát irodalmi hagyatékát jó 
lélekkel ajánlom lelkésztársaim figyelmébe; sok könnyet 
fakasztanak, de sokat is letörölnek vele ; sok szívet meg-
ráznak, de még többet meg is nyugtatnak általa. 

Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 

Az Országos Református Lelkészegyesület 
megalakulása előtt. 

Három nap múlva megalakul az Országos Reform. 
Lelkészegyesület, azoknak a lelkésztársaknak részvételé-
vel, a kik, mint az egyházmegyék küldöttei vagy mint 
magánegyének, az alakuló közgyűlésen megjelennek. 

Ma tehát már egészen elkésett dolog hírlapi vitát 
indítani a felett, hogy szükséges, üdvös és jogosult-e 
ez egyesület megalakítása és létezése. 

Ennélfogva az alábbi sorokban egyátalán nem 
akarok vitát indítani, annyival inkább nem, mert nagyon 
rég tisztában vagyok azzal, hogy én ebbe az egyesületbe 
be nem lépek. 

E sorok czélja egyedül az, hogy a nekem is meg-
küldött alapszabálytervezet egyetlen pontja ellen, épen 
tagadólagos álláspontomból kifolyólag, szót emeljek, 
illetőleg e pont jelentőségére felhívjam lelkésztársaim 
figyelmét, akár pártolói, akár ellenzői legyenek az orsz. 
egyesület megalakulásának. 

Az 5. §. így szól: „Az egyesület tagja, erkölcsi 
kötelezés erejénél fogva, minden reform, jellegű egyén". 

Első pillanatra látszik, hogy itt erős sajtóhibával 
van dolgunk, a mi azonban épen egy alapszabályterve-
zetben veszedelmes dolog, t. i. egy szó kimaradt a 
szövegből, mely tehát helyesen és teljesen (mint azt később 
az előkészítő bizottság elnöke ki is jelentette) így lesz: 
„Az egyesület tagja, erkölcsi kötelezés erejénél fogva, 
minden ref. lelkész jellegű egyén". Más szavakkal azt 
mondja ez a pont, hogy minden magyar ref. lelkész-
jellegű egyénnek erkölcsi kötelessége, hogy ez egyesület-
nek tagja legyen. 

Aligha van pedig bármely alapszabálykészítő bizott-
ságnak, vagy akár alakuló közgyűlésnek is joga arra, 

hogy a magyar ref. lelkészjellegű egyének összességére 
nézve kimondja és felállítsa az egyesületbe lépés erkölcsi 
kötelezettségét, mint valami kategorikus imperativust I 

Az egyetemleges tagsági kötelezettségnek, akár 
erkölcsi, akár más indok alapján való kimondása ellen 
egyenesen és határozottan tiltakozom ! Őrizkedjenek az 
alakuló közgyűlésen résztvevő igen tisztelt lelkésztársaim 
olyan valamit iktatni az alapszabályokba, a mi csak 
„lex ímperfecta" lesz, aminek végrehajtása akár erkölcsi, 
akár anyagi szempontból képtelenség. 

Az „erkölcsi kötelezés erejének" könnyelmű kimon-
dása veszedelmesen hasonlít a „compelle intrare" elvé-
hez, melynek talaja és alkalmazása, tudjuk, nálunk nincs 
és sohasem is volt; máshol van annak eredete és hazája. 
Az államnak, vagy az állam bankjának joga van egy 
darab papirosra rányomtatni, hogy az 10, 100 vagy 
1000 korona; az országos ref. zsinat is teljes joggal 
kimondhatja, hogy a lelkészi nyugdíjintézetnek kötelezett 
tagja minden lelkész, ki a 65 évet el nem érte, — azt 
azonban, hogy az Orsz. Ref. Lelkészegyesület tagjává 
lenni minden lelkészjellegű egyén erkölcsileg kötelezve 
van, semmiféle földi halandó ki nem mondhatja, még 
ha az előkészítő bizottságnak vagy az alakuló gyűlésnek 
tagja is! 

Ennyit láttam szükségesnek ez alkalommal elmon-
dani ; mert ha nem óhajtok is résztvenni a tervezett 
egyesületben, őszintén sajnálnám, ha annak alapsza-
bályaiba valami képtelen és lehetetlen dolog is becsúsz-
nék. Meg vagyok győződve, hogy igen sok lelkésztár-
samnak feltűnt ez az erkölcsi pont; de mivel eddig senki 
nem szólt ellene nyilvánosan, megtettem én. Ha jól esik : 
üssenek érette, csak hallgassanak meg! 

Kassa. Révész Kálmán. 
* * 

* 

Révész Kálmán esperes úr felszólalására, miután 
az utolsó pillanatban az egyesület jogosultsága vagy 
szükségessége kérdése felett vitát indítani én sem akarok, 
csak annyit jegyzek meg, hogy a felszólalást a magam 
részéről teljesen helyesnek és indokoltnak tartom; mert 
a lelkészegyesületbe belépésnek, az erkölcsi köteleztetés 
kényszerével minden ref. lelkészjellegű egyénre kimon-
dását szükségtelennek is, meg kivihetetlennek is ítélem. 
A mikor azonban e véleményemet, a melyet a kongresz-
szuson is ki fogok fejezni, itt kifejezem, mint az alap-
szabálytervezet egyik készítője és az előkészítő 12-es 
bizottság tagja, a magam igazolására tartozom meg-
jegyezni azt, hogy az erkölcsi köteleztetés a dr. Székely 
József és általam készített eredeti tervezetben nem is 
volt benne, hanem azt a hajdúböszörményi értekezlet 
második napján, a mikor én már nem voltam jelen, a 
12-es bizottság többsége vette abba bele. 

Hamar István, szerk. 



A felsőborsodi reform, egyházmegye őszi 
közgyűlése. 

Egyházmegyénk szokásos vándorgyűlését a regé-
nyes fekvésű Martonyi egyházban tartotta meg aug. 
27—28-án Vadászy Pál esperes és Ragályi Béla egy-
házmegyei gondnok elnöklete alatt, hol úgy a tanács-
birák, mint a jegyzői kar, lelkészek úgy mint tanítók és 
egyházak küldöttei szép számmal jelentek meg. 

Gyülekezeti ének és Pozsga József segédlelkész 
áhítatos imája után esperesi rövid fohász, majd gondnoki 
megnyitó következett, mire a közgyűlés megalakult. 
Első helyen tárgyaltatott az esperesi rövid félévi jelentés, 
mely elég megnyugtató képet fest egyházmegyénk szellemi 
és anyagi életéről. Bízik ugyan az ú j törvény erejében 
és hatalmában, de tart különösen a VII. t.-cz.-től, mely 
szokatlan terhet rak a lelkészek vállaira. 

Egyházmegyei aljegyzővé Szentmártoni Dániel lel-
kész választatván, az esküt ünnepélyesen letette s jó 
reménységgel üdvözöltetett a vezetők részéről. 

Beerősítettek mint lelkész: Jósvai Dénes Zilizre; 
mint tanítók: Tóth Kálmán Lakra, Balogi Lajos Sajó-
Lászlófalvára. 

Bekebeleztettek mint segédlelkészek: Pozsga József, 
Fóris János, Varga Imre, Nagy Lajos. 

A lelkészértekezleti jegyzőkönyv kapcsán Szuhay 
Benedek főjegyző felolvasta „az orsz. ref. lelkészi nyug-
díjintézetre" vonatkozó észrevételeit a kiküldött bizott-
ságnak, mely munkálatot a közgyűlés minden vita nélkül 
magáévá tett. E munkálat lényege az, hogy a nyugdíj 
törvény módosíttassék. Üljön össze a zsinat s ennek 
életbeléptetését függessze fel mindaddig, mig a lelkészi 
fizetések és korpótlékok rendezve nem lesznek. 

A jegyzői kar véleményes javaslata alapján meg-
alkottatott az egyházmegye „Tanácskozási ügy rend i j ének 
szabályrendelete is, mely függelék gyanánt a jegyzőkönyv 
végén olvasható. 

Hosszasan s behatóan tárgyaltatott a tanügyi bizott-
ság jegyzőkönyve kapcsán a tanügyi elnöki jelentés. 
A rajzolt kép iskoláinkról elég megnyugtató. Itt-ott tar -
termek, tanítói lakok épülnek, de bizony a taneszközök 
teljes mértékben még a legtöbb iskolában nincsenek 
meg. Sok a kívánni való, a követelés; de a földhöz ragadt 
szegénység a semmiből a legtöbb helyen nem tud 
teremteni. 

Jóleső örömérzéssel vette tudomásul közgyűlésünk, 
hogy a tanító-egylet Nagy Sándor nevére és emlékeze-
tére 500 koronás alapítványt tett a sárospataki főiskolá-
ban, melynek kamatait mindig a sárospataki if.kolában 
tanuló legjobb felsőborsodi tanító fia kapja.. Az elnökség 
(Szuhay, Bárczay, Göőz F.) készíti el az alapító-levelet 
s küldi meg az összeget a sárospataki főiskolának. 

Érdeklődéssel hallgattuk végig Botos Jézseí tanács-
biró szakszerű fejtegetései az új törvény rái k vonatkozó 
intézkedéseiről. Kevés módosítással elfogad! ük javaslatait 
s köszönettel adóztunk neki ezért is, de még azért is, 

hogy a kegyeleti óv átmeneti intézkedéseiről rajzolt 
tiszta elfogadható képet. A nyugdíjbizottság tagjai lettek 
esperes elnöklete alatt : Botos József, Elek József, Szek-
rényessy Árpád, Bárczay László. Pénzkezelő: Svingor 
József. 

Úgy az egyházmegyei, mint a kerületi skontrók 
letárgyalása után megbíráltuk a tőke-segélykérvényeket. 
Itt tűnt ki; hogy milyen szegények vagyunk. Tömérdek 
a segélyt kérő egyház s kevés a segélyösszeg. Több 
mint 80,000 korona tőkesegély kellene, csak a mi 
egyházmegyénkben, hogy düledező templomainkat, isko-
láinkat, paplakjainkat rendbeszedlietnénk. 13 egyházat 
ajánlottunk kisebb-nagyobb segélyre. 

A segélykérvények száma szintén nagy. Ezeket a 
segélyosztó bizottság fogja elbírálni s érdemileg tehet-
sége szerint segélyezni. Sok a segélyért folyamodó 
szegfr ny lelkész is. 

A Sárospatakon 1907. szept. 24—25. napjain tar-
tar dó kerületi közgyűlésre, elnökségen kívül, kiküldettek 
mint képviselők: Bodnár István, Dávid József, Elek 
J >zsef, Szekrényessy Árpád, Zsóry Gusztáv, Zsóry György 
t mácsbirák. 

Jövő közgyűlésünk helye : Sajó-Kápolna lesz. 

Szuhay Benedek, 
egy hm. fő jegyző. 

Közgyűlés Külső-Somogyban. 
Aug. 28—29. napjain tartotta meg a külső-somogyi 

egyházmegye — Kőröshegyen — évi közgyűlését. 
Maga az egyházmegye képe, az utolsó pár év alatt 

] ífolyt választások folytán, nagyon megváltozott; példát 
erre talán egy egyházmegye se tudna felmutatni. Csak 
néhány év előtt is hajlott korú, ősz pátriárkák tették 
„csendessé" Külső-Somogyot, s most, kevés kivétellel, 
ifjú Timotheusok egész serege népesíté be a „Pál"-ok 
kisded gyülekezeteit. 

A közgyűlést imával a helyi lelkész nyitotta meg 
a templomban, s Vécsey Tamás gondnok üdvözlő szavai 
után felolvasta Kálmán Gyula esperes évi jelentését, 
a melynek úgy tartalma, mint hangja lekötötte a gyűlés 
figyelmét. 

Megemlékezett az 1907. évi XXVII. t.-cz.-ről, az 
ország — bennünket is érdeklő — jelesei elhunytáról, 
majd a dunántúliak öröméről: gróf Tisza István főgond-
nokká történt megválasztásáról stb. Azután az új zsinati 
törvények életbeléptetése által előidézett ú j helyzettel 
foglalkozott. 

Megyénk életét tüzetesen ismertette. Örvendetes 
jelenségek szép számmal vannak, pl. ez a húsz ezret 
alig meghaladó népességű egyházmegye 40 ezer koronát 
áldozott a mult esztendőben kulturális ós egyéb czélokra. 
s az áldozat nagyobbrészt Önkéntes ajándékozás. 

Anyakönyvek rendben. Istentiszteletet látogatják, 
az úrvacsorázók száma még a régi hit melegéről beszél. 
Csak azt hallottuk elszomorodva, hogy egy leányegyház-



ban úgy igyekeznek némelyek megspórolni a lelkészhez 
az utat és fáradságot, hogy a gyermekeket a pápista 
bábaasszonnyal kereszteltetik meg. Közigazgatási úton 
kért esperes úr szigorú intézkedést, és kapott is meg-
torlást a bába e nálunk szokatlan cselekedetéért. 

Az ú j törvények életbeléptetésével kapcsolatos 
intézkedések során, sajnos, nem valami nagy rokon-
szenvvel találkozott a III. t.-cz. Világfelforgatás ez nálunk, 
elviselhetetlenebb, mint a mostani állapot. Nagyobb meg-
terhelése a gyülekezeteknek és indokolatlan megrövidí-
tése a lelkészi javadalmaknak; mert az az igénybe 
veendő segély korántsem lesz képes fedezni, a mit a 
termények és szolgálmányok mai értékét tekintve élvez 
a lelkész. Zavaros e törvény 13. §-a, magyarázatra szorul, 
már pedig ez sok bajnak lehet szülője. 

A tanügyi jelentés során örömmel hallottuk az iskolák 
szellemi állapotának emelkedését; a tanerők nagy mennyi-
ségben megifjodása új reményeket támasztott szívünkben. 

Az elmúlt évben négy lelkészválasztás volt. Meg-
választattak : Maller János Mocsoládra, Kájel Endre 
Endrédre, Csire István Bálványosra ós Dömötör Endre 
Szóládra. A megválasztottakat örömmel fogadta kebelébe 
a traktus. 

Figyelmet érdemel a dombovári misszió ügye. Ezt 
ajánlom az illetékes fensőbb körök figyelmébe. Ez a 
minden testi és lelki erejét valósággal megerőltető kis 
egyesült protestáns fiókegyház küzd, teljesen isolálva, 
minden segttség nélkül. Se tanító, se pap közelében 
nincs; gyermekei vallástanítás nélkül; reverzális-veszte-
ségek minden házasságkötésnél, mert egyházi esketés 
hiányával inkább reverzálist ád a róm. kath. fél javára. 
Kérjük a kerületet, bármily forrásból, de ide feltótlen 
állítson őrállót 1 Dombovár felajánl 400 koronát; az állam 
a vallástanításért szintén annyit köteles lesz adni, ha 
többet nem, 200—300 korona segélyt ezekhez csatolva 
szervezhető ennek az inkább küzdő, semmint hitét meg-
tagadó gyülekezetnek egy adminisztrátori állás. 

A lelkész-értekezleti jkönyv kapcsán az országos 
lelkészi értekezlet létrejöttét, szemben Turi Károly kapolyi 
lelkész előadó indítványával, ki az egész mozgalmat 
teljesen helytelennek, alkotmányunk sánczaiba be nem 
illeszthetőnek mondotta, szívesen üdvözli az egyházmegye, 
de hivatalos küldöttet, mivel az egyházmegye, mint ható-
ság, meg nem hivatott, nem küld. A lelkészek össze-
sereglésót és testvéries működésót azonban szívesen látja. 
Csak azután ne magunkért, hanem az egyházért! 

Tárgyalta a gyűlés a lelkészi nyugdíjintézet ügyét 
is és ezzel kapcsolatban elfogadta a Turi Károly, ifj. 
Bocsor Lajos és Kájel Endre által benyújtott következő 
indítványt : 

„Miután a VII. t.-cz. 16. §-a világosan kimondja, 
hogy: „az orsz. ref. lelkészi nyugdíj- és özvegy-árva 
gyámintézetbe egyszer befizetett belépési járulékok és 
tagdíjak visszakövetelésére senki semmiféle esetben sem 
nyerhet jogot", világosan következik a törvény szellemé-
ből és szavaiból, hogy az ily természetű pénzek az inté-

zet erősítésére szolgálnak s a befizető javára többé 
semmiféle czim alatt nem számíthatók: 

a k.-somogyi ref. egyházmegye felkéri a főt. és 
nm. konventet, hogy az Ügyrend 62. §-ának eme szavait: 
„ennélfogva azoknak a gyámintézeti tagoknak, a kik az 
újjászervezés előtt négyezer koronánál magasabb java-
dalom után fizették a gyámintézeti járulékokat, a be-
fizetett többlet a nyugdíjintézeti' pótló járulékoknál be-
számítandó" — törölni szíveskedjék, mivel ez a határozat 
a törvényből nem folyik, sőt azzal homlokegyenest 
ellenkezik." 

A jövő évi gyűlést Tamásiba tűzte ki a közgyűlés. 
Sok kisebb jelentőségű kórvény tárgyalása után 

esperes úr imával zárta be a második napra csekély 
számra leapadt közgyűlést. Balatoni J. 

MISSZIÓÜGY. 
A péesi kon fe renez i a . 

(Folytatás .) 

A konferenezia második napjának reggelét néhányan 
arra használták fel, hogy kirándultak Pécs környékét meg-
tekinteni, Visszatérve útjukról s miután elköltöttük a 
sátorban a reggelinket, fényképfelvételt készítettünk a 
konferenezia összes jelenlevőiről, melyet bizonyára nem 
csak a külső együttlétnek, hanem másnak és többnek 
is emléke gyanánt fogunk őrizni. 

Ezután megkezdődött a második értekezlet. 
Az előadó Biberauer Richárd, „A szövetségesek 

neveléséről" olvasott fel. Először is arra felelt meg, hogyan 
nevelünk idegeneket, meg nem térteket szövetségesekké ? 
A feleletet történetekben adta meg, melyek részben a 
magyar szövetségi munka múltjából voltak véve. A bennük 
rejlő felelet ez volt: nem nagy bölcseség, vagy kiváló 
befolyás stb. hanem hűséges ragaszkodás az Úrhoz, a 
világ közepette ós a világ előtt is bátor bizonyságtétel, 
foglalkozás a lelkekkel és velük együtt a bibliával, ezek 
az eszközei annak, hogy a szövetséges másokat is Jézus 
követőivé és szövetségesekké neveljen. A már szövet-
ségesek tovább nevelését illetőleg rámutatott azokra a 
veszedelmekre, kísértésekre, melyek a szövetségeseket 
körülveszik, melyektől a vezetőnek intenie, óvnia kell a 
reá bízottakat s ezekkel szemben a helyes útra, a melyen 
a vezetőnek nevének megfelelő munkáját végeznie kell. 
Nyáry Pál a felolvasás után oda nyilatkozott, hogy ő 
teljesen egyetért azzal, a mit az imént hallottunk. 

Csia Lajos azt hangoztatta felszólalásában, hogy a 
felolvasás második részében tárgyalt veszedelmekkel 
szemben akkor teljesíti híven feladatát a vezető, ha nem 
annyira maga óv és int, mint inkább Jézus óvó és intő 
befolyása alá juttat ja a szövetségeseket. 

Dr. Molnár Gyula az imádság fontosságát emelte 
ki a meg nem tértek szövetségesekké való nevelésében; 
továbbá óvta attól a veszélytől, különösen a vidéki 
jelenlevőket (mert első sorban a számban kisebb köz-
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sógeket fenyegeti a veszély), liogy egymás iránti kímé-
letből el ne nézzék és felburjánzani ne engedjék a bűnt. 

Kádár Géza hat pontban tüntette fel azt a fokozatos 
fejlődést, melyen át a lélek Jézushoz eljut, magát néki 
átadja, s így szövetségbe felvehető. 

Erdélyi László makói lelkész, az elhangzott fel-
szólalásokból tanulságképen levonva, rámutatott arra, 
hogy íme ugyanahhoz a tárgyhoz mily különböző szem-
pontból, más-más egyéniséggel szólottak az egyesek. Isten 
országában eredeti egyének maradunk s az Úr épen a 
lelkek sokféleségében akarja magát megdicsőíteni az 
által, hogy egy lélek uralkodik bennük. — Vargha Gyuláné 
felszólalásában fölhívta a figyelmet arra, mily fontos, 
hogy a vezető juttassa el a szövetségest egy határozott 
fordulópontra; legyen a szövetséges életében egy óra, 
melyben vezetőjével négyszemközt folytatott beszélgetés 
után (vagy egyedül), leborul Isten előtt és végleg ós 
határozottan szakítva a világgal, átadja magát teljesen 
Megváltójának. Egy ily órának emléke megbecsülhetetlen 
nagy támasz a kísértések közepette a szövetséges egész 
életében. 

Az értekezletet ismét imádkozás követte, melyre 
még inkább áll az, a mit vasárnap délutáni imádságok-
ról mondottam. Az áldásnak, a konferenczia értékének 
fokmérői voltak ez imaórák és nem alacsony fokot mutat-
tak. Dicsőség és hála érte az Úrnak! 

A délután első felét a pécsi országos kiállítás meg-
tekintésére fordítottuk, a másodikban pedig a konferen-
czián résztvevő nők imaórát, a férfiak pedig megbeszé-
lést tartottak. Az utóbbin Nyáry Pál felvette a Mária 
és Márta szolgálat kérdését. Melyiknek példáját s hogyan 
kövessük? Többen hozzászóltak s a megbeszélés ered-
ményét a következőkben foglalhatom össze: Mária „jobb 
része" bizonyára nem abban állt, hogy sohasem tett 
semmit sem Jézusért, ez a tétlenség ép oly veszedelmes 
lett volna, mint Márta eljárása, ki örökké csak tenni, 
munkálkodni, adni akart Jézusnak, a nélkül, hogy ő vett 
volna Jézustól, alázatosan leülve lábaihoz, mint testvére. 
E két veszedelem mindegyike fenyeget, de egyszerű 
módja elkerülésének az, ha minden körülményben meg-
tudakoljuk (imádságban) Istennek akaratját, mely megvan 
és áll az ő országa terjesztésének minden mozzanatára 
nézve (I. Kor. 12., 11.) és ezt az akaratot teljesítjük. 
így nem jutunk sem a Márta-szolgálatra, melytől Jézus 
oly komolyan óv, sem a félreértett Márta-szolgálatra, 
illetőleg mindenféle szolgálat teljes hiányára. 

Mind e gyűlések és értekezletek alatt elmúlt a 
konferenczia számára kitűzött idő : teljes két nap. Nem 
csoda, hogy oly hamar mult el, nem tétlenül töltöttük. 
Tehát elérkezett a búcsú- összejövetel ideje i s : a második 
nap estéje. Nem tudom biztosan, ki állapította meg ez 
összejövetel tárgyát, de annyi bizonyos, Isten akarata 
volt, hogy e tárgyra irányuljon a konferenczián részt-
vettek figyelme, e tárgy a „csendes órau volt. Nyáry 
Pál Dán. 6, 1—10 versei alapján elénk állította az Isten 
emberének, Dánielnek példáját, mint marad hűséges a 

legnehezebb viszonyok között, sőt élete koczkáztatásával 
ahhoz a szokáshoz, mely több volt szokásnál s mely az 
egészséges lelki élet törvényeiből fakad, hogy minden 
napjának bizonyos idejét Istenével való titkos, benső 
együttidőzésre fordította; itt van a forrása annak az 
erőnek, mely Dánielt hőssé tette. Ezek után Vargha 
Gyuláné gyakorlati tanácsként azt ajánlotta, hogy tartsák 
a jelenlevők lehetőleg reggel a csendes órát, a mikor 
még földi gondoktól nincs elfárasztva elménk, talán már 
bűnös indulatoktól megtöltve, vagy felzaklatva lelkünk ; 
továbbá használják ki a napközben kínálkozó csendes 
perczeket is arra, hogy figyelmüket a világtól el és Urukra 
fordítsák. 

Erdélyi László e szavak kapcsán, hogy: Vár az 
Isten, hogy könyörüljön ra j tad! intézett néhány buzdító 
szót a szövetségesekhez. Vár az Isten, úgymond, bennün-
ket most, megtörténhetik, hogy ha innen eltávozunk, 
némelyik az Úrtól is eltávozik. És ha később a bűnnek 
terhe alatt összetörik valaki: ne essék kétségbe, mert 
az Úr vár reá, hogy könyörüljön rajta. 

Gsia Lajos arra mutatott rá, hogy nem minden 
csendes óra igazi, tehát áldásos csendes óra. Igazi az 
a csendes óra, mely egész életünket csendessé teszi, 
melyben mindennap újra átadjuk magunkat Megváltónk-
nak, hogy ő benne maradva, egész nap megtartsuk azt 
a lelki állapotot, a melybe a csendes óra juttat. Dicső-
séges az olyan keresztyénnek élete és az olyan keresz-
tyének közösségének növekedése, a ki s a kik ily csen-
des órákat tartanak. 

K. Nagy Károlyné és Szabó Zsigmond a saját 
tapasztalatuk alapján erősítették meg a csendes óra 
áldásos voltát. 

Méltóbb és szükségesebb gondolatokkal nem fejez-
hettük volna be együttlétünket. Arról nem tanácskoztunk, 
hogy jövő évre hol tartunk konferencziát s hol talál-
kozunk, de arról hallottunk, hogy acldig is mindennap 
találkozhatunk a kegyelem trónjánál, a hol azt hisszük, 
egyedül vagyunk szemben az Úrral, pedig tulajdonképen 
mint egy láthatatlan dicső konferenczia úgy jelenünk 
meg előtte. Egyek legyünk — ez az ő vágya, miként ő 
egy az Atyával (Ján. 17. 21.). 

Határozatot úgyszólván nem hoztunk gyűléseinken 
ügyünk előmozdítására; de azt hiszem, ez utolsó gyűlésen, 
ha előbb nem, sok titkos határozat kelt a szivekben, 
hűségesebb, alázatosabb, szentebb élet elkezdésére — 
ezek a határozatok fogják ügyünket előmozdítani, ha ... 
— figyelj a feltételre, kedves szövetséges társam, — ha 
nem a magad erején próbálod végrehajtani. 

Nem akarok elmélkedni a konferenczia tanulságai-
ról, tanácsokat adni a jövőre, tudósításom így is hosszúra 
nyúlt. Csak egyre kérlek titeket, szövetségesek, kik jelen 
voltatok ez emlékezetes gyűlésen, olvassátok el a talen-
tomokról szóló példázatot (Mát. 25. 14—30.). Nagy talen-
tom-osztogatás volt e konferenczián. Részesüljetek benne. 
Az Istennek kegyelmességét hiába ne vegyétek! (II. 
Kor. 6. 1.) V. J, 



KÜLFÖLD. 

Amerikai egyházi szemle. 
Rendkívül érdekes, és az összes amerikai egyházi 

körök által élénk figyelemmel kisért munkát kezdemé-
nyezett — ez alkalommal első ízben — a washingtoni 
kormány, midőn szakítva az eddigi tradiczionális sem-
legességgel, a mely a kormányzó férfiakat az egyházak 
ügyeibe való bármily legkisebb irányú beavatkozástól is 
visszatartotta, s ekkép az ú. n. egyházpolitikai kérdése-
ket Amerikában ismeretlen fogalmakká tet te: most a 
szövetségi kormány nevében országos statisztikai kimuta-
tás készítését rendelte el a hitfelekezetek állapotáról. 

Ez Amerikában egészen ú j dolog. Az egyes vallás-
felekezetek itten a szélsőség határáig, sőt azon is túl 
menő szabadságot élveznek s az állammal abszolúte semmi-
féle kontaktusban nincsenek, ha csak annak nem nevez-
hetnők azt, hogy a megalakulás alkalmával — saját 
érdekökben — ú. n. chartert, szabadalomlevelet vesznek 
ki azon állani kormányzójától, melynek területén az 
egyházközség ingatlanai feküsznek. 

E charter kivételére sincsenek azonban az egyes 
egyházközségek kötelezve, inig más oldalról, ha be-
szerzik is azt, valami különösebb jogot vagy kedvez-
ményt az által az államtól nem nyernek, azon kivül 
hogy charter birtokában mint tényleg létező, rendszere-
sen organizált gyülekezet ismertetnek el. 

A hitfelekezeti statisztika összeállításával több czélja 
lehet az Egyesült-Államok kormányának. 

Első czélja mindenesetre az, hogy úgy a lakosság, 
mint a kormány ós az egész világ egyszer-valahára már 
megbízható statisztika birtokában legyen az amerikai egy-
házi ügyeket illetőleg. Bármily távol álljon is egymástól 
állam és egyház, állami, szocziologiai és politikai ész-
szerűségi okok is kívánatossá teszik azt, hogy az állam 
polgárainak hitfelekezeti dolgai felől, legalább statisztikai 
kimutatásokból, tájékozódva legyen. 

Másik czélja az államnak e kimutatások össze-
szedésével az is, hogy rendezze az anyakönyvezés, 
specialiter pedig a házassági anyakönyvvezetés ügyét, 
a mely dolgokban — noha ezek, mondhatni, vitális állami 
és individuális érdekűek — botrányos állapotok voltak 
mindeddig tapasztalhatók, nem is szólva a számtalan 
visszaélésekről, csalásokról e téren, miket azonban az 
államnak üldöznie nem állott módjában, mivel senuni 
befolyása nem volt anyakönyvevzetési ügyekben. 

Hogy e tekintetben az Egyesült-Államok kormányá-
nak tovább tekintő czéljai vannak, mutatja az is, hogy a 
legtekintélyesebb állami férfiakból, világiakból és minden 
felekezet legkiválóbb egyházi embereiből állandó bizott-
ság dolgozik a kormány megbízásából a házasságjog 
szabályozásán. Annyira már vannak e téren is, hogy már 
majdnem minden államban be van hozva az ú. n. „licence 
rendszer, mely a házasságok megkötését megelőzőleg 
megköveteli a polgári hatóság engedélyének kivételét. 

Az állam és egyház közötti laza, jobban mondva, 
egyáltalán semmilyen kapcsolat eredményezi aztán azt, 
hogy épen a legfontosabb charakterű kimutatások össze-
állításánál az állam teljesen sötétségben volt kénytelen 
tapogatódzni, s még akkor sem tudott volna tökéletesen 
czélt érni, ha egyes kérdések megoldásánál az összes 
felekezeti hatóságok segítségét igénybe vette volna. 

így p. o. az Egyesült-Államok kormányának soha 
módjában nincsen azt megállapítani, hogy hány kisded 
születik egy évben az Unió területén. 

Nem áll pedig módjában azért, mert képzett és 
felelősség terhe alatt működő közegek ez irányban nem 
állanak hatósági ellenőrzése alatt és tisztán az illető orvo-
sok vagy szülésznők lelkiismeretes vagy lelkiismeretlen 
felfogásának dolga, hogy az egyes születési esetek bejelen-
tessenek. Sőt egyes államokban e tekintetben oly hihetetlen 
állapotok vannak, hogy egyszerűen nem is regisztrálják 
a születéseket és házasságkötéseket. 

Könnyen elképzelhetők aztán az ebből eredő zava-
rok. Hosszú amerikai lelkészi tapasztalatomból olyan 
megtörtént tényekkel tudnék előhozakodni, a melyek 
mosolyra indítanák e komoly egyházi lap legkomolyabb 
olvasóját is. 

Nem lehet csodálni, ha végre rászánta magát a 
kormány az e téren létező bajok szanálására. 

Minden hitfelekezet — valami 150 — hatósága fel 
lett híva sematizmusa revideálására és benyújtására. 
Nagyobb biztonság okáért azonban minden elismert lel-
kész, kinek nevének csak birtokába juthatott a kormány, 
külön is kapott fölhívást az államtól a statisztikai ívek 
kérdőpontjainak megfelelésére. 

Nemsokára tehát lesz a világ előtt egy hivatalos 
kimutatás Amerika egyházi ügyeinek állapotairól. 

Úgy hírlik, hogy ezt követni fogja a házasság-ügy 
rendezése is. 

* * * 

Statisztikáról szólván, az amerikai egyházi élet eleven-
ségéről, csak az újvilágban elképzelhető növekedési 
arányáról számol be dr. Carrol, newyorki szaktekintély 
hírében álló egyházi statisztikus is, a következő kimuta-
tásában : 

Egyháztagok száma az Egyesült-Államokban 1906-
ban: 32.283,658; növekedés egyháztagokban ámult évihez 
képest: 870,389. 

Ebből a felekezetekre egyenként esik: 

templom lelkész egyház tag növekedés 
róm. kath. . . 12,440 15,569 11.143,4ö5 259,548 
methodisták. . 60,842 41,483 6.551,891 (?) 
baptisták. . . 54,566 38,010 5.140,770 (?) 
lutheránusok 13,919 7,872 1.957,433 (?) 
presbiteriánusok 15,922 12,705 1.771,877 (?) 
unitáriusok . . 11,110 7,133 1.204,758 (?) 
episcopalisták . 7,598 5,257 846,902 (?) 
A félmillió lélekszámon alóli denominatiók — hova tar-
tozik az amerikai ref. church is — kimutatása, sajnos, 
nincs megadva. 
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A római katholikusok kimutatása az egyház kebe-
lébe tartozó összes lelkeket magába foglalja, míg a 
protestánsok kimutatásaikba csakis a felnőtt, konfirmált 
és az ú. u. úrvacsorázó tagokat veszik be, mi által 
természetesen a r. katholikusok domináns számaránya 
körülbelül felére olvad le. 

Harsányi Sándor, 
homesteadi ev. ref. lelkész. 

EGYHÁZ. 
Doctor theologiae. Lenes Géza mezőtúri ref. lel-

kész, a theol. tudományok licentiatusa, a bécsi tudomány-
egyetem prot. theologiai fakultásán, az egyetemes és a 
magyar protestáns egyháztörténelemből theologiai doctorá-
tust szerzett. Az ú j doctor theologiaet szívesen üdvözöljük! 

A dunántúli ref, egyházkerület folyó hó 29-én és 
következő napjain, Pápán fogja megtartani őszi köz-
gyűlését. A megnyitás napján délelőtt fogják felszentelni 
az ú j lelkipásztorokat; istentisztelet után pedig a köz-
gyűlés termében ünnepélyesen leplezik le dr. Darányi 
Ignácz, Gondol Gábor, Hegedűs Sándor és Körmendy 
Sándor arczképeit. Az ünnepélyen dr. Antal Géza tart 
emlékbeszédet Gondol Gábor fölött. Délután a lelkész-
értekezlet ülésezik; 30-án és október 1-én a közgyűlés 
folytatódik. 

Templomszentelés. A zilahi ref. gyülekezet f. hó 
22-én szenteli fel új templomát. 

A bányakerületi ev. egyházkerület f. hó 18-án 
tartja meg közgyűlését Budapesten, a Deák-téri iskola 
nagytermében. 

A pesti ref. egyházmegye f. hó 11-én Budapesten 
tartotta meg közgyűlését, a melynek lefolyásáról és 
végzett dolgairól a jövő heti számban hozunk tudósítást. 

Yallásos estélyek. A kőbányai ref. templomban, 
szeptember 17-én este fél 8 órakor, a Maglódi-uti elemi 
iskola I. em. 38. sz. termében szeptember 22-én este fél 
7 órakor ós a máv. telepi elemi iskola termében szept. 
28-án este fél 8 órakor vallásos estélyek tartatnak. A 
kőbányai ref. templomban tartandó estélyen „A XX. 
század fáradt embere, a mint megnyugvást keres és 
megnyugvást nem talál" czímen Böszörményi Jenő kőbányai 
ref. h. lelkész tart előadást. A Maglódi-úti elemi iskolá-
ban tartandó estélyen szintén Böszörményi Jenő tart elő-
adást „A mult küzdelmei után és a jövő nagy küzdelmei 
előtt" czímen; az egyházrész helyi bizottsága nevében 
pedig Balogh József helyi bizottsági tag mond beszédet. 
A máv. telepi elemi iskola termében tartandó estélyen 
„A munkások, mint az egyházi élet munkásai" czímen 
Böszörményi Jenő beszél; az egyházrész helyi bizottsága 
nevében pedig Somy Sándor helyi bizottsági tag mond 
beszédet. A Maglódi-úti elemi iskolában minden hónap 
második és negyedik vasárnapján este fél 7 órakor, a 
máv. telepi elemi iskolában minden hónap második ós 
negyedik szombatján este fél 8 órakor bibliamagyará-
zat tartatik. 

Szilágyi Dezső szobra. Bács-Bodrog vármegye egy 
kis határszéli telepes községében, a nagy Szilágyi Dezső 
nevéről nevezett Szilágyiban, f. hó 9-én leplezték le nagy 
ünnepélyességgel Szilágyi Dezsőnek, Teles Ede által 
készített érez mellszobrát. A leleplező ünnepélyen kép-

viseltette magát a kormány, a képviselőház, a budapesti 
tud. egyetem, a dunamelléki ref. egyházkerület, a buda-
pesti ref. theologia, az alsóbaranya-bácsi ref. egyház-
megye stb. A kormány ós a dunamelléki ref. egyház-
kerület nevében dr. Darányi Ignácz, az igazságügyi 
minisztérium nevében dr. Giinther Antal, a képviselőház 
nevében Návay Lajos, a budapesti tud. egyetem nevében 
Földes Béla koszorúzta meg a szobrot. 

Élhetetlenség vagy indolenczia? Folyó hó 15-én 
lesz Pusztaszeren a jubiláris Árpád-ünnepély. Meghívót 
mi is kaptunk reá ; de bosszankodva olvastuk a pro-
gram inból, hogy az ünnepély itt is misével kezdődik, 
arról azonban, hogy a többi felekezeteknek is jutna 
valami egyházi szerep, nincsen egy szó sem. Ez a dolog 
annyival inkább feltűnt, mivel az ünnepély egyik fő 
rendezője és szereplője egy budapesti ref. főgimnáziumi 
tanár. Áz illetőhöz szelíd interpeilácziót is intéztünk e 
miatt. Tőle azonban olyan feleletet kaptunk, hogy igazá-
ban nem tudjuk eldönteni, vájjon élhetetlenségünk vagy 
indolencziánk-e a nagyobb ? Áz illető tanár úr maga 
panaszkodott és pedig keserű hangon, a miatt, hogy bár 
mindent elkövetett, mégsem tudta elérni azt, hogy az 
ünnepélyen protestáns istentisztelet tartassék; de nem azért, 
mert a rendező-bizottság nem engedte volna meg, hanem 
mivel az istentisztelet tartására nem tudott kapni sem 
református, sem evangélikus papot. Az ünnepélyre meg-
hívták az összes prot. püspököket s megkeresés történt 
az iránt is, hogy jelöljenek ki az ünnepi istentiszteletre 
alkalmi szónokot. Az evang- püspökök közül válaszolt 
négy s egyik-másik gondoskodott képviseltetéséről i s ; 
református részről azonban még válasz sem érkezett, s 
ez a magyarázata annak, hogy a pusztaszeri országos 
nemzeti ünnepen ismét csak a r. kath. egyház fog szere-
pelni. Ezt hallva, ismételjük: nem tudjuk eldönteni, váj-
jon élhetetlenségünk nagyobb-e vagy indolencziánk ?! 
Jajgatunk, panaszkodunk, hogy nincs meg az egyenlőség és 
viszonosság, hogy következetesen mellőznek bennünket és 
mindenütt csak a r. kath. egyház viszi a vezető szerepet 
— s íme, a mikor egyenesen felhívnak bennünket a 
szereplésre, akkor se teszünk semmit I Vájjon mikor 
ébredünk már egyszer öntudatra és mikor kelünk fel az 
indolenczia kényelmes párnájáról?! 

A ref. egyetemes adóalapi végrehajtó-bizottság 
f. hó 10-én ülésezett, báró Bánffy Dezső elnöklete alatt 
Budapesten. Legelső sorban a kerületek által megválasz-
tottak adták be megbízó-leveleiket, a mire a bizottság 
megalakult s elnökévé gróf Tisza Istvánt, ideiglenes elő-
adóvá Kenessey Bélát választotta meg. Kenessey Béla 
előadásában tárgyalás alá vették a kérvények mellékle-
téül szolgáló rovatos ívek és a hozzájok való utasítások 
tervezetét, s mindkettőt elfogadták. A rovatos ívek 
Hornyánszky Viktornál fognak kinyomatni és onnan (VI., 
Aradi-u. 14.) rendelhetők meg az esperesek által. Az adók 
kivetését ós felszámítását illetőleg kimondta a bizottság, 

' hogy egyenes állami adó alatt értendő a föld-, ház-, 
bánya-, tőke- és járadék-kamatadó és az általános jöve-
delmi pótadó. A személyi adónak az özvegyekre vagy 
vegyes házasságban élőkre csak a fele vethető ki. Személyi 
adó alá csak a családfők vonhatók; a 20 éven felüli 
családtagok pedig csak abban az esetben, ha önálló 
vagyonnal rendelkeznek és külön állami adót fizetnek. 
Végül megállapította a bizottság a nem kongruás lel-
készi állások terménybeli fizetésének pénzértékét. 

A vasárnapi pálinkamérés korlátozása. A mint a 
napilapokból olvassuk, a pénzügyminisztériumban memo-
randumot dolgoztak ki a pálinkamérések vasárnap és 
ünnepnapon való nyitvatartásának korlátozására. A keres-



kedeleiniigyi mihiszterium, mint a melynek hatáskörébe 
tartozik a munkaszünetelés elrendelése, ezt a memoran-
dumot már megkapta és valószínű, hogy a maga részéről 
is hozzájárul a tervezett megszorításhoz. A pénzügyminisz-
ter ugyanis hajlandó beleegyezni abba, hogy az égetett 
szesz kimérése vasárnap és nagyobb ünnep első és máso-
dik napján, délelőtt tíz órától kezdve egész napra el-
tiltassék, a közönséges pálinka kimérése pedig ezeken a 
napokon teljesen szüneteljen. A pénzügyminiszter abba 
is készséggel beleegyezik, hogy az italmérési engedelem 
kiadásában ezentúl az eddiginél nagyobb szigorúsággal 
jár janak el és hogy azoktól, a kik kihágást követnek el 
az italinérési törvény ellen, az engedelem megvonassék. 

I S K O L A . 

A re f . taní tók orsz. egyesületének aug. 25-én 
Budapesten tartott ülése alkalmával Szalóky Dániel 
csokonyai tanító a következő határozati javaslatot terjesz-
tette b e : Tekintettel azon körülményre, hogy hitfeleke-
zeti (prot.) tanítóink az új fizetésrendezéssel hátrányos 
ós sértő megkülönböztetésben részesíttettek az állami taní-
tókkal szemben, holott ezekhez hasonló képesítettséggel 
bírnak és hasonló munkakört töltenek be (sőt a hit-erkölcs-
tan tanítása mellett még több dolgot is végeznek ezek-
nél) ; tekintettel arra, hogy az országos közoktatásügyi 
kormánytól a közel jövőben nem is várhatjuk helyzetünk 
javítását; tekintettel arra, hogy e miatt egyházunk isko-
láit a jobb-jobb tanerők el fogják hagyni s így egyházunk 
veteményes kertjei — szellemi s érkölcsi értékükre nézve 
— hervadozni s alább-alább fognak szállani; ennek 
pedig az egy háziasságra, vallásos buzgóságra s általában 
hitéletünkre nézve végzetes következményei lehetnek; 
tekintettel arra, hogy midőn egyházunk igaz szeretettel 
s szives áldozatkészséggel öleli kebelére tanítóit, ezeket 
szorosabban is fűzi az egyház testéhez, ennek építé-
séhez nyervén bennük lelkes munkatársakat és buzgó 
egyháztagokat: írjon fel a ref. tanítók orsz. egyesülete 
a főt. és ninélt. konventhez s annak útján a prot. vallási 
sérelmeket nyilvántartó nagytekintélyű orsz. közös bizott-
sághoz is, tisztelettel kérvén, hogy sérelmes ügyünket, 
mely egyházunknak is nagy sérelme, nagy befolyásával 
felkarolni s az államkormányhoz és országgyűléshez fel-
terjesztendő átirataival s belkörü áldozatkész intézkedé-
seivel kieszközölni szíveskedjék, hogy: 1. a hazai protes-
tánsok államsegélye három millióról — az őket igazságos 
arányban méltán megillető — nagyobb összegre emeltessék 
fel s ennek és a közalapi (egyet, pénztár) rendelkezés 
alatti pénzállományunknak felhasználásával 2. hitfeleink 
egyházi adózási terhe nagyobb arányban könnyíttessék; 
3. az orsz. lelkészi nyugdíjintézet s az egyházi közigaz-
gatási szükséglet (az egyes egyházak terheinek könnyíté-
sével) hatékonyabban gyámolítassék; 4* a prot. felekezeti 
tanítók fizetése és korpótléka az államiakéval egyenlővé 
tétessék; 5. a praeorans-lévita-tanítók külön tiszteletdíj-
ban részesíttessenek; 6. a nagy családdal bíró, beteg 
vagy kárvallott tanítók, avagy a csekély összegű nyug-
díjasok, a nyomorban sínylődő özvegy-árvák rendkivüli 
segélyezésben részeltessenek; 7. a több tanítóval bíró 
iskolákban igazgató-tanítói állások szerveztessenek s az 
igazgató-tanítók külön tiszteletdíjat kapjanak. Intézkedjék 
továbbá a főt. és nmélt. konvent, hogy : a) a tanítók gyer-
mekei a hitfelek ez etünkbeli gimnáziumokban, theologiai 
és tanítóképezdei intézeteinkben (külön folyamodvány 

nélkül is) élvezzék a tandíjmentességet; b) a püspöki ós 
esperesi hivatalok útján sürgősen hívja fel az egyháza-
kat arra, hogy a fizetésrendezési ú j törvényben tanítóik 
javára engedélyezett fizetéskiegészítési és korpótléki 
illetmények folyósítása érdekében haladék nélkül tegyék 
meg felterjesztéseiket s ezen összegeket (a hol csak lehet) 
az illető tanítóknak az egyház pénztárából előlegezzék is ; 
c) kérje fel az egyházkerületeket arra, hogy buzdító és 
lelkes felhívásokat intézzenek a gyülekezetekhez arra 
nézve, hogy (kivált a jobbmódúak) emeljék fel kebel-
beli tanítóik fizetését az állami tanítók fizetése mértékéig; 
d) intézzen jól megokolt átiratot a kereskedelmi m. kir. 
minisztériumhoz is aziránt, hogy tanítóink — az államiak-
hoz hasonlóan — a féláron utazás kedvezményét bizto-
sító arczképes igazolványokat kapjanak. A gyűlés hatá-
rozata az lett, hogy a választmány megbízatott ezeknek 
emlékirat-alakba foglalásával s a közgyűlés útján a kon-
ventre leendő felterjesztésével. 

Tanári szókfoglalás. Ravasz László, a kolozsvári 
ref. theol. fakultás ú j tanára, f. hó 15-én, az elöljáróság 
ünnepélyes nyilvános ülése keretében foglalja el tanári 
székét s az eskü letétele után tartja meg székfoglaló 
értekezését. Az új professzort ismételten is a legszíve-
sebben üdvözöljük! 

A budapesti ref. theologián f. hó 14-én történt 
meg az ú j iskolai év ünnepélyes megnyitása. Szept. 11-én 
tartattak meg az alapvizsgálatok, a mely alkalommal 
10 növendék adott számot két év alatt szerzett alapvető 
ismereteiről. 

Iskolai aranykönyv. A sárospataki főiskola új Vay-
Mocsáry-alapjára Baksay István, rimaszombati nyug. fő-
gimnáziumi tanár, a napokban küldötte be, 88 dik szüle-
tésnapja alkalmából, a nyolczadik száz koronát. Ugyanerre 
az alapra a sárospataki gyülekezetben 1426 korona 94 
fillér gyűlt össze. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Mészáros Sámuel, az ó-budai ref. gyülekezet lelki-
pásztora, a pesti ref. egyházmegye tanácsbirája, áldásos 
életének 73-ik, ó-budai lelkészségének 34-ik esztendejé-
ben f. évi szeptember hó 10-én jobblétre szenderült. 

Legyen áldott emlékezete! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Meghívó. A folyó hó 18-án Budapesten megtar-
tandó orsz. ref. lelkészi kongresszusra felránduló nagy-
tiszteletű urakat felkérem, hogy a készletemen levő 
újabb modellű úrasztali kelyheket, boroskancsókat, keresz-
telő-készleteket és egyéb egyházi szerelvényeket meg-
tekinteni és szakszerű bírálat alá venni méltóztassanak. 
Teljes tisztelettel Polgár Kálmán, műórás és ékszerész. 
Budapest, VII. ker., Erzsébet-körút 29. sz. I. em. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 



melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-

Tődnek ós pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét ' 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és ú j élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, eí ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Yáczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavarokná l és emésztési nehézségekné l . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcs i l l ap í tó . — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélkiUl töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalai Budán. 

Felelős sze rkesz tő : H a m a r I s t v á n . 

SZT, LUKÁCS-FÜRDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
Téli é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természe tes f o r ró -me leg , kénes f o r r á s o k , i s z a p f ü r d ő k , i szap-
b o r o g a t á s o k , massage , vízgyógyintézet , g ő z f ü r d ő k , kő- és kád-
f ü r d ő k , gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pens ió . — C s ú x - , 
köszvény-, i d e g - , b ő r b a j o k , l akás , e l l á t á s felől kimerítő 
= = = = = = = = = = = = = prospektust küld ingyen a = • = = 

Szt.-Lukács-fiirdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

NYILTTÉR. 

A Bór- és Uithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

a l v a t o r - f o r r á s 
kitűnő sikerrel használ tat ik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél , a c zukorbetegségné l , az 

emész té s i és l é l e g z é s i szervek hurutjainál. 
Szintié- Lipúczi Sulvatorforrás-v&llalat 

Budapest, V., MwdoIJ'rakpart 8. 

C Z I M B A L M O K , 
legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját , hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, rész le t f izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jó tá l lá s sa l kap-
hatók . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , f u v o l á k , cziterák, o k a -
rínák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért . 

Árjegyzéket i n g y e n küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

Orgona-
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJ&R REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcia fljb. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . \ 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos henzínlokomobil-
csépliészleleit 

kettős tisztitó-szerkezettel. 

! Egyedül l é t ező ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motorcséplő-késiletek lel i i imiáatai lai i kitűnősége felől t u d a k o z ó d n i l e h e t : 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok ter jesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiz tosabb olcsó iizem I Ár jegyzék k í v á n a t r a bérmentve . 



Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeal-ut 32. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 14 

a k i s e b b o r g o n á k a t he lyet tes í t ik . 

Főképvise lője : 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapes t , VB., Király-u. 58. — T e l e f o n 87-84. 

Ezen czégtáblán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Első magyar dragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota- , városházi, gyári, lak-
tanya -órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

EOTÜLLER J Á N O S 
M A J E R K Á R O L Y „tdda 

Budapest, VII., Gsömöri-űt 50. 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , kö l t ség -
j e g y z é k e k ingyen . 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Aradi-utcza 60 . 

Tudományos 

Telefon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak saját telepükön mindennemű 
f iz ikai , kémiai és geometriai tan-
eszközöket. Továbbá a népiskolai új tanterv 
szerint összeállított legújabb fizikai, kémiai és 
gazdasági taneszközöket a legjobb kivitelben 
s a legjutányosabb árban. — Árjegyzékek s 
költségvetések díjtalanul küldetnek, — Elismert 
elsőrangú gyártmány. — Kitüntetve 1906-ban 

állami ezüstéremmel. 

Q r s z á g h S á n d o r 

Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

o r g o n a - é s 
h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1861-ben. 

Az 1885. évi kiáll í táson «Nagy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel* , az 1904. évi vesz-
prémi kiáll í táson aranyéremmel ki tünte tve , azon-

kívül számtalan k i t ü n t í t é s és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javításokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és ju tányos á rak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j o rgona lett 

megrendelve és készítve. 
A r jegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen killdetik. 



Gerenday 3. és Fia | f 
= szobrászok . = g g j 

Első országosan szabadalmazott "Wj'l 
síremlékmü-gyárosok. Úrasztalok, " 

keresztelő-medenczék! ,JSr,H 
Tervezeteket díj nélkül küldünk. .X t 

Főüzlet, iroda és műterem : 
BUDAPEST,VII., Rákóczi-üt 90. l g g 

Alapíttatott / JM ».., - ^ G F 
az 1848. évben. / / ^ H ö ^ 

Fizikai 
Kémiai1 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
B u d a p e s t , V I I I . , B a r o s s - u t c z a 2 1 . 

F ö l d r a j z i t a n s z e r e k eredet i gyár i á rakban . 

A j á n l á s o k : A nm. vallás és közokt. miniszter úr . 
Budapest székes főváros t a n á c s a . 

A l e ^ j o l D b 

kályhákat é s • kandallókat 
szállít 

H B / I M H . 
caászéin és Islrályi 

udvari szállító 

«s * T i i o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, családi hó-
/.ak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi 
esak ezze 
a védő-

jegy gyei-

M E I D I N G E R - O F E N 

Í$£r H. H E I M ^ 
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udwarban. 

M ó r l a V o i é r i a u t o u a Í O . 

Eieger O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyárd 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Perenez József-rend lovagja 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
csőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt á rban elvállalja. — Tervezetek é<= 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

• • K -•«!" (l' 'ti• " ilZ 
QJ&9*ieofiífw»v»• e-*. e• i - <•••̂ . r QXS 
) ' ' ' ' ' 
) 

H a l á s z H u b e r t 
B U D A P E S T 

$f> Gyár és i r o d a : V I I ker. , Angol -utcza 2 3 
% o o o 
i Előállít egyszerű és kiilönfele színezésű czement iapokat , 

csiszolt czement - és márványmozaiklapokat , sa j to l t 
mükőlapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 

J j elvállal betonépitkezésekhez t a r tozó mindennemű mun-
kát , czement és te razzoburkola toka t , c sa to rnázás t , 

továbbá t e t ő f e d é s e k e t minden anyaggal. 

m 

Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkeze'e elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó i i s u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre beiendezett — hangszergyár. 
O T f l l ü f á t O O I " S"Í 1 Cs .éskir . udvari hangszergyáros , 
X fi l i l f t f í l ^ X m ml a m k i r zene-akadémia, szin-
U I U T V n U U L I l U l sázak , művészek s tb . száll í tója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5, sz, Gyár: Öntöház-u, 2. sz. 
Továb á ajánlja SÍI ját gyárában készült, elismert leykiválóbn minőségű összes-
húrus-, vuíc'S és fúvo-liangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melleit. 

mely ál-Hangfokoző gerenda! t a l -b á I 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
utáa sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és r a k t á r . 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá', 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban 
— - és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS K I R . UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 3 9 . 5 4 2 , 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . . . . . . . . . M kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Njuiczad oldal . . ; . . . . 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a kéziratok, előfizetési cs hirdetési díjak síb. 

intézendólí. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r e z i k k : Elnöki megnyitó beszéd. Dr. Balthazár Dezső. — Iskolaügy. V. D. M. B. Pap István. — T á r c z a : 
Az ú j syllabus — B e l f ö l d : Megnyitó beszéd Morvay Ferenez. — Az Országos Ref. Lelkészegyesület megalakulása és 
az egyesület első kongresszusa. — A vértesaljai egyházmegye egyházi értekezlete és közgyűlése. Lévay Lajos. — 
M i s s z i ó ü g y : Elszakadási törekvések a horvát-sziavon evang. egyházban. — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — 
G y á s z r o v a t . — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

Elnöki megnyitó beszéd. 
Elmondotta dr. Balthazár Dezső, az Orsz. Ref. Lelkészegyesület 

alakuló kongresszusán. 

Megállok a kongresszus előtt, felékesítve a 
legnagyobb elismeréssel, a mi magyar ref. lelkészt 
szolgatársai részéről érhet s így felékesítve meghajlok 
a kongresszus magasan megtisztelő akarata előtt. 

Nem akarom sablonszerüleg azt mondani, 
hogy gyengének érzem magam a feladat nagysá-
gával szemben; mert ha annak érezném magam, 
hátra állanék a közkatonák közé, mint a hogy 
hátra is fogok minden tépelődés nélkül állani, 
mihelyt megreszket kezein a zászló tartásában és 
mihelyt a tárogató bizonytalan hangot ad ajkamon. 
Nem a magam erejét érzem, nem a magam ere-
jéről teszek magamban bizonyságot, hanem az 
Isten lelkének erejéről, melynek birtokában az 
erőtelen is hegyeket tud megmozdítani. Van hitem 
küzdelmünk igazságában és sikerében, van "szere-
tetem lelkipásztortársaim iránt hűséges, egyháznm 
iránt lángoló és buzgó; van akaratom, alkuvás-
nélküli elszántságom, csliggedetlenségem az eszkö-
zöket érvényesíteni! Ezek az én erőim: hit, szeretet 
és akarat. Ezekkel megyek elől. A közélet küzdel-
meit megszoktam. Elmondhatom, hogy táborban 
töltöttem ifjúságomat. A sebeket nem fájlalom. 

Mint a ki járván az árvánhagyottak iskoláját, 
szemeim mindig oda tapadnak, a honnan szegény-
ség, nyomorúság^ elnyomattatás, igazságtalanság 
sóhajtanak elő. És így — gondolom — ha bár 
tapogatódzva is, az én Idvezítő Jézusom példáját 

követem. Ez a példa — fájdalom — megszűnt 
már ellenállhatatlan vonzerővel bírni. A világtársa-
dalomban ezért átkozódik az osztálygyűlölet. Az 
ékes kapuk előtt észre sem véve, se alamizsnára, 
se jószóra nem méltatott Lázárok ülnek. 

Igazságtalan megkülönböztetés egyesekkel, 
osztályokkal, testületekkel szemben: így néz ki 
ma a társadalmi tagozottságokat összefoglaló állam 
altruizmusa. Ezt a megkülönböztetést mi magyar 
református egyház, magyar kálvinista lelkészi kar 
nagyon is érezzük. Nem a kiváltságoltnak, hanem 
az elfelejtettnek, elhanyagoltnak helyzetében. Ilyen 
helyzetben, nem csoda, ha sírtanak azok, a kiknek 
szólamok kell, mind alkalmas, mind alkalmatlan 
időben s a kiknek az igazságot ki kell kiáltani 
a házak fedeléről is; mert ezt az evangéliomi 
egyház és vele együtt a magyar haza érdeke így 
kívánja s a közszükség így követeli. 

Meg kell állapítanunk és ezt minden tárgyi-
lagos gondolkozónak el kell ismernie, hogy a 
lelkészi kar szervezkedésének eszméjét közszükség 
szülte s megvalósításához elemi erővel kényszerí-
tettek hozzáfogni a viszonyok. 

Egyházunknak úgy államjogi, mint felekezet-
közi helyzete tisztázást nyert az 1848: XX. tör-
vényezikkben; és pedig államjogi tekintetben a 
történelmi jogalap épségben hagyásával, felekezet-
közi tekintetben a tökéletes viszonosság és egyenlő-
ség megállapításával. A tiszta szabadelvüség klasz-
szikus idejének nagy alkotása ez, nagy idők nagy 
embereinek emelkedett tiszta, igazságos felfogására 
s a jövő egyházpolitika irányait helyesen megszabó 

A 21,211/905. sz. a. keit kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 
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genie-jére vall. Az elnyomatás korszaka keresztül-
húzta a jogfolytonosság proklamácziójával kezdődő 
reményeinket, a kiegyezési korszak kiegyezte, 
elalkndta ezt a törvényt. Szabadelvű kormányaink 
nem merték-e, nem akarták-e, de annyi bizonyos, 
hogy nem tudták végrehajtani ezt a törvényt; még 
a nagy egyházpolitikai küzdelmek idején sem — 
a mikor pedig a kultur-harcztól már csak egy 
vékony mesgye választotta el az államot — még 
akkor sem alkalmazták a klerikális reakczió le-
fegyverezésére ezt a leghatalmasabb eszközt 

Sőt vezérférfiaink, a kiknek az aktiv politiká-
ban rész jutott, következetesen oda engedték sodor-
tatni magukat, hogy részleges, szétforgácsolt alkotá-
sokkal elporlasszák az egységes jogalapot. A tanítói, 
tanári, lelkészi fizetések kiegészítéséről, a tanügyi 
intézmények dologi segélyezéséről szóló törvények, 
a hárommilliós állami hozzájárulás, a melynek tör-
vényes garancziájával a kormány még adós, segé-
lyező hatásuk mellett erre alkalmasak mindannyian. 
De alkalmasak annak a látszatnak keltésére is, 
mintha az állam egyházunkkal szemben a kellő 
anyagi méltánylást állandóan napirenden tartaná 
és teljesítené, holott ezek a részleges alkotások, 
mind az összeg mérve, mind az erkölcsi érték 
tekintetében messze alatta maradnak az 1848 :XX. 
t.-cz. színvonalának. Kétségtelen, hogy a törvény 
végrehajtásának útjában az állami adományter-
mészetű egyházi javak szekularizácziójától való 
félelem és immár szervezett táborával a klerikális 
reakczió áll. 

Ezt a mind egyházi, mind társadalmi, továbbá 
belső és külső szövetségeseit tekintve: nemzeti szem-
pontból is egyenesen veszélyes irányzatot hagyta 
ránk a XIX. század, s ennek ad tápot és erőt a 
legújabb idők politikai alakulása. Hatása, táma-
dása első sorban minket ér, mint a sötétség és 
szolgaság örök ellenségeit. Még tétlenségünkben 
is ütközőkövei vagyunk; ellene kifejtendő nyilt és 
energikus akcziónkkal még inkább azok leszünk 
és azok lenni akarunk. 

Pedig immár át kell lépnünk a Rubikont. 
Nem nézhetjük tovább tétlenül, hogy mint téveszti, 
mint vesztegeti meg az ellenség változatos külső 
alakjával saját híveinket, mint szorít vissza, mint 
gyengít el, a hol csak alkalma adatik. A klerikális 
áfium ellen a védelem taktikájával keveset érnénk, 
előre kell tolnunk ostromműveinket s stratégiá-
ban központi jelentőséggel az 1848: XX. t.-cz.-re 
támaszkodni minden konzekvencziáival: így az 
állami adománytermészetű egyházi javak szekula-
rizácziójának követeléseivel együtt. Mi nem félünk 
arányos anyagi készség mellett megfutni a szellem 
versenyét. Az arányt pedig követelni történelmi és 
tételes törvényi jogunk. 

E követelés érvényesítéséhez kétségtelen, hogy 

a hivatalos egyház kevés akaratot mutatott. Talán 
mivel nem tartotta elég erősnek egyházunk köz-
szellemét, a melyre támaszkodva, a siker reményé-
vel kezdhetett volna akcziót. Ezt a közszellemet, 
a hivatalos egyház erőkifejtésének legtermészetesebb 
bázisát akarjuk mi átalakítani olyanná, hogy az 
igazi szabadéivűség minden törekvésünk, mind egy-
házi, mind társadalmi, mind pedig politikai tekin-
tetben készenlétben álló tartaléka, erőforrása és 
hadserege legyen. Igy akarunk a hivatalos egyház 
ellenségei lenni. Sajnálatos elmaradottságot jelent 
az irányzatok megítélésében az a felfogás, mintha 
ez az egyháztársadalmi alakulás a hivatalos egy-
ház elleni állandó hadviselés szerve akarna lenni, 
vagy épen a világi elemet akarná egyházi pozicziói-
ból kiforgatni; a kik ennek a mélyreható egy-
háztársadalmi alakulásnak ilyen kicsinyes indokokat 
akarnak szuggerálni: gyenge érzékük van a nagy 
eszmék ideális szolgálata iránt s ezért nem tudják 
másnál sem feltételezni azt. 

Egyesületünk keresi, kéri, fenn akarja tartani 
az érintkezést, kölcsönhatást egyházunk összes 
alkat elemeivel és velük együtt karöltve akarja szol-
gálni az egyetemes érdeket. De viszont, mint a 
specziális szakerők testülete, belkörűleg akarja 
öntudatos, egyöntetű, tervszerű eljárásra beren-
dezni, kiképezni magát, s ebben a működésben min-
den más elem feszélyezésétől el akar vonatkozni. 

Legyenek meggyőződve mozgalmunk belső ellen-
ségei, hogy mindig nagy és egyetemes és pedig 
végeredményében állandóan az Isten és haza dicső-
ségét emelő érdekek és czélok szolgálatában fogunk 
állani, s nem ellenségeskedéssel, hanem objektív 
czélok nemes küzdelmével, s ha úgy akarják, magára 
hagyatott erőnk önérzetes, energikus kifejtésének 
sikerévei fogunk a fejükre eleven szenet gyűjteni. 

Egymást szeretni és támogatni fogjuk, hogy 
így ismertessünk meg az Ur Jézus tanítványainak 
lenni. Nem külső hivatali állás hivalkodó fitogta-
tásában, hanem a szolgálat hűségében és nagysá-
gában fogjuk uraságunkat és egyházunk tényét 
keresni és meg is találni. 

ISKOLAÜGY. 
„V. D. M." 

Tanévmegnyi tó beszéd, e lmondatot t a budapes t i Kálvin-téri tem-
plomban, a theol. akadémia 53-ik tanévének megnyi tása alkalmával. 

Szemeinket felemeltük a hegyekre, fel a ma-
gasságba, a honnét a mi segítségünk jő, Izrael-
nek amaz Orizőjéhez, a ki nem szunnyad és nem 
aluszik és nem engedi, hogy a benne bízóknak lábai 
elessenek. S hogy ezt megtettük, úgy tetszik 
nekünk: ott állunk még mindig ama magaslatokon 



és megtisztult lelki szemekkel tekintünk előre arra 
a pályára, a melyen Isten segítségével futni óhajtunk 
a jövő tanévben és minden elkövetkező években, 
itt ebben az iskolában és ama másikban is, a 
melyet az élet iskolájának neveznek. 

Ez ünnepélyes órában felmerülnek lelki sze-
meink előtt a reánk és az önökre várakozó köte-

r 

lességek. Nem részletezem ezeket! En csak három 
betű, illetve három szó jelentőségéről akarok meg-
emlékezni. Olyan három szónak jelentőségéről, a 
melyek egymással kapcsolatban a leghívebben 
fejezik ki ama kötelességek egész halmazatát, a 
melyek reánk lelkészekre, tanárokra és önökre, 
mint Istennek előkészülő szolgáira vonatkoznak. 

E három betű: V. D. M., jelentőségük: Verbi 
Dei Minister, Isten Igéjének Szolgája. 

Ezekkel jelölték meg őseink hitüket, szolgá-
latuk minőségét, jellegét. Es valóban találóbban 
nem lehet megjelölni ma sem azon szolgálatot, a 
melyre önök készülnek és azon kötelességeket, a 
melyek önökre várakoznak. 

Isten Igéjének Szolgája! Ezzel egy birtok-
viszony van kifejezve, a melyben Isten igéje a 
birtokos és mi felemelt fővel valljuk magunkat a 
viszony másik tényezőjének. 

Isten igéje! a ebben a két szó-
ban adva van az isteni munkásságnak egész pro-
grammja. Véssék mélyen bensejükbe e szavakat és 
ezek jelentését! 

Itt tanulnak önök arról, mi az a logos, honnan 
vette a keresztyén bölcseség e kifejezést, milyen 
viszonyban volt ez más világnézletek által elő-
készített fogalmakkal. De a különböző theoriák, 
Istenre, világra, emberre vonatkozó bölcsészeti és 
theol. nézetek szövevényei között e két szóban 
kifejezett igazság legyen az önök kezében eligazító 
fonál. 

Isten igéje! E két szóval jelölte meg a ker. 
bölcseség klasszikus rövidséggel és pontossággal 
ama nagy idvezítő igazságot, hogy nekünk egy 
örökkévaló és pedig nemcsak e világban levő, 
ennek jelenségeiben felolvadó, hanem e világ felett 
álló, abszolút és mégis személyes Istenünk van, 
olyan t. i., a ki szólott hozzánk és a ki velünk 
ebből kifolyólag szent szövetségre lépett. 

Isten szólott hozzánk! Ezen igazság mellett 
állunk rendíthetlenül és tudjuk, hogy az, a mit 
Istenről hirdetünk, nem ész-spekulácziók eredménye, 
nem is csupán belső tapasztalatok, át- és meg-
élések produktuma, hanem annak a történelmi ki-
jelentésnek kifejezője, a melynek középpontján 
Jézus Krisztus van. 

A mi szolgálatunk gyúpontjában azon köte-
lességünk áll, hogy az embereket Istenhez vezérel-
jük, bennük Istenbe vetett hitet, bizalmat ébresz-
szünk. De ne^feledjük, ezen Isten-hithez mi magunk 

csak a teljes Jézus Krisztusba vetett hit által 
juthatunk és másokat is Istenhez csak ebben a 
hitben vezérelhetünk. 

Ha tehát magunkat Isten igéje szolgáinak 
valljuk és tártjuk, akkor ez alatt azon Igét értjük, 
a mely megjelent testben és közöttünk sátorozott, 
nem mint egy földöntúli fantom, hanem mint olyan, 
kit emberek „láttak és kezeikkel megtapasztaltak". 

Minekutána az Isten sok rendben és sokképen 
szólott volna régen az Atyáknak a próféták által: 
ez utolsó időben szólott nekünk az ő Fia által! 

Az igének, melynek szolgálatában állunk, 
feltétlen bizonyossága, idvezítő ereje abban áll, hogy 
ez nem bizonyos rendszerbe foglalt erkölcsi igazsá-
gok, törvények foglalata, hanem alfája és ómegája 
egy élő személyiség. Mi az Istennek örökké élő 
Igéjét, a Krisztust prédikáljuk és azt szolgáljuk. 
Nem a szeretetről általában beszélünk, hanem arról, 
a mely a Krisztusban hozzánk lehajolt és a mely 
oda vezérel bennünket másokhoz is. Nem annyira 
a megváltásról prédikálunk, hanem oda állítjuk az 
emberek elé a Megváltót, a ki a kereszten éret-
tünk meghalt. Önök majd sokat fognak itt tanulni 
különféle theol. iskolákról. Szükséges is ez, mert 
megismerik ezekből az emberi ész vívódásait, titáni 
küzdelmeit ama nagy problémák körül, a melyek 
az emberi életre vonatkoznak. De a mi szolgála-
tunk Isten igéje körül akkor jelenik meg a maga 
őserejében, ha minden habozás és félreértés nél-
kül a teljes Krisztust prédikáljuk. Azt t. i., a ki 
feltétlen Igazság és egyetlen út Istenhez, a minden-
ható Atyához, a ki nem csak próféta, hanem király 
és főpap. T. Uraim! Hirdessük nagy lelkesedéssel 
a Jézust, az embernek fiát, a ki ezelőtt mintegy 
kétezer esztendővel itt a földön élt, tanított, köny-
nyeit és véres verítékét a föld porába hullatta, 
hordott töviskoronát és mint a legnagyobb hős 
martirhaiáit halt azon igazságokért, a melyekért 
élt és hirdetett. De ha csupán ezt tesszük, akkor 
nem vagyunk a teljes Istenigének szolgái. Nekünk 
azt a Jézus Krisztust kell szolgálnunk, a ki által, 
mint egyedüli Idvezítő, Megváltó által az isteni 
kegyelem és élet részeseivé leszünk, a kinek ada-
tott hatalom mennyen és földön és velünk van 
mind a világ végeztéig. 

Mondhatom önöknek, t. uraim, ha figyelemmel 
kisérjük a legújabb theol. tudományos mozgalma-
kat, azt találjuk, hogy még talán egyetlen korban 
sem fordultak a tudósok oly nagy, szinte lázas 
érdeklődéssel a Jézus Krisztus személye felé, mint 
épen most. Mintha újból megelevenedett volna az 
Idvezítő eme kérdése: „Engemet, embernek fiát, 
kinek mondanak lenni az emberek?" És az előt-
tünk fekvő történeti okmányok alapján a theolo-
gusok, a bonczoló kritika, az összehasonlító vallás-
tudomány minden eszközeivel igyekezáek tiszta és 



mindeneket kielégítő feleletet adni erre a kérdésre. 
A legmodernebb theol. irányzat képviselői nemcsak 
tudományos színezetű, hanem népies, elevenen, 
mindenki által megérthető könyvekben tárgyalják 
ezt a nagy problémát: ki és mi volt Jézus Krisztus? 
És ez természetes. Krisztussal, a Krisztus-hittel 
áll vagy esik a keresztyénség. Ha a Krisztus 
által kijelentett és „átélt" vallás csak egy kiemel-
kedő mozzanat a kijelentés folyamatában, akkor 
hol marad az a feltétlen realitás és bizonyosság, 
a melyen megnyugodhatunk ? Ebben a rövid meg-
nyitó beszédben nem foglalkozhatom bővebben 
ezen vitális kérdésekkel; nem is sorolhatok fel 
olyan idézeteket, a melyek kompetens ajkakról a 
Krisztus egyetlensége mellett tesznek tanúbizony-
ságot, csak annyit jegyzek meg, hogy önök majd 
tanulnak itt komparatív vallástudományt és halla-
nak majd Krisztus kompetitorairól, és mindaz, a 
mit tanulnak, meg fogja önöket győzni a felől, 
hogy nincs másban reménységünk s bizonyosságunk, 
mint Abban, a ki olyan szelíd és alázatos szívű 
volt és magát mégis Isten fiának tudta és nevezte, 
a ki hívogatott mindeneket megtérésre, bűnöket 
bocsátott meg, de arról, hogy neki is szüksége 
volna megtérésre és bűnbocsánatra, soha egy szóval 
meg nem emlékezett. 

Önök Krisztus szolgálatára készülnek. Fel-
hívom önöket: komolyan és ünnepélyesen foglal-
kozzanak önök a legbehatóbban Krisztussal. Min-
den, a mit itt tanulnak, arra kell, hogy szolgáljon, 
hogy Krisztust minél behatóbban megismerjék, és 
őt minél jobban szolgálhassák. 

A mi szolgálatunk természetesen nem merül 
ki az Ige hirdetésében, a prédikálásban, de nem 
lehet tagadni, hogy ez a mi szolgálatunk közép-
pontja. A hit hallásból vagyon. Felhívom önöket, 
hogy a legnagyobb gonddal készüljenek arra, hogy 
Isten igéjének méltó és hathatós hirdetői legyenek. 
Panaszkodunk a felett, hogy az emberekben nincs 
meg a fogékonyság, érdeklődés Isten igéje iránt, 
hogy a templomok ürülnek stb. Fájdalom, van sok 
igazság a dologban! Tudjuk, hogy nagyon sokan 
vannak, a kik nem igen foglalatosak másban, 
hanem csak az újságnak beszélésében és hallga-
tásában. Tudjuk, milyen nehéz feladat vár reánk 
prédikátorokra. Tudjuk, mily sokféle a kívánalom ; 
tudjuk, mennyi tudatlansággal, rosszakarattal állunk 
szemben; tudjuk, mily nagy az emberi szív mélyén 
gyökerező nyugtalanság, elégedetlenség. Bizony, 
ha figyelembe vesszük a felénk irányuló vára-
dalmakat, feladatunk nehézségeit, egyszóval, ha 
krisztusi indulattal látjuk a sokaságot, a széledő 
juhokat, a nagy aratást: szinte vissza kell hogy 
riadjunk feladatunk nagysága előtt. De mégis, 
mint Isten igéjének igazi szolgái, bátran szembe-
szállunk e nehézségekkel, és bár tudjuk, hogy mi 

magunktól nem vagyunk alkalmatosak, de Isten 
igéje, a Krisztus által, a ki minket megerősít, 
mindeneket megcselekedhetünk. 

Tudom, sokan panaszkodnak Péterrel: Mester, 
mindhiába . . . semmit sem fogtunk! De ha hálón-
kat nem ernyesztették el modern divatos theóriák, 
ha az egyszerű evangéliomi igazságok hálóját vet-
jük Krisztus nevében a mélyre, nagy munkánk 
bizonyára nem leend hiábavaló. 

Különbséget teszünk Isten igéje és Szentírás, 
vagy Biblia között. Az inspiráczióra vonatkozó 
nézeteket nem taglalhatom ez alkalommal, egy-
szerűen csak ama felhívásra szorítkozom: mélyen, 
behatóan olvassák, taglalják önök a Bibliát, mint 
Isten igéjének s így a mi üdvbizonyosságunknak 
egyedüli kútfő írását. Ha Isten méltatott bennünket 
arra, hogy szólott hozzánk, úgy nekünk prédikáto-
roknak első kötelességünk, hogy Isten kijelentésé-
nek mélyére hatoljunk, hogy megtelítsük a magunk 
és mások lelkét annak igazságaival. Vannak csilla-
gok, vannak ködfoltok Isten igéjénék egén. Isten 
igéje szolgájának feladata: megmutatni, hogy e 
csillagok fénylő napok és a ködfoltok is csillagok 
ezrének összetételei. Minden, a mit itt komoly 
tanulás után elsajátítunk és különösen a bibliai 
kritika eszközei, mindmegannyi távcsövek a mi 
kezeinkben, a melyek e tündöklő fényességek fel-
és megismerésére vezérelnek bennünket. 

T. ifjúság, mi nekünk hivatásunkban bizton-
ságot és tisztaságot, mondhatnám, egyedül az köl-
csönöz, ha Isten teljes Igéjének fegyverzetével 
lépünk a küzdelem terére. A ki igazán ismeri az 
írást, az megtalálja az üdeség, az alkalom- és 
időszerűség titkát; annak kiapadhatlan éléstára 
van, a melyből tud előhozni ót és újat ; az tud 
vigasztalni szomorú szíveket, ébresztgetni közönyö-
söket, bűnösöket és Krisztushoz békességre vezé-
relni mindeneket. 

Isten igéjének szolgái! Mily dicső feladat! 
Megtelíteni lelkünket Krisztussal, vagyis isteni szere-
tettel, békességgel, indulattal és nyújtani ezekből 
másoknak is! Nem lepkék módjára ide s tova 
csapongani, hanem méhekként behatolni mézédes 
virágok kelyhébe és gyűjteni mások számára is! 
Állani ott a sokaság közepette Krisztus képében, 
talán kereszttel vállainkon és hívogatni mindeneket 
0 hozzá, a kinél mi magunk is bocsánatot, nyugo-
dalmat vettünk! 

Önök különböző helyről, környezetből jöttek 
ide, de velünk és egymás között a legszorosabb 
kapcsolatba kell, hogy lépjenek, és az, a mi egybe-
köt, a mi egy sorba, egy zászló alá sorakoztat 
bennünket, az amaz Ige és az ebből kiáradó lélek 
és igazság, a melynek szolgálatára szenteltük 
magunkat. A ki ezen Igével nincs élő kapcsolat-
ban, annak lelki élete elsatnyul és azoknak számát 



szaporítja, a kiknek számára a V. D. M. csak 
üres czím, vagy szinte elviselhetetlen teher. 

Magas, nagyon magas nívóra helyezzük a 
mi hivatásunkat: Istennek evangélistái, prófétái, 
emberek tanítói vagyunk, a lélek legjobb tehetsé-
geit igénybe vevő munkára vállalkozunk, midőn 
Isten igéjének szolgálatába szegődünk. Megismerni 
az emberi szívet, annak nyomorúságait, vergődé-
sét ; megismerni Krisztust ethikai nagyságában, 
egyedüliségében; megtalálni és feltűntetni Jézusban 
az igazság ntán szomjúhozó lélek kérdéseire az 
abszolút választ, a szív minden nemes vágyának 
kielégítését, az erkölcsiség, jóság örök példány-
képét és forrását; feltüntetni őt, mint a társadalmi 
élet egyedüli inegtisztítóját, megbékéltetőjét, emberek 
királyát, törvény adóját, — Uraim! itt van munka a 
legkiválóbb, legtanultabb elme számára. Önök Isten 
országát építik majd az Ige által és ebben a mun-
kában a lélek egyetlen tehetsége sem satnyulhat 
el, ebben minden talentum értékesíthető. 

Isten igéjének korszerű, modern szolgái óhaj-
tunk lenni! Hiszen nekünk az evangéliom elveit 
az egyéni, társadalmi, nemzeti, kulturális élet összes 
jelenségeire kell alkalmaznunk. Meg kell ismer-
nünk a „világot" és ebben élve akként kell szolgál-
nunk, hogy szolgálatunk élő tiltakozás legyen 
minden ellen, a mi az emberben az istenképűsé-
get veszélyezteti. 

De ne feledjük: minél többet tanulunk, minél 
szélesebb körre terjed szolgálatunk, annál erősebb-
nek kell minden tudásunk középpontjának lennie. 
Minél nagyobbra tervezzük a sátort, annál erősebb-
nek kell a fentartó oszlopnak lennie, a melyen 
egész lelki életünk nyugszik. Ez az oszlop pedig 
nem más, mint az, a mi mindnyájunknak egyetlen 
erőssége: az Igazság, a mely Krisztusban vagyon, 
és a melynek szolgálatára ez alkalommal újólag 
elkötelezzük magunkat! 

A tanévet Isten nevében ezennel megnyitott-
nak nyilvánítom. 

B. Pap István, 
theol . igazgató . 

TÁRCZA. 

Az új syllabus. 
A szent római és egyetemes inquisitio decretuma. 

1907. július 3. 

Kétségtelenül sajnálatos eredményű korunk, a mely 
a dolgok legfőbb okainak kifürkészésében féket nem 
ismer, nem ritkán olyan módon kap az újdonságokon, 
hogy szinte elpocsékolván az emberi nem örökségét, a 
legnagyobb tévelygésekbe esik. Ezek a tévelygések még 

vészedelmesebbek, ha a szent tudományokról, a szentírás 
magyarázásáról, a hit kiváló titkairól van szó. Felette 
sajnálatos, hogy katholikusok között is akadnak nem 
csekély számmal olyan írók, a kik túllépvén az atyák 
és maga a szent egyház által megállapított határokat, 
a magasabb intelligenczia látszata mellett és a históriai 
szempontok nevében, a dogmáknak olyan fejlődését 
kutatják, a mely valójában azoknak megrontása. 

Hogy pedig az ilyen természetű tévelygések, a melye-
ket naponként hintegetnek a hívek között, azoknak lel-
kében gyökeret ne verhessenek és hitük tisztaságát 
meg ne ronthassák, tetszett a mi, Isten kegyelméből 
való szent Atyánknak, X. Pius pápának, hogy eme szent 
római és egyetemes inquisitori hivatal által, azok a 
tévelygések, a melyek a legfontosabbak, megjelöltesse-
nek és kárhoztassanak. 

A miért is, a leggondosabb elővizsgálat és a tisz-
telendő és tudós consultorok előzetes hozzászólása alap-
ján, a főmagasságú és főtisztelendő cardinalis urak, mint 
a hit és erkölcs dolgaiban egyetemes inquisitorok, a 
következő tételeket kárhoztatandóknak ós elvetendők-
nek ítélték, valamint jelen decretummal kárhoztatják és 
elvetik: 

1. Az az egyházi törvény, a mely az előzetes 
censurát írja elő a szentírással foglalkozó könyvekre, 
nem terjed ki az ó- és az új-testamentum könyveinek kriti-
kájával és tudományos exegesisével foglalkozókra. 

2. A szentiratok egyházi értelmezése nem kicsiny-
lendő ugyan, de mégis alá van vetve az exegeták pon-
tosabb ítéletének és javításának. 

3. A szabad és tudományosabb exegesis ellen 
hozott egyházi ítéletekből és censurákból arra lehet 
következtetni, hogy az egyház által megállapított hit 
ellene mond a történelemnek és hogy a kath. dogmák 
a ker. vallás helyesebben felfogott eredetével valósággal 
nem egyeztethetők össze. 

4. Az egyházi hatóság semmiféle dogmatikai meg-
határozásokkal sem állapíthatja meg a szent iratok eredeti 
értelmét. 

5. Mivel a hit-letéteményben csupán kijelentett igaz-
ságok foglaltatnak, az egyház semmi tekintetben sem 
illetékes ítéletet mondani az emberi tudományok állí-
tásai felett. 

6. Az igazságok meghatározásában a tanuló ós 
tanító egyház úgy működik közre, hogy a tanító egyház-
nak semmi egyéb feladata sincs, mint csak hogy szen-
tesítse a tanuló egyház általános véleményét. 

7. Az egyház, a midőn kirekeszti a tévelygéseket, 
nem követelhet a hívőktől semmiféle benső hozzájáru-
lást az általa kimondott ítéletek elfogadását illetőleg. 

8. Minden vétektől menteknek ítélendők azok, a 
kik semmibe sem veszik a szent Index Congregatio, 
vagy más szent római Congregatiók által kimondott 
kárhoztatásokat. 

9. Szerfölötti együgyűséget és tudatlanságot árul-



nak el azok, a kik magát az Istent hiszik a szentírás 
szerzőjének. 

10. Az ó-testamentum iratainak inspiratiója abban 
áll, hogy az izraelita írók a vallásos tanokat valamely 
különös, a pogányok előtt kevéssé, vagy épen nem ismert 
szempont szerint származtatták. 

11. Az isteni ihletés nem terjed ki az egész szent-
írásra oly módon, hogy annak minden egyes részeit 
megvédené minden tévedéstől. 

12. Az exegetának, ha a bibliai tudományokba 
sikerrel akar belemerülni, legelső sorban is félre kell tennie 
minden, a szentírás természetfeletti eredetére vonatkozó 
elővéleményt, és azt csak úgy kell magyaráznia, mint 
más, pusztán emberi eredetű okmányokat. 

13. Az evangéliomi parabolákat magok az evan-
gélisták és a keresztyénség második és harmadik gene-
ratiója mesterségesen szerkesztették, és így adták ma-
gyarázatát annak, hogy a Krisztus tanításai oly csekély 
eredményűek voltak a zsidók között. 

14. Sok elbeszélésben az evangélisták nem annyira 
azt közölték, a mi igaz, hanem inkább azt, a mi, bár 
hamis, de nagyon hasznosnak látszott az olvasókra nézve. 

15. Az evangéliumok, a canon megállapításáig és 
véglegesítéséig, folytonos hozzáadásokkal és javításokkal 
bővültek ; ennélfogva azokban a Krisztus tudományának 
csak gyenge és bizonytalan nyomai maradtak fenn. 

16. János elbeszélései nem valóságos történetet 
képeznek, hanem csak az evangéliom felett való mys-
ticus szemlélődések; az ő evangéliomában foglalt beszé-
dek históriai valóságot nélkülöző theologiai elmélkedések 
az iidv titkai felett. 

17. A negyedik evangéliom fokozta a csodákat, 
nemcsak azért, hogy azok még rendkivüliebbeknek tűn-
jenek fel, hanem hogy még alkalmasabbak legyenek a 
megtestesült Ige munkájának és dicsőségének feltün-
tetésére. 

18. János bizonyos tekintélyt követel magának, mint 
a Krisztus tanúja ; valósággal pedig nem egyéb, mint a 
keresztyén életnek, vagy a Krisztus életét illetőleg, az 
első század végén az egyházban élt felfogás kiváló 
tanúja. 

19. A heterodox exegeták hívebben fejtették ki a 
szentiratok helyes értelmét, mint a katholikus exegeták. 

20. A kijelentés nem lehetett egyéb, mint az ember-
nek az ő, Istenhez való viszonyát illetőleg szerzett ön-
tudata. 

21. A kijelentés, a mely a katholikus hit tárgyát 
alkotja, nem végződött be az apostolokkal. 

22. A dogmák, a melyeket az egyház mintegy ki-
jelentetteket tekint, nem mennyből alászállott igazságok, 
hanem a vallásos tényeknek bizonyos magyarázatai, a 
melyekhez az emberi ész a saját maga fáradságos mun-
ká ja útján jutott el. 

23. Lehetséges, sőt valósággal van is ellentét a 
szentírás által elbeszélt tények és az egyháznak azokra 
alapított dogmái között, úgy hogy a kritikus mint hami-

sakat vethet el olyan tényeket, a melyeket az egyház a 
leghitelesebbeknek tekint. 

24. Nem kárhoztatandó az az exegeta, a ki olyan 
előzményeket állít föl, a melyekből a dogmáknak his-
tóriailag hamis vagy kétes volta következik, — mind-
addig, míg a dogmákat egyenesen nem tagadja. 

25. A hitbeli hozzájárulás végelemzésében való-
színűségek tömegére támaszkodik. 

26. A hit tételei megtartandók, de csakis gyakor-
lati értelemben, vagyis mint a cselekvésnek, de nem 
mint a hívésnek kötelező normái. 

27. A Jézus Krisztus istensége az evangéliomok-
ból nem bizonyítható be ; csak dogma az, a melyet a 
ker. öntudat a Messiás fogalmából vezetett le. 

28. Jézus, a mikor hivatalát gyakorolta, nem a 
végből tanított, hogy magát Messiásnak hirdesse, sem 
pedig csodái nem arra czéloznak, hogy ezt bizonyítsák. 

29. Megengedhető, hogy az a Krisztus, a kit a 
história mutat fel, sokkal alacsonyabban áll, mint az a 
Krisztus, a ki a hitnek tárgya. 

30. Az összes evangéliomi szövegekben az Istenfia 
név csupán a Messiás névvel egyenlő értékű és leg-
kevésbbé sem jelöli a Krisztust úgy, mint Istennek való-
ságos és természetes fiát. 

31. A Krisztusról való az a tan, a melyet Pál, 
János és a nicaeai, ephesusi, chalcedoni zsinatok át-
származtattak, nem egy azzal, a melyet Jézus tanított, 
hanem csak azzal, a melyet a ker. öntudat a Jézus 
felől megalkotott. 

32. Az evangéliomi szövegek sensus literalisa nem 
egyeztethető össze azzal, a mit a mi theologusaink a 
Jézus Krisztus öntudata és tévedhetetlen tudása felől 
tanítanak. 

(Folyt, köv.) 

BEI,FÖLD. 

Megnyitó beszéd. 
Elmondotta Morvay Ferencz, előkészítő bizottsági elnök, az Orsz 

Ref. Lelkószegyesület alakuló közgyűlésén. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Szeretve tisztelt lelkésztársaim, testvéreim az Úr 
szolgálatában! 

Magasztos öröm, legyőzhetetlen aggodalom, feti-
költ remény és töprengő kétség, felemelő bizalom, a 
legszentebb eszme, az erők egyesítésének világot moz-
gató erejéből kicsirázott hit s a népek, társadalmak, 
országok vesztét okozó széthúzás, visszavonás szét-
mállasztó viharának gondolatától felszított kétely hozzák 
ma hullámzásba keblemnek érző húrjait, teszik elfogulttá 
érzéseimet, akadozóvá nyelvemet, midőn a körülmények 
kényszerítő hatalma: vagy miután Isten akarata nélkül 
semmi sem történhetik: a Gondviselés elutasíthatatlan 



parancsa folytán azt a nehéz, de — érzem — egyházi 
életünkben korszakot alkotó, nyom nélkül semmi esetre 
sem maradó, hitem szerint, lelkészi testületünk életé-
ben egy ú j s messze időkre áldást, lelki munkásságot, 
apostoli tevékenységet s ennek következtében vallás-
erkölcsi, evangéliomi megújhodás eszközlésére hivatott 
magyarhoni Orsz. Reform. Lelkészegyesület megynyitá-
sában egyszersmind édes kötelességül reám bízott, s 
mint hajdan Mózes, én is remegve tusakodtam az én 
Uram Istenem előtt: „Kérlek uram, ne küldj engemet 
oda, mert nem vagyok ékesen szóló". (2. Móz. 4, 10.) 
De hozzám is szólt a parancsoló szózat: „ Valamire 
küldtek téged, el menj és valamiket -parancsolok neked, 
megmondjad". (Jer. 1, 6.) 

Első szavam legyen hát szeretett testvéreim, a 
mélyen érzett hála szózata, melyet Istenhez bocsátok e 
nagy pillanatban ; mert bizonyára 0 bocsátotta ki az 0 
szent lelkét, egyetértésre, összetartásra, nagy czélok kez-
deményezésére, kivívására buzdítva, bátorítva az ő kicsi-
nyeinek seregét, hogy saját hatalmát dicsőíthesse meg 
az ő erőtelenségükben. 

A másik szó legyen a testvéri szeretet szava, a 
mellyel szívből köszöntve üdvözöllek benneteket, szeretett 
testvéreim, a kik a kezdeményezők erőtlen szavaiban, az 
általunk elhintett magvakban megtaláltátok az eddig 
tespedésre kényszerített magyar ref. papság új, munkás 
s a lelki, erkölcsi élet felvirágoztatására hivatott életé-
nek termékeny csiráit; s annyi oldalról, oly különféle 
alakban és érdekből megnyilatkozott ellentét, kárhoztatás, 
sőt aknamunka daczára, azokat a széles magyar hazából 
meglepő számmal megjelenésiekkel a lelkésztestület köz-
véleményévé, közmeggyőződésévé emeltétek. 

A magyar haza ref. lelkészei közül minden negyedik 
ide jött, hogy nevet adjon az újszülött csecsemőnek s 
Jézus ölébe téve, áldását esdje reá, hogy előkészítse, 
biztosítsa jövőjét s őrködjék az újszülött bölcsőjénél, 
támogassa első, bizonyára tántorgó lépteit. A kik otthon 
maradtak is, feszült figyelemmel kisérik az eseményeket 
s nagyobb részben sikert, áldást esdenek a nemes czélra, 
szent törekvésre. Rajtunk áll, hogy ellenségeink is — 
ha a kétkedőket ide sorolhatjuk — a czél tiszta, nemes 
és áldásos volta által meghatva, kevés idő múlva velünk 
kezet fogva munkáljanak a magyar haza fenmaradásá-
ban magának érdemei által örök emléket biztosított régi 
magyar kálvinista erkölcsi tisztaság és vallásos kegyesség 
s ettől elválhatlan magyar hazafiság visszaállításában, 
ebben az új s nélkülözhetetlen reformáczióban, melyet 
ha csak részben megvalósítanunk sikerül, a legméltóbb 
s legszebb jubileumi ünneplés lesz a reformáczió 400-ados 
évfordulóján. 

Van-e szükség a lelkészek egyesületére ; mi a 
czélja, rendeltetése; melyek a czél elérésére kellő esz-
közök? E kérdések fejtegetése messze vezetne s idejét 
is multa. A felelet a tettekben van. A feleletet megadta 
527 lelkésztársam, a ki az első felhívásra, a közölt 
alapszabálytervezet alapján tagul jelentkezett. Megadta 

ez a tiszteletreméltó gyülekezete a magyar ref. papság-
nak, a minőt 400-ados egyházi életünk története fel-
mutatni nem tud. 

Ez a tény, bennünk, a kik ez egyesület eszméjét 
felvetettük, azt az édes önbizodalmat erősíté meg, hogy 
jó nyomon jártunk, hogy lelkésztestvéreink közvélemé-
nyének ütőerét sikerült ujjainkkal megtapintanunk, hogy 
közszükségnek, közkivánalomnak tettünk eleget, midőn 
a tervezett Egyesület eszméjének hangot adni merészel-
tünk ; de egyszersmind erősíti reményünket — mely 
hiszem mindnyájunk keblét dobogtatja — hogy ez az 
egyesület ú j erőket viend be úgy evangéliomi egyházunk, 
mint tekintélyes számú lelkésztestületünk eddig tespedő-
nek méltán nevezhetett életébe. 

S mert így vagyok meggyőződve, lelkem teljességé-
ből üdvözölve a megjelenteket s áldást kívánva a szent 
ügyre, van szerencsém az Orsz. Ref. Lelkészegyésiilet 
alakuló gyűlését megnyitottnak nyilvánítani. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület megalakulása 
és az egyesület első kongresszusa. 
Lezajlottak a komoly napok, a melyeknek végzendő 

dolgai s eredményei felé a legkomolyabb érdeklődéssel 
fordult az egész magyar ref. egyház. Feszült figyelem 
szegeződött a Budapestre, szept. 18-dikára összesereglett 
ref. papságra, nemcsak azok részéről, a kik a lelkész-
egyesület barátai voltak, s nemcsak azok részéről, a kik 
aggódva tekintettek a mozgalom eredményei elé, hanem 
a politikai és a társadalmi körök részéről tis. Figyelve 
várta mindenki, milyen álláspontot fog elfoglalni a lel-
készegyesület, különösen a hivatalos egyházzal való 
viszony és az 1848. XX. t.-cz. végrehajtása kérdésében, 
s hogy vájjon a kongresszus külső lefolyása méltó 
leszen-e a magyar kálvinista papság komoly, nagy 
szellemi és erkölcsi erőt képviselő státusához. 

A kongresszus sikerét, a mi az érdeklődők számát 
illeti, már eleve biztosította a jelentkezettek nagy száma, 
a mely, eltekintve a Budapesttel szomszédos és meg-
jelenésüket előre be nem jelentett lelkészektől, 527-re 
rúgott. A jelentkezettek közül elmaradt ugyan egynehány, 
el még azok közül is, a kik pedig szerettek volna meg-
jelenni, de a kiket az épen ezekre a napokra kitűzött 
gyűlések és vizsgálatok hivatalosan visszatartottak; az 
elmaradottakat azonban bőven pótolták az előzetes jelent-
kezés nélkül megjelentek, úgy hogy 18-dikára több, mint 
500 lelkész sereglett össze az ország minden részéből, 
a kik, miután igen sokan otthon maradt lelkésztársaik 
megbízását is magukkal hozták, legalább is 6—7 száz 
lelkészt képviseltek. 

Belső sikerét tekintve a kongresszus szintén nagy-
jelentőségű volt. Nem hiányzott ugyan belőle a szűkebb 
látókörű és a turbulensségre, demagógiára hajló elem 
sem, de ez csak az előértekezleten és a kongresszus 
végén tudott inkább szóhoz jutni. Maga a kongresszus, 
a maga teljes egészében és a tagok le nem fogyásáig 
kimondott határozataiban, egyáltalában nem igazolta a 
vele szemben táplált aggodalmakat. A higgadtabban gon-
dolkozó többség megmutatta, hogy bár sok nehéz gond 
nyomta lelkét és igen sok az, a minek megvalósulását 
óhajt ja, mégsem vesztette el fejét, hanem meg tudta 
fontolni a lehetőségeket, a melyeknek határáig elmehet 



és a módokat és eszközöket, a melyekkel az óhajtott 
czélokat elérheti. Ez a többség, mind az alapszabályok 
megalkotásánál, mint fontos határozatai meghozatalánál 
megbizonyította, hogy a lelkészegyesíilet sem státus nem 
akar lenni a státusban, sem nem akar frontot vetni a 
hivatalos egyháznak, sem pedig a hierarchia és küriarchia 
harczát nem kivánja felidézni. Ezen a komoly és meg-
fontolt magatartáson, a kongresszus vége felé, egy 
mellékesnek látszó, de a kálvinista papság politikai 
érettségét és jó ízlését illetőleg, szerintünk fontos kérdés-
ben, esett ugyan egy szépséghiba, de azt talán eltörli 
majd az idő és a jobb belátás ! 

Időnk s terünk nem engedi, hogy a kongresszus 
egész lefolyásáról most számot adjunk. Azért egyelőre 
csak az előkészítő-bizottság üléséről az és első napot 
illetőleg referálunk. 

A 12-es előkészítő-bizottság 17-én tartotta meg 
tanácskozását a ref. főgimnázium nagytermében. A kik 
e tanácskozás külső képe után akartak volna ítélni, a 
legméltóbb aggodalommal tekinthettek volna a kongresz-
szus magatartása és határozatai elé ; mert bizony ez a 
tanácskozás, annak következtében, hogy a megjelent 
érdeklődőknek is megadatott a tanácskozás joga, igen 
zavaros, igen zajos volt és nem nélkülözte az élesebb 
hangokat, sőt összeütközéseket sem, a melyek annyira 
elfoglalták a drága időt, hogy a 12-es bizottság, dél-
előtti és délutáni ülésezésében csak úgy tudott teendőin 
átvergődni, hogy végre magok a bizottságon kívül álló 
érdeklődők mondottak le a tanácskc zásban való rész-
vételről. A bizottság mindenben egyértelmű megálla-
podásra jutott, csupán egy kérdésben döntött a szótöbb-
ség, a mely kérdés erős ütköző pontjává vált a kongresz-
szus végén folyt tanácskozásoknak is. 

A kongresszus szept. 18-án a Kálvin-téri templom-
ban tartott istentisztelettel vette kezdetét. A templomot 
csaknem egészen betöltött kongresszusi tagok ajkán 
hatalmas erővel zendült fel a 37. dicséret 1. verse invo-
kácziónak, majd a 135. zsoltár 1. és 6. verse közének-
nek. Ennek elhangzása után dr. Balthazár Dezső hajdú-
böszörményi esperes-lelkész lépett a szószékre és erő-
teljes, az alkalomnak és a közhangulatnak megfelelő 
imádság után, II. Móz. 20 : 3. verse alapján tartott, 
tartalmában mély, előadásában komoly méltóságú s min-
denkire mély hatást tett alkalmi egyházi beszédet. Miután 
e beszédet jövő heti számunk egész terjedelmében hozni 
fogja, méltatásába nem bocsátkozunk, de előre is fel-
hívjuk reá olvasóink komoly figyelmét. Az istentiszteletet 
a 137. dics. 6. versének eléneklése rekesztette be. 

Istentisztelet végeztével, zárt négyes sorokban, 
impozáns menetben a Nemzeti Múzeum nagytermébe 
vonultak át a kongresszus tagjai, a kiknek a múzeum 
lépcsőin elhelyezkedett hatalmas seregéről fényképfel-
vételeket készített egy élelmes fotográfus. 

Bevonulva és elhelyezkedve a múzeum nagytermébe, 
nem maradt egyetlen üres hely sem s még a karzatokat 
is egy részben a kongresszusi tagok foglalták el. Ilyen 
zsúfoltságot, ily tömött padsorokat ez a terem alig látott 
egynéhányszor, legfelebb a 48-as időkben és az egyház-
politikai törvények főrendiházi letárgyalása alkalmával! 

De ha ekkora sereget látott is valaha ez a régi, 
híres terem, olyat még bizonyára nem hallott, mint a 
mit hallott akkor, a mikor a benne helyet foglalt sereg 
ajkán, falakat és egeket ostromló erővel felzendült a 
„Te benned bíztunk eleitől fogva!" Ha az élettelen 
dolgok látni és hallani tudnának, akkor a múzeum régi, 
híres, de ma már hallgataggá vált terme bizonyára fel-
ébredt volna szendergéséből e hangok hallatára s szemei 

ámuló csodálattal szemlélték volna a régi vendégeknek 
csillogó díszruhái és főpapi talárjai helyén az új vendé-
gek egyszerű öltönyeit és a kálvinista papnak komoly, 
prófétai palástját! 

Az ének után Morvay Ferencz, az előkészítő-bizott-
ságnak az elnöki széket, elfoglalt elnöke mondott rövid 
fohászt, azután pedig, a lapunkban külön közölt beszéd-
del megnyitván a kongresszust, a 12-es előkészítő-bizott-
ság végzett dolgairól számolt be ; a beszámolás, a pro-
gramúi bejelentése és az előző napi tanácskozás jegyző-
könyvének felolvastatása után pedig letette a kongresszus 
kezébe a 12-es bizottság mandálumát és felhívta a 
kongresszust, az alapszabály-tervezet letárgyalása idejére, 
ideiglenes elnök és jegyzők választására. 

A kongresszus közfelkiáltással dr. Balihazár Dezsőt 
ültette az elnöki székbe, jegyzőiül pedig dr. Székely 
Józsefet és Birtha Józsefet választotta meg. 

A 12-es bizottság alapszabály-tervezetével szemben 
Péntek Ferencz egy, a világiakat és a nőket is befoglaló 
másik alapszabály-tervezetet nyújtott be, a mely egészen 
eltérő és az őskeresztyénség szervezetét imitálni próbáló 
módon kivánta volna szervezni a magyar református 
egyháztársadalmi egyesülést. A kongresszus azonban a 
12-es bizottság tervezetét fogadta el a tárgyalás alapjául. 
Miután pedig részint a Péntek-féle tervezet, részint né-
mely lelkészi körök véleménye, részint egyesek hírlapi 
nyilatkozatai alapján elvi kérdésként merült fel a szer-
vezkedésbe a világiak be- vagy be nem fogadása, ennek 
megvitatása és eldöntése végett az elnök zárt ülést 
indítványozott, a mit a kongresszus el is fogadott. 

A zárt ülés, bár a leghatározottabban hangsúlyozta, 
hogy a lelkészek szervezkedésével egyáltalán nem akar 
hierarchikus tendencziákat szolgálni és fenn kivánja tartani 
egyházszervezetünkben és egyháztársadalmi életünkben 
a buzgó világi elemmel való egyetértést és együttmun-
kálást, mégis, tekintettel a mozgalom előző fázisaira és 
a lelkészi kar specziális érdekeire, a külön lelkészegye 
sülét megalakítása és a világiak be nem vonása mellett 
döntött. 

Az ülés nyilvánossá tétele után rátért a kongresszus 
a 12-es bizottság által előkészített alapszabálytervezet 
megvitatására. A tervezet, némely kisebb, lényegbe nem 
vágó módosításoktól eltekintve, azzal a változtatással 
ment keresztül, hogy az egyesület czéljául jelöltetett ki, 
Balthazár Dezső elnök javaslatára, „a prot. egyházak 
összes tényezőinek bevonásával országos protestáns szö-
vetség létesítése s ennek alapszabályszerű szervezetén 
belül az egyetemes felvilágosodás és nemzeti haladás 
nagy érdekeinek előmozdítása" is ; továbbá, hogy a 
tisztikarban egy ügyvezető titkári állás szerveztetett és 
végül, hogy a választmány megalakítása, főként az egy-
házmegyei szervezett lelkészegyesületek és értekezletek 
bevonása és így az érdeklődés és állandó érintkezés elő-
mozdítása czéljából, akként szabályoztatott, hogy a 112 
tagú választmányba 56 tagot a kongresszus választ, 
56 tagot pedig az egyházmegyei szervezett lelkészegye-
sületek, illetve lelkészi értekezletek küldjenek be. 

Az alapszabály megállapítása és ennek belügy-
miniszteri jóváhagyásra felterjesztésének elrendelése után 
a kongresszus a tisztikart alakította meg a következő-
képen : elnök: dr. Balthazár Dezső, alelnökök: Kiss 
József esperes és dr. Tüdős István miskolczi lelkész; 
jegyzők, dr. Székely József szentmártonkátai és Birtha 
József lévai lelkész; pénztárnok: Csia Kálmán etédi 
lelkész; ügyvezető titkár : Hamar István, illetve ennek 
a második napi ülés végső tárgyalásai során bejelentett 

ilsa után, Ferenczy Gyula, debreczeni főisk. tanár. 

PÁPA 
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A választmány megalakítása, hogy a kerületek 
jelöltjeiket megállapíthassák, a második napi ülés első 
pontjául tűzetett ki. 

Ezzel az első napi ülés be is záródott, d. u. Vjj'3 
óra után és a kongresszus tagjai a Drechsler-féle ven-
déglő helyiségében megtartott és nagy számmal látoga-
tott közebédre vonultak fel. A közebédről természetesen 
nem hiányoztak a felköszöntők sem ós a kongresszus 
tagjait csak a színházak és egyéb szórakozó helyek 
meglátogatni akarása keltette fel a fehér asztaloktól. 

(Folyt, köv.) 

A vértesaljai egyházmegye egyházi 
értekezlete és közgyűlése. 

Egyházi értekezletünket szeptember 11-én, köz-
gyűlésünket másnap, 12-én tartottuk Kápolnásnyéken. 
Mindkettő igen látogatott s érdekes és tanulságos mozza-
natr kban bővelkedő volt. Az ú j egyházi törvények életbe-
léptetésével kapcsolatos ügyek foglalták el időnk java-
részét s kötötték le kiváltképen a figyelmet. 

Egyházi értekezletünket énekléssel s Kulifay László 
abai lelkész által mondott imádsággal kezdettük, Konez 
Imre esperesünk s Vásárhelyi Géza világi tanácsbiránk 
kettős elnöklete alatt. Mindenekelőtt alulírt adta elő 
titkári jelentését az egyházi értekezlet s a fiók-körök 
mult évi működéséről, különösen kiemelve a Székes-
fehérvárott folyó évi július 23-án tartott összejövetelt, 
melyen kivételesen mind a három kör együtt volt s be-
hatóan megbeszélte a zsinati törvényekből folyó teendőket 
ós pedig első sorban az egyházi adózásra és a nyugdíj-
intézetre vonatkozókat. Ue még mindig sok homály, nem 
egy tisztázatlan kórdós maradván fenn: a kartársak 
közül többek újból szőnyegre kívánták hozni ennek a 
két, egyházakra s lelkészekre nézve oly égetően fontos 
törvényczikkelynek a megvitatását, a mit az értekezlet 
el is fogadott, csakhogy a tárgysorozat pontjainak le-
tárgyalása utánra halasztott. 

Előbb hát a közalapi és köznevelési törvényczikkek 
kerültek megbeszélésre. Alulírt előadó arra figyelmeztette 
az értekezletet, hogy ha a közalapot az újabb törvény 
értelmében a lélekszám utáni 8 fillérrel vetjük ki, egy-
házmegyénk eddigi közalapi járandósága meglehetősen 
csökkenni fog; holott pedig az összes létszámból(40,000-ből) 
még a fiók-egyházakban ós szórványokban lakó hívek 
lélekszámát is (mintegy ötödfélezer lelket) levonásba kell 
hozni; minek következtében a járandóság még alacso-
nyabbra száll. 

E felett hosszas vita indult meg. Volt olyan társunk, 
ki azt hangoztatta, hogy az anyaegyházak fizessék meg 
a szórványban lakó hívek után is a közalapi járulékot. 
Viszont azok a lelkészek, kiknek egyházához nagyobb 
népességű (2—3—400 lélekből álló) szórvány tartozik, 
joggal hivatkoztak arra, hogy ezek után, az anyaegyház 
fentartásához épensóggel semmivel nem járuló szórvány-
beli hívek után a közalapi járandóságot az anyaegyháza-
kon követelni: teljességgel nem volna igazságos. Az 

eddig rájok kivetett járulékot is —- mivel behajthatatlan 
volt — jobbára az anyaegyházak fizették ki ugyan 
helyettök, úgyde ez összeg aránytalanul mégis sokkal 
kevesebb volt, mint lenne ezentúl, t. i. a lélekszám 
szerinti kivetés folytán. Vértesaljának, melynek egész 
Dunamellékén úgyszólván legnagyobb népességű szórvá-
nyai vannak, különösen érdekében áll e kérdés tisztázása. 
Idáig a szórványok össze-vissza csak 121 koronát fizet-
tek s ennek jórészét is néhány földbirtokos szolgáltatta; 
holott ezentúl, szorosan a lélekszámot nézve, épen három-
szorosát kellene fizetniök az anyaegyházaknak, vagyis 
4500 lélek után 360 koronát. 

A vita eredménye az lőn tehát, hogy értekezletünk 
(s másnapi közgyűlésünk is) szívesen elfogadta a IV. 
t.-cz. végrehajtására vonatkozó kerületi szabályrendelet-
tervezetet egész terjedelmében s igy azon részét is, hogy 
„a szórványok lakói a közalapi járulék meghatározásánál 
nem veendők tekintetbe". Egyúttal azonban hangsúlyozza, 
hogy az anyaegyházak presbitériumai pedig — mint a 
tervezet is mondja — keressék meg a szórványban lakó 
birtokos vagy jobbmódú híveket egyenként, és hívják 
fel arra, hogy „az általuk eddig megajánlott, illetve 
fizetett közalapi járulékokat a jövendőre is megajánlani 
s tőketermószetű adományként a közalap javára beszol-
gáltatni szíveskedjenek". 

Ez ügyet, melyet tudtommal még sajtó útján sem 
szellőztettek, ajánlom az intéző körök beható megfonto-
lására. Néhányan értekezletünkön arra hivatkoztak, 
hogy nincs ok tartani a közalap jövedelmének általános 
és lényeges csökkenésétől, mivelhogy a nagy népességű 
alföldi és városi gyülekezetek viszont az ú j törvény értel-
mében lélekszámuk után az eddiginél sokkal nagyobb 
összegű járandóságot fognak fizetni. Hát ón csak azt 
mondom: videant consules! . . . . 

A köznevelésről szóló törvény végrehajtására vonat-
kozó kerületi utasítások pontjaival hamarább végeztünk. 
Néhányan felhozták, hogy míg a r. katholikus egyházban 
a felettes hatóságok már is részletes utasításokat adtak 
a tanítói fizetések kiegészítése tárgyában követendő el-
járásra nézve, addig a mi egyházunkban a lelkészek, 
egyházak teljesen tájékozatlanok e tekintetben. Remél-
jük azonban, hogy a közelebb tartandó egyházkerületi 
közgyűlés a kivánt utasításokról bizonyára gondos-
kodni fog. 

Egyéb kebelbeli ügyek elvégzése után visszatért 
aztán értekezletünk újból az egyházi adózás és a nyug-
díjintézet ügyére. Most már sokkal higgadtabban beszél-
tünk e két tárgyról, mint székesfehérvári értekezletünkön. 
Azóta ki-ki alaposabban tanulmányozta s megfontolta a 
két üggyel összefüggő kérdéseket s lassan-lassan vilá-
gosabban látjuk a ránk váró teendőket. 

A mi az adóreformot illeti: nem táplálunk ugyan 
vérmes reményeket, de mégis abban állapodtunk meg, 
hogy mindazon kebelbeli egyházközségek, melyek ez idő 
szerint súlyos egyházi adóterhet emelnek, kísértsék meg 
folyamodni az adócsökkentési segélyért s fogadják el a 
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törvénykövetelte normál adókulcsot. Mivel pedig az elő-
munkálatok megtételére az idő felette rövid volt, — hisz 
a konventi utasítások is csak a napokban érkeztek meg 
az egyházakhoz — mivel továbbá a díjlevelek átalakí-
tása, a költségvetés megállapítása és az új adókivetés 
nem történhetik meg az egyházmegyei s kerületi gyűlé-
sek jóváhagyása nélkül: ennélfogva értekezletünk s más-
napi közgyűlésünk elengedhetetlennek tartja s ez iránt 
fel is ír a kerületre, hogy az egyes egyházak életébe 
mélyen belevágó mindezen ügyek hivatalos elintézhetése 
czéljából, a jövő tavasszal mind az egyházmegyén, mind 
az egyházkerületen rendkívüli közgyűlések tartassanak. 

A nyugdíjintézet ügyét is sokkal nyugodtabban 
tárgyaltuk ez alkalommal s megmaradtunk székesfehér-
vári határozatunk mellett, megtoldva azonbau egy ú j 
ponttal, melyben rá kívántunk mutatni arra, hogy az 
orsz. gyámintézet régibb tagjainak szerzett jogaik minden-
esetre érintetlenül hagyandók. Mivel nagyon üdvös volna 
e kérdésben a lehető egyöntetűség, ide iktatom egész 
terjedelmében a másnapi közgyűlés által elfogadott hatá-
rozatunkat, a mint következik: 

a) A vértesaljai egyházmegye közgyűlése a zsinati 
atyák által hozott s királyilag szentesített nyugdíjintézeti 
törvényt köteles tisztelettel fogadja. De mivel e törvény 
majdnem elviselhetetlen terhet rak a nyugdíjintézet 
tagjaira: egyházmegyei közgyűlésünk mély tisztelettel 
kéri fel az egyházkerületi közgyűlés útján a főt. egye-
temes konventet e törvény rendelkezéseinek oly módon 
leendő végrehajtására, hogy a lelkészek belépési járu-
lékai s ezek kamatai vagy egészben, vagy legalább rész-
ben, az állam által különben is nyugdíjintézeti czélra 
adott s adandó évi 400,000 koronányi segélyből fedez-
tessenek. 

b) A szintén nagyon súlyosnak és méltánytalannak 
mondható 19. § második bekezdésére vonatkozólag egy-
házmegyei közgyűlésünk viszont azzal a tiszteletteljes 
kérelemmel járul az egyetemes konventhez, hogy a 
mennyiben a belépési járulék s az 5 évi tagsági díj a 
férj elhalálozásakor még be nem fizettetett volna, az 
azokból hiányzó összeg ne az özvegy évjáradékából tar-
tassék vissza, hanem ugyancsak a 400,000 koronányi 
államsegélyből fedeztessék. 

c) Közgyűlésünk végül a felettes egyházi hatóságok 
előtt különösen hangsúlyozni kívánja, miszerint azon 
lelkészek, a kik az eddigi országos gyámintézetnek 
már 5 éven keresztül avagy több idő óta tagjai voltak, 
már ennélfogva teljes jogot szereztek arra, hogy a jövő-
ben bármikor történő elhalálozásuk esetében — tehát 
5 éven belül is —- özvegyeiknek az őket törvényesen és 
joggal megillető gyámintézeti segély (özvegyi járadék) 
minden levonás nélkül, teljes egészében kiszolgáltassék. 
Ezen itt körvonalozott jognak csorbítását sem az osztó 
igazság meg nem engedheti, sem egyházmegyei közgyűlé-
sünk nyomatékos szó nélkül nem hagyhatja. 

Még csak azon értekezleti s közgyűlési megálla-
podásunkat említem meg, — melyhez bizonyára örömmel 

fog csatlakozni országszerte minden egyház és minden 
egyházmegye — hogy mivel a konventi utasításban a 
nyugdíjintézeti járulékok befizetésére meghatározott szept. 
elseje épenséggel nem alkalmas időpont, sem a lelké-
szekre, sem a gyülekezetekre nézve, hogy kötelezettsé-
göknek már azon időre eleget tehessenek : egyházmegyénk 
felkéri az egyetemes konventet ezen határidőnek oly 
módon leendő megváltoztatására, hogy mind a lelkészek, 
mind az egyházközségek járulékaik befizetését ez év okt. 
havának 31-ig teljesíthessék, a nélkül, hogy ezen időn 
belül késedelmi kamat fizetésére köteleztetnének. 

Délután 1 óráig tartott értekezletünk Oaál Antal 
bodméri lelkésztársunk imájával záródott. 

Lévay Lajos. 
(Folyt, köv.) 

MISSZIÓÜGY. 

Elszakadási törekvések a horvát-szlavon 
evang. egyházban. 

Múltkoriban megemlékeztünk a horvát-szlavonországi 
lutherálius egyház körében elhatalmasodott elszaka-
dási törekvésekről. E mozgalom vezetője, Abaffy Miklós 
esperes, egy zágrábi lapban azzal védekezik, hogy a 
magyar evang. egyháztól való különszakadás határozatát 
a horvát országos kormány fölszólítására hozták. Az 
alábbi, hű magyar fordításban közölt memorandum, mely 
a magyar egyháztól való elszakadásra- irányuló törek-
vések részletes történetét tartalmazza, a horvát-szlavon-
országi püspökségre vágyó esperes úr állításának épen 
az ellenkezőjéről győz meg bennünket. 

* * 
* 

A horvát-sziavon-dalmát királyságok méltóságos 
képviselőházához. 

Zágrábban. 
A horvát-szlavon ág. ev. esperesség peticziója, az ág. 

ev. horvát-szlavon theologusok neveltetésének és minősíté-
sének nyilt kérdésében. 

Mikor ezen királyságok evangélikusai az 1893. 
okt. 4-én Zágrábban tartott konventen, három törvényre 
hivatkozva, tehát egészen törvényes alapon, kimondották 
egy külön, önálló országos horvát-szlavon ág. ev. egy-
ház megalkotását, véget akartak ezzel vetni nemcsak 
azon határozatlanságnak, rendellenességnek, bizonytalan-
ságnak és törvénytelenségnek, melyben ezen egyház-
községek kezdettől fogva ezen országban széjjel voltak 
szórva, hanem egyúttal tiszteletüket és nagyrabecsülé-
süket is nyilvánosságra akarták ezzel hozni ezen király-
ságok országos alaptörvényei iránt és a saját részükről 
szintén hozzá akartak járulni e cselekedetükkel egy kis 
téglácskával a horvát-szlavon közoktatásügyi autonomia 
épületéhez. 

Az akkori magas királyi kormány másfélévi gon-
dolkozás után jónak látta az evangélikusoknak ezen 



határozatát tudomásul nem venni, és ezzel a horvát-szlavon-
országi ev. egyház visszadobatott ismét a határozatlan-
ságba, bizonytalanságba és törvénytelenségbe. 

Kétségbeesésükben az evangélikusok a még egyet-
len megmaradt segélyhez fordultak, ugyanis konventre 
gyűltek össze Uj-Pazuán, 1895. aug. 14-én; ott meg-
világították helyzetüket és elhatározták, hogy ügyüket 
peticzió formában a horvát-szlavon-dalmát királyságok 
méltóságos országgyűlése elé terjesztik, határozathozatal 
czéljából. 

Az erre felhatalmazott bizottság megszerkesztette 
a peticziót és 1895. szept. 14-én átadta a magas ország-
gyűlésnek 

Ezen peticzió azonban sohasem tárgyaltatott és 
még ma is elintézetlenül hever a magas országgyűlés 
iratai között. 

E helyett az 1898. évi május 7-diki törvény hoza-
tott a horvát-szlavon királyságokban lévő ág. evang. és 
helvét h. ev. egyházközségek rendezése és külső jog-
viszonyai tekintetében. Ezen törvénnyel a horvát-sziavon-
országi evangélikus egyházközségek, akaratuk és határo-
zatuk ellenére hozzácsatoltattak a magyar egyházhoz és 
a magyar egyházi törvények, melyek 1891—93-ig hozat-
tak és szentesíttettek, de csakis Magyarországra s a 
horvát-szlavon királyságok beavatkozása nélkül, kiterjesz-
tettek utólag Horvát-Szlavonországra is, de csakis ezen 
országok törvényeinek keretében és ezen királyságoknak 
külön államjogi helyzetére vigyázva. Világos, hogy az 
ilyen intézkedés kezdettől fogva már sok félreértésnek, 
mi több, igazságtalanságoknak lett szülőjévé, mert 
különböző autonom országoknak törvényeit nem lehet 
mindig összhangba hozni. 

Ezen törvény azonban még a horvát-szlavonországi 
evangélikus egyházak külső központosítására sem szol-
gáltatott alkalmat, mert habár megalakult 1900-ban a 
horvát-szlavonországi új esperesség, ennek daczára még 
mindig vannak az országban egyházközségek, melyek 
nincsenek ezen esperességhez csatolva. 

És csakugyan, ezen 1898. máj. 7-én hozott törvény 
nyolcz évi fennállása alatt felszínre kerültek különféle 
hiányok, kellemetlenségek és félreértések ; mi több, való-
ságos összeütközések. Ezek a magyar zsinati törvények 
alkalmazásából származtak, melyek ellenkezésben vannak 
a horvát-szlavon királyságok törvényeivel. 

Az 1898. május 7-iki törvény értelme határozottan 
az, hogy akkor, a midőn a magyar egyházi hatóságok 
a horvát-szlavon egyházközségekről határozni óhajtanak, 
ezt csakis a horvát törvényekkel kezükben tehetik, figyel-
mesen ügyelvén, hogy végzéseik mindig összhangban 
legyenek a horvát-szlavon törvényekkel. A hol azt veszik 
észre, hogy ezen összhang hiányzik, az egyházi törvé-
nyektől el kell állniok, kivételt kell teremteniök. Ez 
azonban sohasem tétetik a magyar egyházi hatóságok 
részéről. Nem respektáltatik az 1898. évi május 7-iki 
törvény, sem bármely más horvát törvény. Nem tétetik 

különbség a magyar- ós horvát-szlavon egyházközségek 
közt, a miből természetesen összeütközések támadnak. 

Ennek folyománya az, hogy a mi a horvát-szlavon-
országi esperességben az országos törvények keretében 
határoztatik, az a magyar felsőbb konventen, a horvát 
törvények semmibevételével, letöretik, vagy pedig ott 
hozatnak határozatok, melyek ellenkezésben vannak az 
országos törvényekkel. 

Egy ilyen, az 1898. évi május 7-iki törvényből 
folyó összeütközés kényszeríti ezen horvát-szlavon espe-
rességet arra, hogy a magas országgyűlés színe elé 
járuljon ezen legalázatosabb peticziójával. 

Ez ügy a theologusok neveltetését és minősítését 
érinti, mint jövendőbeli lelkészekét. Ez a kérdés a horvát-
szlavon evangélikus egyházra nézve fontos és életbevágó. 
Vele több éven át foglalkozik már a horvát-szlavon 
esperesség, a nélkül, hogy czéljához és érdemleges el-
intézéséhez közeledhetnék. 

Már az 1900. évi július 24-én Beskán megtartott 
konvent elhatározta, — jegyzőkönyvének 5. száma alatt 
— hogy az egyházkerületi közgyűlésen intézkedik, mi-
szerint ezen állami (így!) törvények az egyházi törvé-
nyekkel összhangba hozassanak. 

Ezzel kapcsolatban az 1902. évi jún. 26-án Krcse-
dinben megtartott egyházmegyei közgyűlés — jegyző-
könyvének 11. pontja értelmében — tekintettel egyfelől 
arra, hogy a magas kormány ezer koronás ösztöndíjakat 
alapított horvát-szlavon theologusok részére, kik szaba-
don tanulhatnak a monarchiának bármely theologiáján, 
de kötelezik magukat, hogy Horvát-Sziavonországban 
fognak szolgálni, mint lelkészek; tekintettel másfelől 
arra, hogy a magyar törvények előírják, miszörint a 
theologusok 3 évig kötelesek Magyarországon tanulni s 
magyar nyelven kötelesek vizsgájukat letenni: az egy-
házmegyei közgyűlés, megállapítván, hogy az egyházi 
törvények és az ösztöndíj szabályai közt némi ellentét 
áll fenn, elhatározza, hogy felkéri a magas kormányt, 
miszerint ezen eltéréseket a magyar egyházi hatóságok-
kal egyetértve tüntesse el és a horvát-szlavon theologu-
soknak tegye lehetővé, hogy Magyarországon kívül is 
tanulhassanak s hogy vizsgájukat saját anyanyelvükön 
tehessék le. 

Az 1905. jún. 20-ikán Vinkovczén megtartott egy-
házmegyei közgyűlés, jegyzőkönyvének 13. pontjában, 
melyet hiteles kivonatban idecsatolunk, elhatározta, hogy 
a horvát-szlavon ág. ev. egyháznak nem lehet kötelessége, 
hogy azon ellentéteket, melyek az egyház és az országos 
törvények között fönnállanak, kiegyenlítse ; mivel pedig 
az 1898. máj. 7-diki törvénnyel az országgyűlés a magyar 
egyházi törvényeket Horvát-Szlavonországra is érvénye-
seknek ismerte el, de csakis az országos törvények 
keretében: ennélfogva a méltóságos országgyűlésnek 
kötelessége a fennálló ellentéteket kiegyenlíteni. A theo-
logusok ügyében elhatároztatott, hogy a legudvariasabban 
felkérjük a magas kormányt, hogy Horvát-Szlavonország 
autonómiájára és az 1898. máj. 7-diki törvényre való 
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tekintettel, a magyar egyetemes egyházat arra bírja, 
hogy az ügyet a következőképen intézze e l : „A horvát 
sziavon theologusoknak jogában áll a theologiát ott 
végezni, a hol akarják és vizsgájukat azon nyelven 
tehetik le, a melyet ők maguk választanak ; illetőleg 
püspöki engedéllyel engedtessék meg nekik, hogy vizs-
gájukat a bécsi theologiai fakultáson tehessék le. a 
mely vizsgának Horvát-Szlavonországban föltétlen érvénye 
legyen. A magyar nyelvnek tudása Horvát-Szlavonország-
ban ne legyen előírva." 

A horvát-szlavon esperesség ezen határozatával oly 
ügyes s mindkét félre nézve oly loyalis megoldást talált 
ez ügyben, hogy pillanatra se kételkedhetett a sikeres 
elintézésben. A felsőbb konventek azonban visszavetették 
ezen indítványt, mint minden más hasonlót. 

(Folyt, kőv.) 

EGYHÁZ. 

Szekularizáczió ? Dr. Balthazár Dezső elnöki 
székfoglaló beszédének a szekularizáczióra vonat-
kozó passzusa nagy kavarodást idézett elő a r. 
kath. papi és a politikai körökben. Azt a követ-
keztetést vonták el belőle, hogy Balthazár a rórn. 
kath. egyházi és iskolai vagyon elvételét írta ki-
jelentésével az orsz. ref. lelkészegyesület zászlajára 
s hogy ezt az egyesület is programmjaként fogadta 
el. Ezt a következtetést megerősítette az a körül-
mény is, hogy a Magyar Szó is, nem tudván 
igazán, hogy mint értelmezi Balthazár a szekula-
rizácziót s pusztán csak a szó nyers értelmét kapva 
fel, vezető czikkében hallalit zengett a szekulari 
z^cziónak. Mi azonban, a kik ismerjük Balthazár 
Dezsőnek a szekularizáczióról való véleményét, 
határozottan állíthatjuk, hogy a kijelentése nyomán 
támadt nagy emóczió teljesen felesleges és a 
Magyar Szó hallalija ismét csak olyan szolgálatot 
teljesített, a melyet papságunk épen nem köszön 
meg. Nem, sem dr. Balthazár nem kívánja a róm. 
kath. papi és iskolai javak elvételét, sem pedig az 
orsz. ref. lelkészegyesület nem írta ezt zászlajára. 
Hogy mit ért dr. Balthazár és mit a lelkészegye-
sület a veszedelmesen hangzó szekularizáczió alatt, 
megmutatja az 1848. XX. t.-cz. végrehajtását 
illetőleg elfogadott határozati javaslata és Kutas 
Bálint teljes szekularizácziót és teljes szeparácziót 
kívánó javaslatának mellőzése. A lelkészegyesület 
csak a 48. XX. és 3. §-ainak eredeti inten-
cziója szerint hozta meg határozatát, a mely, ha 
érzékenyen érint is némelyeket, egyáltalában nem 
lelépés a törvény alapjáról és nem tűzcsóva, a 
mely fel akarná gyújtani a felekezeti békesség 
épületét. Van-e szó tehát szekularizáczióról, az egy-
házi és iskolai javak elvételének értelmében? Nincs, 

csupán az állami eredetű javaknak ilyenekül minő-
síttetéséről s azoknak, a felekezetek birtokában 
hagyása mellett, szigorú állami ellenőrzés alatt 
kezeléséről és jövedelmeiknek igazi rendeltetésükre 
fordításáról. Hogy ez is nem szeretem követelés 
némelyekre nézve, arról már nem tehetünk; de 
hogy igazság, az bizonyos és az igazságot míífel-
háborodásokkal bizony nem lehet elfojtani. 

Lelkészválasztások. A mocsolyai ref. gyülekezet 
Serester Tamást, a borzási ref. gyülekezet Kovács Sándort, 
a hadadnádasdi ref. gyülekezet Bartha Miklóst, a komollói 
ref. gyülekezet Kiss Endrét, a cserefalvi ref. gyülekezet 
Egyed Gábort választotta meg lelkipásztorává. 

Templomszentelés, A somogyhatvani ref. gyüle-
kezet f. hó 22-én adja át szent rendeltetésének renovált 
templomát. Az ünnepélyes istentiszteleten Nagy Lajos 
esperes tartja az alkalmi egyházi beszédet; úrvacsorát 
Simon Károly patai lelkész oszt; a templomba be nem 
férő közönség előtt pedig Kiss Tamás somogyviszlói 
lelkész prédikál. 

Egyházi aranykönyv. Kádár Kálmán, ügyvéd, a 
barsi ref. egyházmegye tanácsbirájává választatása alkal-
mából, a borii és a peszeki egyháznak 300 koronát 
adományozott. 

A nagyenyedi ref. egyházmegye folyó hó 30-án, 
Nagyenyeden tartja meg rendkívüli közgyűlését. A gyűlés 
az új zsinati törvény folytán szükségessé vált intézkedések 
megtételén és a belkörű ügyek elintézésén kivül foglal-
kozni fog a felső-szabolcsi és heves-nagykunsági egy-
házmegyéknek, a lelkészi nyugdíjintézet s a marosi egy-
házmegyének az egyházkerületi képviselők választása 
ügyében kelt átirataival is. 

A dunántúli ref. egyházkerületi értekezlet f. hó 
29-én, d. u. 1/.S órakor fog megtartatni. Az értekezlet 
istentisztelettel kezdődik, mely alkalommal prédikálni fog 
Babay Kálmán sárkeresztesi lelkész. Istentisztelet végez-
tével az értekezlet a főiskola dísztermében tartatik 
meg. Az értekezlet tárgya: 1. Seregély Dezső somogy-
hatvani lelkész felolvasása. 2. Csizmadia Lajos theol. 
tanár jelentése az Evangelical Alliance-nak ez évi július 
hóban Londonban tartott gyűléséről. 3 Az értekezlet 
jegyzője referál az egyházmegyei lelkészértekezletektől 
beküldött ügyekről. 

Papszentelés. Scholtz Gusztáv bányakerületi evang. 
püspök, Kacziány János budapesti esperes, Bezegh 
Sámuel kerületi missziói lelkész és Valentinyi Aladár 
püspöki titkár segédkezése mellett f. hó 15-én avatta 
fel a budai, várbeli evang. templomban a kerület újonnan 
kibocsátott segédlelkószeit. A felszenteltek közül Kelb 
Gusztáv Szarvasra, Szimonidesz Lajos Rákospalotára, 
Becker Mihály Szeghegyre és Zathureczky László Békés-
csabára hivatott meg segédlelkészül. 

Háládatlanság. A Debreczeni Prot. Lap egyik utóbbi 
számában olvassuk, mint a szerkesztőséghez beküldött 
sorokat, a következőket: „Nem ismerem azt a derék 
kálvinista főgondnokot (csak nem Darányi talán,* Allah 
növessze meg a szakállát), a ki magas politikai állású 
személyiség és a ki ezenfelül még bizonyos bankett! 
szerepléseket is végez. Azt sem tudom, hogy hol esett 
és hogyan esett ama nev< zetes evés-ivás.** A közlemé-
nyekből csak annyit tudok megállapítani, hogy a kerüle-

* Nem b izony! Nem is fö-, hanem csak egyházmegyei 
gondnok! Szerk. 

** Tiszántú l ! Szerk. 



tet látta vendégül ama nevezetes magas állású politikus 
és egyúttal főgondnok úr és ez alkalmat használta fel 
arra, hogy a háládatlan kálvinisták ellen feddőzzön. Igen 
helyesen és igen méltán. Az ilyen vendéglátásnál be van 
kötve a vendég szája és a kálvinista háládatlanság régi 
nóta. Mi valóban háládatlanok vagyunk általában nagy 
embereink iránt, a kiket elmellőzünk, és különösebben a 
mostani rendszer és Apponyi iránt, a kinek jóságát mi 
örökös panasszal és okvetlenkedéssel viszonozzuk. íme 
Apponyi is részt vesz a kath. egyházi ünnepen (minden 
ünnepen) és mi ezt mind meglátjuk és íme Ápponyi nem 
vett részt a Bocskay-szobor leleplezésén és mi emiatt 
morgolódunk. íme tanítóink fizetését nem egészítik az 
államiak mértékéig és nekünk ez nem tetszik, és az 
apáczákét kiegészítik és nekünk ez se tetszik. Az Alföld 
állami intézmények és iskolák nélkül van. Sopronban és 
Szigeten a szerzetes iskolákból állami költséggel a mi 
iskoláinknak versenyiskolákat emelnek. íme a magyar-
ság érdeke, összetartása mindenütt lehanyatlott, a nem-
zetiségek öntudata, ereje, taréja mindenütt megnőtt, és 
mi magyar kálvinisták mégis elégedetlenkedünk. A kakas 
csípje meg ezt a háládatlan kálvinistaságot és abban 
azt a derék főgondnok urat és magas politikai személyi-
ségét, a ki minket és egyházát szégyelleni kénytelen, s 
kinek Allah növessze meg a szakállát". — A háládatlanság 
eme sorozatát még mi is megtoldhatjuk egynéhány adat-
tal. Pl. báró Barkóczy kultuszminiszteri tanácsos úr. a 
középiskolai szakosztály vezetője, a tanár-egyesület köz-
gyűlésén a „tételes torzvallásokkal" szemben a „keresz-
tény" alapot hangsúlyozza az iskolai nevelésben s nekünk 
ez nem tetszik. A kultuszminiszter nem vett tudomást a 
kolozsvári kollégium háromszázados jubileumáról — s ez 
se tetszik. Bár vannak derék s kiváló tanáraink, főigaz-
gatóknak mégis csak szerzetes tanárok neveztetnek ki 
— s nekünk ez se tetszik. A tanárok kinevezésénél br. 
Barkóczy ügyosztályában első sorban azt kérdik, hogy az 
illetők milyen vallásúak s ha protestánsok, biztos eluta-
sításban részesülnek — és íme nekünk ez se tetszik. 
A kért állami segítség és a lelkészek korpótléka nem 
adathatik meg az állam súlyos pénzügyi viszonyai miatt; 
de készen van már, csaknem teljesen államköltséggel, a 
r. kath. lelkészi kongrua rendezése, a nem róm. kath. 
felektől eddig jogtalanul behajtott legatumok megváltása 
— és nekünk ez sem tetszik. Hiába, bizony igen hálá-
datlanok vagyunk mi kálvinisták! 

A bányai evang. egyházkerület f. hó 17-én kezdte 
meg közgyűlését Budapesten. Zsilinszky Mihály felügyelő, 
megnyitó beszédében komolyan reá mutatott a folyton 
terjedő klerikalizmus valláserkölcsi és anyagi veszedel-
meire és elérkezettnek jelezte az időt az ez ellen való 
akczióba indulásra. Scholtz Gusztáv püspök jelentése 
sajnálattal emlékezett meg az állami támogattatás elég-
telenségéről és a nyújtott segítségnek az egyház autonó-
miáját sértő kikötéseiről. A gyűlés az első és a második 
napon a pánszlávizmus által felidézett kellemetlenségek-
kel és a horvát-szlavon egyházmegye szeparatisztikus 
törekvéseivel foglalkozott legfőképen. Lapunk zárásakor 
még folyt a gyűlés. 

Az Orsz. Ref. Lelkószegyesület alakuló kongresz-
szusa, két napi tanácskozás után, számban és higgadt-
ságban erősen megfogyatkozva, folyó hó 19-én, a késő 
esteli órákban, a ref. főgimnázium nagytermében fejezte 
be ülésezéseit. 

I S K O L A . 

A pápai ref. főiskola igazgató-tanácsa f. hó 28-án 
teljes ülést tart, a melynek az igazgatók jelentésein kivül 
főbb tárgyai lesznek.: a pápai felsőbb leányiskola tőkéi-
nek reintegrálása, az időszaki tanács tagjainak meg-
választása, a nyugdíjintézeti alapszabályok módosítása. 

Theol. akadémiáink népessége. A budapesti ref. 
theologiára az 1907/8-dik iskolai évre 15 IV. éves, 
14 III. éves, 20 II. éves, 22 I. éves, összesen 71 
növendék iratkozott be. — A pápai ref. theologián IV. 
éves növendék 12, III. éves 16, II. éves 14, I. éves 6, 
összesen 48. 

Tanítók gyűlése. A hevesnagykunsági ref. tanító-
egyesület XXV. évi jubiláris közgyűlése f. évi szeptem-
ber 28 án Kisújszálláson lesz. A meghívókat az egyesü-
let elnöke, Farkas Imre, mezőtúri népisk. igazgató már 
kibocsátotta. Ebből megtudjuk, hogy a jubiláris gyűlésen 
nagyértékű pedagógiai előadásokban fognak gyönyörködni 
az egyesület tagjai. Az egyik mélyen járó kultúrpolitikai 
vonatkozású tanulmány. Czíme: „Á XX-ik század ural-
kodó eszméi és a tanítóképzés'1. Ennek előadója Farkas 
Sándor budapesti pedagógiumi tanár, a „Magyar Tanító-
képző" szerkesztője. A másik egy külföldön végzett, 
illetve kiegészített tudományos kutatásnak eredménye, a 
gyermek-tanulmány köréből. Czíme : „A gyermek érdek-
lődésének lélektana", — előadója Nagy László buda-
pesti tan.-képző igazgató, a gyermek-lélektan ismert nevű 
művelője. Ezeken kívül az elnök beszámol az egyesület 
25 évi munkásságáról, stb. A tanítók jubiláris gyűlésére 
nagyban folynak az előkészületek. A kisújszállási egyház 
vendégül látja a megye tanítóit, sőt ezek vendégeit is. 
A mint értesülünk, jelen lesz a jubiláris gyűlésen az 
egyházmegye gondnoka, dr. Tóth János államtitkár is (?!) 
több megyebeli képviselő társaságában. Egyházi vezér-
férfiak, vármegyei notabilitások, testvéregyesületek kép-
viselői, stb vesznek részt az ünnepélyes közgyűlésen. 

EGYESÜLET. 
A Luther-Társaságnak, a Magyarhoni E. E. E 

Gyámintézettel egyidejűleg folyó hó 28. és 29. napjain 
Győrött lesz a XXI. rendes évi közgyűlése. Napirend: 
I. nap, szeptember 28-án, szombaton. A Gyámintézet és 
a Luther-Társaság tagjai reggel 7 óra 30 perczkor a 
keleti pályaudvarról gyorsvonaton elutazván, délelőtt 10 
óra 10 perczkor Győrbe érkeznek. Délelőtt 11 órakor: 
A Gyámintézet központi bizottságának ülése. Délután 2 
órakor gyámintézeti értekezlet. Délután 3 órakor a Luther-
Társaság évi közgyűlése a győri evang. templomban, a 
következő tárgysorozattal: 1- Elnöki megnyitó. 2. Az 
intéző-bizottság évi jelentése. 3. Évi zárószámadás elő-
terjesztése. 4. 1908. költségvetés előirányzata. 5. Eset-
leges indítványok. Este 6 órakor a Gyámintézet és a 
Luther-Társaság együttes ünnepélye a templomban. Ennek 
tárgysorozata: 1. Gyülekezeti ének (Erős várunk). 2. 
Ima, mondja Kaczián János, budapesti esperes. 3. Oyurátz 
Ferencz püspök, gyámintézeti elnök megnyitó beszéde. 
4. Motette. Előadja az egyházközség vegyes kara. 5. Dr. 
Zsilinszky Mihály bányakerületi felügyelő, a Luther-
Társaság elnökének emlékbeszéde néhai báró Radvánszky 



Béla, egyet, gyáinint. elnök felett. 6. Eaáb Károly, a 
dunáninneni egyházkerület gyámintézeti elnökének elő-
adása. 7. Szavalat. Tar t ja Pálmai Kálmán budapesti 
tanító. 8. Lőw Fülöp, dunántúli egyházkerületi gyám-
intézeti elnöknek előadása. 9. Karének. 10. A művelt-
ségről. Értekezés, írta és felolvassa Kapi Béla, körmendi 
lelkész. 11. Gyülekezeti közének. 12. Offertórium a gyám-
intézet és a Luther-Társaság javára. II. nap, szeptember 
29-én, vasárnapon. Délelőtt 9 órakor gyámintézeti isten-
tisztelet. Délelőtt 11 órakor gyámintézeti közgyűlés. 

GYÁSZROVAT. 

Nagy Gedeon, diósjenői ref. lelkész, a drégely-
palánki egyházmegye esperese, f. hó 18-án, áldásdús 
életének 77-ik esztendejében, jobblétre szenderült. Halálá-
ról gyülekezete, a mely a boldogultban 53 esztendőn át 
nemes és lelkes igehirdető lelkipásztorát vesztette el, 
külön gyászjelentést adott ki. Áldás legyen emlékén ! 

KÜLÖNFÉLÉK 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Életet ad és életet vesz ! Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
visszaszorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és ú j élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Yáczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a liemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő- és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

oá <3% 

N YILTTÉR. * 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

S a l v a t o r - f o r r á s 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél , a czukorbetegségné l , az 

emész té s i és l é l e g z é s i szervek hurutjainál. 
Szinye-Llpóczi Salvatorforvás-v&llalat 

Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját , hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, rész le t f izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jó tá l lá s sa l kap-
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
hegedűk , f u v o l á k , cziterák, oka-
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért . 

Árjegyzéket ingyen küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kivánatra telítésnélküll töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfűrdő Kútvállalat Budán. 

Felelős szerkesz tő : H a m a r I s t v á n . 

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LÜKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
Téli é s nyár i g y ó g y h e l y -

Természe tes fo r ró -me leg , kénes f o r r á s o k , i s z a p f ü r d ő k , iszap 
bo roga t á sok , massage , v ízgyógyintézet , g ő z f ü r d ő k , kő- és kád-
f ü r d ő k , gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió . — C s ú z - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , l akás , e l l á t á s felől kimerítő 

= = = = = prospektust küld ingyen a = • • • = 

Szt-Lukács-fiirdö igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a SzerJc. 



HIRDETÉSEK. 

m i n d k é t r e n d s z e r s ze r i n t a l ego l c sóbban szál l í t 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s leiké-Á r j e g y z é k ingyen 

és bé rmentve . 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részle t f ize tés engedé lyezve . 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomágig. 

fl vil f iM fleol-hnrmoniumoK 
a kisebb orgonáka t helyettesítik. 

F ő k é p v i s e l ő j e : 

REMÉNYI 
a Magy. Kir. Z e n e - A k a d é m i a házi h a n g s z e r k é s z í t ő j e 

Budapest, VJ., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legujabb árjegyzélí ingven és bérmentve. 

T e m p l o m o k , i skolák, d a l á r d á k , k á p o l n á k 
é s m a g á n h a s z n á l a t r a k ivá lóan a lka lmas . 
Zongorák , p ian inók , c i m b a l m o k dús 
vaktára. Spec ia l i s ta v o n ó s h a n g s z e r e k k é -
sz í tése é s j av í t á sában . E z e n l ap ra h iva t -
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 k e d v e z -
m é n y b e n r é s z e -
sül. — L e g h a m a -
r a b b a n lehet a 
m o s t m e g j e l e n t 
m a g y a r K o s s o -
wi t s - fé le H a r m ó -
n ium é s O r g o n a -
iskolából ezen 
h a n g s z e r e n a ját-
s zás t e l sa já t í t an i 
Ára 5.— k o r o n a . 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő, 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Tel jes j ó t á l l á s Id t f fnő csép lésé r t . % 

A je lenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsópiőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen l e g ú j a b b moto rok t e r j e s z t é s e 

é rdekében haszná l t g ő z g é p e k 
cse rébe vé te tnek . 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

ViJlamos benziniokornobíl-

cséplokészleieit 

kettős tisztitó-szerkezettei. 

! Egyedül lé tező ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , ma lmok , j á r -
gányok, cséplők, velőgépek stb. 

Ezen inotnfcséplo-kés?íetek lelöiitiulliatatlsii kitűnősége felől tudakozódni lehet; 
Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi ( E r d é l y ) . K o z m a József ú r n á l Kadarkút. 

L e g b i z t o s a b b o lc só tizem ! Á r j e g y z é k k i v á n a t r a b é r m e n t v e . 

O r s z á g h S á n d o r 
orgona- és 

h a rmoniumgyáros 
cs. ós kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi k iá l l í t áson «Nagy díszoklevél" és 
oFerencz - Józse f l o v a g r e n d d e l " , az 1904. évi vesz -
p r é m i k i á l l í t á son a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , a zon -

kívül s z á m t a l a n k i t ü n t i t é s és e l i smerés . 
Készí t ke l l emes és t ö m ö r h a n g ú , legiobb és l eg -
ú jabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvál la l j a v í t á s o k a t 
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k kész le tben v a n -
n a k . Szolid m n n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k 
j ó s á g á t m i sem b izony í t j a inkább , m i n t a z , h o g y 
a g y á r a l ap í t á sa ó t a 400-ná l több ú j o r g o n a le t t 

m e g r e n d e l v e és kész í tve . 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

flif mentesen kii Ide tik. 

^Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

E S E m 

L 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N 9 E R v a r r ó -

A mi 
s z o r u l n a k 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e l l ő 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Újvilág-utcza 18. Budapest: VII., Kerepwl-ut 82. 

IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza B2. 
VÍ., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Véoz: Széchényi-u, 14 



Gerenday B. és Fia 
— szobrászok. = 

Első országosan szabadalmazott 
síremlékmü-gyárosok. Úrasztalok, 

keresztelő-medenczék! 
Tervezeteket dí j nélkül küldünk. 

Főüzlet, iroda és műterem : 
BUDAPEST,VII., Rákóczi-út 90. 

1 Alapíttatott í^sr 
az 1848. évben. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. É S KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 3 9 . 6 0 1 . 

Kémiai 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

C r r l ö l y n o Q 7 j j h n tanszerkészítö-intézete Ll UÖlJf UU UlQUU Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

Ajánlások" A niT1" v a l , á s é s közokt. miniszter úr. 
— i *_ Budapest székesfőváros tanácsa. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

l e g ú j a b b t é rképk iadványa i m a g á n h a s z n á l a t r a ; 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel P50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kör. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a Kogutoviez- fé le földgömbök 

magyar gyártmányok. 

= A KOR = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
& képes folyóirat. & 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Muta tványszámot 
a k iadóhivata l k ü l d : Budapes t , V., Rudo l f - r akpa r t 8. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, VII., Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt á rban elvállalja. — Tervezetek ée 

—1 kívánatra díjmentesen 

Orgonaépítési műintézet. 

(f ^ 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
a7. illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegetíük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
— gyár. = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
^  



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 
Fél oldal . 

Njuiczad oldal 

40 kor. 
kor. 

10 kor. 
5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 
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Alap ige : II. Móz. 20 : 3 

Ker. Gyülekezet! Izráel népe Egyiptom termékeny 
Gósenében nyert hazát ; de gabonáját másnak termelte, 
az építő-anyagot másnak készítette, másnak hordta össze. 
Ebben a háládatlan munkában szegény lett ; a szegénység 
szolgává tette, s a szolgaság kitépte lelke szárnyait; 
aláhullott a fényes magasságból, a hol az egy igaz Isten 
hite örök boldoggá teszi a lélek életét; aláhullott a 
bizonytalan próbálgatások ingoványos pusztáira, a hol a 
lelki alacsonyság nem bír a föld fölé emelkedni csak egy 
vonalnyit is. Nem tudja érzékelni az örök világosságot, 
tehát lidórcz-fényt kerget; elfelejti a felhők fölötti szövet-
séges Istent, tehát idegen istenek után adja magát, 
azoknak áldozik. 

A mennyei magasság Urának, Istenének alá kellett 
szállani a földre, hogy a lélek világtalanjaival és sike-
teivel megértesse magát. Sűrű köd vonta be a Hóreb 
hegyét, melyet lábainak földi zsámolyául választott ki a 
Jehova. A sűrű ködöt „villámlások" szeldelték keresztül; 
„mennydörgés" rázta, reszkettette, s a mi földi elemhez 
ért az égi tűz, tüzet fogott s „füstölgő" áldozatban szállt 
az ég felé. Megmutatta magát jelekben a Jehova s a 
foglyul ejtett lelkeknek elmondta mennyei akaratát, át-
adta örök törvényét, a tízparancsolatot, kezdetén a leg-
nagyobbat : „Ne légyenek néked én előttem idegen 
isteneid." 

Tilalommal kezdi, és ez a tilalmi elem a tízparan-
csolat szent egészén uralkodó szellemként átvonul. Isteni 
bölcseség ! Előbb meg kell tiltani a gonoszt, hogy az 

erkölcsi áthatatlanság törvénye ki ne zárja a jót. A rabot 
feloldozni bilincseiből, a szolgát nyűge alól, a szárnyakat 
a rájok csapzott iszaptól megtisztítani, hogy futhassanak, 
szállhassanak szabadon, a próféták útján, a betlehemi 
hajnalcsillag után ; törvény alapján a prófétáktól vezetve, 
az evangéliumig. 

Ker. Gyülekezet! A magyar kálvinista papság — 
úgy érzem — mintha a Hóreb hegye alján gyűlt volna 
itt össze. A magyar Izráel lévi-nemzetsége összegyűlt 
felidézni a multat tanulság okából s megállapítani a 
közel jövendő szabadulás útját, módjait. Isten lelkéből 
ihletett törvényt szerezni, hogy a szerint járva, joggal 
prófétálhasson magának s egyházának jobb jövőt. A 
multat idézve lehetetlen meg nem állapítani az Egyiptomba 
szakadt Izráel népe s a magyar kálvinista egyház sorsa 
között a párhuzamot. A magyar kultura éléstárait a mi 
általunk termelt szellemi gabona töltötte meg ; a magyar 
alkotmányos és lelkiismereti szabadság, a magyar nem-
zeti állam épületéhez mi kutattuk fel tu< i tokkal, mi 
ástuk ki ragaszkodásunk két kezével a vi lanyagot; 
mi puhítottuk verejtékünkkel, könnyeinkké, vérünkkel, 
mi égettük szilárddá lelkesültségünk szent tüzével. Mi 
aggódtunk, fáradtunk, égtünk; mások nyugodtak, pihentek, 
hűsöltek a hideg számítás üzleteiben. Mi szolgáltuk az 
oltárt, s az oltár hasznából mások éltek; mi önmagun-
kat adtuk áldozatul, mialatt mások önmaguk iák rakták 
félre még azt is, a mit a lelkesültség a köz oltárára 
helyezett. Ha veszélyben forgott a trón, vagy a haza, 
elsők voltunk, kedvesek voltunk; ha jött a béke, félre-
állítottak az első helyről, hogy nincsen rajtunk lakodalmi 
ruha. így lettünk szegények. A háládatlan munka foszlány-
nyá tépte rajtunk a ruhát, mely néha érezte a „fáraók 
tiszttartóinak" korbácsütéseit is. Háromszáz esztendőn 
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által nem panaszoltuk a szűk kenyeret, nem hordtuk 
pirulva a foszlányos ruhát. Mások voltak az idők, a kor, 
a felfogás. Nem volt akadály és szégyen a szegénység. 
Az anyagi szegénységet pótolta a gazdag öntudat, az 
érdem, a dicsőség, melyből karbunkulusként ragyog a 
magyar alkotmány és nemzeti kultura története. 

Fordult az idő. A szédületesen haladó XX-ik század 
árát szabta mindennek; legnagyobb árát az anyagnak, 
legkisebb árát, értékét a becsületnek. A szegény kálvinista 
egyház csak most kezdte érezni igazán, hogy a világ nem 
a léleknek áll, hogy az anyag készsége nélkül a szellem 
versenyében is elmarad. Rozzant paróchiák homályos 
zugában, aggódó lelkek szomorú tükreként, könnyező 
szemek néztek a kétes jövőbe: mi lesz a kicsiny seregből, 
melynek sokasága felett örülni kellene Isten törvénye 
szerint? Intézményeink omladozni, roskadozni kezdtek s 
a kisajátítás veszélyével álltak meg előttünk a haladó 
kor követelményei. 

A szegénység nem tévesztette el szomorú hatását 
egyházunk szellemére sem. Az önérzetében nemesen 
büszke, szent hivatásában felmagasztosult, hajdan erős 
kálvinista egyház kérni kezdett! A szegénység odáig vitte, 
hogy kért! Ezt az utat mutatták neki. Bevezették egy 
idegen isten templomába; megtanították, miként kell ez-
után sorsát irányítania. Odaadni mindig többet-többet a 
lélekből; oda áldozni az egyéniség szent géniuszát, hogy 
csak a neve éljen tovább. Idegen istent plántáltak a 
lelkébe: a szolgai szellem idegen istenét. A tartozásból 
kegyelem lett ; a jogból kérelem ; Sión várából alamizsnán 
élő lázáreum. 

Ne bélyegezzük hamis prófétáknak, a kik az idegen 
isten kultuszát segítettek kifejleszteni. A lelkünk meg-
bénult, érzékünk megtompult, szívünk szunnyadóit. A jó 
szándékot nem szabad megtagadni tőlük. Szemük volt a 
látásra: nem láttak. Nem látták, miként izetlenül meg 
lassanként az a drága só: a magyar kálvinista szellem 
ama sava, melyben a vallási és nemzeti érzés, felfogás, 
öntudat, hűség, egyenlő százalékkal vannak képviselve; 
melyben az Isten hite megszenteli a hazafiságot, a haza-
fiság közvetlenebbé teszi az Isten hitét; az a só, mely 
ha megízetlenül, a magyar vallás-erkölcsi és nemzeti 
élet háztartásában nem pótolhatja semmi sem ! Fülük volt 
a hallásra és nem hallottak. Nem hallották, miként őrlötte 
a szú a bérezek cserkoronáját, mihelyt fedél alá vitték; 
nem hallották a titkos káröröm kaczagását, mikor az első és 
a többi alázatos kérés egy-egy rést ütött a történelmi bástya 
falán; a mikor egy-egy talpalatnyit feladtunk a szilárd 
alapból, a melyen állva igényelni, követelni volt jogunk. 

Türelem illik a keresztyénhez! Ezzel a dogmával 
bevezették az egyházat a fatalitás idegen istenének temp-
lomába, a hol tétlenség az istentisztelet és a gyengeség 
érzése a valláserkölcsi tökély. Szabadelvüség illik a magyar 
protestánshoz ! Ez a dogma elvezetett az egyéniség nirvá-
nájának szomorú idegen istenéhez, a ki előtt az egyéniség 
eltakargatása, az idegen érdek istápolása, legyezgetése 
az egyedül tetsző áldozat. 

Idvezítő Urunk is tanítja, parancsolja, hogy szol-
gáljunk ; de ez a parancs nem szolgaságot, hanem szolgá-
latot jelent; hiszen szerinte nem szolgák vagyunk, hanem 
szabadok ; hiszen szerinte a szabadságban kell megállanunk. 
0 is tanította, parancsolta, valósította a türelmet, de azért 
felháborodással utasítja el magától a kísértőt; átkot mond 
rá, ha mennyei angyal lenne is, a ki más evangéliumot, 
hirdet; a terméketlen fügefát megátkozza és megkorbá-
csolja a kufárokat. Az Úr Jézus lelke is sugárzott a 
világot átölelő szabadelvüség nagy eszméjétől, de azért 
lelke vonzalmának megvannak fokozatot jelentő övei. Nem, 
nem Jézus szerinti az a szellem, mely úrrá, idegen is-
tenné lett szívünk és lelkünk felett! Nem is csoda tehát 
ha bizonytalan próbálgatások ingoványos pusztáin kóbo-
roltunk ; nem csoda, ha lelki alacsonyság vett rajtunk 
erőt. Mindazonáltal nem szűnünk meg hivatalosoknak 
tartani magunkat az elsők között, Úgy tartjuk, hogy ne-
künk adatott a megromlott, elposványofodott keresztyén-
séget új já alakítani, visszavinni az egyedül helyes alapra: 
az evangéliumra; nekünk adatott a lélek világossága: 
lélekben, igazságban imádni Istent; nekünk a lélek 
szabadsága: lerázni a lelkiismeret szabad szárnyairól a 
bilincset, melyeket a római egyház rá rakott; nekünk jutott 
a hivatás és kötelesség: az evangeliumi felvilágosodás 
hatalmával, a krisztusi szeretet erejével, a bibliai egy-
szerűség vonzó hatásával, lélekben, testben újjá terem-
teni a világ megromlott fundamentumát. Nékünk adatott, 
magyar reformátusoknak : a méltóság, kötelesség és dicső-
ség nemzetfentartó, alkotmány-biztosító erőnek, oszlopnak, 
bástyának lenni ; ' nékünk a fegyver: a felvilágosodás 
fegyvere, mellyel ledöntsiik a haladást, boldogulást 
nyűgöző lelki sötétség akadályait. És mivé lettünk? 

Lettünk színes zászló, fentartó kar nélkül; lettünk 
szalmaláng, parázs nélkül; lettünk egy se hideg, se 
meleg valami, a kik szeretnénk dicséretesek, érdemesek, 
magasztaltak lenni, a nélkül, hogy tennénk valamit. 
Csak várjuk, hogy jöjjön, csinálódjék a haladás, álljon 
elő a kész, de az ujjúnkat sem mozdítanánk érte; 
csak szeretnénk, ha nagyok, hatalmasok, virágzók vol-
nánk, de minden fáradság és küzdelem nélkül. Hová 
lettek, hová tűntek dicső eleink, kik a hitért, Jézusért 
mentek, szivesen, lelkesülve, nem vendégségbe, nem 
vigalomba, mint a hová hívattak amaz új-szövetségbeli 
vonakodó hivatalosok, hanem a csaták vérvirággal nyitó 
téreire; nem maguknak töltöttek habzó kelyhet, hanem 
maguk csorgatták a vallásszabadság oltárára öntött vérü-
ket. Hova lettek, hová tűntek Bocskay, Bethlen és zászlóik 
alatt diadalra törő eleink? 1 Elmultak, elenyésztek ! Sugárzó 
emlékük tűzoszlopitól nem hevülünk, nem lelkesülünk, 
hanem fázunk, húzódozunk. Ilyen erkölcsre szoktattak a 
szegénység, nyomorúság sorvasztó iskolájában, a szolgá-
latnak házában, a sivatag puszta úttalan utain a szolgai 
szellem, a gyáva türelem s a beteg szabadelvüség idegen 
istenei. 

Ker. Gyülekezeti Az idők teljességét anyagi és 
szellemi nyomorúság szokta megelőzni, hogy az éhség 



és szomjúság annál égetőbb legyen a szabadulás, az 
isteni segedelem után, s annál mélyebb a hála, a mivel 
a lelket a teljesülés, a szabadulás koszorúzza. Sorsunk 
sivatagjára tekintve, nem mondhatjuk-e tehát, hogy a 
magyar református egyházra, reánk, magyar kálvinista 
papságra nézve az idők teljessége elérkezett: „ Uram, 
hajlítsd le a te egeidet és szállj alá!" A bizonytalan pró-
bálgatások vándorútján elérkeztünk a Hórebig. Várjuk 
az Urat, hogy szállna le! A hegyet köd takarja : a, ki-
számíthatlan jövendő köde. De a ködött villámok szel-
delik ál tal : a szabadság szellemétől megihletett lelkek 
villámai, biztató fénnyel árasztva el a Hóreben túli 
téreket. A ködöt mennydörgés rázza, reszketteti: a jogát 
kivánó akarat-erő. A lelkek villámfogójába belecsapott 
az égi tűz. Halljuk átzengeni lelkűnkön az első, a nagy 
parancsolatot: „ne, legyenek néked én előttem idegen 
isteneid,". A magyar kálvinista egyház lelke, szelleme 
szól hozzánk. Elénk tárja a dicső mult szent hagyomá-
nyait , . . . ő teremtette, feltámasztja a h i thősöket . . . ő 
éltette mindet. Csodatettek! Dicső emberek! Ha lát-
tukra az összehasonlítás szégyenpírt szöktet ábrázatunkra : 
törjük össze az idegen istenek oltárait, rontsuk le temp-
lomait, égessük le lelkűnkről lelkesült fogadalom szent 
tüzével elhajlott mivoltunk maradványfoltjait! 

így a tilalomnak eleget teszünk! De ez nem elég I 
Még ezután jő az igazi parancsolat, mely a megtisztult 
lélekbe a cselekvőség tartalmát viszi. Fel kell építenünk 
u tiszta magyar, hamisítatlan kálvinista, szellem templomát, 
benne az elhagyott, de újra felismert Istennek oltárt emelni, 
nem mesterkélt, formált, faragott kőből, „mert mihelyt a 
te kőfaragó vasadat arra veténded, azonnal megtisztá-
talanítod azt" ; az oltáron meg kell gyújtanunk az Ur 
Jézus evangéliumának tüzét, ehhez járni, mint teremtő-
erejű tűzforráshoz, ebből vinni világosságot, melegséget, 
az erő és tenyészet eme két ős elemét, intézményeinkbe, 
melyekkel a lelkek egyetemes szabadságát és világossá-
gát szolgáljuk, — küzdelmeinkbe, melyeket Isten dicső-
ségére folytatunk. 

S ha a közel jövendő szabadulás útját, módjait, 
törvényét megállapítani tanácsba kél a magyar Izráel 
lévi-nemzetsége: meglássa, hogy az Ő törvénye evan-
géliumi igazság szerinti legyen ; „mert ha a ti igazsá-
gotok feljebb nem bővölködik az írástudók és farizeusok 
igazságánál: semmiképen nem mehettek be a mennyek-
nek országába". És meglássa azt is, hogy az ember-
csinálta törvénynek jelentőségét túl ne becsülje; „mert 
a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és való-
ság az Úr Jézus krisztus által lett". Ne gondolja, hogy 
a törvénnyel már elvégezte a cselekedet és élet dolgait; 
mert a törvény csak Krisztusra vezérlő mester, de az 
idveziilés hit által vagyon (Gal. III. 26.), a hit pedig 
cselekedetek nélkül megholt állat (Jakab II. 26.). Azért 
megmutassuk hitünket cselekedeteinkből, az Úr Jézus 
által, a ki legyen minékünk „út, igazság és élet." Amen. 
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Az 1848 XX. törvényczikk 2. és 3. §-ainak 
végrehajtása. 

Felolvasta az Országos Reform. Lelkészegyesület kongresszusán 
Hamar István. 

Mélyen Tisztelt Kongresszus! 

Az 1848. XX. t.-cz. nagy időknek emlékezetét 
újítja fel közöttünk. Azokét a nagy időkét, a melyekben 
az ú j Magyarország született, s a mikor az egész nem-
zetet és annak, legalább az alsó táblán helyetfoglalt 
törvényhozóit átható liberalizmus e hazában is érvénye-
síteni óhajtván a „Szabadság, Egyenlőség, Testvériség" 
jelszavai által képviselt elveket, nálunk is ki akarta 
vívni a polgári és lelkiismereti szabadságot, le akarta 
dönteni a nemzet rétegeit elválasztó korlátokat és a 
szabadság és egyenlőség égisze alatt meg akarta terem-
teni e hon fiai között a testvéri egyességet. 

Az a szellem, a mely diadalmasan érvényesült az 
1848-diki törvényhozásnak a sajtószabadságot biztosító, 
a jobbágyságot, a tizedet, a nemesség kiváltságos jogait 
megszüntető intézkedéseiben, érvényesítette hatalmát az 
egyházi élet, a felekezeteknek az államhoz és egymáshoz 
való viszonya terén is. A szabadság és egyenlőség elvé-
nek érvényesülése teremtette meg az 1848. XX. t.-cz. 
5. §-át is, hogy megszüntesse ezen a téren is a mult 
időkből átszállott szolgaságot és egyenlőtlenséget, s hogy 
ezt megszüntetvén, megteremtse e haza szabad és egyenlő 
felekezetei között az addig meg nem valósulhatott test-
vériséget. 

Magának a törvénynek keletkezésével itt nem akarok 
foglalkozni. Röviden összefoglaltam azt a Prot. Egyh. 
és Iskolai Lapnak f. évi 37-dik s a kongresszus tagjai-
nak kezében levő számában. Itt a helyzet ismertetése 
és határozati javaslatom bevezetéseképen csak azokról 
a körülményekről kivánok röviden szólani, a melyek a 
törvény megalkotását szükségessé te t ték; továbbá azok-
ról a nagy czélokról, a melyeknek elérésére a törvény 
szolgálni kivánt. 

Tudjuk, hogy a róm. kath. egyház, a maga mesteri 
szervezeténél és törekvéseinél fogva, szorosan összeforrt 
a keresztyén országok állami és egyházi életével, s a 
középkorban ez az összefőrrás kivétel nélkül a róm. kath. 
egyház hegemóniájával történt meg. A reformáczió, a 
tiszta evangéliomi hit, a felszabadított lelkiismeret és 
tudomány, és a lelkiismeret szabadságával együtt fel-
ébresztett nemzeti és politikai szabadság éles csákányá-
val bontogatta ezt az összeforrást, s munkája több ország-
ban, több nemzet kebelében teljes eredménnyel is járt, 
az illető országok és nemzetek megmérhetetlen boldog-
ságára. Ez a szétválasztó és felszabadít) munka sehol 
sem ment nehéz küzdelem nélkül, mert a pápaság és a 
pápa egyháza görcsösen ragaszkodott mindenütt hatalma, 
befolyása megtartásához ; de sehol sem volt oly nehéz 
és hosszantartó, mint azokban az országokban, a melyek-
ben az uralkodók vagy uralkodó házak nem tudtak 
összeforrni a jogaruk alatt élő néppel, s a kik és a 
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melyek nem annak javát, felvirágzását, boldogitását 
keresték, hanem csak a maguk vagy családjuk érdekeit 
és a korlátlan, zsarnoki hatalmat. Az ilyen uralkodók és 
uralkodó családok a legjobb és leghatalmasabb szövet-
séges társukat mindenkor a szintén korlátlan hatalomra 
törő pápaságban találták fel. Együtt küzdöttek tehát, 
ha kellett, tűzzel és vassal, hogy eloltsák az evangéliom-
nak a véka alól előhozott fáklyáját s azzal együtt el-
oltsák a léleknek Isten által adott szabadságát is. Ennek 
tulajdonítható, hogy a hol a tűz és vas el nem olthatta 
is az evangéliom világosságát és ki nem irthatta is az 
azt terjesztő protestantizmust, de a róm. kath. egyház 
hosszú évszázadokon át még képes volt megtartani 
államvallás jellegét s azzal együtt kiváltságos helyzetét, 
mind a jogok, mind a vagyon tekintetében; a prot. 
egyházak pedig, bár mindenütt összeforrottak a nem-
zetek életével és a tiszta valláserkölcsiség ápolása, a 
nemzeti nyelv és tudomány művelése, a nemzeti kultura 
terjesztése és a szabadság szellemének életben tartása 
által a nemzetek legnagyobb áldásává váltak, mégis az 
elnyomatás, a jogokból és javakból kirekesztetés keserű 
kenyerét ették. 

Szegény magyar nemzetünk is azon nemzetek közé 
tartozott, a melyek nem találták meg azoknak szívét, a 
kik felettök uralkodtak; e hazában is tehát uralkodó 
egyház maradt a róm. kath. Ismerjük mindnyájan magyar 
protestáns egyházunk viszontagságos történetét s abban 
azokat a nehéz, véres és vértelen küzdelmeket, a melyeket 
megmaradásunkért, jogaink és szabadságunk biztosításáért 
folytatnunk kellett. A nemzet maga mindenkor velünk 
volt ezekben a küzdelmekben és törvényeket alkotott 
jogaink, szabadságunk biztosítására. A nemzet felett 
álló hatalmak azonban mindenkor visszaszedegették a 
másik kezükkel azt, a mit egyik kezükkel megadni 
kényszerítve valának, s így, bár századok viharai zúgtak 
el felettünk, azt a teljes szabadságot és egyenlőséget és 
azt az egyenlő elbánást, a melyre pedig érdemesek 
valánk, soha meg nem nyerhettük. Ha a törvények szavai 
adtak is szabadságot: egyenlő jogokhoz, egyenlő elbánás-
hoz nem tudtak eljuttatni, s maradt államvallásnak a római 
katholiczizmus, kiváltságokkal, megmérhetetlen vagyonnal 
elhalmozva. 

Ezen a helyzeten kivánt változtatni az 1848. XX. 
t.-cz., a mikor a már korábban törvényesen bevett fele-
kezetek sorába felvette az unitáriusokat és a bevett 
felekezetek között a tökéletes egyenlőséget és viszonos-
ságot modotta ki. Az unitárius felekezet bevételével meg-
nyerte állami elismertetését e hazának minden történelmi 
egyháza; a tökéletes egyenlőség és viszonosság elvének 
kimondásával pedig megszűnt, vagy legalább is meg-
szüntetni czéloztatott a róm. kath. egyház államvallási 
jellege, minden kiváltságaival együtt. A törvény tehát 
megvalósította, illetve meg akarta valósítani a szabad-
ságnak és egyenlőségnek a 48-as törvényhozás egyéb 
alkotásaiban is érvényesült szellemét, és mint a nemzeti, 
úgy az egyházi élet terén is meg akarta szüntetni a 

mult hagyományait képező kiváltságokat s mások meg-
rövidítésére szolgáló előjogokat. Erre czélzott a törvény 
1., 2., 4. és 5. §-a. 

A 48-as törvényhozás azonban nemcsak az elvet 
kívánta kimondani, hanem gondoskodni kivánt annak 
gyakorlati megvalósulásáról is. S a mikor erről gondos-
kodni akart, nem téveszthette szeme elől azt sem, hogy 
a miképen a polgári jogegyenlőség természetes követ-
kezménye az egyenlő teherviselés, úgy a felekezeti jog-
egyenlőség és viszonosság elvéből is természetesen az 
következik, hogy a felekezetek is egyenlő erőviszonyokkal 
rendelkezzenek és az állam részéről, az anyagi támogatás 
tekintetében is, egyenlő elbánásban részesüljenek. Eme 
következetesség hozta létre a 48. XX. t.-cz. 3. §-át, a 
mely kimondta, hogy minden törvényesen bevett vallás-
felekezet egyházi és iskolai szükségei közálladalmi költ-
ségek által fedeztessenek. 

Mi volt tehát az 1848. XX. t.-cz. megalkotásának 
vezéreszméje? Nem más, mint a szabadságnak és az 
egyenlőségnek ama fenséges eszméje, a mely a 48-as 
törvényhozás minden alkotását átlengi s a mely érvénye-
sülni törekedett a magyar nemzet újjáalkotása nagy 
munkájának nemcsak nemzeti és alkotmányos, hanem 
valláserkölcsi, felekezeti vonatkozásaiban is. 
I S mi volt a czélja? Megint nem más, mint az 
egész 48-as törvényhozásé: a szabadság és egyenlőség 
közössé tétele által a testvériség megvalósítása ós ebben 
a nemzet békességének, boldogságának, haladásának, 
felvirágozásának megfundálása. Fenséges, ideális tehát 
az 1848. XX. t.-cz., mind vezéreszméiben, mind czéljai-
ban, méltó azokhoz a férfiakhoz, a kik, mint ama nagy 
idők törvényhozói, a szabadságnak, egyenlőségnek és 
testvériségnek apostolai valának! Szálljon áldás emlé-
kezetükre ! 

Azóta majdnem 60 esztendő pergett le az időnek 
soha meg nem álló kerekén. Nemzetünk végig küzdött 
ezalatt egy fenséges, ideális harczot, a melyhez foghatót 
alig mutathat fel a világ története. Elbukott, meghalni 
látszott; de halálos sebéből felépült és életében olyan 
fejlődéshez, izmosodáshoz jutott, a mely csak örömmel 
töltheti el keblünket és a legszebb reménységekre jogosít. 

Hát az 1848. XX. t.-cz. fenséges eszméi valósulást 
nyertek-e, s elértük-e a czélt, a mit e törvényben a nemzet 
maga elé tűzött? Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy 
a miként a 48-as törvényhozás sok ideális rendelkezése 
vagy semmivé lett, vagy csak tökéletlenül valósult meg 
az életben, úgy az 1848. XX. t.-cz. is sokáig megholt-
nak látszott, s a mi belőle a részletes alkalmazás köré-
ben megvalósult is, messze mögötte marad a törvény 
ideális intenczióinak. Lex imperfecta az még ma is, akár 
az egyenlőség és viszonosság, akár az egyenlő állami 
anyagi támogattatás elvének érvényesülését tekintjük is. 
Hasztalan kívánta a tiszántúli kerület közóhajtásának 
1-ső pontja az uralkodó vallásoknak nevét, emlékezetét 
és eszméjét megszüntetni; hasztalan kérte 4-dik pontjá-
ban az egyházi hivatalnokok, a 10-dik pontban a hazában 



működő minden tanítók polgári állásának és rangjának 
megállapítását; hasztalan az 5-dik pontban a hitfelekeze-
teknek minden téren való egyenlő képviseltetését; hasz-
talan a 9-dik pontban a tudományegyetemnek minden tekin-
tetben közössé tételét; s hasztalan szorította mindezeket a 
politikai óvatosság a 48. XX. t.-cz. 2. §-ának általános 
kijelentései a lá : bizony, ha törvény szerint nincs is e 
hazában uralkodó államvallás, de a tökéletes egyenlőség és 
viszonosság elvével ellentétben álló kiváltságoknak, meg-
különböztetéseknek, prepotencziának még mindig annyi 
kirívó példája áll előttünk, mintha nem is 60 évvel 
későbben élnénk a 48-as törvényhozásnál, hanem az azt 
megelőző időkben. Bizony, uralkodó vallás ma is a római 
katholiczizmus, s mellette a törvényesen bevett felekeze-
tek csak a folyton lenézett, mellőzött Hamupipőke szere-
pét játszák. 

De nem kevésbbé lex imperfecta a 48. XX. az egy-
házak egyenlő állami támogattatása tekintetében is. Úgy, 
a mint a törvény kimondj a, a bevett vallásfelekezetek 
állami támogatása soha keresztül nem vitetett, s azt lehet 
mondani, hogy arra nézve komolyabb kísérlet sem tör-
tént. A római katholikus, valamint a nemzetiségi egy-
házak ma is épen úgy birtokolják és használják egyházi 
és iskolai vagyonukat, s ez egyházak hívei ép úgy élvezik 
a teher-nemviselés nemesi kiváltságát, mint 48 előtt, a 
többi egyházak pedig ma is szegények, s híveik hordoz-
zák a jobbágyi terheket s némely tagjaikban még ma 
is fizetik az eltörölt papi tizedet. 

A mikor ezekre rámutatok, nem hunyok szemet 
az előtt, hogy az utóbbi évtizedekben az állam, részint 
különböző czímeken megalkotott törvények, részint az 
évi költségvetések alapján, jelentékenyen könnyített egy-
házi és iskolai terheinken. De ha ezt elismerem is, mégis 
csak azt vallom, hogy a 48. XX. 3. §-a ma is lex im-
perfecta ; sőt egyenesen azt állítom, hogy egyházunk 
anyagi állami támogattatásának mai rendszere rosszabb, 
mintha a 48. XX. 3. §-a teljesen érvényesítetlen maradt 
volna. Vallom és állítom ezt, annyival is inkább, mivel 
a mikor a 48. XX. végrehajtásáról beszélünk és azt 
sürgetjük, rendesen azt a feleletet nyerjük, hogy hiszen 
az évi államsegély, a középiskolák segélyezése, a tanári 
fizetések rendezése, a lelkészek és tanítók kongruája, 
az egyházi adó- és közigazgatási terhek csökkentésére 
és a lelkészi nyugdíjintézet támogatására újabban ki-
látásba helyezett 3 milliós segély mind nem egyéb, mint 
a 48. XX. 3. §-ának fokozatos végrehajtása. Vallom és 
állítom, mert ezek a különböző czímeken nyújtott segé-
lyek nemcsak nem úgy nyújtatnak, mint a hogy azt a 48. 
XX. 3- §-a előírja, t. i. az egyházi illetékes hatóságok 
meghallgatásával alkotott törvények alapján, hanem még 
a 48- XX. t.-cz. által megszüntetni kivánt egyenlőtlen-
ség kirívóbbá tételére is szolgálnak, akkor, a mikor a 
48 előtt is vagyonos és pedig legnagyobb részben az 
állami közvagyonból vagyonos felekezeteket meghagyják 
vagyonuk régi módi kezelésében, felhasználásában és 
ennek révén függetlenségükben, addig a többi bevett 

vallásfelekezetek egyházi ós iskolai autonómiáját sok-
szorosan átlyuggatják s papjaikat, tanáraikat, tanítóikat 
az államtól függő helyzetbe hozzák. S teszik ezt még 
hozzá a nélkül, hogy a tényleges szükséget valósággal 
kielégítenék. 

A 48. XX. t.-cz. 2. és 3. §-a tehát mind e mai 
napig lex imperfecta. 

Követeljük-e annak perfectuálását ? Van-e jogunk 
hozzá? Szükség van-e r e á ? Követelésével nem támasz-
tunk-e felekezeti harczot s nem hozunk-e önmagunkra 
veszedelmet? 

Ezek a kérdések azok, a melyek itt felvetődnek, 
s a melyekre feleletet kell adnunk. 

Hogy vau-e jogunk hozzá? nem is kérdés. A tör-
vény nem deleáltatott; mint érvényes törvény foglal 
helyet törvénytárunkban; végrehajtását követelnünk tehát 
feltétlen jogunk van, nemcsak, hanem annak végrehaj-
tására király ós kormány, esküje szerint, kötelezve van. 

Szükség van-e reá, hogy végrehajtását követeljük? 
Azok az egyenlőtlen erőviszonyok, a melyek az egyházak 
körében, államhoz és egymáshoz való viszonyukban, az 
egyenlőségnek és viszonosságnak úgy elvi, mint anyagi 
érvényesülésében mind máig fenforognak, feltétlenül szük-
ségessé teszik a törvény végrehajtásának követelését, 
mert az egymást nem elnyomni, hanem hasonló nemes 
munkára bírni akaró verseny csak egyenlő erőviszonyok 
mellett lehetséges s csak így válhatik a nemzet békes-
ségére és boldogítására. Egyházunknak nagy hivatása 
van e hazában, mind a valláserkölcsi élet ápolása, mind 
a kultura fejlesztése, mind a ker. szeretet gyakorlása, 
mind a szocziális nagy kérdések megoldása tekintetében. 
De ezt a hivatását csak akkor töltheti be a saját össze-
roskadása nélkül, ha az egyenlőség elve minden tekin-
tetben, úgy az elviekben és szellemiekben, valamint az 
anyagiakban teljes valósulást nyerend. Az érvényes 
törvény végrehajtását tehát nemcsak követelnünk kell, 
hanem, ha törvényünk nem volna, annak megalkotására 
kellene törekednünk! 

Követelésünkkel nem idézünk-e fel felekezeti har-
czokat s nem hozunk-e magunkra veszedelmet ? Meg-
győződésem szerint, addig, míg az 48. XX. t.-cz. ideális 
álláspontján maradunk, követelésünkben ez a veszedelem 
nem fenyeget bennünket. Igaz, hogy sokan vannak, a 
kik úgy vélik, hogy a 48. XX. t.-cz., különösen pedig 
annak 3. §-a, ha végrehajtatnák, az összes törvényesen 
bevett vallásfelekezetek összes egyházi és iskolai vagyo-
nának elvételét vonná maga után és az egyházakat fel-
tétlen függő helyzetbe hozná az állammal szemben. 
Azonban, ha a 48. XX. létrejöttének történetét kutatjuk 
és figyelembe vesszük azokat az elveket és intencziókat, 
a melyek annak megalkotásánál szerepet játszottak, 
akkor ezt a véleményt, mint nem magán a törvényen 
alapulót, hanem abba csak belemagyarázottat, el kell 
utasítanunk. A 48. XX. történetének aktáiban egyetlen 
egy szót sem találunk, a mely arra vonatkoznék, hogy 
a törvényhozás e törvény megalkotásánál a felekezetek 



egyházi és iskolai vagyonának elvételére gondolt és az 
egyházaknak az államtól feltétlen függésbe hozására 
törekedett volna. Ellenkezőleg, valahányszor csak fel-
merült a vita során ez az aggodalom, a legkiválóbb és 
legtekintélyesebb férfiak siettek kijelenteni, hogy távol 
áll tőlük ez az intenczió, s hogy a czél nem más, mint 
az, hogy a törvényesen bevett felekezetek között, javaik 
további élvezete mellett, az eddig fennállott egyenlőtlen-
séget, úgy a viszonosság, mint az anyagi erők tekinteté-
ben megszüntesse. Az akták a mellett bizonyítanak, hogy 
az anyagi egyenlőtlenség megszüntetését nem a vagyon 
elvételével czélozták a 48-as törvényhozók, hanem oly-
képen, hogy az anyagiak tekintetében a felekezetek 
szolgáltatási képessége számba vétetvén s e szolgáltatási 
képességnél a birtokukban levő állami eredetű javak 
államjavaknak minősítetvén és állami ellenőrzés mellett 
kezeltetvén, a saját erejükkel nem viselhető terhek 
fedeztessenek közálladalmi költségekből. 

Az az idealizmus s a szabadságnak az a szeretete, 
a mely a 48-as törvényhozók lelkét eltöltötte, feltételez-
nünk sem engedi azt, hogy akkor, a mikor felszabadí-
tották a sajtót és millióknak adták meg a polgári 
szabadságot, ugyanakkor épen a bevett és teljesen 
egyenjogúaknak nyilvánított felekezeteket akarták volna 
szabadságuktól, jogaiktól megfosztani és az államhatalom-
tól függő szolgákká tenni! 

Magában a 48. XX.-ban tehát nincs sem az egy-
házi és iskolai vagyon valóságos elvételének, sem az 
egyházak állami szolgaságba vetésének gondolata, hanem 
csak az, hogy a felekezetek, a már nekik adott állam-
javak felszámításával, azoknak államjavakként kezelé-
sével és híveikre nézve az egyenlő teherviselés meg-
állapításával s a még a magok erején nem hordozható 
egyházi és iskolai szükségleteknek állami fedezésével, 
az anyagiak tekintetében is egyenlő erőviszonyok közé 
helyeztessenek. S a míg a törvény végrehajtását annak 
eredeti ilyen intencziója szerint sürgetjük, nem támasz-
tunk sem felekezeti harczot, sem nem hozunk veszedelmet 
sem más egyházakra, sem a magunkéra. Harczot csak 
akkor támasztanánk, veszedelmet csak akkor idéznénk 
fel, ha, elhagyva a törvény igazi értelmét, abba oly értel-
met kívánnánk belemagyarázni, a mely abban nincs 
meg és a mely természetesen vonná maga után az összes 
bevett felekezetek egyházi és iskolai vagyonának el-
vételét és az összes felekezeteknek az államtól függő 
helyzetbe hozását. 

Ám követeljük azért a 48. XX. t.-cz. 3. §-ának, 
annak szelleme szerint való végrehajtását, de maradjunk 
meg azon az állásponton, hogy a legszigorúbb állami 
ellenőrzés mellett a felekezetek kezében hagyatván az 
egyházi és iskolai vagyon s e mellett megállapíttatván 
a felekezetek egyenlő arányú teherviselési kötelezettsége, 
az ezek mellett sem fedezhető egyházi ós iskolai szük-
ségletek fedezését követeljük közálladalmi költségekből, 
így nem sértjük senki jogát sem, csupán arra törekszünk, 
hogy azok az elvek, a melyek a 48. XX. t.-czikkben 

kifejeződést nyertek, elvégre az életben is valósulást 
nyerjenek. 

Mindezeknek alapján a következő határozati javas-
latot vagyok bátor a mélyen tisztelt kongresszusnak el-
fogadásra ajánlani: 

Határozati javaslat az 1848. XX. t.-czikh végrehajtása 
tárgyában. 

Tekintve, hogy az 1848. XX. t. cz.-ben a hazába 
törvényesen bevett vallásfelekezetekre nézve a tökéletes 
egyenlőség és viszonosság állapíttatott meg és kimondatott, 
hogy a bevett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szük-
ségletei, az illető hitfelekezetek meghallgatása mellett 
alkotandó törvény határozmányai szerint, közálladalmi 
költségekből fedeztessenek, azonban a törvénynek ezen 
rendelkezései mind a mai napig sem valósultak meg, 
sem teljes mértékükben, sem az egyházak állami támo-
gattatásainak módozataiban, az Orsz. Ref. Lelkészegye-
sületnek 1907. szept. 19-én Budapesten tartott alakuló 
kongresszusa kimondja, hogy 

I. Kivánja az 1848. XX. t.-cz. 2, §-ának teljes, betű-
szerinti végrehajtását. S ebből folyólag kivánja, hogy 

1. a tökéletes egyenlőség és viszonosság elve, a 
törvényesen bevett felekezeteknek az államhoz és egy-
máshoz való viszonyában, úgy valláserkölcsi és kulturális, 
mint anyagi téren, az osztó igazságnak megfelelőleg, a 
felekezetek egyházi szervezetének és törvény által bizto-
sított jogainak sérelme nélkül, érvényesíttessék, fő elvül 
tekintetvén, hogy mindegyik vallásfelekezet szabadságát 
és jogát csak a többi felekezeteknek hasonló szabad-
sága és joga korlátozhatja; 

2. a tökéletes jogegyenlőséggel és viszonossággal 
ellenkező régi törvények és gyakorlatok megszüntetendők, 
különös hangsúlyozásával annak, hogy egyik vallásfele-
kezet hívei egy más felekezet előnyére és hasznára, 
semmi szín és ürügy alatt meg nem adóztathatók. 

II. Kivánja, hogy az 1848. XX. t.-cz. 3. §-ából 
folyólag, a törvény eredeti intencziójának megfelelőleg, 
a törvényesen bevett vallásfelekezeteknek, a saját erejük-
ből nem fedezhető egyházi és iskolai szükségletei az 
állam által fedeztessenek, úgy azonban, hogy az állami 
segítség megállapításánál az illető felekezet hazafiassága 
s a magyar nemzet állami és kulturális élete terén szer-
zett érdemei legelső sorban figyelembe vétessenek és 
mérlegeltessenek. Ebből folyólag kivánja, hogy 

1. minden törvényesen bevett felekezet egyházi 
és iskolai szükségletei, a jelenleg különböző czímeken, 
törvény alapján vagy az évi állami költségvetésekbe 
beillesztve nyújtott segélyek commassalásával, a fele-
kezetek egyházi főhatóságai által bemutatandó és az 
egyes felekezetek egyenlő számú kiküldötteiből és a tör-
vényhozás hasonló arányú delegátusaiból álló, a kultusz-
miniszter elnöklete alatt megalakítandó országos bizott-
ság által felülvizsgált kimutatások alapján számíttassanak 
fel és törvényhozásilag állapíttassanak meg, — alapelvül 
vétetvén az egyházi és iskolai tisztviselők javadalmazá-
sánál egyfelől az, hogy azok javadalmazása az állam 
hasonló kvalifikácziójú és rangú tisztviselői javadalma-
zásánál kevesebb nem lehet, — másfelől pedig az, hogy 
az egyes felekezetek főpapjai részére, hivatali javadal-
mazás, illetve repraesentationalis költség czímén 25,000 
koronánál nem kevesebb és 50,000 koronánál több nem 
vehető számításba; 

2. vétessék számba minden törvényesen bevett fele-
kezet minden néven nevezendő egyházi és iskolai vagyona 
és a fentebb említett országos bizottság útján, törvény-



hozásilag állapíttassák meg, hogy mennyi abból az állami 
eredetű vagyon; 

3. az így állami eredetűnek megállapított egyházi 
és iskolai vagyon elidegeníthetetlen állami vagyonnak 
és olyannak minősítendő, mint a mellyel, illetve annak 
jövedelmével, a magyar állam az illető felekezetet az 
1848. XX. t.-cz. 3. §-a, illetve az annak történelmi előz-
ményeit képező királyi vagy állami intézkedések alapján, 
már eddig is segélyezte és a mely vagyon jövedelme 
az állami segély nyújtásánál, mint ilyen, első sorban 
figyelembe veendő; 

4. az egyes felekezetek birtokában levő egyházi 
és iskolai vagyon jövedelmei, az állam legfőbb felügye-
leti jogából folyó szigorú ellenőrzés mellett, a kezelési 
költségek és beruházások leszámítása után, teljes egé-
szükben, a vagyon eredeti rendeltetésének megfelelő, 
vagy más, de kizárólag hazai és a törvényhozás által 
elismert egyházi, iskolai vagy humanitárius czélokra 
fordíttassanak ; 

5. a mennyiben a felekezetek birtokában levő vagyon 
jövedelmei az illető felekezetek egyházi és iskolai szük-
ségleteit nem fedeznék, a hiány pótlására az illető fele-
kezetek, kizárólag a saját híveikre, a törvényhozás által 
megállapítandó s az állami egyenes adók bizonyos szá-
zalékát kitevő egyházi adót kötelesek kivetni, a mely 
egyházi adó az állam illetékes közegei által hajtandó 
be és szolgáltatandó át az illető egyházközség pénz-
tárának ; 

6. a mennyiben valamely törvényesen bevett fele-
kezet egyházi és iskolai szükségletei még így sem nyer-
nének fedezetet, a hiány az állam által pótlandó; 

7. az állam által nyújtandó és az illetékes feleke-
zeti hatóságok meghallgatása mellett törvényhozásilag 
biztosítandó segélyre vonatkozólag, miután az csupán a 
felekezeteknek a valláserkölcsi élet ápolása és a kultu-
rális élet terén kifejtett s az állam javára czélzó szol-
gálatainak elismerését képezi, kimondandó egyfelől az, 
hogy a segély az állam és az illető felekezetek között 
függő viszonyt nem teremt és a felekezeteknek törvény-
ben biztosított szabadságát és jogait nem csorbíthatja; 
másfelől, hogy az államsegély, annak megvonásának terhe 
alatt, kizárólag csak hazai és a törvényhozás által elis-
mert egyházi, iskolai és humanitárius czélokra fordít-
ható, s hogy abból hazafiatlan vagy a felekezeti békes-
séget veszélyeztető intézmények és személyek semmi-
képen sem támogathatók; 

8. az állam által nyújtott, az egyes felekezetek 
hazafias és kulturális szolgálatainak figyelembe vételével 
megállapított és az illetékes felekezeti hatóságok meg-
hallgatása mellett törvényhozásilag biztosított segély az 
illető felekezet egyházi főhatóságához utalványozandó, 
s ennek megfelelőleg, a felekezetek állami segítését 
különböző czímeken biztosító törvények hatályon kívül 
helyezendők és a kiutalványozás tekintetében az itt 
említett eljárással ellenkező gyakorlat megszüntetendő; 

9. az államsegély törvényszerű felhasználásának 
ellenőrzése körül szükséges legfőbb állami felügyeleti jog 
biztosítása végett kötelesek a felekezetek; főhatóságaik 
útján, évről-évre okmányolt elszámolást beterjeszteni a 
kultuszminiszterhez, a kultuszminiszter pedig köteleztes-
sék az ezekről szóló jelentésnek, a számadásokkal együtt, 
a képviselőházhoz leendő bemutatására; 

10. a felekezetek egyházi és iskolai szükségletei, 
az 1. pont alatt említett módon, 10 évről 10 évre újból 
felszámítandók, megállapítandók és az illetékes feleke-
zeti hatóságok meghallgatása mellett, törvényhozásilag 
biztosítandók. 

III. Kimondja, hogy ezen határozatokat kinyomatja, 
az összes protestáns egyházmegyékhez, kerületekhez, 
egyetemes gyűléshez és konventhez megküldi és azokat 
azok támogatására és a törvényhozásban leendő keresz-
tülvitelére felkéri. 

BELFÖLD 
Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület megalakulása 

és az egyesület első kongresszusa. 
(Folyt, ós vége.) 

A kongresszus második napján legelőször is a 
választmányt alakították meg, az egyes kerületek pap-
ságának előzetes megbeszélése alapján. Megválásztattak 
Dunamellékröl: Józan Sándor, Morvay Ferencz, Nagy 
Imre (kórósi), Sógor Endre, Fábián Mihály, Mády Lajos, 
Benkő István, Orosz Endre, Dömötör Bertalan, Dömők 
Péter és Lévay Lajos ; Dunántúlról: Patay Károly, 
Nagy Lajos, Mozsonyi Sándor, Oroszi Jenő, Tóth Kál-
mán, Barsi Sándor, Balla Endre, Gózon Gyula, Miklós 
Géza, Fülöp József; Erdélyből: Kovács Sándor, Veress 
Sándor, Csekme Ferencz, Nemes Árpád, Jakab Albert, 
Kovács László, Takács Károly, Czeglédi János, Paulay 
Viktor, Benedek Lajos, Irsay József; Tiszáninnenröl: 
Kerekes János, Szuhay Benedek, Kazai Sándor, Péter 
Mihály, Sütő Kálmán, Halászi József, Fodor György, 
Hézser Emil, Tomory Endre, Sólyom Lajos, Barna Gyula; 
Tiszántúlról: Kiss Ferencz, Tóth József, Szemes László, 
F. Varga Lajos, dr. Ferenczy Gyula, Kállay Tivadar, 
Szondy Géza, Nagy István, Végh József, Szekeres Sán-
dor, Juhász László, Nagy Lajos,. Rácz Gyula, Berey 
József. A választmány többi 56 tagjának kiküldése az 
egyházmegyei lelkészegyesületek, illetve értekezletek fel-
adata lesz. 

Á megjelentek számbavétele után rátért a kon-
gresszus a programmba felvett előadások, illetve hatá-
rozati javaslatok tárgyalására. 

Hamar István budapesti theol. tanár az 1848. XX. 
t.-cz. 2. és 3. §-ainak végrehajtásáról szólott s erre 
vonatkozólag határozati javaslatot terjesztett elő. Az elő-
adás és a határozati javaslat lapunk más helyén egész 
terjedelmében olvasható. 

A szőnyegre hozott nagyfontosságú kérdés felett 
széles körű, és egy pár élesebb és meggondolatlanabb 
hangot leszámítva, magas színvonalú vita indult meg. 
Kutass Bálint nem járult az előterjesztett határozati 
javaslathoz, mivel az szerinte nem radikális és csak a 
mai helyzetnek javítgatását czélozza. 0 nem az állami 
segélyezés javításának vagy fokozásának, hanem a 
„szabad egyház a szabad államban" elvnek a híve, s 
ebből folyólag az egyházi és iskolai vagyon szekulari-
zálását és az államnak és az egyháznak egymástól teljes 
szeparálását kivánja. A szekularizáczió szükséges nemzet-
gazdasági és kulturális szempontból. Az egyházi és iskolai 
kötött birtokokat parczellázni kell, hogy a nemzet fiai 
földhöz juthassanak és idegenbe ne vándoroljanak; a 
parczellázás útján befolyó összeg pedig az összes nép-
iskolák államosítására fordítandó, hogy a nép vállairól 
ezeknek terhei levétessenek és hogy a népoktatás a 
kellő színvonalra eraeltettessék, mert, szerinte, a kellő 
nivó elérése egyedül csak az iskolák államosítása mellett 
lehetséges. Végül a következő határozati javaslatot ter-
jesztette elő : 



„Kéressék fel a nagyméltóságú konvent, hogy az 
ág. ev. egyetemes gyűléssel kontaktusban teljesítse a 
felderítés, felvilágosítás, előkészítés nagy munkáját, ezt 
írva a lobogóra, és kérvényezzen alantiak szerint az 
országgyűléshez. 

Lélekszámarány szerint a protestáns felekezetek 
tagjaira kivetendő költségből teljes apparátussal tárássá 
fel, hogy 

1. Mi és mennyi az, a mi szekularizálható lenne? 
2. Hozzávetőleg mennyi folynék be az ingatlanokért, 

kis parczellánként, az értékesítésnél? 
3. Hozzávetőleg mily jövedelemszaporításhoz jutna 

az abból, hogy ezen parczellák igazságos adóztatás, 
örökösödések és ingatlanforgalom tárgyaivá válnának? 

4. Körülbelül mily összeg kívántatik a közoktatás 
államosítására ? 

A feltárandó eredmények legmeszebbmenőleg ter-
jesztendők lennének, felekezeti különbség nélkül, a nép 
körében, sajtótermékek, népgyűlések ú t ján ; ezek révén 
kérvényminták volnának elfogadásra ajánlandók, melyek-
ben a következők ajánltatnának az országgyűlés elé 
terjesztésre: 

1. Szekularizáczió útján vegye vissza az állani az 
általa adományozott fekvőségeket; vegye kezelésbe az 
állami forrásból eredő alapítványokat, az iskolai alap-
tőkéket. 

2. A szekularizáltakat kis parczellákban adja vissza, 
adja el a nemzet fiainak. 

3. Az itt szerzendő pénzerővel és kivételt, kíméletet 
nem ismerő törvénnyel, államosítsa az iskolákat az egész 
hazában, állítson újakat, s díjazza az oktatókat, hitoktató-
kat államhoz illően, kártalanítva az egyházközségeket 
az iskolai épületekért. 

4. Vonjon el minden felekezettől mindent, mit egy-
házi czélokra adott, s ne adjon egyházi czélokra egyik 
felekezetnek se semmit; állítsa elő akként, hogy minden 
felekezet, minden fokozaton maga gondoskodjék szük-
ségleteiről, alkalmazottairól, korpótlékairól és nyugdíj-
ügyéről, egyházfentartási alapról, hogy az erősebb egy-
házközségek a gyengebbeket segítsék." 

Kutass Bálint radikális beszédét és ugyanilyen 
határozati javaslatát igen vegyes érzelmekkel és több-
ször felhangzott ellentmondással fogadta a kongresszus. 
Nem zárkózott ugyan el senki az elől az igazságos 
követelmény elől, hogy az óriási kötött birtokok fel-
parczellázása és apró bérletekbe adása égető szocziál-
politikai kérdés, a melynek bölcs megoldásából a ref. 
papságnak is ki kell vennie az őt megillető részt ; de 
hogy ez a megoldás az egyházi és iskolai vagyon el-
vételével, az államnak és az egyháznak teljes szétválasz-
tásával és az összes népiskolák államosításával törtérjék, 
annak vagy a leghatározottabban ellene mondott a kon-
gresszus nagy többsége, vagy pedig olyannak tekintette, a 
mely csak beható előtanulmányok után hozható szőnyegre, 
elvi megvitatás végett. Különösen visszatetszést szült az 
egyház és állam teljes szétválasztásának és az összes 
iskolák államosításának gondolata, a mely utóbbi gon-
dolatot Kutass Bálint, elég szerencsétlenül, jónak látta 
a felekezeti iskolák lekicsinylésével argumentálni. Ez az 
argumentáczió elnöki nyilatkozatot is provokált, a mely-
ben, a kongresszus egyhangú helyeslése mellett, dr. 
Balthazár kijelentette, bogy a kongresszus magát Kutass 
véleményével egyáltalán nem azonosítja. 

Nagy István kisújszállási lelkész nem azonosítja 
magát Kutass véleményével. Törekedjünk, mint lelki-
pásztorok, a szocziálpolitikai kérdések megnyugtató meg-
oldására, de hagyjuk csak a szekularizáczió követelését 

a szoczialistáknak és hivatalos egyházi felsőségeinktől 
ne kívánjunk e tekintetben olyat, a mire az, a dolog 
természeténél fogva, úgy sem vállalkozhatik. A szepará-
cziónak és az iskolák államosításának egyáltalán nem 
híve, sőt az a meggyőződése, hogy elemi iskoláinkhoz 
a legvégsőig ragaszkodnunk kell, ha élni akarunk. Az 
előadó határozati javaslatához csatlakozik. 

Dr. Ferenczy Gyula elvileg Kutasshoz, gyakorlati 
szempontból az előadóhoz csatlakozik. A szekularizáczió 
kérdését, mind a r. kath. egyház prepotencziája, mind 
az ország és a nép nyomora, a kivándorlás és az egy-
gyermek-rendszer, mind a magyar nemzeti érdekek meg-
fontolandóvá és minden oldalról megvilágítandóvá teszik. 
Véget kell vetni annak, hogy az egyházi kötött birtokok 
lehetetlenné teszik a magyar népnek a földhözjutást, 
valamint annak is, hogy ez a roppant vagyon hazafiatlan 
czélokra használtassák fel. Ám fogadtassák el az előadói 
javaslat, a mely a jelen viszonyait veszi figyelembe és 
az egyenlőtlenségek megszüntetésére törekszik, de tar-
tassék szőnyegen, mint a jövő nagy feladata, a szeku-
larizáczió, a mely úgyis elkövetkezik, ha nem velünk, 
akkor ellenünk. Határozati javaslatot nyújt tehát be, a 
mely szerint az előadói javaslat elfogadtatik, a választ-
mány azonban megbizatik, hogy a szekularizáczió kér-
dését tanulmányozza és tanulmányai eredményét, memo-
randumba foglalva terjessze a közgyűlés elé. 

Péter Mihály nem kiván forradalmi útra térni. 
Ellenzi a szeparácziót és az iskolák államosítását; a 
kötött birtokok felosztását vagy azoknak kisebb bérletekbe 
adását nemzetgazdasági szempontból követeli. Ferenczy 
javaslatához csatlakozik. 

Szabó Kálmán szintén Ferenczy javaslatához csat-
lakozott, Varga Péter a világiak ellen kezdett volna 
mennydörögni, a kongresszus tiltakozása és az elnöki 
figyelmeztetés azonban azonnal elhallgattatta. Rézser 
Emil tévesnek tartja ugyan az előadó ama véleményét, 
hogy a 48. XX.-ban nincs és nem is volt a szekulari-
záczió gondolata, de nem tartaná illőnek, hogy azt mi 
követeljük. Követeljük csak azt, a mi az előadói javas-
latban van. Határozati javaslatot nyújt be arra nézve, 
hogy kérje fel a kongresszus a konventet és a zsinatot 
a 48. XX. végrehajtásának erélyes sürgetésére. Ugyan-
ilyen értelemben szólalt fel Benedek Pál is. Szuhay 
Benedek nem óhajtja, hogy a lelkészegyesület a szeku-
larizácziót tegye fundamentumává, annál kevésbbé, mivel 
ezzel a kérdéssel sem az egyházmegyék, sem a kerületek 
nem foglalkoztak. Nemes Árpád az előadó javaslatához 
csatlakozik. Barsi Sándor lehetetlennek tartja a 48. XX. 
t.-cz. 2. §-ának tökéletes végrehajtását; a 3. §-ra nézve 
Ferenczy indítványához csatlakozik. Nagy Béla felszóla-
lása után F. Varga Lajos a túlzásoktól óv. Az iskolák 
államosításának nem híve. Ferenczy javaslatát pártolja. 
Miklós Géza szerint a szekularizáczió az állam feladata 
és nem a lelkészegyesületé. A szeparácziót ós az iskolák 
államosítását ne követeljük, mert az a mi vesztünket is 
maga után vonná. Az előadó határozati javaslatához 
csatlakozik. Kiss Péter szekularizácziót sürgető felszóla-
lása után Balogh György óvta a kongresszust attól, hogy 
a földosztók közé álljon. Ám törekedjünk a magunk 
javára, de csak olyan úton, a mely hozzánk méltó és 
óvakodjunk attól, hogy ahhoz akarjunk nyúlni, a mi 
nem a mienk. Kájel Endre a szekularizácziót követelte ; 
Pál Károly pedig a 48. XX. végrehajtásának erélyes 
sürgetését hangoztatta. 

Ezzel a vita be lévén fejezve, az előadó és az 
indítványtevők éltek a zárószó jogával. 

Hamar István hangsúlyozta Hézser Emillel szem 
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ben, hogy a 48- XX.-ban tényleg nincs és sohasem is 
volt a szekularizácziónak olyan gondolata, hogy a fele-
kezetek kezében levő egyházi és iskolai vagyon elvétes-
sék, s hivatkozott e tekintetben a 48. XX. megalkotá-
sának történeti aktáira. A kongresszus a 48. XX. végre-
hajtásának követelését írta egyebek közt programmjába ; 
de ha e mellett meg akar maradni, akkor Kutass és 
Ferenczy javaslataihoz nem csatlakozhatik, mivel azok 
nem tartoznak a 48. XX. végrehajtása keretébe, hanem 
egészen független és attól különálló követelések. Kutass 
határozati javaslatának az a törekvése, hogy az egyházi 
kötött birtokoknak a kis emberek kezébe juttatásával 
nagy nemzeti és szocziálpolitikai kérdések oldassanak 
meg, méltánylandó ugyan, de megoldható az az egyházi és 
iskolai vagyon elvétele nélkül, a parczellázás és a hosszú 
lejáratú vagy épen örök bérletbe adással is. S gondolja 
meg a kongresszus a döntés előtt azt is, hogy ha a szeku-
larizáczió francziás módját követeljük, annak megvaló-
sulása esetén a mi egyházi és iskolai vagyonunk is 
elvétetnék. Nagyon szép elv a „szabad egyház a szabad 
államban", valamint az is, hogy „semmit nekünk, min-
dent a nemzetnek", de vegyük komoly megfontolás alá, 
hogy mi sors várna reánk a francziás szekularizáczió 
és az állam és az egyház elválasztása esetén. Vagy az, 
hogy az állam fizetné összes egyházi és iskolai szüksé-
geinket, de ebben az esetben vége volna minden egy-
házi és iskolai autonómiának és az államtól teljesen 
függő helyzetbe ju tnánk; vagy az, hogy teljesen ma-
gunkra hagyatván, a magunk erején kellene magunkat 
fentartanunk. Vájjon ma, a mikor úgyis a felett panasz-
kodunk, hogy híveink nem bírják már a terheket, és 
arra törekszünk, hogy ezeket a terheket lehetőleg 
csökkentsük: a teljes összeroppanás és tönkremenés 
veszedelme nélkül bele merhetnénk-e menni a szepará-
czióba?! A teljes szeparáczió és minden állami anyagi 
támogattatás megszűnése mellett, ha meglevő institúczióin-
kat meg akarnánk tartani, híveink terhei megsokszoro-
zódnának s ez csak megsemmisülésünket vonhatná maga 
után. Maradjunk meg tehát a törvény álláspontján és 
annak intencziói mellett. A 48. XX.-ban benne van a 
szekularizáczió is, de nem a franczia rendszer szerint, 
hanem úgy, hogy az állami eredetű javak ilyenekül 
tekintessenek és azoknak kezelése, jövedelmeztetése, 
felhasználtatása szigorú állami ellenőrzés mellett történ-
jék. Ennél tovább nem mehetünk, ha csak harczot és 
veszedelmet nem akarunk felidézni. Kutass és Ferenczy 
indítványa mellőzésével, ajánlja határozati javaslata el-
fogadását. 

Kutass Bálint szerint a 48. XX. végrehajtását 
követelni képtelenség és istentelenség; mert az, a fele-
kezeti vagyonnak a felekezetek kezében hagyása mellett, 
csak az állam terheit szaporítaná, holott népünk már 
ma sem bírja az állami terheket s másutt keres magának 
jobb hazát. Fentartja és ajánlja határozati javaslatát. 

Ferenczy Gyula sajnálja, hogy az előadó az ő 
javaslatához nem járult hozzá, de a már elmondott 
okoknál fogva azt továbbra is fentartja. 

Miután Hézser Emil az előadói javaslat III. pontja 
mellett felesleges indítványát visszavonta, a kongresszus 
általánosságban és a részleteket illetőleg egyszerre 
szavazott s az előadó határozati javaslatát fogadta el, 
Ferenczy Gyula pótló javaslatával együtt. így Kutass 
Bálint határozati javaslata mellőztetett. A kongresszus 
tehát, bár emelkedtek hangok mellette, egyáltalában nem 
írta zászlajára a szekularizácziót. A kérdést nem ejtette 
ugyan el teljesen, mert hiszen a választmányt megbízta 
annak tanulmányozásával, de meg vagyunk győződve a 
felől, hogy ha ez a tanulmányozás igazán alapos és jót 

és rosszat elfogulatlanul mérlegelő lesz, abból egyáltalá-
ban nem a Kutass Bálint javaslata fog kibontakozni, 
hanem csak egy olyan álláspont, a mely a Hamar-féle 
elfogadott határozati javaslatnak tovább fejlesztése lesz, 
abban a tekintetben, hogy az állami eredetű egyházi és 
iskolai vagyon olyatén jövedelmeztetésére mutat reá, a 
mely, míg a vagyont sértetlenül megóvja, másfelől nagy 
szocziálpolitikai kérdések szerencsés megoldására is el-
segíthet. 

Öt perez szünet után Nagy István előadó szólott 
hosszabb tanulmányban a lelkészi fizetések rendezéséről 
és végül azt a határozati javaslatot terjesztette elő, hogy 
az országos lelkészegyesület készíttessen egy bizott-
ság által munkálatot, emlékiratot és azt küldje meg 
csatlakozás végett az összes református, esetleg lutheránus 
3gyházmegyei lelkészértekezleteknek. Az összes csatla-
kozottak nevében készített emlékiratban forduljunk a 

Konventhez tiszteletteljes, de nyomatékos kérésünkkel, 
hogy ezen hatóságunk a legsürgősebben váltsa valóra 
az egyházi törvény I. czikk 114. §-ában kimondott mini-
mális fizetést és korpótlékot. 

Benedek Pál arra nézve terjeszt be indítványt, 
hogy a fizetésrendezés már az 1908-dik év január 1-től 
kezdődjék és ez iránt a kultuszminiszter és a képviselő-
ház kerestessék meg; továbbá az iránt, hogy miután a 
kongruás lelkészeknél eddig nem tétettek meg a törvény 
11. §-a által megengedett összes levonások és ennek 
következtében a kongruás lelkészek nagy károsodást 
szenvedtek, kerestessék meg a kormány a hiány sürgős 
pótlására. 

Az előadói és a Benedek-féle javaslatokhoz Kiss 
Lajos, Szuhay Benedek, F. Varga Lajos és Hamar 
István szóltak hozzá. F. Varga Lajos azt a közvetítő 
indítványt tette, hogy ha a konvent nem tenné magáévá 
a lelkészi fizetések rendezésének sürgetését, akkor for-
duljon az egyesület a kormányhoz és a törvényhozás-
hoz. Hamar István, a 48. XX. végrehajtására vonatkozólag 
már meghozott elvi határozat alapján azt hangsúlyozta 
és az előadói javaslatba annak bepótlását kívánta, hogy 
a konvent sürgesse a fizetésrendezést a kormánynál ós 
a törvényhozásnál „addig is, míg az egyház azt, a 48. 
XX. végrehajtása mellett, belkörűleg eszközölheti". 

Nagy István előadó záróbeszéde után a kongresz-
szus az előadói javaslatot fogadta el, a Hamar-féle pót-
lással, Benedek és F. Varga javaslatait pedig mellőzte, 
meg lévén a felől győződve, hogy a konvent a lelkészi 
fizetések rendezését komolyan sürgetni és megoldani 
igyekezik. Ezzel a délelőtti ülés berekesztetett. 

Délután, mivelhogy a múzeum nagyterme nem 
állott tovább rendelkezésre, az egyházi elöljáróság enge-
délyével, a gyűlés a ref. főgimnázium nagytermében 
folytatódott és fejeződött be. Ekkorára a kongresszus 
tagjai már jó nagy részben eloszlottak s a kongresszus 
jelentékenyen lefogyott. Pedig még fontos tárgyak voltak 
hátra, a melyeknek megvitatásánál bizony jó lett volna, 
ha a higgadtabb elemek is jelen vannak. 

Péter Mihály előadó a kivándorlás kérdését és 
annak ellenszereit fejtegette, beható tanulmányon alapuló 
előadásában. Határozati javaslatában kimondani kérte: 
1. a kötött birtokok parczellázását és azoknak vagy 
eladását vagy örök bérletbe adását ; 2. a kis emberek 
terheinek a helyesebb adórendszer útján való könnyí-
tését ; 3. az iskolázás intenzivebbé és hazafiasabbá 
tételét; 4. a papságnak a szocziális tevékenységre fel-
hívását és 5. a korcsmák vasárnapi bezárását. 

Kontra Aladár az előadói javaslatot még az uzsora-
és a végrehajtási törvény revíziójának sürgetésével kívánta 
megtoldani; Benkö Albert pedig, a saját munkálkodásá-



ból felhozott érdekes adatok mellett, a leendő lelkészeknek 
a gazdasági és házi ipari ismeretekre is nevelését sürgette, 

Szuhay Benedek, dr. Székely József és Czeglédy 
János hozzászólása után az előadói javaslat, Kontra és 
Benkő pótlásaival, egész terjedelmében elfogadtatott. 

Csia Kálmán előadó az egyházi sajtó és közelebb-
ről az egyesületi közlöny kérdését vezette be, s határo-
zati javaslata értelmében kimondatni kér te : 1. egy 
protestáns politikai napilap megindításának szükséges-
ségét ; 2. egy egyesületi közlöny megindítását; 3. az 
előkészületek megtételére egy sajtóügyi bizottság kikül-
dését ; 4. a prot. napilap érdekében való országos gyűjtés 
megindítását; 5. a lelkészegyesület tagjainak arra fel-
kérését. hogy az előzetes költségek fedezésére államadójuk 
10°/ 0-át fizessék be ; 6. addig is, míg a prot. napilap létre-
jöhet, a Magyar Szónak a tagok támogatásába ajánlását. 

A határozati javaslat utolsó pontjával beledobatott 
a kongresszus tárgyalásaiba az a bomba, a mely igen 
könnyen veszedelmes robbanást okozhat a csak épen 
megalakult lelkészegyesületben. Bár Csia javaslatának 
ez a pontja, a 12-es bizottságban felmerült ellentétek 
következtében jelentékenyen enyhittetett, mégis csaknem 
két órás heves vitát eredményezett, a melyben a javaslat 
többi pontjai szinte egészen tárgyalatlanul maradtak. 
Az a hang, az a modor, a mely a Magyar Szót jellemzi, 
elriasztotta magától a prot. papság legnagyobb részét, 
a hírlapirodalomban, a politikai és a társadalmi életben 
pedig szinte bojkott alá vetette ezt a lapot. Vannak 
azonban a lelkészi karban mégis olyanok, a kik vagy 
egyenesen reá esküsznek, vagy ha ezt nem teszik is, 
de szolgálatait nagyobbnak tekintvén, mint az általa 
okozott károkat, támogatandónak ítélik. A kongresszus 
végén jelenvoltak között, — esetlegesen-c vagy előre 
úgy rendezve ? nem keressük — a Magyar Szó hívei 
voltak numerikus többségben, és bár volt egy elfogad-
ható közvetítő indítvány, mégis az előadói javaslat 
fogadtatott el 27 szavazattal 21 ellenében, azzal a ki-
bővítéssel, hogy a Magyar Szónak eddigi fáradozásaiért 
is köszönet szavaztatott. Az előadói javaslat pontjain 
kivül Kovács László ama javaslata is a sajtóügyi bizott-
sághoz tétetett át, hogy az egyesület indítson meg egy 
illusztrált egyháztársadalmi lapot is. 

Hogy a számban erősen lefogyott kongresszus 27 
szóval 21 ellenében bölcsen cselekedett-e, a mikor a 
Magyar Szó mellett így állást foglalt és mintegy egyesületi 
lapnak jelentette k i? a következmények majd megmutat-
ják. Nézetünk szerint ezt a nagyon is kontrovórz kérdést 
igen kár volt a kongresszus zöld asztalára hozni, mert 
igen könnyen meglehet, hogy sokakat elidegenít a lel-
készegyesülettől és már az első lépésnél megbénítja az 
egyesület működését és szépen indult hódítását. A meg-
hozott határozat nyomában mindjárt mutatkoztak is a 
bomlás szimptomái, a tisztségekről és a választmányi 
tagságról való lemondásokban; az az ítélet pedig, a 
mely a napi sajtóban és a társadalmi és politikai körök-
ben a határozat felett elhangzik, sajnos! minden lehet, 
csak nem hízelgő. No de azért nem esünk kétségbe 
felette, ha őszintén sajnáljuk is. Meg vagyunk győződve 
a felől, hogy ha ez a kérdés az első napon, vagy 
legalább is a második nap délelőttjén kerül is szőnyegre, 
egész más megoldást nyert volna. S talán . . . talán, az 
után a fejmosás után, a mit a szóban forgó lap kapott, 
még a saját hívei részéről is, esetleg változtathat is 
irányán, modorán! Talán . . . ta lán; de mi nem igen 
tudunk bízni ebben. Inkább bízunk a jövő iévi kongresz-
szus higgadtabb és az igaz közvéleményt inkább kifejező 
állásfoglalásában! 

Hamar Istvánnak az ügyvezető titkárságról lemon-
dása és helyébe dr Ferenczy Gyulának megválasztása 
után a kongresszus az indítványok tárgyalására tért át. 

Indítvány, kisebb-nagyobb jelentőségű, volt egy 
egész rakás. Ezekből azonban csak Morvay Ferencznek 
dr. Székely József által előterjesztett és az ú j zsinati 
törvény VII. czikkére vonatkozó indítványát vették tár-
gyalás alá, a többi indítványokat, tárgyalás és előkészítés 
végett, a választmányhoz tették át. 

Morvay Ferencz indítványát, többek hozzászólása 
után, Benkö Albert módosításával fogadták el, kimond-
ván, hogy a konvent útján kérik a zsinat összehívását, 
a végből, hogy az, figyelembe véve a megnyilatkozott 
kifogásokat és óhajtásokat, olyan változtatást tegyen a 
nyugdíjintézeti törvényen, hogy a tagokra nézve meg-
állapított kötelezettségek elviselhetők legyenek. 

Végül megválasztotta a kongresszus a sajtóügyi-
bizottságot. Elnök dr. Balthazár Dezső; tagok: Kiss 
József, dr. Tüdős István, Birtha József, Csia Kálmán, 
dr. Ferenczy Gyula, Kerekes János, Nagy Lajos, Sütő 
Kálmán, Szuhay Benedek és Nagy István. 

A kongresszus, dr. Balthazár Dezső elnök záró 
szavaival és Kiss József alelnök imádságával ért véget. 

A tárgyalások befejezése után a még jelenvoltak 
értekezletté alakultak át, a melyen dr. Pályi Ede, a 
Magyar Szó szerkesztője azt az Ígéretet tette, hogy 
ezentúl még odaadóbban fogja szolgálni a protestantizmus 
érdekeit. 

A vértesaljai egyházmegye egyházi 
értekezlete és közgyűlése. 

(Folyt, és vége.) 

A közgyűlés szept. 12-én délelőtt féltíz órakor vette 
kezdetét, énekléssel s Koncz Imre esperesünk buzgó 
imájával. Az ügyek tárgyalását egy kis ünnepség előzte 
meg : gróf Dégenfeld Lajos gondnokunk jubileuma. 
Huszonöt éve épen most, hogy a vértesaljai egyházmegye 
gyülekezeteinek bizalma őt a gondnoki székbe ültette, 
s ezen idő alatt mindig zavartalan békességben, sőt 
szeretetteljes viszonyban volt, úgy elnöktársával, mint 
mindnyájunkkal. Azért e nevezetes évfordulót nem enged-
hettük elmúlni a nélkül, hogy egyszerű keretben bár, 
de mégis kifejezést ne adjunk gondnokunk őnagyméltó-
sága iránt érzett tiszteletünknek és szeretetünknek. 

Mindenekelőtt őszbeborult esperesünk emelt szót s 
hálával emlékezett meg a Gondviselésről, mely neki 8G 
éves életpályájából 34 évet engedett esperesi minőségben, 
négy gondnok társa mellett eltölthetni. Szívből üdvözli 
a jubiláns férfiút, kivel őt e huszonöt év alatt mindig 
kölcsönös egyetértés és bizalom kapcsa fűzte össze. 
Kívánván neki, hogy még számos éven keresztül lehessen 
vezére egyházmegyénknek, a maga részéről viszont igérte, 
hogy ha a kegyelem Istene számos éveihez még több 
éveket adand, örömmel fog munkálkodni vele továbbra 
is egyházmegyénk javára. Erre Báthory Dániel leg-
idősebb lelkészi tanácsbíró vette át a szót, rövid vissza-
pillantást vetve a világi elem térfoglalására s mindeddig 
üdvösnek bizonyult működésére protestáns egyházunk 
kormányzatában. Mély tisztelettel köszönti a gondnok 
urat, úgy is, mint egy vallásos buzgóságáról országosan 
ismert főúri családnak tagját és úgy is, mint egyház-
megyénknek huszonöt éven át gondnokát, kinek minden 
időben tapasztaltuk vallásunkhoz való hűségét, egyház-
megyénk ügyei iránti meleg érdeklődését és mi lelkészek, 
hozzánk való jóindulatát. Beszéde végeztével a mai öröm-



nap emlékeül egy díszes kivitelű albumot nyújtott át neki, 
mely első két lapján a gondnok és esperes urak, többi 
lapjain az egyházmegye lelkészi ós világi tanácsbiráinak 
s tisztviselőinek, az egyes lelkészeknek s a tanítótestület 
két képviselőjének fényképeit foglalja magában. 

A világi tanácsbirák részéről Vásárhelyi Géza leg-
idősebb tanácsbiró köszöntötte az ünnepelt férfiút. Majd 
Forgács Endre sárbogárdi lelkósztársunk — „a traktus 
poétája" — adta elő nagy hatást keltett alkalmi költe-
ményét, mely zajos tapsokat aratott. Végül gondnokunk 
ragadta meg a szót, mély háláját fejezve ki a rá nézve 
megbecsüllietetetlen megtiszteltetésért s a kedes aján-
dékért ; ígéretet téve, hogy ezentúl is igyekezni fog 
egyházunk s közelebbről egyházmegyénk javára minél 
hathatósabban közreműködni. A közgyűlés s az ünneplő 
közönség szíves óváczióban részesíté a jubiláns gond-
nok urat, a kit ezenkívül meleghangú sürgönyökben 
üdvözöltek : a dunamelléki egyházkerület összes esperesei, 
valamint Baksay Sándor püspök és Darányi Ignácz 
főgondnok urak is. Ez üdvözlő sürgönyök egyenkint 
felolvastatván, meg-megújuló éljenzés lőn rájok a vissz-
hang a közgyűlés részéről. 

A napirendre térve, következett esperesünk szokott 
évi jelentése, melyet mindig nagy érdeklődéssel hallgatunk 
végig. Az esperesi jelentés az újabb egyházi törvényekből 
folyó teendőket sorolja fel egész részletességgel. Hossza-
san foglalkozik a lelkészi nyugdíjintézetről szóló tör-
vénnyel, s az ennek folytán a lelkészi karra háramló 
nagy terhet igen reális világításba állítja, midőn ezeket 
mondja : „A lelkészi fizetés már eddig is levonásokkal, 
különféle újabb adókkal tetemesen csökkentve van. 
Az egyházpolitikai törvény a stólák törlésével, kivonat-
dijak elmaradásával nagy levonást tett a papi fizetéseken. 
Az egyházmegyei, különösen az országos gyámintézet, 
belépési és évi járulékaival állandó teherként nehezül 
a lelkészekre ; konviktus-járulékot minden lelkész fizet; 
az ú j törvény a lelkészi konvencziót egyházi adóval 
terheli; most ezekre jön a nyugdíjintézet nagy terhe. 
Ezeknek fedezése után ház-fentartásra, gyermeknevel-
tetésre a legszerényebb számítás szerint sem marad ele-
gendő fedezeti összeg. Tiszteletteljes kérésünk tehát — 
mondja tovább az esperesi jelentés — hogy azon 400,000 
koronából, melyet az állam évenkint a nyugdíjintézet 
számára felajánlott és adni fog, legalább 200,000 korona 
fordíttassék a lelkészi fizetés könnyítésére.." 

Ezután áttér a jelentés az egyházmegye életének 
rövid vázolására, felsorolva a hiányokat s beszámolva 
az örvendetes jelenségekkel. Kiemeli, hogy a kebelbeli 
egyházak ez évben — püspök úr felhívására — 456 
koronát gyűjtöttek a tűzvész által elpusztult Szádelö fel-
segítésére. Továbbá táblás kimutatásban tünteti fel az 
egyházi és iskolai ügyek előbb vitelére tett kiadásokat 
és adakozásokat, melyek teljes összege 48,721 kor. Részle-
tezve ez összeget: perselypénz czímén befolyt 251 kor., 
Isten dicsőségére 1940 kor., állami adó után kivetett összeg 
1983 korona, egyesek adománya 13,446 korona, épít-
kezésre fordíttatott 19,219 korona, testvéregyházak fel-
segítésére adatott 630 korona. Az egyházmegye népes-
sége a szórványokkal együtt 40,464 lélek. A szülöttek 
száma volt a mult évben 1277, a halottaké 942 ; házas-
ságot kötött 338 pár ; ezek közül három pár egyházi 
áldásban nem részesült; konfirmált 710 növendék. 

E lelkes éljenzéssel fogadott esperesi jelentés után, 
alulírt előadásában, az egyházkerületi rendszabályjavaslat 
vétetett tárgyalás alá. Az egyházmegyei értekezletek által 
már alaposan megbeszélt s előkészített ügyekkel elég gyor-
san is végeztünk, kivéve az egyházi adózás és nyugdíj-

intézet kérdését, mely ezúttal is élénk izgalmat okozott 
s már-már háttérbe szorítani látszott minden más, szőnye-
gen levő ügyet. Áz adócsökkentési segélyre vonatkozólag 
többen hangsúlyoztuk, hogy vérmes reményeket ahhoz 
fűzni nem igen lehet; mert hogy abból a többfelé 
osztandó három milliónyi államsegélyből minden nagyobb 
terhet emelő egyházat kivétel nélkül fel lehessen segí-
teni: ezt a legnagyobb optimizmussal sem lehet remélni. 
De azért még sem szabad letenni arról, hogy a leg-
égetőbb bajok mégis csak orvosolva lesznek s legalább 
az erőtelenebb egyházak mégis csak meg lesznek mentve 
az összeroskadástól. 

A nyugdíjintézet dolgát is meg-meghányták-vetették 
egyesek, s ismételve hangoztatták, hogy a belépési járu-
lékok mindenesetre az államsegélyből fedeztessenek; 
valamint tiltakoztak minden jogcsorbítás ellen, mely a 
VII. t.-cz. ismert 19. §-ának második bekezdésében fog-
lalt rendelkezésnek betűszerinti végrehajtásából szár-
mazhatnék. De minderről tudósításom első részében 
részletesen szólottam már. 

Itt röviden még csak azt említem meg, hogy az 
egyházkerületi rendszabályjavaslatot, alig valami változ-
tatással, egész terjedelmében elfogadta a közgyűlés; az 
utasításokból kifolyólag pedig megtett minden intézkedést, 
pontról-pontra figyelmeztetve az egyházakat, lelkészeket 
az ú j törvény életbeléptetésével rájok váró feladatokra. 
Megválasztotta a nyugdíjbizottságot is, pénzkezelővé 
esperes urat kérte fel, míg az ú. n. egyházmegyei ki-
küldöttségbe rendes ragul Báthory Dániel, egyházmegyei 
s kerületi tanácsbirót, póttagul Urházy Sándor kápolnás-
nyéki lelkészt választotta be. Az egyházközségi presbi-
terek s az egyházmegyei tanácsbirák létszámát az eddigiek-
ben állapította meg. A különféle szabályrendeletek 
elkészítésével egy bizottságot bízott meg. A szórványok 
beosztására nézve az egyházaknak utasítást adott. A gyüle-
kezeteket felhívta a nyugdíjintézeti 2°/0~nak a költség-
vetésükbe leendő felvételére, hivatkozással arra, hogy 
mint a tanítók nyugdíjintézetére az iskolafentartó tes-
tületek, hozzák meg áldozatukat a lelkészi állást fentartó 
egyházak a lelkész-nyugdíjintézet czéljára is. 

A közgyűlés egyéb tárgyai közül futólag még csak 
a következőket említem fel. A misszió-bizottság terjedel-
mes jelentést nyújtott be, melynek a konvent által ki-
adott rovatos kimutatásra és utazási naplóra vonatkozó-
lag tett észrevételét és javaslatát a közgyűlés is magáévá 
tette. A tanítók stólájának rendezése a gyűlés polgári 
rendű tagjai részéről ellenzéssel találkozott s e tekin-
tetben a radikális reformtól óvakodott is a közgyűlés s 
csak nagyon mérsékelt díjakat állapított meg, mint már 
mult évi közgyűlésünkön a lelkészek stóláját illetőleg is. 

A különféle segélyalapokhoz több lelkész-társunk 
folyamodott azon az okon, hogy 2—3 gyermek tanítta-
tása s neveltetésének költségét a maguk erején meg-
nem bírják. Tökesegélyért 3 egyház nyújtotta be felszerelt 
kérvényét. A közgyűlés első helyen a csabdi egyházat 
ajánlja, mely paplak- s templom-renoválás czéljára 8000 K 
tőke-segélyt kér. Második helyen hozza javaslatba a váli 
egyházat, mely új templom építésére 20,000 kor. tőkét, 
harmadik helyen pedig Iváncsát, mely ugyancsak új temp-
lom építésére szintén 20,000 koronányi tőkesegélyt kér. 

A tanítók közül egyszerre nyolczan esküdtek fel, a 
zsinati törvények értelmében, a közgyűlés szine előtt. 
Egyházkerületi képviselökül Mészöly Győző alcsúthi lelkész 
és dr. Szüts Gedeon egyházmegyei ügyész, székesfehérvári 
ügyvéd ; póttagokul Nyikos Lajos dobozi lelkész és Végh 
János vil. tanácsbiró s közjegyző választattak meg. 

A kisebb ügyeken gyorsan átsuhanva, már-már 



szerencsésen véget ért a közgyűlés; de ép az utolsó 
ponton nagy emócziót keltett egyik társunk által felve-
tett azon indítvány, hogy a szept. 18-ára összehívott 
lelkészi kongresszust a közgyűlés is üdvözölje. Voltak, 
kik magát a kongresszus eszméjét is helytelenítették s 
annak üdvözlését egyáltalán perhorreszkálták ; viszont a 
túlnyomó többség erélyes állást foglalt e kérdésben s 
zajosan tüntetett a kongresszus mellett. A közhangulat 
ekként megnyilatkozván, az indítvány pártolói ezzel meg-
elégedtek s így határozat-hozatalra nem került a sor, 
sőt a jó, békesség kedvéért a gyűlés jegyzőkönyvébe 
sem kívánták felvétetni ez ügyet, a mit azonban nekem, 
mint krónikásnak, viszont a történeti hűség szempont-
jából még sem lehetett feljegyzés nélkül hagynom. 

A fehér asztal mellett újból felhangzottak a jó-
kivánatok jubiláris gondnokunkra s már régebben jubilált 
esperesünkre, ki e gyűlésen is bebizonyította, hogy 86 
éve daczára nem fáradt ki sem a munkában, sem a 
küzdelemben. Szívem teljességéből kívánom midkettőjök-
nek, hogy éljenek és vezérkedjenek anyaszentegyházunk 
javára ad multos annos ! Lévay Lajos. 

EGYHÁZ. 
Dr. Baltliazár Dezső nyilatkozata a szekulari-

záczió kérdésében. Már mult heti számunkban jeleztük, 
hogy dr. Balthazár Dezsőnek a szekularizáczióra vonat-
kozó kijelentését félremagyarázták. Azóta, egy intervjú 
folytán, dr. Balthazár is nyilatkozott, annyival is inkább, 
mivel szintén egy intervjú folytán gr. Apponyi kultusz-
miniszter is elítélte a szekularizáczió szőnyegre hozását, 
sőt ezt még bizonyos fenyegetéssel is jónak látta meg-
pótolni. Dr. Balthazárnak, a napilapok által közölt nyilat-
kozata a következő: „Mi nem akarjuk a szekularizácziót. 
Legalább is nem olyan formában, a mint azt egyes lapok 
feltüntették, a kongresszuson elhangzott egyes felszóla-
lásokat mindnyájunk véleményének imputálva. Tisztában 
vagyunk azzal, hogy ez a törekvésünk megbolygatná az 
állam kereteit. Az 1848. XX. t.-cz. 2. és 3. szakaszának 
teljes betűszerinti végrehajtását kívánjuk. Nem kérünk 
mást, mint a mihez feltétlen jogunk van, mert törvények 
alapján állunk. Itt az ideje, hogy megvalósíttassanak. 
Tűrhetetlenek már felekezetünk mostoha viszonyai, s a 
katholikusság félelmetesen érezteti jogtalan szupremá-
cziáját. Mi azt kívánjuk, hogy a 48-diki törvények alap-
ján és folyományakép delegáltassék egy bizottság, részint 
egyházi személyekből, részint törvényhozókból, azon meg-
bízatással, hogy állapítsák meg az egyes egyházi javak 
jogi természetét, vonatkozását és legfőképen eredetét. 
Az állami eredetű vagyontömegek aztán mondattassanak 
ki elidegeníthetetlen állami vagyonnak. Ez nem szekula-
rizáczió. Ezek az állami tulajdonnak kimondott birtokok 
nem vonatnak el az egyházak kezéből, hanem leginkább 
kulturális czélokra, birlalatába bocsáttatnak az egyes 
felekezeti hatóságoknak. Közjót, fellendülést remélek 
sikeres akcziónktól, kulturális, hazafias tekintetekben, 
mert a segélyek kiosztásánál okvetlen szerepet kell ját-
szani, mennyire teljesíti az egyház az állammal szemben 
kötelességét. Nevezze akár szekularizácziónak, a fő az, 
hogy Apponyi ne tartsa annak tervünket. Én feltétlen 
bízom sikerünkben, velünk a nemzet, felekezetkülönbség 
nélkül; itt az idő, hogy igazán cselekedni kell". 

Lelkészválasztás. A tiszalöki ref. gyülekezet Bartha 
Lászlót, a kolozsvári ref. gyülekezet a külmagyar-utczai 
parókhiára Barabás Samu, magyarláposi lelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. 

Lelkészbeiktatás. Szalay Mihály, a bokodi evang. 
gyülekezet lelkipásztora f. hó 8-án foglalta el hivatalát, 
a melybe Jánossy Lajos, a fejér-komáromi egyházmegye 
esperese iktatta be. 

Templomszentelések. A bodrogzsadányi reform, 
gyülekezet f. hó 15-én, — a zilahi ref. gyülekezet f. hó 
22-én szentelte fel újonnan épiilt, illetve renovált tem-
plomát. — A székelymogyorósi ref. gyülekezet új templomát 
f. hó 29-én szenteli fel dr. Bartók György erdélyi püspök. 

A ref. egyetemes konvent rendkívüli ülését az 
elnökség okt. hó 22-dik napjára Budapestre hívta össze. 

A dunamelléki ref. egyházkerület október hó 
12-dikétŐl kezdve tartja meg Budapesten évi rendes köz-
gyűlését. Megelőzőleg, okt. 10. és 11-dik napjain a lel-
készképesítő vizsgálalok fognak megtartatni. Okt. 11-én 
délután 4 órakor közgyűlési előértekezlet lesz; 5 órakor 
pedig a theologiai választmány ülésezik. 

Nagylelkű hagyományok. Latinak Rudolf föld-
birtokos százezer koronát hagyományozott végrendeletileg 
a tiszai evang. egyházkerületnek, azzal a rendeltetéssel, 
hogy 50-000 korona tőke kamataiból az eperjesi jog-
akadémia, 25.000 korona tőke kamataiból az eperjesi 
theol. akadémia tanárainak fizetését rendezze a kerület; 
25.000 korona felett pedig szabadon rendelkezhetik. 
A nagylelkű hagyományozó ezenkívül a vaskóhi evang. 
gyülekezetnek tízezer koronát, a rozsnyói evang. leány-
iskolának és árvaháznak öt-ötezer koronát hagyományozott. 

Városi segély. A székesfőváros tanácsa azt java-
solja a közgyűlésnek, hogy az óbudai ref. egyházközség 
évi arány segélyét 6000 koronára emelje fel. 

A kecskeméti ref. egyházmegye f. hó 17. és 18. 
napjain tartotta meg közgyűlését Kecskeméten. A gyűlés-
nek különös fontosságot adott az a körülmény, hogy az 
egyházmegye ezen iktatta be hivatalába ú j gondnokát: 
Bagossy Károlyt. Az új gondnok esküje letétele után 
tartott székfoglaló beszédében kijelentette, hogy küzdeni 
fog a mindinkább terjedő klerikálizmus és a belső hit-
közönyösség ellen. 

A tolnai ref. egyházmegye f. hó 9-én tartotta 
meg közgyűlését Szekszárdon. Kátai Endre esperes, évi 
jelentésében melegen emlékezett meg arról az örvendetes 
körülményről, hogy Szilassy Aladár, az igazi világi papok 
tipusa, épen 20 év óta tölti be az egyházmegye gondnoki 
székét. A közgyűlés szívélyes ováczióban részesítette 
szeretett gondnokát, a kit ebből az alkalomból Baksay 
Sándor püspök, dr. Darányi Ignácz főgondnok, Koncz 
Imre és Kálmán Gyula esperesek táviratilag üdvözöltek. 
Mi is üdvözöljük s a tolnai egyházmegyével együtt buzgón 
kérjük a kegyelem Istenét, hogy Szilassy Aladárt még 
sokáig tartsa meg anyaszentegyházunk javára. A gyűlés 
további folyamán Dömök Péter és Bús Lajos lelkészi és 
Tóth Károly ú j világi tanácsbirák letették hivatalos eskü-
jüket ; majd pedig, miután Tóth Károly lemondott 22 
évig viselt főjegyzői állásáról, a közgyűlés elrendelte a 
főjegyzoségre a szavazást, október 31-diki [határidővel. 
A tanügyi bizottság jelentése alapján az új tanítók és tanító-
nők hivatalaikban megerősíttettek, és intézkedett a köz-
gyűlés aziránt, hogy a szórványokban lakó hívek és azok 
iskolás gyermekei megfelelő lelki gondozásban részesül-
jenek. Kerületi képviselőkként, rendes tagokul Szabó 
Károly és Kovács Sebestyén Endre, póttagokul Szűcs 
Endre és Bodnár István küldettek ki. A belkörű ügyek 
elintézése után közebéd volt, a melyen Szilassy Aladárt 
ismételten szivóly,esen ünnepelték. 

A bányai evang. egyházkerület f. hó 20-án végezte 
be 18-án megkezdett ülésezését. A gyűlés, eltekintve a 
belkörű dolgoktól, sok fontos és közérdekű dologgal 



foglalkozott. Zsilinszky Mihály felügyelő, megnyitó beszé-
dében úgy nyilatkozott, hogy őt szinte kétségbeejti az 
a körülmény, hogy újabban olyan irányzat mutatkozik, 
a mely a 48. XX. végrehajtására vonatkozó reményeket 
mindinkább elhalványítja. Scholtz Gusztáv püspök, évi 
jelentésében sajnálattal panaszolta fel, hogy a 48. XX. 
végrehajtása még mindig késik, az államsegélyeztetés 
körében pedig olyan intézkedések tétetnek, a melyek 
egészen aláássák az egyházi és az iskolai autonómiát. 
Erélyesen sürgetendőnek jelezte a püspök a lelkészi 
kongruának 2400 koronára felemeltetését és a lelkészi 
korpótlékok rendszeresítését, s a közgyűlés, Veress József 
indítványára el is határozta, hogy ebben a dologban 
felír a kultuszminiszterhez. Veress József indítványára 
elhatározta a gyűlés továbbá azt is, hogy felír az egyet, 
gyűléshez az államsegély felosztási kulcsának megváltoz-
tatása tárgyában. Az első napi ülés második felét és a 
második napot szinte egészen a pánszláv törekvések vissza-
szorítása foglalta le. Ennek során az alföldi pánszláv-
vezérnek, Szeberényi Lajos Zsigmond békéscsabai lelkész-
nek fegyelmi vizsgálat alá vonatása rendeltetett el, s 
egyszersmind a szabályrendeletkészítő bizottságnak fel-
adatává tétetett ama módozatok megkeresése, a melyek 
mellett a kerületi elnökség a notórius pánszláv papokat 
és tanítókat a választhatók közül kirekeszthesse. Hosszabb 
vitát idézett fel az Abaffy Miklós szlavóniai esperes által 
vezetett elszakadási törekvés. A vita során világosan 
kiderült, hogy Abaffy egyenesen félrevezette egyház-
megyéjét, hogy nem törekszik egyébre, csak a püspök-
ségre és hogy a horvát-sziavon egyházmegye gyüleke-
zetei épen nem kívánják az anyaegyháztól való elszaka-
dást. A gyűlés nem hozott végleges határozatot, hanem 
a püspököt bízta meg azzal, hogy a horvát-szlavón egy-
házmegye gyülekezeteiben személyesen szerezzen a hely-
zet felől felvilágosítást. A harmadik napon megint Abafty 
esperes egy olyan tényével foglalkozott a gyűlés, a mely 
azt mutatja, hogy az esperes úr nemcsak törekszik püs-
pökké lenni, de már annak is képzeli magát, mert min-
den felhatalmazás nélkül felszentelte a belgrádi evang. 
lelkészt, Miután azonban ez ellen a szerb kormány nem 
tiltakozott, a gyűlés csak helytelenítette Abaffy eljárását, 
de ellene keresetet nem indított. A pénzügyi bizottság 
és a kerületi árvaház jelentése után a gyűlés kimondta 
egy templomalap létesítését; az egyházi tisztviselők 
pragmatikájáról szóló tervezetet leküldte az egyház-
megyékre, és rendbüntetési szabályzatot állapított meg. 
A tanügyi bizottság jelentése során megválasztották a 
bizottság elnökeit és előadóját, azután pedig részletesen 
konstatálván az 1907. XXVI1. t.-czikknek az egyházi 
autonomia és a viszonosság tekintetében való sérelmes 
voltát, kimondták, hogy kérik az egyetemes gyűlés útján 
a törvény revízióját. A jogügyi bizottság javaslatára el-
határozta a gyűlés, hogy megkeresi az egyet, gyűlést az 
iránt, hogy intézzen felterjesztést a törvényhozáshoz a 
vásároknak vasár- és ünnepuapokon való eltiltása és a 
lelkészi fizetések ós korpótlékok rendezése tárgyában. 

A tiszai evtmg. egyházkerület f. hó 18—21. nap-
jain, Miskolczon tartotta meg közgyűlését. A gyűlésről 
már megkaptuk a tudósítást, azonban helyszűke miatt 
csak a jövő héten közölhetjük. 

Egyházmegyei gyűlések. A yörgényi ref. egyház-
megye okt. 3-án, — a dési ref. egyházmegye okt. 13-án, 
— az erdővidéki ref. egyházmegye okt. 14-én fogja meg-
tartani közgyűlését. 

Orgonaavatások. A napokban lett a tiszaszentimrei 
és tiszaszalóki ref. templom ú j orgonája ünnepélyesen fel-

avatva és a használatnak átadva. Mindkét mű a legújabb 
csőrendszer szerint készült, külsejük impozáns és díszes, 
hangjuk kellemes és erőteljes, szerkezetük a legponto-
sabban működik. Az orgonákat Országh Sándor, rákos-
palotai (Budapest mellett) orgonagyáros készítette. 

I S K O L A . 

A sárospataki főiskola új konviktusi helyiségeit 
f. hó 24-én vette át és adta át hivatásának a felettes 
hatóság. 

Egy kis helyreigazítás. A Sárospataki Ref. Lapok 
legutóbbi száma, megemlékezvén arról, hogy a sárospataki 
főiskola közigazgatója táviratilag üdvözölte a pusztasz ?ri 
ünnepélyen megjelenteket, azt írja, hogy ez volt a hazai 
ref. egyház és iskolák részvételének egyetlen megnyilat-
kozása. A történeti igazság szempontjából megjegyezzük 
erre azt, hogy laptársunk téved, mert ha más iskolák 
talán nem is, de a budapesti ref. theol. akadémia és 
főgimnázium tanári kara hivatalosan képviseltette magát 
az ünnepélyen. 

A zilahi Wesselényi-kollégium új épületét f. hó 
22-én avatták fel szép ünnepély kíséretében. 

Magyarosodó iskolák. A mint olvassuk, a soproni 
felső (vang. egyházmegye elrendelte, hogy a területén 
levő evang. felekezeti iskolákban, a folyó iskolai évtől 
kezdve, magyar legyen a tanítás nyelve. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Tavaszi gyógyítások. Az életet ébresztő tavasz 
meleg napsugaraival földünk minden élő szervezetére 
hihetetlen hatással van. Eletet ad és életet veszi Utóbbit 
sok beteg embertársunk szomorú kimúlása bizonyítja, a 
kik áldozatai a márcziusi nagy ébredésnek. Mert a tavasz 
melege nemcsak a test élettani sejtjeit szaporítja, hanem 
ilyenkor a testet emésztő kóros sejtek is rohamosan fej-
lődnek és pusztítják a szervezetet. Ez okból ép tavasz-
kor szorul az emberi test leginkább az orvosi tudomány 
támogatására, mely hivatva volna ellenálló-képességét 
öregbíteni a kóros folyamatok rohamos fejlődését vagy 
egészen megakadályozni, vagy legalább körülhatárolni, 
vissza zorítani. A most uralkodó gyógyirányok között 
ezen hivatást legtökéletesebben teljesíti dr. Kovács J. 
fővárosi orvos új gyógymódja, a vérgyógyítás, Hemopatia. 
Ezen gyógymód kizárólagosan a vér vegyi tisztítását, a 
vérkeringés rendezését és új élettani tökéletes vérképződést 
szorgalmaz. Ezáltal emeli a test összes szerveinek munka-
és ellenálló-képességét. Ez úton elért eredményei valóban 
megragadok és különösen feltűnők görvélykór, csúz, 
asthma, ideg, gyomor- és bőrkiütésekkel járó vérbajok-
nél. Dr. Kovács most kezdi meg tavaszi kúráit. Mindazon 
szenvedő embertársaink, a kik a fent felsorolt bajokban 
szenvednek, el ne mulasszák dr. Kovács fővárosi orvos 
intézetét (Budapest, V., Váczi-körút 18. I.) felkeresni, 
mielőtt valami fürdőhelyre, vagy gyógyintézetbe mennének, 
mert a hemopatiai kúrák kellemesek, könnyen betarthatók, 
hivatási zavarokkal nem járnak, a beteg saját lakóhelyén 
végezhetők és ezáltal tetemes idő - és költségmegtakarítás-
sal járnak. 

Felelős szerkesztő • H a m a r I s t v á n . 



NYILTTÉR. 

HIRDETÉSEK. 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a húgyhó lyag 
bántalmainál és köszvénynél , a czukorbetegségné l , az 

emész tés i és l é l e g z é s i szervek hurutjainál. 
Sziti i/e- JApóczi Snlvatorforrás-vállalat 

JBudupest, V., RudolfraJcpart 8. 

KRISTÁLY forrás 
Bzénsawal telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkttll töltést is szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

SZT. LUKÁCS-

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, részletfizetésre is leg-
messzebbmenő jótállással kap-
hatók. Fonográfok,gramofonok, 
hegedűk, fuvolák, cziterák, oka 
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 
Árjegyzéket ingyen küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. hangszergyára 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
Telefon 5 8 - 2 0 . 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
TéSi é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap -
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú s - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, el látás felől kimerítő 
• • ——= prospektust küld ingyen a = • . = 

Szt-Lukács-fürdő igazgatósága, Buda. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR R E Z S Ő ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-i:tc?a ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 

Árjegyzék ingyen ! Janeröknek s lelké-
i b J , Ö J szeknek kulon szaza-
es bermentve. | lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítós az utolsó vasúti 
állomásig. 

*ií- -ír 'u^iyqw 

Halász H u bert 
BUDAPEST 

Gyár és iroda: MlI k e r , Angol-utcza 2 3 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czemen.tlapokat, 
csiszolt ezement- és márványmazaiklapokat, sajtolt 
müköiapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, ezement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

= A KOR = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 

képes folyóirat. & 
E z a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Ér tékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról , azok 
vívmányairól tá jékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hata lmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési á ra negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a k i a d ó h i v a t a f k ü l d : Budapest , V., Rudolf-rakpart 8. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

l e g ú j a b b térképkiadványai m a g á n h a s z n á l a t r a : 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 150 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Tel jes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes té rképe az ú j helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti té rképe 3 kor. 
Csakis a K o g u t o v i c z - f é l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 



A. legjototo 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
c s á s z á r i é s JacJjcál-yi 

u.d-^ra.j?l s z á l l í t ó 

szállít 
H E I M H . 

3 j u c l a p e s t , T l i o n e t « u d v a r . 
K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l á d i h á -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s tb . r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
c s a k e z z e 

a v é d ő -
jegy gyei. 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a r a Í O . s z . P 

O r s z á g h S á n d o r 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á p o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az I88J. évi ki i l l i t ison «N»gy díszoklevél* és 
oFerencz-József lovagrenddel*, az 1904. é*i *esz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jatányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az , hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

rlí'frnp>if'""'n küldetik. 
agjatMtsea; ~ j«uaTOEa£gaaE3Bm 

fl világhírű fleol-hnrmoniumok 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb úrjegyzélt ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
vaktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5 % kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendr . 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás ki tűnő csénlésért 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok ter jesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n l o k o m o b i l -

c s é p l ö k é s z l e l e i t 
kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül lé tező ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
sze l ep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , ma lmok , j á r -
gányok, cséplók, vetőgépek stb. 

E z e n m o l a r c s é p l o - k é s i i e t e k f e l ü l m u l h s t a t i a n k i t ű n ő s é g e f e l é l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Első magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

B O T Ü L L E R J Á N O S 

MAJER KAROLY utóda 

Budapest, VII., Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , költség-
j e g y z é k e k ingyen . 

•"^stiasiss^r- • Wiiia w r o m i - j 

Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi (Erdély) Kozma József ú r n á l Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l azon ü z -

le tek , a m e l y e k b e n 

egyedü l á r u s í t t a i n a k 

e rede t i SIHGER v a r r ó * 

gépek . 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Üivilág-utcza 16. Budapest: VH., Kerepwl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
. „ VI., Teréz-körut 21. „ n. , Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Vioz: Széchényi-u. 14 



Gerenday H. és Fia 
== szobrászok. == 

Első országosan szabadalmazott 
síremlékmü-gyárosok. Úrasztalok, 

keresztelö-medenczék! 
Tervezeteket díj nélkül küldünk. 

Főüzlet, iroda és műterem : 
B U D A P E S T , V I I . , R á k ó c z i - ű t 90. 

L - A l a p í t t a t o t t 
az 1848. évben. / 

w a r " s m k 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
B u d a p e s t , VI I I . , B a r o s s - u t c z a 21 . 

F ö l d r a j z i t a n s z e r e k eredet i gyár i á rakban . 

A j á n l á S O k " ^ n m " v a " ® 8 k özokt . miniszter úr. 

Erdély és Szabó 
Budapest székesfőváros t a n á c s a . 

Orgona-harmóniumok. 
A gjönyörű bang, melyet a v.lághírü és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

E í s ő magyai — villamos e r ő r e b e r e n d e z e t t — hangszergyár-
OTfSlA/fl OOCIl I c s - é s kir. udvari hangszergyáros , 
X I I U V Ü X . N r H • I a m - zene-akadémia, szin-
U 8 u w n y u i . i l Ul házak, művészek s tb . szállí tója. 

Budapest, ll.f Lánczíhd-u, 5, sz, Gyár: Űntőház-u. 2, sz, 
Továbá ajánlja saját gyárában készült, eli mert legkiválóbb minőségű összes-
linros-, vunós é.s fúv. .-hangszereit, szakértői ós feltétlen szolid árak mellet. 

Kivi el nagyban  
: és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Aradi-utcza 6 0 . 

Tudományos 
műszerek E 

T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Gyár tanak sa já t te lepükön mindennemű 
f i z i ka i , k é m i a i és g e o m e t r i a i t a n 
eszközöket . T o v á b b á a népiskolai új t a n t e r v 
szer in t összeál l í tot t legújabb fizikai, kémiai és 
gazdasági taneszközöket a legjobb kivi telben 
s a legjutányosabb árban . — Á r j e g y z é k e k s 
köl tségvetések dí j ta lanul küldetnek, — El ismer t 
e lsőrangú g y á r t m á n y . — Ki tüntetve 1906-ban 

á l lami ezüstéremmel . 

Legnagyobb gyár és r a k t á r . 

Orgonaépí tés i múiintézet . 

Rieger Ottó 
nos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , Y I L , G a r a y - u t c z a 48. 

es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít vson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb á rban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt á rban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b g ; 

mely hegedő, górd inka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősei >b és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruaItatott. Iskolával 35 

forintti 1 feljebb. 
Az összes hangszerek javítása Uíi-
t irilegps, szakszerű pontossággá1, 
jután; os árban ; k< zes<ég minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den e^yes hangszerről luilön. kívá-

natra bérmentve küldetik 

HORNYÁNSZKY V I K T O H CS. É S KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 3 9 . 6 7 5 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. H A M A R I S T V Á N . 

E l ő f i z e t é s i á r a : Fél oldal . M kor. E l ő f i z e t é s i á r a : 

. 10 kor. Sze rkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : IX., Ká lv in - té r 7. sz. . 
a h o v á a k éz i r a tok , e lőf izetési és h i rde tés i J í ja f t s tb. Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

Njuiczad oldal 5 k o r . i n t é z e n J ó k . negyedévre : 4 ko r . 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r e z i k k : A Regnum Marianum fe lé ! Hamar István. — A lelkészi fizetések íendezésértíl. Nagy István. — 
T á r c z a : Az ú j pyllabus. — B e l f ö l d : A tiszai ág. k. evang. egyházkerület közgyűlése. Wéber Gyula. — Egy missziói 
egyház kezdete. Zsoldos Benő. — M i s s z i ó ü g y : Elszakadási törekvések a horvát-szlavon evang. egyházban. — E g y h á z . 
— I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — G y á s z r o v a t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

A Regnum Marianum felé! 

A ref. lelkészek kongresszusa óta naponként 
felhangzik a kárhoztatás, hogy a református pap-
ság a 48. XX. végrehajtása tekintetében elfoglalt 
álláspontjával a felekezeti harcz üszkét dobta bele 
a közéletbe. A legilletékesebb helyről már megkap-
tuk a fenyegetést is az eddig tapasztalt jóindulat 
megvonását illetőleg. Sőt saját vezető embereink 
is, mintha nem látnák a kongresszus állásfoglalá-
sában ftzt, a mi a legfontosabb s másodrendű 
dolgokra vetvén a fősúlyt, elítélőleg nyilatkoznak 
a felől. Mindennek daczára is lehetetlen nem 
szólanunk, s bár százszor vádoljanak is meg a 
felekezeti harej szításával, mégis fenn kell tarta-
nunk az elfogadott határozati javaslatban elfog-
lalt álláspontunkat. 

Súlyos panaszként hangzik fel ellenünk a 
türelmetlenség, sőt egyenesen az is, liogy hátunk 
mögött sötét hatalmak állanak, a melyek a mi 
felbujtogatásunkkal igyekeznek, követeléseink erő-
teljes hangoztatásával, még súlyosabbá tenni a 
jelenlegi kormány helyzetét. De mi nem törődünk 
sem a panasszal, sem a váddal, mert mindkettő 
alaptalan és nem szűnünk meg szólani, a míg 
fel nem rázzuk dermedtségéből a protestáns köz-
véleményt. Ha hallgatnánk, a mikor látjuk a 
veszedelmeket, kötelességünket mulasztanánk el, 
hazánkkal és anyaszentegyházunkkal szemben! Szó-
lunk tehát tovább, s hisszük, hogy szavunk elvégre 
mégis visszhangra talál! 

Szólunk, mert biztosan haladunk a Regnum 
Marianum felé! s ennek útját kell vágnunk, ha 

élni akarunk. A ki még nem hisz nekünk, kérjük, 
olvassa el figyelmesen a következőket, a melyek-
ben a Regnum Marianum felé haladás jelenségei-
nek tömegéből egy pár aktualitásra reámutatunk! 

Haladunk a Regnum Marianum felé először 
is a r. kath. autonomia megalkotásával. Évtizedek 
óta vajúdik ez a nagyfontosságú kérdés, s mind 
a jelek, mind a kultuszminiszter kijelentései azt 
mutatják, hogy az ügy régóta hánykódó hajója 
elvégre révbe kerül. S ha révbe kerül is, mi közünk 
nekünk, protestánsoknak ehhez? Ezt kérdezik a 
túlsó táborból, s ezt kérdezik sokan még a mi 
táborunkból is. Pedig hát van egy kis közünk 
hozzá, úgy is, mint protestánsoknak, úgy is, mint 
magyar állampolgároknak. Mert mi is az a r. kath. 
autonomia? Nem egyházszervezeti kérdés, mint mi 
nálunk, hanem — a mint a r. kath. Polónyi 
Géza világosan rámutatott a kongruatörvény tárgya-
lásakor — tisztán vagyoni kérdés, a mely a klérus 
kívánsága szerint megoldva nem jelent egyebet, 
mint az összes, állami eredetű vagyonnak feleke-
zeti, magánjogi természetű vagyonná átalakítását, 
annak a közvetlen állami felügyelet keretéből való 
kivonását, tehát végeredményében a vagyonnak 
még korlátlanabb kezelhetését és felhasználását. 
S hogy ez a felhasználás, eltekintve a javadalma-
sok közismeretes nagy lábon élésétől és pénz-
pocsékolásától, mily czélokra történik, nem nehéz 
felismerni, ha figyelemmel kisérj ük a r. kath. 
revivalt és annak legélesebb felekezeti jellegű, a 
társadalmi és felekezeti békességet felbomlasztó 
alkotásait. Vájjon, a mikor e veszedelmeket látjuk 
és azok elhárítása végett, a 48. XX, becsületes 
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végrehajtásával kapcsolatban, követeljük az állami 
eredetű egyházi és iskolai vagyon jogi természe-
tének megállapítását, a vagyonkezelésnek és fel-
használásnak állami ellenőrzés alá vettetését: mi 
támasztjuk-e fel a felekezeti harczot, s vájjon nem 
inkább azok-e, a kik az óriási vagyon eredetének 
elhomályosítására és annak minden állami ellenőrzés 
alól kivonására törekesznek, valamint azok, a kik 
e törekvést hivatalos állásuk súlyával, befolyásával 
támogatják? Nem felekezeti harczot akarunk mi 
támasztani követelésünkkel, hanem épen a felekezeti 
harcz kitörésének kívánjuk útját vágni a vagyoni 
kérdések rendezésével. Nincs bennünk irigység a 
nagy vagyon iránt, sem az azon osztozkodni akarás ! 
Ám hadd maradjon az a nagy vagyon ott, a hol 
van; nem kívánunk belőle magunknak egy fillért 
sem! De ahhoz, mint állampolgároknak és protes-
tánsoknak, elvitázhatatlan közünk van, hogy az 
a vagyon államvagyon maradjon, mint volt eddigelé 
és olyan czélokra forclíttassék, a melyre rendelte-
tett, ne pedig hiábavalóságokra, vagy épen a 
vagyontalan és a versenyt felvenni képtelen más 
egyházak elnyomására! 

Panaszként hangzik fel ellenünk, hogy az 
egyházi és iskolai vagyon rendezésének kérdését 
épen a kálvinista papság hozta szőnyegre s nem 
engedte át a kezdeményezést más faktoroknak. 
De kik lennének ezek a faktorok? Világi veze-
tőink vállalkoztak volna-e reá? Vállalkozott volna-e 
reá a kormány vagy a törvényhozás ? Bizony 
egyik sem, hiszen íme, egyik oldalról is, másikról 
is felhangzik a hangadás miatt a kárhoztatás! 
Csak egy faktor van, a mely ezt a kérdést sző-
nyegre hozná, mihelyt törvényhozási faktorrá lenne: 
a szoczial-demokráczia. Ez pedig a kérdést a teljes 
szekularizáczióval és az állam és egyház teljes 
szétválasztásával oldaná meg! Vájjon nem helye-
sebb és bölcsebb dolog-e tehát a rendezést addig 
sürgetni s addig keresztülvinni, a míg ez a vesze-
delem elkövetkezik?! 

Bármint hangozzék fel tehát ellenünk a türel-
metlenség, az irigység és felekezeti harcz támasz-
tásának vádja, mégis sürgetjük, követeljük a 48. 
XX. becsületes végrehajtását és ezzel kapcsolatban 
az egyházi és iskolai vagyon rendezését; s mind 
az állam, mind a sajat egyházunk jól felfogott 
érdekében hangoztatjuk, hogy nem lehet, nem 
szabad addig megalkotni a r. kath. autonomiát, 
a míg a vagyonrendezés megnyugtatólag, a királyi 
jogok és az állami ellenőrzés teljes épségben ha-
gyása mellett, meg nem történik! A klérus finom 
érzőszervei az első pillanatban észrevették a ref. 
lelkészi kongresszus állásfoglalásának fontosságát, 
s annak ellenében rögtön megindult az akczió a 
r. kath. autonomia sürgetésére. Az akczió rövid 
idő alatt országossá válik; a kormánykörök felől 

kedvező szelek dagasztják a vitorlákat, s a hajó 
el is jut a czélhoz, ha a felébredt közvélemény 
meg nem változtatja a szél irányát. Vigyázzanak 
azért az őrizők, hogy mit cselekesznek! 

Haladunk a Regnum Marianum felé a r. kath. 
lelkészi kongruának államsegítséggel rendezésével is! 
Csak a napokban jelent meg egy, ilyen ügyekben 
rendesen jól értesült napilapban az értesítés a felől, 
hogy a kultuszminisztériumban már elkészült a r. 
kath. kongruarendezés tervezete. Szükség volna e 
czélra körülbelül évi 2,700.000 koronára, a mely-
ből az egyházi nagyobb javadalmasok fedeznének 
900.000 koronát, a többi pedig fedeztetnék a vallás-
alap jövedelmeiből és az állampénztárból. Értsük 
meg jól: az állampénztárból! Hát a r. kath. egy-
ház roppant vagyona nem elégséges arra, hogy a, 
lelkészek kongruája belkörűleg rendeztessék ?! 
Kell, hogy azzal, vagy annak egy részével az állam-
pénztár terheltessék ? ! Hát hiába szerepel törvény-
tárunkban érvényes törvényképen az 1548. VI. és 
XII. t.-cz., a mely a papok, tanítók eltartását, 
iskolák állítását egyenesen a nagy javadalinasök 
kötelességévé teszi?! Hát csak a levegőben hang-
zott el gróf Apponyi Albertnek, a nem róm. kath. 
lelkészek kongruájáról szóló törvény megalkotása-
kor tett ama kijelentése, hogy a róm. kath. egyház 
elég gazdag ahhoz, hogy lelkészei kongruáját önmaga 
rendezze ?! 

S ha azt látjuk, hogy bár a r. kath. főpap-
ság erre valóban képes is volna, de inkább haj-
landó, csakhogy jövedelmét lehetőleg csonkítatlanul 
megőrizze, a különben is erősen terhelt állam-
pénztár, illetve az adózó polgárság nyakába vetni 
köteles terhe jó nagy részét, vájjon nincs-e itt az 
ideje, hogy az ellen tiltakozó szavunkat felemeljük 
és a 48. XX. becsületes végrehajtását s azzal 
kapcsolatban az egyházi és iskolai vagyon rende-
zést követeljük ?! Feleljenek erre azok, a kik ben-
nünket felekezeti harcz támasztásával vádolnak, 
valamint azok is, a kik állásfoglalásunkat az idő-
szerűtlenség és a meggondolatlanság hangoztatá-
sával látják jónak gyengíteni és népszerűtlenné 
tenni! 

Haladunk a Regnum Marianum felé a r. kath. 
iskolaegyesület szervezésével is! Az 1907. XXVII. 
t.-cz.-be a szerzetes tanítókra és tanítónőkre vonat-
kozólag becsúsztatott, valamint a törvény végre-
hajtására vonatkozó rendelet 50. §-ának 11. pont-
jában biztosított kivételes rendelkezések már kezdik 
megteremni gyümölcseiket. Szerveződik már a r. 
kath. iskolaegyesület, a mely főfeladatául „kath. 
iskolák, menedékházak, elemi iskolák, tanító- és 
tanítónőképzőintézetek alapítását és segélyezését; az 
ifjúság hazafias nevelésével foglalkozó férfi és női 
szerzetek támogatását" tűzte ki, számítván a tör-
vényben biztosított előnyökre és Ya nagyméltóságú 



püspöki &ar"-nak, mint védnököknek, anyagi és 
erkölcsi támogatására. A nagyméltóságú püspöki 
kar, mert van módja benne, bizonyára meg is 
adja a támogatást, s meg fogjuk érni rövid idő 
alatt, liogy a r. kath. elemi iskolák be fognak 
népesedni olyan szerzetes tanítókkal és tanítónők-
kel, a kiknek fizetését, bár volna reá erejök ma-
goknak is, kivételes rendelkezések szerint, az 
egyenlőség és viszonosság világos sérelme mellett 
és a r. kath. főpapi és szerzetes vagyon lehető 
felmentésével, az állampénztár fogja ugyan kiegé-
szíteni, de a kik a törvény 22. §. d) pontjának 
ama rendelkezése alól, hogy tilos a tanítóknak 
hitfelekezetek vagy egyes társadalmi osztályok ellen 
izgatni, vagy növendékei vallását sértő nyilatkoza-
tokat tenni, nagy bölcsen és nagy kegyesen fel 
vannak oldva! 

Ki támasztja tehát a felekezeti harczot? Mi-e, 
a kik ez ilyen kivételes intézkedések ellen szavun-
kat felemeljük és az aknamunka lehetetlenné tétele 
végett a 48. XX. becsületes végrehajtását s azzal 
kapcsolatban az egyházi és iskolai vagyon rende-
zését és ellenőrzését követeljük, vagy pedig mások, 
azok, a kik az ilyen intézkedések tételéhez és az 
ilyen aknamunka folytatásához segítő kezet nyúj-
tanak ?! Feleljenek erre megint vádolóink és 
kisebbítőink! 

Haladunk a Regnum Marianum felé a r. kath. 
sajtóegyesület szervezése által is. Munkában van 
már ez is, hogy a „magyarországi kath. napi és 
időszaki sajtónak, valamint a jóirányú irodalomnak 
föllendülését, versenyképességét s a legszélesebb 
körben elterjedését hathatósan előmozdítsa", hogy 
„központi kath. sajtóirodát létesítsen, a külföldi 
sajtó tudósítás szervezésére sajtótudósítót adjon ki", 
hogy „az újságíró-pályára hivatást tanúsító fiatal 
emberek külföldi nagy kath. lapokhoz való kikül-
dését anyagilag és erkölcsileg támogassa, azzal 
a kötelezettséggel, hogy ott modern és szakavatott 
újságírókká képezzék ki magokat és visszatérvén, a 
magyar kath. sajtó szolgálatába álljanak". S honnan, 
miből ez is? Rendkiviili naivságot árulna el valaki, 
ha elhinné, hogy abból az évi két koronából, a 
melyet az egyesület tagjai fizetni fognak! Hanem 
igenis, abból a roppant, azt lehet mondani, minden 
ellenőrzés nélkül használt vagyonból, a mely a 
nagyobb javadalmasok kezében van! Ám halljuk 
csak meg, mit mond egész őszintén egyik r. kath. 
sajtóorgánum (Egyházi Közlöny f. évi 38. sz.) 
erről a dologról, a szekularizáczió rémképével 
kapcsolatban. „Jó volna azonban, nagyon jó volna, 
ha ezt épen úgy tudnák sokan azok közül, kiknek 
ennek az oly biztosan szekularizálandó egyházi 
vagyonnak jövedelmeiből tetemes rész jutott . . , 
Mert akkor talán mégis meg lehetne menteni ideje-
korán egyet-mást. . . Ennek pedig csak egyetlen 

módja van. Ellensúlyoznunk kell azt a napról-napra 
erősbödő közvéleményt, melyet a szoczialdemokraták, 
antikatholikusok, zsidók és protestánsok hovatovább 
orkánná növesztenek az egyházi vagyon1; ellen. Már 
pedig ezt ellensúlyozni csakis hatalmas, elterjedt, 
nagy katholikus sajtóval lehet. Siessünk, nagyon 
siessünk tehát összehozni azt a kis milliót a kath. 
sajtóra, hogy megmenthessük vele — a többit". 
Annak megjegyzésével, hogy a kiemelt passzusok 
az eredetiben is úgy vannak, mindenki láthatja, 
hogy mire czéloz főként a r. kath. sajtóegyesület 
és mily forrásokból kivánja és fogja is magát 
fentartani! 

S ezt látva és tudva, vájjon időszerűtlenül, 
meggondolatlanul cselekedett-e a ref. lelkészi kon-
gresszus és a felekezeti harcz iiszkét ő dobta-e 
ki,' a mikor erélyesen állást foglalt a 48. XX. 
becsületes végrehajtásának követelésében és az 
ezzel szoros kapcsolatban álló egyházi és iskolai 
vagyon rendezésének és kellő állami ellenőrzés alá 
vetésének sürgetésében ?! 

Feleljenek reá, a kiket illet! Egy dolog azon-
ban bizonyos, hogy a kérdést elhallgattatni s a 
napirendről levétetni nem engedjük, hanem minden 
becsületes és törvényes eszközzel igyekezni fogunk 
annak megnyugtató megoldására, mert sem koldus, 
sem pápista, sem szolga Magyarországot nem 
akarunk! T r T , , Hamar István. 

A lelkészi fizetések rendezéséről. 
Felolvastatot t az Orsz. Kef. le lkészegyesület kongresszusán. 

Mélyen Tisztelt Lelkészegyesület! 

Feladatom, a meghívó értelmében, határozati javaslat 
előterjesztése a ref. lelkészek fizetésrendezésének halaszt-
hatatlan voltáról; az előkészítő bizottság m. t. elnökének 
külön hozzám küldött levele értelmében pedig, ezen 
felül e fizetésrendezés módozatairól. 

Midőn e feladat elvégzésére a kisújszállási, való-
színűleg közhiedelem szerint, gazdag fizetésű lelkész 
vállalkozott, tette ezt a testvéries együttérzés megbizo-
nyítására, annak megmutatására, hogy ma már a lelkészek 
mindnyájan teljes mértékben átértvén a rendkívüli fontos-
ságát és szükségességét annak, hogy a lelkészek a 
közegyház érdekében és javára egy magasabb testvéri 
egységben legyenek összefűzve, a talán jobb helyzetben 
élő lelkészek egy vonalban küzdenek kevésbbé jól fizetett 
társaikkal ezek helyzetének javításáért. — E kijelentést 
bizonyos okból szükségesnek láttam. 

És most a határozati javaslat előterjesztése előtt, 
annak megokolása érdekében, felteszem a kérdést a 
következőkben : 

1. Van-e ok arra, hogy ez ügyet oszágos mozga-
lom tárgyává tegyük? Mert 



2. Szükségés-e a lelkészi fizetések rendezése ? 
Ha igen 

3. Milyen okból, vagy okokból ? És végül 
4. Milyen módon lehetne a rendezést eszközölni? 

I . 

Az első kérdésre : „Van-e ok arra, hogy ez ügyet 
országos mozgalom tárgyává tegyük?" „igen"-nel fele-
lek. Van ok. Nevezetesen most már kötelezőleg életbe 
léptetett egyháztörvényeink I. törvényczikkjének 114. §. 
a) pontja kimondja, hogy „a legkisebb lelkészi javadalom, 
lakáson, kerten és stólán kívül, 2400 K alapfizetés és 
hat ízben 200—200 K ötödéves korpótlék". Igaz, hogy 
zsinatunk e javadalmazás megadására nézve felelősséget 
nem vállalt; sőt ezen kijelentésével: „Míg az 1848: XX. 
t.-cz. alapján erről gondoskodni lehetne", azt a látszatot 
kelti, mintha a felelősséget magáról elhárítani akarná. 
De, mert minden más egyházi alkalmazottnak a törvény-
ben biztosított fizetés, akármely forrásból, de minden-
esetre hiány nélkül megadatik : a lelkészek javára meg-
állapított fizetés sem maradhat csak a papiroson, a dolog 
természete szerint sem, a törvényhozás (azaz zsinat) 
tekintélyének, erkölcsi komolyságának csorbítása nélkül 
sem, és még azért sem, mert ez a mulasztás az egyház-
és vallásellenes lelkekben élő és mindig hevesebben 
nyilatkozó azon vélekedést erősítené, mely szerint a lel-
készi hivatal a mai társadalomba már be nem illő feles-
leges állás, teher; erősítené ezt azzal a látszattal, hogy 
íme maga a hivatalos egyház sem veszi komolyan a 
lelkészi hivatalt; nem érzi komoly kötelességének a 
lelkészek feltétlen anyagi biztosítását. — Hogy pedig 
ez a felfogás közvetve az egyházra mennyi romboló 
hatással lenne, ezt bárki beláthatja. 

Minthogy pedig a hivatalos egyház részéről erre 
irányult cselekvésnek jeleit nem sejtem, szükségesnek 
ítélem, hogy országos értekezletünk a törvényhozás, 
illetőleg a konvent figyelmét az elmondottakra és elmon-
dandókra felhíván, azt erélyes és sürgős cselekvésre 
kérje fel. 

II. 

E cselekvés tehát a lelkészi fizetések rendezésére 
irányulna. A mennyiben a felhívás a „rendezés" szót 
használja, esetleges félreértés megelőzése czéljából szük-
ségesnek látom kijelenteni, hogy ezt a rendezést ma 
még nem kívánhatjuk, az sem kivihető, sem magokra 
a lelkészekre nem volna czélszerű olyan értelemben, 
hogy a fizetés minden neme, p. o. faluhelyeken is, a 
földek is készpénzzel váltassanak meg ; hanem rendezést 
érthetünk és sürgethetünk olyan értelemben, hogy a 
különféle fizetésnemekből jött lelkészi javadalom, a hol 
nincs meg, legkevesebb 2400 koronára egészíttessék ki 
és mindenütt 200—200 koronás korpótlék adassék a lel-
készeknek ós pedig visszamenőleg a lelkészi szolgálat 
legkezdetóig; vagyis sürgethetjük a törvény végrehajtását. 

Hogy az erre irányult törekvés nem illik, nem 
méltó a legmagasabb eszményiség szolgálatában álló 

lelkészekhez, a kik így beállnak a kenyérért üvöltők 
táborába, illetőleg lesülyednék azoknak színvonalára, a 
kik a piaczokon tartják alamizsnára a kezöket, a mely 
vélekedésnek leghathatósabb szószólója a Sárospataki 
Református Lapok, ez egyszerűen tévedés, az életnek a 
nem ismerése, figyelmen kivül hagyása annak az óriási 
változásnak, a melyet előidéztek a hirtelen megváltozott 
gazdasági viszonyok a megélhetésben és közfelfogásban. 

Az igazság pedig igenis az, hogy egyházi ható-
ságainknak kellett volna gondoskodni a lelkészi fizetések 
rendezéséről előbb, mint azt a lelkészek sürgetni kény-
telenek, hogy megmentse őket, ha csakugyan van, e 
ténynek szégyenétől és ódiumától. De kezdeni valakinek 
kell, mert a lelkészi fizetések rendezése halaszthatatlan, 

III. 
a következő okok miatt: 

Mindenekelőtt ott van a természeti (fizikai) ok: 
az 1600 K minimális fizetés, mely összeg a mai hallat-
lan drágaság mellett, főleg egy népesebb családban, 
eledelre és ruházatra sem elég. Ez igaz, hallszik az 
ellenvetés; de ha mindenkinek lehet is, a lelkésznek 
nem szabad, az Ő állásához nem méltó, fizetésért, pénzért 
kiabálni; az ő állásának természetéhez, komoly méltó-
ságához illik a néma, panasznélküli szenvedés; a ki 
eszmények ós pedig a legmagasztosabb, legtisztább 
eszmények szolgálatában áll, annak a földiek után törni 
nem szabad. 

Hát én, m. t. Egyesület, elfogadom a jóhiszeműséget, 
a tiszta érzületet ezen érvelésnél, de állítom, hogy 
tévedés van a dologban, félre vannak vezetve a dolog 
csak egyik oldalának nézése által azok, a kik így okos-
kodnak. Mert igenis, a Krisztus szolgája telhetetlen, 
nyereségvágyó ne legyen, ez nála bűn. De nyomorgó, 
rongyoskodó egy történelmi egyház lelkésze, olyan egy-
házé, mely az állami szervezetbe beilleszkedve, ennek 
életműködésében a történelem folyamán részt vett, hiva-
tást teljesített és teljesít, nem lehet, már nem önmagá-
ért, hanem az egyház érdekében. A Jézus Krisztus apos-
tolai lehettek vagyontalanok, nélkülözhették a rendes, 
biztos fizetést; a dicsfény, mely az Úr Jézus alakjáról 
és a megcsapdosott lelkek rajongásából reájok áradt, 
őket körül sugározta, a legigazabb tisztelet felső fokára 
emelte őket. Korunk vallásos társulatainak, az ú. n. 
szektáknak prédikátorai is meglehetnek szabályozott 
fizetés nélkül (ámbár jól tudjuk, hogy műveltségükhöz, 
képzettségükhöz mérten alighanem több jövedelmet tud-
nak magoknak szerezni, mint a képzett lelkipásztorok); 
de már a reformáczió apostolainak, az első prédikáto-
roknak, díjlevél által biztosított fizetésük volt. És mihelyt 
egy bizonyos embercsoport szervezkedik, hogy a magán 
működési körből kilépve, a köz javára is szolgálatokat 
tegyen, annak az ő czéljaira szolgákat kell alkalmaznia, 
de ezeket a gyakorlati élet szem előtt tartásával anya-
gilag biztosítani kell, hogy az intézménynek a fennmara-
dása más intézmények mellett biztosítva legyen. 



És mikor ez általános igazságot elfogadtuk, sejteni 
fogjuk, hogy a ref. lelkészek fizetésének a rendezése 
már közelről érinti az egyház érdekének a határait. Ha 
pedig bebizonyíthatjuk, hogy az egyház fennmaradása 
nagy mértékben függ a lelkészi állás anyagi teljes bizto-
sításától : a kérdés megoldásának sürgőssége komoly 
ellenvetésre semmi oldalról nem találhat. 

Nagy István, 
(Folyt, köv.) kisújszál lási lelkész. 

TÁRCZA. 

Az új syllabus. 
A szent római és egyetemes inquisitio decretuma. 

1907. július 3. 
(Folyt, és vége.) 

33. Világos mindenki előtt, a ki nem elővélemények 
által vezetteti magát, hogy Jézus vagy téves dolgokat 
tanított a közel levő messiási eljövetelről, vagy pedig, 
hogy a synoptikus evangéliomokban az erre a tanra vonat-
kozólag foglaltak nagyobbrésze nélkülözi a hitelességet. 

34. A kritikus nem tulajdoníthat a Krisztusnak 
minden határ nélkül való tudást, legfeljebb abban a fel-
tevésben — a mely históriaileg érthetetlen és ellenkezik 
a morális érzéssel — hogy tudniiillik a Krisztus, mint 
ember, isteni tudással rendelkezett ugyan, de még sem 
akart sok dolgot közölni a tanítványok által az utókorral. 

35. Krisztus nem volt kezdettől fogva tudatában 
az ő messiási méltóságnak. 

36. A Megváltó feltámadása valójában nem a his-
tóriai rendnek, hanem a vtisztán természetfeletti rend-
nek a ténye, a mely sem bebizonyítva nincs, sem be nem 
bizonyítható, a mit a ker. öntudat más tényekből lassan-
ként vezetett le. 

37. A Krisztus feltámadásában való hit kezdettől 
fogva nem annyira magából a feltámadásnak a tényéből, 
mint inkább Krisztusnak az Istennél való örök életéből 
fakadt. 

38. A Krisztus engesztelő haláláról szóló tan nem 
evangéliomi eredetű, hanem csak Páltól származik. 

39. A sacramentumok eredetéről szóló ama véle-
mények, a melyekkel a tridenti atyák is el voltak telve, 
és a melyek kétségtelenül befolyást gyakoltak az általuk 
alkotott dogmatikus kánonokra, messze távol állanak 
ama véleményektől, a melyeket ma a ker. dolgok históriai 
kutatói méltán vallanak. 

40. A sacramentumok akképen állottak elő, hogy 
az apostolok és azoknak utódai a Krisztusnak valamely 
eszméjét vagy számdékát, a viszonyok és események 
tanácsolása és indítása szerint magyarázták. 

41. A sacramentumok csupán azt czélozzák, hogy 
az ember lelkében felújítsák a Teremtőnek folyton jóltevő 
jelenlétét, 

42. A ker. község hozta be a keresztség szükséges 
voltát, elfogadván azt, mint szükséges szertartást és 
hozzáfűzvén ahhoz a ker. hitvallás kötelmét. 

43. A keresztségnek a csecsemők részére kiszolgál-
tatására vonatkozó gyakorlat disciplinaris fejlemény volt, 
s ez volt egyik oka annak, hogy a sacramentum két 
részre, t. i. keresztségre és bűnbánatra oszlott. 

44. Semmi sem bizonyítja, hogy az apostolok 
alkalmazták volna a bérmálás sacramentumának rítusát; 
mert a két sacramentumnak, nevezetesen a keresztségnek 
és a bérmálásnak formális megkülönböztetése már nem 
a primitív keresztyénség történetébe tartozik. 

45. Nem veendő mindaz történelmileg, a mit Pál 
az úrvacsora szereztetése felől (I. Kor. 11 : 23—26.) 
elbeszél. 

46. Az ős egyházban nem ismerték az egyház tekin-
télye révén kiengesztelődött bűnös fogalmát, hanem csak 
nagyon lassan szokott hozzá az egyház ehhez a fogalom-
hoz. Sőt a mikor már elismerték is a bűnbánatot egyházi 
intézménynek, még akkor sem nevezték sacramentumnak, 
mivel hogy megszégyenítő szentségnek tekintették. 

47. Az Úr eme szavai: „Vegyetek Szentlelket; a 
kiknek megbocsátjátok vétkeiket, azoknak megbocsáttat-
nak és a kikét megtartjátok, megtartatnak" (Ján. 20 : 
22 és 23), semmiképen sem vonatkoznak a bűnbánat 
sacramentumára, bármint tetszett is a tridenti atyáknak 
állítani. 

48. Jakab az ő levelében (14. és 15. vers) nem 
valamely, Krisztus által szerzett sacramentumot kivánt 
általánossá tenni, hanem csak egy jámbor szokást aján-
lani, és ha ebben a szokásban talán némi eszközét látta 
is a kegyelemnek, nem vette azt abban a szigorú érte-
lemben, a hogy azok a theologusok vették, a kik a sacra-
mentumok fogalmát és számát megállapították. 

49. A ker. úrvacsora lassanként liturgikus cselek-
mény jelleget nyervén, azok, a kik a vacsoráknál vezető 
szerepet viseltek, papi jelleget nyertek. 

59. Az öregek, a kik a ker. gyülekezetekben fel-
ügyelőkként működtek, az apostolok által mint pres-
biterek vagy episcopusok állíttattak be, a növekedő köz-
ségek szükséges rendben tartása végett, nem pedig 
a végre, hogy állandósítsák az apostoli küldetést és 
hatalmat. 

51. A házasság csak később válhatott az új-szövet-
ség szentségévé az egyházban; mert hogy a házasság 
sacramentumnak tekintessék, ahhoz az volt szükséges, 
hogy előbb megtörténjék a kegyelemről és a sacramen-
tumokról szóló tannak teljes theologiai kifejtése. 

52. Távol állott a Krisztustól az a szándék, hogy 
az egyházat, mint a földön évszázadokig fenmaradó 
társaságot alapítsa meg; sőt inkább, a Krisztus felfogása 
szerint, a mennyeknek országa, a világ végével együtt, 
már-már eljövendő volt. 

53. Az egyház szerves alkotmánya nem megváltoz-
tathatatlan ; hanem a ker. társaság, ép úgy mint az emberi 
társaság, folytonos fejlődésnek van alávetve, 



54. A dogmák, a sacramentumok, a hierarchia, 
mind fogalmukat, mind valóságukat illetőleg, nem egyebek, 
mint a ker. értelmiség magyarázatai és fejleményei, a 
melyek az evangéliomban rejlő csekély magot hozzá-
adásokkal növelték és fejlesztették. 

55. Simon Péter sohasem gondolt arra ; hogy Krisztus 
neki primátust adott volna az egyházban. 

56. A római egyház nem az isteni gondviselés ren-
deléséből, hanem pusztán politikai körülmények folytán 
lett az összes egyházak fejévé. 

57. Az egyház ellenséges indulattal viseltetik a 
természeti és theologiai tudományok fejlődése iránt, 

58. Az igazság nem változhatatlanabb magánál 
az embernél, a mennyiben vele, benne és általa fejlődik. 

59. Krisztus nem tanított minden időkre és az 
egész emberiségre alkalmazható tanrendszert, hanem 
inkább csak bizonyos, különböző időkhöz és helyekhez 
alkalmazkodó vagy alkalmazandó vallásos mozgalmat 
kezdeményezett. 

60. A ker. tan kiindulásában zsidó volt, fokozatos 
fejlődés útján azonban előbb pálivá, azután jánosivá s 
végül göröggé és egyetemessé vált. 

61. Azt lehet mondani, minden paradoxon nélkül, 
hogy nincs a szentírásnak egyetlen egy fejezete sem, a 
Genesis első fejezetétől az Apocalypsis végső fejezetéig, 
a mely teljesen ugyanazt a tant foglalná magában, a 
melyet ugyanazon dologra nézve az egyház tanít, és 
ennélfogva a szentírásnak egyetlen fejezete sem azonos 
értelmű a kritikus és a theologus előtt. 

62. Az apostoli hitvallás főtételeinek nem ugyanaz 
a jelentőségük volt az őskeresztyének előtt, mint a 
mai idők keresztyénei előtt. 

63. Az egyház képtelennek látszik az evangéliomi 
erkölcstan hathatós védelmére, mivel makacsul ragasz-
kodik olyan változtathatatlan tanokhoz, a melyek a mai 
haladással nem egyeztethetők össze. 

64. A tudomány előhaladása azt követeli, hogy 
reformáltassanak a keresztyén tannak az Istenről, a 
teremtésről, a kijelentésről, a megtestesült Ige személyé-
ről és a megváltásról szóló fogalmai. 

65. A mai katholiczizmus nem egyeztethető össze 
a valódi tudománnyal, csak abban az esetben, ha át-
alakul valami dogma nélküli keresztyénséggé, azaz tág és 
szabadelvű protestantizmussá. 

Ugyanezen hónapnak és évnek következő csütörtöki 
napján mindezekről tüzetes jelentés tétetvén szent atyánk-
nak, X. Pius pápának, ő szentsége jóváhagyta és 
megerősítette a főmagasságú atyák határozatát és el-
rendelte, hogy a fentebb említett tételeket, összesen és 
egyenként, hárhoztatottaknak és elvetetteknek tekintse 
mindenki. 

Palombelli Péter, 
a szent római és egyetemes 

inquisitio j egyző je . 

Fordította: H. L 

BELFÖLD. 
A tiszai ág. h. evang. egyházkerület 

közgyűlése. 
Közgyűlésünk Miskolczon, szeptember 18—21. nap-

jain folyt le, megelőztetve többféle bizottsági ülésekkel. 
Ugyanis szept. 17-én tanácskoztak: az egyházkerületi 
törvényszék, a nyugdíjbizottság, valamint a jogügyi és 
iskolai szakbizottságok. 

Szept. 17-dike a keresztyén szeretet ünnepe is volt. 
Az áldott emlékű Baldácsy-alapítványból osztattak ki 
a segélypénzek. Rendelkezésre állott 9000 kor. Az alap-
szabály értelmében 3000 kor. a püspök honorálására 
fordíttatott; 3000 kor. 51 lelkészözvegynek osztatott ki ; 
3000 korona pedig a szegény egyházak felsegélyezésére 
utaltatott. 

A kerületi segélyalapból a lelkész- és tanítóözvegyek 
160, 90, 60 és 40 korona osztalékot kaptak a befizetés 
arányában. 

A gyámintézeti közgyűlés Radvány István és Materny 
Lajos ikerelnöksége mellett folyt le. Az előbbi megnyitó-
jában hangsúlyozta a nőegyesületek alapítását, mert ezek 
válnak be leginkább a keresztyén szeretet ápolásában. 
Materny egyházi elnök megemlékezett a nagylelkű jó-
tevőkről, a kik adományaik által segélyezték a gyám-
intézetet. Ilyenek voltak: dr. Mesko László, Zelenka 
Pál és Szentiványi Árpád, a kik 200—200, Tirscher 
István és Szlábey Mátyás, a kik 20—20 koronával támo-
gatták az intézetet, míg Altmann Gusztáv, leánya lako-
dalmán 20 koronát gyűjtött a nemes czélra. 

A Győrött szept. 28—29-én tartott egyetemes gyám-
intézeti gyűlésre, az elnökségen kivül, kiküldettek: dr. 
Mesko L., Hoznék Lajos, Holko Mihály és Dzurányi 
lelkészek. 

Boldogult Radvánszky helyére, mint világi egyete-
mes elnök, dr. Láng Lajos, a dunáninneni gyámintézet 
felügyelője választatott meg. 

Az egész kerületben 7519 korona adomány gyűlt 
össze ; tehát több mint tavaly. A 400 kor. nagy szeretet-
adományra Pribilina építkező egyház vétetett fel. A Gusz-
táv Adolf-egyletnek 30 kor. küldetett. 100—100 koronával 
segélyeztettek a következő egyházközségek : Isztebnye, 
Fűrészmező, Kopárhegy, Abaújszántó, Hátsó, Szomolnok, 
Keresztfalu, Kisszeben, Filefalu, Sátoraljaújhely ésNyárali-
domb. Azonkívül kaptak még Ruszkin 90, Ratkósebes 45, 
Ózd 60 koronát. Halupka János és Altmann lelkészek 
100—100 koronával segélyeztettek; több gyülekezet és 
lelkész pedig az egyetemes gyámintézetnél ajánltatott 
pártolásra. 

Az országos nőegyesület, a konfirmandusok otthona, 
a külmisszió felkarolása szép eszméi keresztülvitelére a 
gyámintézet egyelőre még gyengének érzi magát. 

Este Liszkai alesperes és rimabrézói lelkész sike-
rült szónoklata mellett a gyámintézeti istentisztelet tar-
tatott meg, a melynek offertóriuma 145 K 94 fillérre rúgott. 



Másnap, szept. 18-án, a Geduly Henrik kerületi 
főjegyző által tartott istentisztelet után kezdődött, Szent-
iványi Árpád felügyelő és Zelenka Pál püspök elnöklete 
mellett, a kerületi gyűlés. 

A világi elnök melegen üdvözölte elnöktársát, kit 
a királyi kegy a Lipót-rend középkeresztjével tüntetett 
ki és a kit a közgyűlés is külön bizottságban szivélye-
sen üdvözölt. 

A püspök évi jelentéséből a következőket hoszuk 
köztudomásra: az újabban nyújtott három millió korona 
államsegélyt csekélynek találja és a fokozott mérvű 
segélyt várja. Az 1907. XXVII. t.-cz. és annak végre-
hajtási utasítása sérti autonómiánkat, különösen a válasz-
tás, fegyelem és egyenjogúság tekintetében. A theolo-
gusok otthona Eperjesen megnyílt. Az akadémiához mint 
ú j tanárok megválasztattak: Obál Béla, Draskóczy Lajos 
és Deák Sándor. A tanítóképzőbe is két ú j tanár alkal-
maztatott : Molitor és Gretz személyében. Rózsahegyen, az 
ott 1707-ben tartott zsinat emlékére, örömünnep tartatott. 
Sárosmegyében Urbán Adolf 50, Hajdú János főesperes 
és Pankuch Gusztáv lelkészek 40 éves szolgálati jubi-
leumokat ünnepelték. A tanintézetekben a jubilálok nevei: 
Kiszely (Késmárk), Dobó (Igló), Szlovenszky (Svedlér). 
Árvában Nóvák választatott meg főesperesnek. Dr. Mesko 
László államtitkárrá neveztetett k i ; Weber Samu pedig 
a Ferenez József lovagrenddel tüntettetett ki. A lelkészi 
kongrua rendezésére 75,000 korona fordíttatott. Az ung-
vári misszió, 500 lélekkel és 39 vallástani növendékkel, 
Margócsy Aladár vezetése alatt teljesen bevált. 

A zsinattartás tekintetében kimondta a gyűlés, 
hogy bevárandó a kiküldött bizottság jelentése. 

Ezután hosszabb beszédben és alapos indokolással 
Geduly Henrik főjegyző terjesztette elő sérelmeinket. Fel-
említette, hogy a képviselőház hivatalosan képviseltette 
magát az úrnapi körmenetben; hogy a tankerületi főigaz-
gatók sorában mind több lesz a szerzetes, hogy az 1907. 
XXVII. t.-czikk az apáczáknak és a szerzeteseknek kivált-
ságokat biztosít; hogy a három milliós segély még most 
sincsen törvénybe iktatva és a feliratokra a vallásügyi 
miniszter csak kitérőleg válaszolt, és végül, hogy a lel-
készi fizetések rendezése elodázhatlan szükség. Hosszú 
és beható vita után ily értelemben fogadtatott el az 
egyetemes gyűléshez intézendő határozati javaslat. 

Hosszabb vitát idézett elő a kerületi tűzkárbiztosítás, 
melyet a gazdák biztosító-szövetkezete vett át. Felszóla-
lások történtek a fizetendő díjak magassága ellen; két-
ségbevonatott, hogy a tanítók, tanárok és lelkészek 
magánbirtokaikkal kötelezhetők volnának ezen tűzkár-
biztosításba belemenni; figyelmeztetések történtek, hogy 
magában a szerződésben is kétes helyek fordulnak elő, 
miért is elhatároztatott, hogy a feltételek újra átvizsgá-
landók ós az egyházközségekre nézve kedvezőbb meg-
állapodások létesítendők. 

A lelkészek részére utasítást dolgozott ki Korbély 
Géza lelkész. A dolgozat, mint kézirat, ki fog nyomatni 
és minden lelkésznek megküldetik nyilatkozás és észre-
vétel végett. 

Szepes-Krighen az ev. tanítótól megvonták az állami 
segélyt, mert nem volt 30 növendéke, holott ugyanebben 
a községben a r. kath. tanító megmaradt az állami 
segély élvezetében, ámbár a r. kath. iskolában kevesebb 
növendék van, mint az ev. iskolában. Ezen sérelmes 
ügy, másokkal együtt, orvoslás végett fel fog terjesztetni. 

Rozsnyón, a polgári leányiskolában, Domaiczky 
tanítónő alkalmaztatott. Az intézetet Gró Ferenez kir. 
biztos meglátogatta és teljes megelégedését fejezte ki 
felette. Az intézet kibővítésére segélyt kérnek a kormány-
tól. Ugyanilyen fejlődésnek indult az ottani árvaház is, 
a melynek javára Hirth 4000 és dr. MesKÓ L. 1000 
koronából álló alapítványt tettek. 

Külföldön tanuló ifjaknak 1100 korona ösztöndíj 
osztatott ki. 

A tátrai fürdőtelepeken (Újtátrafüred, Tátralomnitz, 
Barlangliget és Feketehegy) e nyáron is tartatott isten-
tisztelet. 

Az egységes liturgia kérdésében, kevés kivétellel, 
minden egyházmegye és papi egyesület kedvezőleg nyi-
latkozott s az érdemleges dolgozatok folyamatban vannak. 

Egyházmegyei lelkészi egy3sületek már voltak, most 
a kerületi papi egyesület is megalakult, a közös ügyek 
előmozdítására. 

A hosszú, majdnem egész hétig tartó tanácskozás, 
a sok és itt-ott bonyolódott tárgy folytán, csak szept. 
21-én végződött be, a püspök szívből fakadt imájával. 

Weber Samu. 

Egy missziói egyház kezdetei. 
Zombor, 1907. szept. 25. 

Ha van valahol hely széles e magyar hazában, 
hol a magukra hagyatott református lelkek közötti állandó 
kapcsolatot megteremteni, a meglevőt szilárdítani s őket 
az idegen ajkú és hitvallású emberek nagy konglomerá-
tumában a végleges elkallódástól megmenteni elvitáz-
hatlanul égető szükséget képez: úgy az alsóbaranya-bácsi 
egyházmegyéhez tartozó Zombor sz. kir. város s ennek 
óriási vidéke bizonyára az. Istennek tetsző dolgot tűz 
ki tehát czélul zászlajára ki a fentebb megjelölt 
irányelvek megvalósítására vállalkozik itt, az anyagi 
javakkal ugyan bőségesen megáldott, de szellemi javak-
ban a protestáns s közelebbről a református hívőkkel 
szemben ugyanám fukarkodó végvidéken. 

Ez évi szeptember 22-dike emlékezetes napja volt 
és marad örökké a zombori reformátusok kicsiny seregé-
nek. Az e napon megtartott egyházi közgyűlés mondotta 
ki ugyanis, a kiváló buzgóságú Arany Gusztáv, pacséri 
ref. lelkész lelkes indítványára azt a határozatot, hogy 
a zombori fiókegyház missziói egyházzá leendő alakítá-
sára a kezdő lépéseket a leghatározottabb formában és 
a legkomolyabban megteszi. Sajnos, nem konstatálhatom 
e helyen azt, hogy a közgyűlés ezt az életbevágó hatá-
rozatot a református hívek óriási érdeklődése és részt-
vétele mellett hozta meg, mert bizony nagyon hamar 
össze lehetett számlálni a jelen voltakat. De hát ezt a 



jelenséget is az itteni viszonyok s a hitélet terén ezidő-
szerint uralkodó kezdetleges állapotok közvetlen ered-
ményének tartom. Ily helyzetben, mikor a hivők egy 
hosszú esztendő leforgása alatt mindössze négyszer-ötször 
vehetnek részt református istentiszteleten, református 
harang hívó szavát soha nem hallják, a lelkeket Istenhez 
vezérlő betlehemi csillagot semmiféle torony tetején nem 
látják ragyogni: igazán nem lehet csodálkozni azon, ha 
Zombor és óriási vidékének az idegen vallásfelekezetűek 
roppant tömege közé beékelt református lakói lassankint, 
önkéntelenül is közönyösekké válnak a hitélet fontos 
kérdéseivel szemben; a vallásos buzgóság iránti fogékony-
ságát idővel elveszti a lélek s a magukra hagyatottság 
szomorú évei alatt teljesen hatalmukba kerítik az embe-
reket a létért való küzdelemnek rideg, fásulttá tevő 
gondjai . . . Mert hiányzik az állandó összekötő kapocs: 
a betlehemi csillag. 

És miután a magunk végtelenül csekély erejéből 
teljességgel képtelenek volnánk a tervezett missziói egy-
ház létesítésére és kicsiny sorainkban hiányoznak a földi 
javakkal bőségesen megáldott Maecenások: kimondotta 
a közgyűlés, hogy a Zomborban emelendő templom épí-
tésének czéljaira országos gyűjtés engedélyezése iránt 
kérvényt fog benyújtani illetékes helyen ; Zombor szab. 
kir. város tanácsát, melynek kebelében ugyan tudtommal 
egyetlen református városatya sincs, egyszersmindenkorra 
nyújtandó segély iránt megkeresi; minden egyes refor-
mátus hivő önmagát, tehetségéhez mértért felajánlandó 
összeggel önként megadóztatja. Ez utóbbi határozat 
megvalósítása terén mindjárt maga az egyliáztanács 
járt elől jó példával: fáradhatatlan gondnokával, Kozma 
Lászlóval és buzgó papjával, Arany Gusztávval az' élén. 

Miután ez az önkéntes megadóztatás, valamint az 
országos gyűjtés előreláthatólag aligha eredményezhetné 
a missziói egyház létesítésével járó nagy költségek elő-
teremtését : kimondotta a közgyűlés azt is, hogy 20,000 
korona tőkesegély megadását fogja kérni a konventtől. 
Nem valami nagy összeg, az bizonyos — hiába, szeré-
nyeknek kell lennünk, — arra azonban elég, hogy 
czéljaink keresztülvitelének hatalmas lendületet adjon. 
A megkívánt lVa% előteremtését is egyhangúlag magára 
vállalta a gyülekezet. 

Íme tehát megtettük a kezdeményező lépéseket. 
S ezekről írván: nem szabad elmulasztanom, hogy leg-
nagyobb dicséret és elismerés hangján hangsúlyozzam 
itt a kis gyülekezet ékesszavú lelki a tyjának: Arany 
Gusztáv pacséri ref. lelkésznek érdemeit, melyeket a 
közgyűlés is — Kozma László gondnokunk szép és meleg-
hangú indítványára — egyhangú lelkesedéssel jegyző-
könyvében is megörökített. Az ő, valóban önzetlen agitá-
cziójának gyümölcse az, hogy a zombori maroknyi ref. 
gyülekezet ezidőszerint már missziói egyház létesítésére 
gondolhat. 

Zsoldos Benő, 
kir. törvényszéki j egyző . 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

Elszakadási törekvések a horvát-szlavon 
evang. egyházban. 

(Folyt.) 

Habár az 1905. évi okt. 4—6-ig Budapesten tartott 
bányai kerületi gyűlés — jegyzőkönyvének 81. pontja 
szerint, — kivételképen elismerte azon három horvát -
sziavon theologus tanulmányainak az érvényét, kik a 
bécsi theologiai fakultáson végzik tanulmányaikat, és 
habár kivételképen meg is igérte az ő bécsi fakultáson 
tett vizsgáiknak esetleges nosztrifikálását, az egyetemes 
konvent mégis 1905. nov. 8—11-ig Budapesten tartott 
gyűlésén — jegyzőkönyvének 12. sz. alatt — elvetette a 
bányai kerületnek ezen megoldását és nem téve semmi 
különbséget a magyar- és horvát-szlavon theologusok 
közt, az utóbbiaktól is megköveteli a magyarországi 
tanulmányt és a vizsgának magyar nyelven való letételét. 

Ezzel világosan meg van támadva az 1898. évi 
május 7-iki törvény, a mely előírja, hogy a magyar 
egyházi törvények csakis a horvát-szlavon országos 
törvények keretében intézkedhetnek, s meg van támadva, 
az 1868. évi I. országos alaptörvény is, mely 56. §-ában 
azt mondja, hogy egész Horvát-Szlavonországban a hiva-
talos nyelv csak a horvát nyelv; más ország törvénye 
tehát nem írhat elő más nyelvet, mint kötelezőt; főké-
pen pedig nem teheti ezt conditio sine qua non-ná a 
horvát-szlavonországi lelkészi állás elnyeréséhez, mert 
akkor azon csudálatos következtetéshez jutnánk, hogy 
bármilyen magyar jelölt, a ki egy szót sem tud horvátul, 
Horvát-Szlavonországban lelkésszé lehetne, mivel eleget 
tett a magyar egyházi törvény követelményeinek, míg 
ellenben saját gyermekeink saját hazánkban nem lehet-
nének lelkészekké, csak azért, mert nem tudnak magyarul, 
amely nyelv Horvátországban nincs is és nem is lehet előírva! 

A horvát-szlavon esperesség eme jogosult követe-
lésének az egyetemes konvent által való visszavetését 
az egyházközségek saját közgyűléseiken tárgyalták s az 
1906. évi június hó 28-ikán Neudorfban tartott egyház-
megyei közgyűlésükön a következő határozatban álla-
podtak meg. 

A horvat-szlavon esperesség megmarad 1905 évi 
június 20-iki — 12. jegyzőkönyvi szám alatt hozott —• 
határozata mellett; azt újból előterjeszti, felebbezvén a 
rosszul informált konventtől a jobban informálandó kon-
venthez ; megköveteli, hogy az egyházkerületi és egye-
temes konventek jobban tájékoztassák magukat; neve-
zetesen, hogy tanulmányozzák át a horvát - sziavon 
törvényeket, a melyek kell, hogy zsinórmértékül szolgál-
janak a konventeknek azon ügyek elintézésénél, a melyek 
a horvát-szlavon esperességet és egyházközségeket illetik ; 
követeli, hogy horvát-szlavon esperességnek különleges, 
kivételes és némely ügyekben önálló határozat-hozatalra 
jogosult jellege elismertessék. Elhatároztatott továbbá, 
hogy az esperesség kérvény Heg forduljon a magas kir. 



országo skormányhoz és a magas horvát országgyűléshez, 
külön peticzióban, a melyben részleteztessék az esperesség 
állásfoglalása ez ügyben; az esperesség többi kívánságai 
is terjesztessenek fe l : így az országos alapokból való 
anyagi segélyezése, kiváltképen pedig a horvát-szlavon 
lelkészek neveltetésének igazságos és az országos tör-
vényekkel összhangban lévő elintézésért való közbenjárás 
a magyarországi konventnél. A kérvénynek magában kell 
foglalnia az 1898. évi május 7-iki törvény revíziójának 
kérését is, a mely törvény az idők folyamán át ártalmasnak 
mutatkozott, mivel a határozatlanságok, igazságtalanságok 
és összeütközések forrásává lett egyházi ügyekben. 

Ennélfogva mi, alázatosan alulírottak, az 1906 évi 
június hó 28-án tartott egyházmegyei közgyűlés hatá-
rozatával felhatalmazva — a mit hitelesített kivonatban 
mellékelünk — átadjuk ezen kijelentéseinket, kérvényün-
ket és kívánalmainkat a következőkben : 

1. A horvát-szlavon esperesség elismeri, hogy a 
magyar zsinati törvény 17. §-a értelmében a lelkészek 
kiképeztetése az egyház kizárólagos joga, a minélfogva 
ezen ügy rendezése és szervezése kizárólag és csakis az 
ágostai evangélikus egyház illetékességébe tartozik. Mivel 
azonban ezen törvény csakis Magyarországra nézve alkot-
tatott és szentesíttetett, a horvát-szlavon királyságok 
alkotmányos befolyása nélkül, így ezen §-ban egyház 
alatt csakis a magyarországi ágostai evangélikus egyház 
értendő. Annak következtében, hogy ezen egyházi tör-
vények később az autonom Horvát-Szlavonországba is 
átvitettek — az országos törvények keretén belül — az 
1898. évi május 7-iki törvény intézkedéseinél fogva: 
így ágostai evangélikus felekezetű egyház a la t t— a mely-
nek kizárólagos hatáskörébe tartozik a horvát-szlavon-
országi lelkészek kiképeztetése, ezen ügy rendezése és 
szervezése is — csakis a horvát-szlavonországi ágostai 
evangélikus egyház érthető és értendő. Ezt pedig a horvát-
szlavon esperesség képviseli, mely 1905. évi június hó 
20-án — jegyzőkönyvének 12 sz. a. hozott — határo-
zatában saját theologusai kiképeztetésének ügyét törvé-
nyesen rendezte is. 

2. A horvát-szlavon egyházmegye sajnálattal tapasz-
talja, hogy abbéli törekvéseinek, hogy a horvát-szlavon 
lelkészeknek hogyan kellene képesítve és kiképezve 
lenni, útjában állt a kerületi- és az egyetemes konvent, 
és ezen ügyben oly határozatokat hoztak, a melyek 
nem hozhatók összhangba Horvát-Szlavonország országos 
törvényeivel, mivel ezen határozatok a magyar nyelv 
tudását írják elő, mint conditio sine qua non-t a horvát-
szlavonországi lelkészi állások elnyeréséhez is. 

3. Mivel a horvát-szlavon egyházmegye kitart a 
mellett a törvényes joga mellett, hogy saját szükségleteit 
és körülményeit, valamint theologusai kiképeztetését és 
minősítését is önmaga intézze — ezen királyságok tör-
vényei keretében; — mivel ezzel ellenkezőleg a magyar 
egyházi hatóságok : az egyházkerületi és egyetemes 
konventek következetesen megmaradnak a horvát-szlavon 
egyházmegye és egyházközségek különös helyzetének és 

ezen ország törvényeinek nem respektálásában; és mivel 
ezen horvát-szlavon egyházmegyének minden, ezen irány-
ban tett lépései sikertelenekké és lehetetlenekké váltak : 
okvetlenül szükségesnek mutatkozik, hogy a világi ható-
ság interveniáljon ebben az ügyben; annál is inkább, 
mert a magyar egyházi törvények 217- §-a előírja a 
legfőbb felügyeleti jognak teljes mértékben való figyelembe-
vételét, s ezen felügyeletet az 1898. május 7-iki törvény 
3. §-a értelmében Horvát-Szlavonországban a király 
helyett Horvát-Sziavon- és Dalmátországok bánja végzi, 
ezen királyságok országos törvényeinek rendeletei szerint. 

4. Az ügy ilyetén állásánál fogva kéri a horvát-
szlavon egyházmegye: hozzon a magas országgyűlés hatá-
rozatot, hogy elismeri ezen horvát-szlavon egyházmegyének 
különleges, kivételes, némiképen önálló (autokephalos) 
helyzetét minden ügyben, mely a horvát-szlavon egyház-
községeket és tisztviselőket illeti, — tekintetei arra, hogy 
Horvát-Szlavonország külön területet képez, teljes auto-
nómiával a vallás és közoktatás terén, és tekintettel arra, 
hogy Horvát-Szlavonországnak ezen különleges helyzete 
a magyar egyházi hatóságok részéről nem respektáltatik 
eléggé, s hogy az ilynemű összeütközések kikerültessenek. 

5. Míg ez el nem éretik és törvénybe nem igtat-
tatik, a horvát-szlavon egyházmegye kérelmezi, hogy a 
méltóságos országgyűlés interveniáljon az egyházkerületi 
és egyetemes konventnél, hogy a horvát-szlavon theolo-
gusok, illetve lelkészek kiképzésének és minősítésének 
ügye a horvát-szlavon egyházmegye 1905. jún. 20 és 
1906. jún. 28-ikán hozott határozatai értelmében intéz-
tessék el. 

6. A horvát-szlavon egyházmegye kérelmezi, hogy 
a méltóságos országgyűlés határozza el az 1898. május 
7-iki törvény revizióját, a horvát-szlavon egyházmeyye 
meghallgatásával és egyetértésével, mivel ezen törvény, 
hatályának tartama alatt a félreértések, határozatlan-
ságok és összeütközések forrásává vált. 

7. A horvát-szlavon egyházmegye kérelmezi, hogy 
a méltóságos országgyűlés határozza el, hogy a nem 
katholikus egyházaknak adandó állami segély, mely évi 
12 ezer kor.-ban van megállapítva, három nem egyenlő 
részre osztassék, lélekarány szerint és külön rész hatá-
roztassék meg az ág. ev., a helvét h. ev. egyháznak és 
az izraelitáknak. Azon rész pedig, mely az ág. ev. egy-
házra esnék, adassék ki teljesen minden évben a horvát-
szlavon egyházmegyének szabad rendelkezésre, azzal a 
kötelezettséggel, hogy a segély kiosztásánál figyelembe 
tartozik venni azokat a horvát-szlavon egyházközségeket 
is, melyek nincsenek még beosztva ezen egyházmegyéhez. 
A horvát-szlavon egyházmegye ezt nemcsak az 1898. 
évi május 7-iki törvény 4. §-ára való hivatkozással kérel-
mezi, mely az evangélikus egyházaknak az egyenjogúság 
alapján az országos jövedelmekből arányos jrészt biztosít 
egyházi czélokra, tehát nem esetről-esetre való segé-
lyeket, hanem kérelmezi ezt az egyházmegye annál is 
inkább, mivel óriási szükségletei vannak pasztörizálásra, 
saját, nagyobbrészt csekélyszámú és elszegényedett 



egyházközségei és szórványai körében, kiváltképen pedig 
az ifjúság vallási neveltetése tekintetében. 

Hasonló peticzióval járulunk a magas kir. országos 
kormány elé is. 

A méltóságos horvát-sziavon-dalmát királyságok 
országgyűlésének 

Neudorfban, 1906. augusztus 22-ikén 

legalázotasabbjai: 
Hurbán Vladimír Gretzmacher Sámuel 

lelkész. lelkész és alesperes. 
Kamerán Jenő. 

A horvát-szlavon ág. ev. egyházmegye nevében, az 
1906. évi június hó 25-ikén tartott gyűlés 7. sz. a. hozott 
határozata értelmében : 

Abaffy Miklós esperes, Weisz Mihály egy hm. felügyelő. 

P. H. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztások. Az alsó-sófalvi ref. egyház-

község Koszorús István, szamosújvári fegyházi lelkészt, 
— a haranglábi ref. egyházközség Nagy Mihályt, — 
a kükidlö-széplaki ref. egyházközség Gál fi Sándort, — 
az egrestöi ref. egyházközség Magyari Zoltánt választotta 
meg lelkipásztorává. 

Szász Károly püspök síremléke. A dunamelléki 
ref. egyházkerület nagynevű és áldott emlékezetű püs-
pökének, Szász Károlynak sírja fölé díszes emlékkövet 
állíttat hátramaradt családja s egyszersmind a boldogult 
mellé helyezteti el hőn szeretett nejének hamvait is. 
A síremlék felavatása, a mint értesülünk, f. hó 15-én 
fog megtörténni. 

Egyházi aranykönyv. A nemrég elhunyt báró 
Koehmeister Frigyes végrendeletét a napokban bontották 
fel. a melyből kitűnt, hogy a nemeslelkű férfiú, a ki 
életében is sok jót cselekedett egyháza ós a humani-
tárius intézmények segítésével, végső rendelkezéseiben 
sem feledkezett meg azokról. A mint értesülünk, vég-
rendeletében az orsz. prot. árvaháznak 40,000, a pesti 
evang. egyháznak 15,000, a Bethesda-kórháznak 2000 
koronát hagyományozott. Legyen emlékezete áldott I 

Gróf Tisza István és a Ref. lelkészegyesület. 
A dunántuli ref. egyházkerület közgyűlését szept. 29-én 
hosszabb beszéddel nyitotta meg gr. Tisza István fő-
gondnok. Beszédében bőven kiterjeszkedett a ref. lel-
készegyesület megalakulására és annak a 48. XX. 
végrehajtása tárgyában elfoglalt álláspontjára. Bár — 
mondá — nem vonja kétségbe a mozgalom részesei 
nagy többségének legtisztább szándékait és legnemesebb 
intenczióit, de mégis kétséggel és aggodalommal szemléli 
a mozgalmat. Fájlalja, hogy a lelkészi kar el akar zár-
kózni a világi elemtől az egyesület szervezése által. Fél 
attól, hogy az egyesület nem marad kölcsönhatásban 
az egyház alkotmányos szerveivel. Fél, hogy a megfon-
toltabb többség a vezetést ki hagyja siklani kezéből és 
azt, nyugtalanabb, szenvedelmesebb elemek ragadják 
magokhoz. Ez már szerinte meg is történt a szekulari-
záczió „szükségtelen meddő, és káros" jelszavának ki-
bocsátásával. O a szekularizácziót a mi viszonyaink közölt 
„általánosan károsnak és veszedelmesnek" tartja. De, ha 

valakinek az is a véleménye, hogy a szekularizáczióért meg 
kell indítani a küzdelmet, ám tegye azt a politikai pártólet 
küzdőterén általános politikai alapon, de ne felekezeti 
alapon s ne úgy állítsa azt oda, „mintha egyik egyház .pap-
sága irigykednék a másikra és az általa élvezett anyagi 
előnyöktőlakarná azt megfosziani". Hogy a papság törek-
szik anyagi helyzete javítására, azt teljesen jogosnak tartja, 
de a vezetést itt is inkább a világi elemnek kellene 
átengedni ós nem kellene intézni más felekezet viszo-
nyai ellen olyan „kirohanást", a mely valóban a „fele-
kezeti küzdelem színével bír." Az ultramontauizmus 
veszedelmét ő is látja és az ellene való küzdelem szük-
ségét talán jobban és mélyebben érzi, mint azok, a kik 
azt annyit hangoztatják; „de ezt a küzdelmet vallás-
különbség nélkül, az egész magyar felvilágosodottsággal 
kell és lehet megküzdenünk". Abban magunkat izolálnunk 
nem szabad, mert hiszen ellenfeleink épen arra törek-
szenek, hogy bennünket a felekezeti térre szorítsanak, s 
a felekezeti türelmetlenség és szűkkeblűség színében 
tüntetve fel, kivegyék kezünkből a leghatalmasabb fegy-
vert. Ha mi a róm. kath. egyházi vagyon ellen intézünk 
támadást, elidegenitjiik magunktól a klerikalizmus túl-
kapásai miatt velünk együtt aggódó felvilágosodott, 
magyar róm. katholikusok nagy tömegét. — Gróf Tisza 
e nevezetes beszéde velejét most csak regisztráljuk ; 
legközelebb azonban érdemlegesen visszatérünk reá. 

Figyelemreméltó kijelentések. Dókus Ernő, a felső-
zempléni ref. egyházmegye gondnoka, az egyházmegyének 
a mult hónapban megtartott közgyűlését megnyitó beszédé-
ben fontos kijelentéseket tett, a melyekről méltó megemlé-
keznünk. Foglalkozott az egyházpolitikai élet terén fel-
tünedező kedvezőtlen jelenségekkel, a milyenek pl. az 
a legilletékesebb helyen uralkodó nézet, hogy a prot. 
egyháznak igért újabb három millió segély körülbelül 
ekvivalense azon tőke jövedelmének, a mellyel a róm. 
kath. egyház rendelkezik, hogy újabban a róm. kath. 
egyházi vagyon állami megváltatása iránt kezdemé-
nyező lépések tétettek, hogy e gazdag egyház szerzetesei 
és apáczái kerülő úton állami dotáczióban részesíttettek, 
hogy illetékes helyen a protestánsok ügyei bizonyos 
animozitással kezeltetnek, azok kielégíthetetlen követe-
léseiről legendák adatnak közre, hatalmi túlkapásaik 
megtörésére erős szervezkedésre hivatnak fel a róm. 
kath. egyház tagjai, hogy a képviselőház hivatalosan 
jelenik meg az úrnapi körmenetben stb. Dókus Ernő 
mindezeknek nem tulajdonít ugyan nagy fontosságot, de 
fontosnak tartja azt, hogy mindez hivatalos és hivatott 
vezéreink tiltakozása nélkül, sőt passzíva asszisztencziája 
mellett történhetik meg. Ezt nem az értesülés hiányára 
vagy az indolencziára vezeti vissza Dókus, hanem arra, 
hogy vezéreink nem képesek útját állani az uralkodó 
hangulatnak és szellemnek, mert erélyes fellépésük 
nyomán nem járna biztató siker, mert szavok a pusztába 
elhangzó szó lenne. Épen ezért, bár hangoztatja a 48. 
XX. végrehajtásának erélyes sürgetését, mégis rezig-
náltán megnyugszik a három milliós segély remélhető 
biztosításában és a lelkészi kongrua és korpótlék rende-
zése kérdését a jobb jövő kérdésének kíván ja fenhagyatni, 
mivelhogy a jelen viszonyok között minden erélyes fel-
lépés kárbaveszett fáradság volna és határozott vere-
séggel végződnék. Ezeket a kijelentéseket, ama tiszte-
letnél fogva, a mellyel Dókus Ernő iránt viseltetünk ós 
ama súlynál fogva, a melyet ő egyházi életünk mérlegé-
ben képvisel, megjegyzések nélkül nem hagyhatjuk. 
Dókus Ernő világosan látó szemei látják az egyház-
politikai élet terén feltünedező kedvezőtlen jelenségeket, 
de nem nevezi meg nyíltan azoknak a forrását. Ne titkol-



gassuk magunk előtt a valót: a folyton terjedő s mind-
inkább hatalomra jutó jezsuita kiérikálizmus ez a forrás, a 
mely napról-napra bugyogtatja fel mérges vizét, hogy 
bennünket, protestánsokat megfojthasson. De ezzel a 
szellemmel és irányzattal szemben nem menedék a Dókus 
beszédéből kihangzó rezignáczió. Itt cselekvésre, erélyes 
és gyors cselekvésre van szükség, nem pedig a jobb 
jövendőben való tétlen bizakodásra. A már feltünedezett 
jelenségek még csak előfutárai az előkészítés alatt levő 
nagy dolgoknak, a melyeknek nincs más czéljuk, mint 
a klerikálizmus teljes diadalra juttatása és a róm. kath. 
egyház olyan megerősítése, hogy ez az ország csakugyan 
Regnum Marianum legyen. Ha ezeknek a már jó meg-
alapozott törekvéseknek idejében útját nem vágjuk hatá-
rozott állásfoglalásunkkal ós megengedjük azok diadalra 
jutását, akkor olyan éjszakát engedünk magunkra borítani, 
a melynek hajnalát, nem tudom, mikor várhatjuk! Hiva-
talos és hivatott vezetőink s azok között Dókus Ernő 
ne a rezignáczióra tanítsanak tehát bennünket, hanem 
legyenek igazán vezetőink jogaink sürgetésében és ki-
vívásában. Ne törődjenek azzal, hogy kielégíthetetlen 
követeléseinkről legendák adatnak közre, s ne féljenek 
attól, hogy szavuk pusztában elhangzó szó leszen. 
A protestáns közvélemény épen vezéreink rezignáltsága 
miatt lett izgatottá; de ha ez a közvélemény a vezérek 
bátor állásfoglalását látni fogja, szavukat ezerszeresen 
veri vissza és olyan erőt ad azoknak, hogy hallatokra 
a sötétség vezérei visszahúzódnak, a jog és törvény ajtaja 
pedig kell hogy feltáruljon ! Ne altató dalt zengjenek 
tehát vezéreink, hanem riadót, s ne a rezignáczióra tanít-
sanak, hanem munkára, erélyre és bátorságra! Nehéz 
időknek nézünk elébe, veszedelem közelget! Vigyázza-
nak őrállóink, hogy ajkaikon a kürt bizonytalan zengést 
ne tegyen! 

Miért kell a r. kath. főpapi vagyon állami ellen-
őrzése ? Megfelel reá néhai Bubics Zsigmond kassai püs-
pök gazdálkodása és a kir. közalapítványi igazgatóság 
ez ügyben való eljárásának végeredménye. Á vizsgálat 
konstatálta, hogy Bubics Zsigmond nemcsak évi jöve-
delmét költötte el amatőr passzióira, hanem még a püs-
pöki törzsvagyont is úgy megcsonkította, hogy azt a püspök 
után maradt vagyonból reslituálni nem lehet. A köz-
alapítványi igazgatóság pénzzé tette az összes hátra-
maradt ingó és ingatlan vagyont, és bár ezekből 200,000 
koronánál több folyt be, mégis fedezetlenül áll 105,000 
korona. Most már azt vagy a vallásalapból kell pótolni, 
vagy pedig, több évre terjedő, arányos részletekben a 
Bubics után következő javadalmasoknak kell restituálni. 
S jó, ha még ez utóbbi módot fogják választani, és 
nem az elsőt! 

A Dunamelléki Ref. Egyházkerület október 14-én 
d. u. 5 órakor Budapesten, a ref. főgimnázium díszter-
mében (Lónyay-utcza. 4. sz. IL em.) fogja megtartani 
Egyházi Ertekezletét. Tárgysorozata: Közének (112. dics. 
1. és 5. v.) és elŐfohász után: 1. Egyházunk társadalmi 
munkássága. Irta és felolvassa dr. Kováts István missziói 
lelkész. 2. A lelkészi nyugdíjtörvény végrehajtásának 
nehézségei. Előadja Szőts Farkas theol. tanár 3. Folyó 
ügyek. Előterjeszti Böszörményi Jenő értekezleti titkár. 
4. Esetleges indítványok. Közének (37- dics. 3. vers) és 
zárófohász. Az előadások után eszmecsere. 

A ref. konvent palotája. A ref. konvent, hivatalos 
helyiségei és a zsinat ülésterme elhelyezésére, a VII. 
ker. Szabó József- és Abonyi-utczák sarkán levő telkén, 
a mint tudjuk, palotát építtet, a melyben nemcsak a 
konvent czéljaira szolgáló helyiségek, hanem modern 
urasági lakások is foglalnának helyet. A palota terveinek 
beszerzésére a konvent pályázatot hirdetett, melynek 

határidejéig 19 pályamű érkezett be. A biráló-bizottság, 
melynek tagjai báró Bánffy Dezső elnök, Darányi Ignácz 
gróf Degenfeld József, gróf Tisza István főgondnokok, 
Dókus Ernő, továbbá Pecz Samu műegyetemi tanár, 
mint a Magyar Építőművészek Szövetsége, Fittler Kamill, 
Orth Ambrus ós Fleischl Róbert építészek, mint a Magyar 
Mérnök- és Építész-Egylet kiküldöttei voltak, a mult 
héten megtartott záró ülésen döntött a pályázat felett és 
az 1000 koronás első díjat egyhangúlag Hajós Alfréd 
és Villányi János építészek „Érős várunk . . . " jeligéjű 
pályaművének ítélte oda. A Il-ik díj Kiss Géza építész 
pályaművének jutott. A díjazott terveken kívül a kon-
vent Almássy Balogh Lóránd, Haas és Málnai, továbbá 
Feller József (Szombathely) építészek munkáit megvásá-
rolta. A tervek a Magyar Mérnök- és Építész-Égylet 
Semmelweis-utcza 2. szám alatti helyiségeiben tekinthe-
tők meg. 

Az evang. egyetemes gyámintézet szept. 29-én, 
Győrött tartotta meg évi közgyűlését, a Luther-Társaság 
közgyűlésével kapcsolatosan. Ezen a gyűlésen iktatták 
be, meleg ovácziók között, a gyám intézet új elnökét: 
Láng Lajost, a kit küldöttség hívott meg az ülésre. 
Láng Lajos hosszabb beszéddel foglalta el elnöki szókét. 
Beszédében örömmel mutatott reá a gyámintézet foko-
zatos fejlődésére; de reá mutatott arra is, hogy annak 
érdekében még nem tették meg az összes egyházmegyék 
mindazt, a mit megtehettek volna. A gyámintézet — 
mondá — az állami támogatás fokozódásával sem lesz 
felesleges sohasem, mert szükségeink, szegényeink azontúl 
is lesznek. A buzgóságban tehát az egyház tagjai ne 
lankadjanak, hanem inkább növekedjenek. Az egyház-
nak mindenkor a keresztyén szeretet és jótékonyság 
leghatalmasabb intézményének kell bizonyulnia, mert 
csak így állhat meg az ellene törekvő áramlatok között. 
S a magyar protestantizmusnak e mellett még az a nagy 
hivatása is van, hogy magyar nemzeti kulturmissziót tel-
jesítsen és soha meg ne engedje lazulni azt a viszonyt, 
a melyben kezdettől fogva állott a magyar nemzettel. 
A gyámintézet közgyűlését a győri evang. egyház nevé-
ben Isó Vincze üdvözölte ezután ; majd pedig az ado-
mányokról tettek jelentést. Köszönettel vették tudomásul, 
hogy a Gusztáv Adolf-egylet a mult évben 32,548 koro-
nával segélyezte a magyarországi evang. egyházakat, 
és Zsilinszky Mihály indítványára kimondták, hogy a 
gyámintézet, a kapcsolat állandóvá és bensőbbé tétele 
végett, egy kiküldöttje által évenként képviseltetni fogja 
magát a Gusztáv Adolf-egyesület közgyűlésén. 

A dunántúli ref. egyházkerület szeptember 29-én 
kezdte meg közgyűlését Pápán. Antal Gábor imádsága 
után gróf Tisza István mondott nagyfontosságú meg-
nyitó beszédet, a melyben a legaktuálisabb dolgokkal: 
a lelkészi nyugdíjintézettel, az adóreformmal és a ref. 
lelkészegyesület megalakulásával és a 48. XX. végre-
hajtása tekintetében elfoglalt álláspontjával foglalkozott. 
Beszéde emez utóbbi részét külön ismertetjük és leg-
közelebb érdemlegesen foglalkozunk vele. Az ülés első 
napján d. e. 10 órakor, ünnepélyes istentisztelet kereté-
ben szentelték fel hivatalukra a kerület új lelkipásztorait; 
azután pedig a jóltevők emlékünnepélyét tartották meg 
a főiskola dísztermében, leleplezvén Hegedűs Sándor, 
Gondol Gábor, Körmendy Sándor és dr. Darányi Ignácz 
arczképeit. — Délután a lelkészértekezlet tartotta meg köz-
gyűlését, a melyen Seregély Dezső a ref. lelkészeknek 
a megváltozott körülmények között való helyzetéről, 
Csizmadia Lajos theol. tanár az evangéliomi világszövet-
ségről tartott előadást; Birtha József pedig a konfir-
máltak egyesületének felkarolását ajánlta a lelkészek 
buzgó jóindulatába. Antal Gábor püspök az értekezletet 



megnyitó beszédében a kálvinista öntudat erősítését s 
a hitélet buzgó ápolását hangsúlyozta. Majd pedig a 
protestáns sajtó ügyének nagy fontosságára mutatva fel, 
szükségesnek jelezte egy krajczáros politikai napilap 
létesítését. S ezzel kapcsolatban azt a nevezetes ki-
jelentést tette, hogy bírja egy kiváló férfiú Ígéretet 
arra nézve, hogy a lapindítás előzetes költségeit fedezni 
fogja. A kerületi gyűlés második napján, a terjedelmes 
és előre kinyomatott püspöki jelentés kapcsán, a leg-
bővebben a lelkészi nyugdíjintézet kérdésével foglalkoz-
tak és elfogadván a püspöknek a könnyítésekre vonat-
kozó javaslatait, bizottságot küldöttek ki, annak meg-
fontolására, hogy a belépési járulékok után visszamenőleg 
fizetendő kamatokat a kerület hogyan és honnan fizet-
hetné meg a lelkészek helyett. A püspöki jelentés után 
kisebb jelentőségű közigazgatási ügyet intéztek el. 
A gyűlés további végzett dolgairól, lapunk zárásáig még 
nem kaptunk tudósítást. 

A tiszáninneni ref. egyházkerületnek szeptember 
24—26-án Sárospatakon megtartott közgyűléséről — saj-
nos — még máig sem kaptunk részletes tudósítást. így 
csak annyiban számolhatunk be róla, a mennyiben a 
gyűlés első napjáról a Sárospataki Ref. Lapokban talá-
lunk tudósítást. E szerint a gyűlést Kun Bertalan püs-
pök imádsága nyitotta meg. A világi elnöki széket, a bete-
geskedő főgondnok helyett, Meczner Béla egyházmegyei 
gondnok töltötte be. Első és fő tárgyként a sárospataki 
főiskolai igazgatótanács jelentése került szőnyegre, s 
ennek letárgyalása foglalta el a gyűlés első napjának 
legnagyobb részét. A tan árváltozás okról és választások-
ról más rovatunkban emlékezünk meg. Annak kiegészí-
téséül csak azt jegyezzük itt fel, hogy Zoványi Jenő 
theol. akad. tanárnak igazgatóvá választatása ügyét a 
gyűlés Zoványi fegyelmi vizsgálat alá vonásával intézte 
el. Ez a szomorú és kínos ügy tehát, a helyett hogy 
békés megoldást nyert volna, még inkább bonyolódik. 
Az igazgatótanács jelentésével kapcsolatban üdvözölte 
a közgyűlés színe előtt a főiskola tanári kara, valamint 
az egész közgyűlés Fejes Istvánt, a főiskola algondnokát, 
algondnoksága 25-dik évfordulója alkalmából, s kérte 
lemondásának visszavételére, a mit Fejes, hivatkozva 
arra, hogy ha a 91 éves püspök viseli hivatala terheit, 
akkor neki, a fiatalabbnak, annál inkább viselnie kell, 
— teljesített is. A gyűlés első napján délben történt 
meg a főiskola új konviktusi helyiségének felavatása 
is, a melyről már mult heti számunkban megemlékeztünk. 

I S K O L A . 

Jóltevök emlékünnepélye. A budapesti ref. theol. 
akadémia és a ref. főgimnázium f. hó 7-én, d. e. 10 
órakor, a ref. főgimnázium nagytermében fogja megtar-
tani a jóltevők szokásos emlékünnepélyét. Az ünnepélyen 
Szőts Farkas theol. tanár újítja fel dr. Ballagi Mór 
emlékezetét. 

Felfüggesztett tanítók és megintett iskolák. 
A mint a napilapok írják, Liptómegye közigazgatási 
bizottsága legközelebb 11 tanítót függesztett fel állásától 
és megindította ellenük a fegyelmi vizsgálatot, kötelesség-
mulasztás czímén. Fölfüggesztett állásától 23 olyan taní-
tót, a kik semmiféle eredményt sem tudtak felmutatni, 
s eltávolított 17 olyan egyént, a kinek nem volt tanítói 
oklevele. Yégtil megintett 30 olyan felekezeti iskolát, a 
melynek épülete nem megfelelő és különbeni bezáratás 

terhe alatt utasította a fentartó testületeket a hiány 
pótlására. — Miután a viszonyokat nem ismerjük, nem 
fűzünk semmiféle kommentárt ehhez az intézkedéshez. 
Kíváncsiak volnánk azonban tudni a részleteket, főként 
pedig azt, hogy mennyiben vonatkoznak ez intézkedések 
Liptómegye evangélikus népiskoláira. 

Iskolai Árpád ünnep Alpár mezején. A mint ol-
vassuk, a kecskeméti református főgimnázium ifjúsága 
és tanári kara a mult héten szép ünnepséget rendezett 
a közeli Alpár-mezőn. Az ünnepség helye Zalán fejedelem 
hajdani földvára volt. Az ünnepi beszédet Hajdú József 
tanár mondta. Az ünnepséget ének és szavalat egészí-
tette ki, s Alpár község lakossága is részt vett benne. 
Délben a község elöljárósága magyarosan megvendégelte 
a diáksereget. 

Tanárválasztások. A tiszáninneni ref. egyház-
kerület legutóbb tartott közgyűlése, a dr. Meczner Sándor 
Kecskemétre távozásával a sárospataki jogakadémián meg-
üresedett magyar magánjogi tanszékre, pályázat mellő-
zésével, egyhangúlag dr. Trócsányi Józsefet, — a dr. 
Székely György eltávozásával megüresedett bölcsészeti 
tanszékre pedig, szintén a pályázat mellőzésével, dr. 
Rácz Lajos sárospataki ref. főgimnáziumi tanárt válasz-
totta meg. — Dr. Trócsányit nincs szerencsénk még 
ismerni; de hisszük, hogy a kerület benne megfelelő 
erőt biztosított főiskolája számára. Dr. Rácz Lajost 
azonban már jól ismerjük és a legszívesebben üdvözöljük 
az akadémiai tanszéken! 

Tanári székfoglalás. Barthos Kálmán, a budapesti 
ref. főgimnázium új rendes tanára, szept. 28-án tartotta 
meg az elöljáróság, a tanárikar és az ifjúság előtt 
székfoglaló értekezését „Adalék a jobbágy-adózás törté-
netéhez" czímén. A sikerült és alapos tanulmányra valló 
értekezés megtartása után, a fentartó-testület nevében dr. 
Vámossy Károly egyházi algondnok, a tanári kar részé-
ről Molnár Sándor igazgató üdvözölte az új tanárt. 

Az országos közoktatásügyi tanács, a nyári szünet 
után, szept. 24-én tartotta meg első ülését dr. Fináczy 
Ernő elnöklete alatt. Az elnöki megnyitó és a titkári 
beszámoló után az elnök tett előterjesztést a folyó isko-
lai év munkaprogrammja iránt, a melyben előreláthatólag 
ismét a népiskolai ügyek fognak legtöbb helyet lefoglalni. 

A Vasárnapi Iskolai Szövetség ós a Skót Misszió 
október havában, minden szerdán este 7 órakor, a Hold-
utcza 17. sz. alatti teremben emlékestélyéket rendez, a 
melyeknek tárgya a Vasárnapi Iskolák Világszövetségének 
1907. május 18—23. napjain Rómában tartott világ-
gyűlése. Ez estélyeken adnak számot tapasztalataikról 
azon magyar küldöttek, kik részt vettek a világgyűlésen. 
Belépőjegyek ára személyenként 50 fill. Mind az öt 
estélyre, fentartott helyekre, 1 kor. 80 fillér. Felülfizeté-
sek a vasárnapi iskolák czéljaira köszönettel vétetnek. 
Az estélyek sorrendje: I. Október 2-án. Felolvasás. 
A vasárnapi iskolák világszövetségének története. Victor 
János. Karének. Vezeti Orosz István. Vetített képek, 
a vasárnapi iskolák történetéből. II. Október 9 én. Fel-
olvasás. A római világgyűlés előkészítése. Webster James. 
Karének. Vezeti Victor János. Felolvasás. A római világ-
gyűlés tárgyalásai. Takaró Géza. Vetített képek, az olasz 
protestánsok történetéből: protestáns intézmények Rómá-
ban III. Október 16-án. Felolvasás. Tapasztalataim. 
Szalay József (Nagybecskerek). Karének. Vezeti Orosz 
István. Rövid felszólalások. Tartják a magyar küldöttek, 
kik részt vettek a világgyűlésen. Vetített képek. Róma 
nevezetességei. IV. Október 23-án. Bibliaolvasás. Fel-
olvastatnak azon bibliai helyek., melyek Pál apostol 
római tartózkodására vonatkoznak. Felolvasás. Pál apos-



tol Rómában, Csopják Atilla. Quartett. (A római gyűlés 
alkalmából szerzett ének.) Felolvasás. Róma nevezetességei 
Kájel Endre (Somogy-Endréd). Vetített képek. Pál 
apostol és az ős keresztyének életéből. V. Október 30 án. 
Reformácziói emlékünnepély. Felolvasás. Egy nap Nápoly-
ban. Forgács Gyula. Karének. Vezeti Victor János. Vetí-
tett képek. A valdensiek; a magyar gályarabok. 

EGYESÜLET. 

A Luther-Társaság közgyűlése, az Evang. Egye-
temes Gyámintézet közgyűlésével kapcsolatban, szept. 
28-án folyt le a győri evang. gyülekezet körében. 
Zsilinszky Mihály elnök, megnyitó beszédében reá mu-
tatott az irodalom és a sajtó nagy hatalmára. Hajdan 
a prot. egyház kezében volt ez a hatalmas fegyver; ma mái-
rom. kath. egyház ragadta azt a kezébe. Tanuljunk tőle 
és fordítsunk nagyobb figyelmet és áldozatot irodalmunkra 
és sajtóügyünkre, annyival inkább, mivel nekünk nincs 
mit félnünk a modern kultura vívmányaitól. A győri 
egyház üdvözlése és alapítványa bejelentése után az 
intézőbizottság jelentése, majd pedig mult évi zárószám-
adások helybenhagyása és az új költségvetés megálla-
pítása következett. Az indítványok során, dr. Masznyik 
Endre indítványára kimondták, hogy a társaság kiad-
ványainál a fordításokra nagyobb gondott fordítanak és 
a szuperrevizori tisztre Stettner Gyula esperest kérték 
fel. Szóba jővén a Hivatalos Közlöny drága előállítása. 
Kovácsy Kálmán rákospalotai lelkész egy prot. nyomda 
felállítását hozta javaslatba és a gyűlés ki is mondta, 
hogy a kérdést tanulmányoztatni fogja. A jövő évi köz-
gyűlés Aradra, Beszterczebányára és Kiskőrösre kapott 
meghívást. A gyűlés a hely megválasztását az elnökségre 
bízta. — Délután 6 órakor a Társaság, a Gyámintézettel 
közösen, a templomban rendezett fényesen sikerült 
ünnepélyt. Itt Kaczián János pesti esperes imádsága és 
Gyurátz Ferencz püspök gyámintézeti elnök megnyi 
•tója után, Zsilinszky Mihály bányakerületi felügyelő 
tartott szép emlékbeszédet néhai báró Radvánszky Béla 
gyámintézeti elnökről; Raah Károly a dunáninneni, Löw 
Fülöp a dunántúli egyházkerületi gyámintézet működé-
sét és helyzetét ismertette ; Kapi Béla körmendi lel-
kész pedig „A műveltségről" tartott szabad előadást. Az 
egyes felolvasások, illetve előadások között ének és 
szavalati számok voltak. 

GYÁSZROVAT. 
4 .. . - . - , 

Dr. Raffay Ferencz, az eperjesi ev. egyházkerületi 
kollégium igazgatója, a kollégiumi jog- és államtudományi 
kar ny. r. tanára és prodékánja, a kolozsvári m. kir. „Ferencz 
József" tudományegyetem magántanára, Sáros vármegye 
törvényhatósági bizottságának s Eperjes sz. kir. város 
képviselőtestületének tagja, október hó 1-ső napján, 
munkás életének 37-ik évében elhunyt. Legyen a mun-
kás és lángbuzgalmú tanár emléke örökké áldott! 

Hagymássy Gyula, a budapesti ref. egyház hitok-
tató segédlelkésze, rövid és súlyos betegség után, szept. 
28-án, 28 éves korában elhunyt. Fiatal, reményteljes 
élet fonala szakadt itt ketté Isten akaratából, intő jele-
képen földi életünk árnyékvoltának 1 Legyen az elhunyt 

:emlékezete áldott! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

S C é r e i e m . Az utolsó negyedévvel tisztelettel 
kérjük hátralékos előfizetőinket előfizetési díjaik sürgős 
beküldésére. Az év vége minket is szorít kötelezettségeink 
teljesítésére, s azoknak csak úgy felelhetünk meg, ha 
mi is megkapjuk, legalább utólag az előfizetési díjakat. 

Az EIsö Leánykiliázasító-Egylet mint szövetkezet-
hez (Gyermek- és életbiztosító-intézet Budapest, VI. ker., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban.) folyó óv 
szeptember havában 1,668.900 kor. értékű biztosítási 
ajánlat nyújtatott be és 1,349:800 kor. értékű új bizto-
sítási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 
78.234 kor. .62 fillér fizettetett ki. 1907. január ' 1-től 
szeptember 30-áig bezárólag 17,152.830 korona értékű 
biztosítási ajánlat nyújtatott be és 14,625-930 korona 
értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított 
összegek fejében a folyó évben 895,116 kor. 27 fill. és 
az intézet fennállása óta 12,098.362 kor. 18 fill. fizette-
tett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden 
nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelő-
nyösebb feltételek mellett. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

S C O T P Emulsio 
rendkívül erősítő hatással van az egész szer-

vezetre, gyógyítja és erősíti a tüdőt. 

Köhögést és 
- meghűlést 

f bármily makacs és hosszadalmas is 
legyen az, a SCOTT-féle Emulsio gyor-
san megszüntet. Még a sorvadásos bete-
geknek is könnyebbülést szerez a SCOTT-
féle Emulsio, feltéve, hogy idejekorán 
használják, mely esetben állandó, tar-

tós gyógyulást eredményez. 

Az Emulsio vásár- . . . . . >• . . . , _ . . . 

a t Z J S í : E9Y e r e d e t l u v e 9 ara 2 K 60 fill. 
j e g y é t - a halászt 

~ lembfveff6 Kapható a gyógyszertárakban. 



Nélkülözhetlen szükséglete ma már minden müveit 
embernek az újságolvasás. A hosszú téli esték beköszön-
tése előt felhívjuk olvasóink figyelmét a Pesti Hírlapra, 
mely első helyen áll a napisajtó termékei között. Füg-
getlen és szókimondó újság, oly speczialitásokkal és 
előnyökkel, melyek a legnagyobb kedveltséget szerezték 
meg és biztosítják neki a magyar olvasóközönségnél. 
Speczialitásai: az aktuális társadalmi kérdéseket élveze-
tesen tárgyaló Esti levelek, a szellemes Kis komédiák 
és egyéb humoros czikkek, a kedvencz olvasmányul 
szolgáló, közhasznú Szerkesztői üzenetek, az eredeti tár-
czákon felül minden nap egy külföldi írótól való rajz 
vagy elbeszélés. Előnyei: egy nagy képes naptár, melyet 
minden előfizető karácsonyi ajándékul kap s egy divat-
lap, melyet az előfizető mérsékelt áron rendelhet meg. 
A ki a Pesti Hirlap nagy képes naptárát az 1908. évre 
ingyen és bérmentve megkapni óhajtja, az már most 
fizessen elő, mert ez ajándékra igényt csak azok tart-
hatnak, a kik legalább negyedév óta megszakítás nélkül 
előfizetői a lapnak. A Pesti Hirlap ára egy hóra 2 kor. 
40 fillér: negyedévre 7 korona; a Divat Szalon czímíí 
nagy és díszes kiállítású divatlappal együtt negyedévre 
csak 9 korona. A Pesti Hirlap kiadóhivatala Budapest, 
V., Yáczi-körút 78. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR. * 

A Bór- é s hithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szint/e- l.ipóczi Stilvut orfórrá.?-vállalat 

Jitidupest, V„ Iludolfrahpart 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, rész let f izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jó tá l lássa l kap-
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , fuvo lák , cziterák, oka-
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Árjegyzéket i n g y e n küld 

M o g y o r ó s s y Gyula 
m. kir. szab. h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczí-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélktili töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKACS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 
T é l i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — Csúat- , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 

= prospektust küld ingyen a = = 

Szt-Lukács-fiirdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

O r g o n a -
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkétrendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll]b. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s lelké-Ar jegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Ezen czégtáfalán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SIHGEf) varró-

it mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő' 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VH., KerepMl-ut 82. 

IV., Muzeum-kőrut 27. „ Vü.. Királv-utcza 82. 
, „ Vt., Teréz-körut 21. „ n . , Fó-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Véoi: Széchényi-u. 11 



Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 150 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a Koguto v i c z - f é l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 

műszerek Fizikai 
Kémiai 
Vetítőgépek 
l eg ju tányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö intézete 
Budapest, Vili., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

A j á n l á s o k : 

Erdély és Szabó 
A n;n. vallás és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótá l lás kitűnő c s é p l é s é r t . 5í 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

V i l l a m o s b e n z i n í o k o m o b i l -
c s é p l ő k é s z l e t e i t 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező újdondság! 
Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen m o t a r c s é p l ő - k é s z l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e fe lő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

= A K O R 1 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
& képes folyóirat. ** 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

l i a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. ndvari szállító 

R.-Palota ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1801-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél, és 
nFerencz-József lovagrenddel*, az 1904. éri vesz-
prémi kiáll í táson aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javításokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és ju tányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen kflldetik. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzétf ingyen és bérmentve. 

Templomok iskolák, dalárdák, kápolnák 
cs magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
-aktára. Specialista vonóshangszerek ké-
: zítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
mos t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J . 
c s . é s k i r . udv . h a n g s z e r g y á r o s , 
a m. k ir . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb bangót nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= g y á r . -
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerró általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harir.óniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedíík 6kor.-tól följebb. 

F iz ikai , kémia i , t e rmésze t -
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készü lékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

B u d a p e s t , I V . , K i s h í d - u t c z a 8 . 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

B U D A P E S T - KŐ BÁ N YA 

v u m m w g L g rernwaeTísejiJ&ftyes 

_J-U J 1.1LLUIÍÍ.W.W 

Petróleumlámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
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R i e g e r O t t ó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 
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es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 
a Ferencz József-rend lovagja. 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél , 
gégebajoknál, gyomor- ós hólyaghurutnál 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest 

A párisi és bécsi világkiáliít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
c-sőrend szerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

Ezredéves országos kiáll ítás: 
díszoklevél. 
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Tisztázzuk a helyzetetI 
— Megjegyzések gróf Tisza István pápai beszédére. — 

Gróf Tisza István, a dunántúli ref. egyházkerület 
főgondnoka, mint már említettük, a legutóbb tartott 
kerületi közgyűlésen elmondott megnyitó beszédében 
részletesen kiterjeszkedett a Ref. Lelkészegyesületre és 
annak az 1848. XX. t.-czikk végrehajtása tekintetében 
elfoglalt álláspontjára. Mindkettőt éles kritikában része-
sítette, sőt az éles kritika mellett bőven hangoztatta a 
kárhoztatás szavait is, ellenségeink nagy örömére. 

Mindenkor örülünk rajta, ha egyházi életünk vezető 
emberei, a kik gyűléseink elnöki székeit elfoglalják, 
nemcsak a stereotip : „Van szerencsém a megjelenteket 
szívesen üdvözölni és a gyűlést megnyitni" szavakkal 
ülnek bele az elnöki székbe, hanem beszéddel nyitják 
meg a gyűléseket. Úgyis csak a sablonos adminisztratív 
ügyek elintézéséből állanak gyűléseink; legalább tehát 
az elnöki megnyitó beszédekben lássunk magasabb, 
egyetemesebb kérdéseket, eszméket feltűnni s halljunk 
olyan dolgokról, a melyek felülemelkednek a minden-
napiság szürke légkörén, s a melyek eszméltethetnék, 
felvilágosíthatnak, irányt mutathatnak. Az elnöki F *)g-
nyitó beszédek keretébe tartoznak az egyházi és egyház-
társadalmi élet terén felmerült mozgalmakról, törekvé-
sekről való megemlékezések is, s beletartozik az azok 
felett való bírálat-mondás is. 

Ebből a szempontból tehát semmi kifogásunk sincs 
az ellen, hogy gróf Tisza István megemlékezett a Ref. 
Lelkészegyesületről s annak állásfoglalásáról. Nem vonjuk 
meg az érdemes főgondnok úrtól a bírálat jogát sem. 
De azt joggal elvárhatjuk minden elnöktől, hogy a dolog-
gal, a mit szóvá tesz, tisztában legyen, az ítéletmondá-

sában ne futólagos szemlélet vagy egyoldalú informáczió 
vezesse, hanem a dolognak tiszta, világos ismerete. 
Elvártuk volna ezt gróf Tisza Istvántól is. Sajnálattal 
látjuk azonban, hogy ezek az előfeltételek hiányoztak 
ítéletmondásában, s ennek következtében olyan megítélés-
ben részesítette a Ref. Lelkészegyesületet és annak a 
48. XX. törv.-czikk végrehajtása tekintetében elfoglalt 
álláspontját, a mit az meg nem érdemelt és a mellyel 
gróf Tisza István csak ellenfeleinknek szerzett édes 
gyönyörűséget. 

Hogy a helyzetet tisztázzuk és az igazságot a maga 
valóságában megállapítsuk, reá kell mutatnunk az érde-
mes főgondnok úr ítéletének kardinális tévedéseire. 

Nem minden kétely és aggodalom nélkül szemléli 
gróf Tisza István a ref. lelkészek mozgalmát, mert 1. fáj 
neki, hogy a lelkészegyesület megalakításával elzárkózik 
a lelkészi elem a világi elemtől; 2. mert fél, hogy ez 
az egyháztársadalmi mozgalom nem fog kölcsönhatásban 
maradni az egyház alkotmányos szerveivel; 3. mert attól 
lehet tartani, hogy a nyugtalanabb és szenvedélyesebb 
elemek ragadják kezeikbe a vezetést, a mi 4. szükség-
telen, meddő és káros küzdelmi jelszavak kibocsátására 
vezet, a minthogy vezetett is már, a szekularizáczió 
hangoztatásával. 

Az érdemes főgondnok úr iránt érzett minden tisz-
teletünk daczára is, kénytelenek vagyunk kijelenteni, 
hogy mindeme félelmei és aggodalmai s az ezekből folyó 
kárhoztató ítélete tévedésen, a dolgok nem tiszta isme-
retén alapulnak. 

Első tévedés az, hogy a lelkészi elem, a lelkész-
egyesület megalakulásával el akarná zárni magát a világi 
elemtől. A leghatározottabban ellene mond ennek a meg-
alkotott alapszabályoknak ama passzusa, a mely feladatul 
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tűzte ki „a prot. egyházak összes tényezőinek bevonásá-
val országos protestáns szövetség létesítését". A hol ilyen 
czél tűzetik ki, ott csak felületes megítéléssel lehet az 
elzárkózni akarásról beszólni. Nem, nem akar a ref. lel-
készi kar elzárkózni a világi elemtől, hanem — eltekintve 
attól, hogy a saját, de az egyetemes egyházétól nem 
eltérő és azzal nem ellentétes ügyei és érdekei meg-
beszélésére, ép úgy, mint a tanári és a tanítói elem, 
egyháztársadalmi szervezetet kiván teremteni — sok 
eredménytelen kísérletezés után épen arra törekszik, a 
mit gróf Tisza István is szükségesnek ítél: a prot. szö-
vetség létrehozására és az által erőink konczentrálására 
és a küzdelemre kifejtésére. Gróf Tisza István igen jól 
tudja, hogy e tekintetben történtek már kísérletek. Pró-
bálkoztunk már Belmissziói Egyesülettel, Kálvin-szövet-
séggel, — s kik hiányoztak mindezekből? Épen azok 
a világiak, a kiknek nevében gróf Tisza István most 
fájdalmas szavakat hallat. Ha azok az egyesületek, vilá-
giaink buzgó támogatásával, életképeseknek bizonyultak 
volna, meglehet, hogy a lelkészegyesület eszméje fel 
sem vetődött volna. De mivel, támogatás hiányában, csak 
névleg léteznek, maga a lelkészi kar szervezkedett, nem 
elzárkózni akarással, hanem azzal a szándékkal és jó 
reménységgel, hogy magvát, fundamentomát képezze az 
összes tényezők bevonásával megvalósítandó protestáns 
szövetségnek. Ez az igazság, a mi felől közvetlen tapasz-
talata alapján győződhetett volna meg gróf Tisza István, 
ha személyesen jelen levén, hallotta volna az alapszabály 
említett passzusának, minden ellenmondás nélkül való, 
egyhangú elfogadtatását és azt az erélyes visszautasítást, 
a melyben a világiak ellen felhangzani akart ítéletet 
visszautasította. 

Legyen azért meggyőződve az érdemes főgondnok 
úr, hogy a lelkészegyesület nem hogy elzárkózni akarna 
a világi elemtől, sőt ellenkezőleg: szívesen nyújtja felé 
testvéri jobbját és bizalommal kéri annak támogatását. 
Csupán a világi elemen áll, hogy azt a testvéri jobbot 
elfogadja-e, s annak bölcseségétől és jóindulatától függ, 
hogy a kért kenyér helyett nem fog-e követ nyújtani I 

Második tévedése gróf Tisza Istvánnak az, hogy 
a lelkészegyesület, mint egyháztársadalmi szerv, nem 
állana vagy nem kívánna kölcsönhatásban állani az egyház 
alkotmányos szerveivel. Ellene mond ennek az alapsza-
bály, a mely azt a kölcsönhatást kívánatosnak és fenntar-
tandónak jelentette ki. Ellene mond az a tény, hogy a 
kongresszus hivatalosan üdvözölte a konvent elnökségét. 
S ellene mondanak ama határozatok, a melyek egyene-
sen az egyház hivatalos szerveit jelölték meg olyanok-
képen, a melyek útján kívánságai megvalósúlását óhajtja 
és reméli. A kölcsönhatásra vonatkozó jó szándék tehát a 
lelkészegyesület részéről nem hiányzik Annak lehetővé 
tétele és állandó fenntartása csupán a hivatalos szervek-
től függ. S legyen meggyőződve gróf Tisza István és a 
hivatalos egyház a felől, hogy ha a lelkészegyesület 
tapasztalni fogja a hivatalos egyház részéről való meg-
becsiiltetését, kívánságának, óhajtásának jóakaratú, elfo-

gulatlan támogatását vagy bírálatát: nem fog kenyér-
törésre kerülni a dolog sohasem. Itt is azonban attól 
függ minden, mint a világi elemmel való viszonynál, 
hogy a kérő fiak nem követ kapnak-e a kenyér helyett! 

A harmadik aggodalommal röviden végezhetünk. 
A nyugtalanabb és szenvedélyesebb elemek a vezetést 
csak akkor ragadhatják magukhoz, ha a megfontoltabb 
többség a vezetést „ki hagyja siklani" kezeiből. De hát: 
ne hagyja kisiklani! Jöjjön be a lelkészegyesületbe az 
a „természeténél, vérmérsékleténél fogva csendesebb, a 
feltűnési vágy és szereplési viszketegségektől nem haj-
tott, megfontoltabb" elem! Hívtuk ezt az elemet most 
is. El is jött belőle igen sok, — de . . . elmaradt még 
több! Kinek a hibájából ? Nem a rendezőkéből, a kik 
meghívtak mindenkit, — hanem a magokéból. Ám buz-
dítsa azért a bejövetelre gróf Tisza István azt a távol-
maradt elemet, — és buzdítsa a mindvégig való kitar-
tásra, s akkor nem kell félnie attól, hogy a nyugtala-
nabb és szenvedélyesebb elem fogja magához ragadni a 
vezetést. 

Nunc venimus ad fortissimum! Szekularizáczió, . . 
a más egyház papsága által élvezett anyagi előnyök 
ellen intézett, papi, irigykedő kirohanás, . . . szükségtelen, 
meddő, káros küzdelmi jelszó, . . . szerencsétlen akczió! 
így ítéli meg gróf Tisza István a lelkészegye s'iletnek a 
48. XX. végrehajtása tekintetében elfoglalt álláspontját. 
Jogosan-e, alaposan-e? Egyáltalában nem, hanem csak 
egyoldalú, téves informáczió alapján. S épen ez az, a 
mit gróf Tisza Istvántól egyáltalán nem vártunk volna. 
Hol van ez, az általunk előterjesztett és a kongresszus 
által elfogadott határozati javaslatban ? Sehol! De hát 
a dr. Ferenczy elfogadott pótlása! — halljuk az ellen-
vetést. Nézetünk szerint még abban sincs benne a szeku-
larizáczió követelése, — csupán csak annyi, hogy ezt a 
kérdést a lelkészegyesület tanulmányozni kívánja. Vala-
mely kérdés tanulmányozni kívánása és annak megol-
dani akarása még messze távolban vannak egymástól. 
De hát az elnöki székfoglaló kijelentése! — halljuk a 
további ellenvetést. Az a kijelentés is meglelte már 
magyarázatát, a mely szerint a lelkészi egyesület állás-
foglalása egyáltalában nem rablótámadás más egyházak 
élvezett javai ellen. Hát Kutass Bálint javaslata! — 
halljuk ismét. A feleletet erre a legvilágosabban megadja 
a javaslat teljes mellőztetése. 

Szekularizáczió, az egyházjavak konfiskáltatása, 
vagy a többi felekezetek között való szétosztatása értel-
mében nincs tehát sehol! Van az a követelés, hogy az 
egyházak birtokában levő s állami eredetű egyházi és 
iskolai vagyon megállapíttassék, eredetének megfelelőleg 
állami, elidegeníthetlen vagyonnak minősíttessék, kezelése 
és jövedelmének rendeltetése szerint felhasználása, a 
vagyonnak az illető felekezetek birtokában hagyása 
mellett, állami ellenőrzés alá vettessék, s ez a jövedelem 
már megnyert állami támogatásnak tekintessék, — de 
ezt, elfogulatlanul és a kérdésnek úgy állami, mint 
nemzetgazdasági ós felekezeti szempontból való helyes 



megítélése mellett, senki sem mondhatja, sem papi irigy-
ségnek, sem a más vagyona ellen való kirohanásának. 

S hogy ezt a kérdést épen a ref. lelkészi kon-
gresszus hozta szőnyegre! Eme kárhoztatással szemben 
csak azt kérdezzük: hát ki hozza, vagy ki hozta volna 
más?! Gróf Tisza István, úgy látszik, nem. Világi ele-
münk, — nem. Hivatalos egyházi testületeink, — nem. 
A kormányok, — nem. A „magyar felvilágosodottság", 
— nem. Nem, nem, — egyik sem ! Pedig ennek szőnyegre 
hozása égetően szükséges, minnekelőtte a róm. kath. 
autonómiával átjátszatnék az a roppant, legnagyobb 
részében államvagyon a klérus kezére s minnekelőtte 
állampénzen megváltatnának: a r. kath. stóla, az elavult 
canonica visitationalis jegyzőkönyvek alapján nem róm. 
kath. kezekben levő fekvő birtokokat terhelő patrónusi 
kötelezettségek s rendeztetnék a nagy egyházi javadal-
masok felmentésével a r. kath. papi kongrua. 

Gróf Tisza István, mint mondja, látja az ultramon-
tanizmus veszedelmeit; szükségét látja az ellene való 
küzdelemnek is, . . . de . . . de, kárhoztatja a küzdelem 
megindítása miatt a lelkószegyesületet és egy olyan 
faktort jelöl meg erre nézve illetékesnek, a mely alig 
van és a mely, ha az ultramontán nevelés a kezébe 
adott állami támogatással még sikeresebb leszen, — 
rövid idő alatt egyáltalában nem lesz: „a magyar fel-
világosodottságot". Ám tekintsen maga körül gróf Tisza 
István, hol van ez a „magyar felvilágosodottság", a 
mely az ultramontánizmussal felvenné a harczot? Ha van 
is a protestantizmuson kivül, — hallgat mélyen, s ha 
talán háborog is szűk, bizalmas körben, de előállani, 
hangot adni egyáltalában nem mer. A rajtunkon kivül 
levő „magyar felvilágosodottság" hallgat; protestáns 
hivatalos testületeink is hallgatnak, s vezető világiaink 
vagy a rezignáczió hangjait hallatják, mint Dókus Ernő, 
vagy a kárhoztatás keserű szavait, mint gróf Tisza 
István! Ki veszi, ki vegye fel tehát a harczot ? Nincs 
más, mint a protestáns lelkészi kar. Szava hallatszik is 
már, nemcsak a református, hanem az evangélikus egy-
házban is. S a felelet reá íme, a „magyar felvilágosodott-
ság" egyik legkiválóbbja részéről, nem a biztatás, hanem 
a legélesebb kárhoztatás ! Kire tekintsünk tehát ? ! Kiben 
vagy kikben lássuk harczunk vezéreit ? ! 

Hisszük, hogy gróf Tisza István ép úgy kivánja 
egyházunk szabadságát, jogai érvényesülését, az egyen-
lőtlenségek megszüntetését és az ultramontanizmus vissza-
szorítását, mint mi. Hisszük, hogy az ő jelszava is az, 
a mi a mienk: szabad egyház a szabad államban. 

„De megjegyzem,. . . hogy igenis szép, nagyon 
hangzatos elv az : szabad egyház a szabad államban ; 
de abban tán . . . egyetért velem, ha azt mondom, hogy 
szabad egyház a szabad államban csak ott létezhetik, 
hol nincs kiváltságolt, privilegizált egyház, hol az egyik-
nek épen olyan joga van, mint a másiknak. Szabad egy-
házat szabad államban sohasem fogunk létrehozni úgy,. . . 
hogy . . . mindig legyezgetjük és megtartjuk azokat a 
privilégiumokat, melyek azon hatalmas egyháznak, mely-

nek jelen szerkezete — de csak szerkezete — egyedül 
az, mely a szabad egyház szabad állam elvével ellen-
kezik; ha meghagyjuk azt mindazon privilégiumokban; 
ha nem merjük, daczára a szabadelvűségre hivatkozás-
nak, a helyesebb elvet keresztülvini, azért, mert félünk, 
hogy azt magára nézve sérelmesnek tekinti . . . Mind-
addig . . . a „szabad egyház a szabad államban" nagy 
elv hangoztatása daczára, megbukott minden szabadelvű 
indítvány, mely nem a kath. egyház, de a kath. papság 
érdekeit sértőnek tartatott. Ily módon szabad egyház a 
szabad államban Magyarországon soha nem lesz." 

Ezeket pedig nem én mondom. Mondotta ezeket 
gróf Tisza István atyja: Tisza Kálmán, a képviselőház-
nak 1870. február 5-ón tartott ülésén. Szavai megdönt-
hetetlen igazságot foglalnak magokban. Csak az a kár, 
hogy annak az igazságnak nem iparkodott érvényt 
szerezni azóta a miniszteri széken sem Tisza Kálmán, 
sem Tisza István, sem egyetlen más miniszter! 

De a mi igazság, annak érvényesülnie kell! S a 
ref. lelkészegyesület a maga állásfoglalásában nem akar 
egyebet, mint a Tisza Kálmán által kimondott igazság 
érvényre juttatását. 

Ez az egyedül helyes megítélése a lelkészegyesület 
állásfoglalásának. Ez a helyzet valódi tisztázása — és 
csak sajnálni tudjuk, ha egy olyan fórfiú is, mint gróf 
Tisza István, ezt fel nem ismeri, felismerésére fáradságot 
nem vesz, hanem futólagos szemlélet, vagy épen ellen-
feleink relácziói alapján mond felette Ítéletet! 

Hamar István. 

A lelkészi fizetések rendezéséről. 
Felolvastatott az Orsz. Ref. lelkószegyesület kongresszusán. 

(Folyt, és vége.) 

És vájjon betudnánk-e ezt bizonyítani? 
A bizonyítást egy másik kérdéssel kezdem. Micsoda 

jelenséget tűntet fel az emberi társadalmak alakulása, 
fejlődése ? . . . Azt, hogy eszményi czélok szolgálatában 
álló intézmények megszületnek a rajongó lelkesedésből, 
a forrongó, lázongó hitből, de fentartatnak a lelkiisme-
retes nyugodt, lankadatlan kitartó munka által. Amaz 
első időszakban lehetnek teveszőrbe öltözött Keresztelő 
Jánosok, éhező, fázódó, megvesszőzött apostolok; sőt 
lelki intézménynek létjogosultságát kizárólag mártírok 
tudják e világgal megértetni, elismertetni. Egy támadó 
új világnak még lehetnek pusztában kiáltó hírnökei, 
vándor apostolai, evangélistái, kik épen ezért és ilyen 
megjelenésben lesznek a tömegek rajongó tiszteletének 
a tárgyai. De mihelyt az az intézmény kialakult, a for-
rongó társadalmi rétegek hullámai, mint visszatérő özön-
vízé, megtelepednek, kiki a maga helyére illeszkedik: 
megkezdődik és foly szüntelenül az intézmény megszi-
lárdítására irányult munka, helyhez kötött munkásokkal, 
a kiknek helyben maradását a megélhetés biztosítása 
által biztosítani kell, hogy az addig mozgó, hullámzó 
társadalom szilárdan álló intézménnyé kövülhessen. így 
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volt ez minden újonnan keletkező társadalmi alakulásnál. 
Igy lesz p. o., ha mint társadalmi tényező akar valaha 
szerepelni nálunk is, a baptisták és nazarénusok feleke-
zete. Ha lesznek annyian, idők folyamán egyházzá fognak 
szervezkedni, melyben a mostani vándorpróféták helyét 
rendes fizetéssel biztosított és képzett lelkészek fog-
lalják el. 

Egy további kérdésem a bizonyítás érdekében ez: 
Van-e szükség az egyház érdekében arra, hogy a lel-
készi állásnak tekintélye legyen, hogy az a tömeg előtt 
súllyal bírjon ? . . . De felelet helyett rámutatok a római 
egyházra, annak azon kétségbeesett erőlködésére, mely-
lyel a reá nézve vésztjóslóan, veszedelmesen fújdogáló 
szél ellenében a kezei között levő rengeteg nemzeti 
vagyont megtartani, biztosítani akarja 1. . . Az egyház 
külső tekintélyét félti, mert ő ezzel áll, vagy esik. 

Itt az ellenvetés aztán ez: A lelkész tekintélyét 
ne külsőség, ne pénz biztosítsa, hanem az ő egyénisége, 
erkölcsi és szellemi súlya. Hát én mondhatom, hogy 
mindeneket megpróbáltam, ismerem az életet meglehe-
tősen az Ő ezerféle ágabogával, bajával, szükségeivel; 
az emberi gondolkozásmódot az Ő sekélyességével, furcsa-
ságaival. És én azt mondom, hogy az a fentebbi tétel 
elvileg feltétlen igaz; és azon tulajdonságnak egy lel-
készben múlhatatlanul meg kell lenni. De hogy az egy-
ház, mint intézmény érdekében szükséges tekintélyt 
a lelkésznek az erkölcsi és tudományos súly, fölény 
biztosítaná, ez csak elméletileg áll meg. A szomorú, de 
kíméletlen valóság pedig az, hogy vannak helyzetek, 
vannak körök, melyekben az az erkölcsi és tudományos 
fölény átka lesz annak a lelkésznek, kellő vagyoni tá-
masztók nélkül, melyet ha éreznek is magokban az em-
berek, de hordozója annak súlya alatt Összeroskad. 

A tény az, hogy nem mindenkinek egyéniségében 
van imponáló belső erő ; meg az, hogy a kinek van, 
ennek az erkölcsi erőnek érvényesítéséért e mai rideg, 
mindent pénzzel mérlegelő világban oly hihetetlen küz-
delmet kell vívnia, mely hosszú idő alatt felemészti, meg-
őrli idegrendszerét. És így is, a legnagyobb erőfeszítés, 
a különben legtiszteletreméltóbb egyéni tulajdonságok 
mellett sem képes, ha szegény, ha látják rajta, hogy 
folytonosan küzd a megélhetéssel, magának, állásának 
azt a tekintélyt biztosítani, a melylyel egy lelkésznek 
járnia kell, legalább az egyszerűbb falusi nép előtt 
(már pedig ez a több), a mely nép az ő egyházát ma 
még mindig a lelkészben látja maga előtt élő alakban 
megjelenni. Az emberi lélekre minden időben nagyobb 
nyomást gyakorolt a külsőség: pénz. rang stb., mint a 
szellemi és erkölcsi tulajdonságok, annyival inkább úgy 
van ez korunkban. 

Nem indokolatlan, nem alapnélküli az a sok fel-
jajdulás, mely azt panaszolja, hogy nálunk minden intéz-
ménynek megalkotását kizárólag az elmélet emberei 
csinálják, a kik nem ismerik a gyakorlati, a való életet. 
Itt is úgy van. Elméletben áll az, hogy az állam az ő 
czéljai munkálásában nem tekinthet mást, csak a saját 

érdekeit; így nem veheti figyelembe azt, hogy vájjon az 
egyházak a maguk alkalmazottait képesek-e anyagilag 
úgy biztosítani, mint ő. Még innen, az egyházból is 
nyugodtan vallhatjuk, hogy eszményi állapot a szabad 
egyház volna, mely teljesen független az államtól. Sőt 
a magam részéről nem félek nyilvánosságra hozni azon 
meggyőződésemet, mely szerint igaz, tökéletes vallásos-
ság, hitélet az volna, melyben senkinek nincs szüksége 
semmi emberi közvetítésre, segítségre a legfőbb Jóhoz 
emelkedésben, hanem mindenki maga lenne önmagának 
a papja, szíve a templom, melyben megszűnés nélkül 
istentisztelet folyna és a melyben ennélfogva egy szem-
pillantásra sem szakadna meg az összeköttetés Isten és 
ember közt. 

De míg egyfelől látjuk, hogy ennek az összeköt-
tetésnek a f'entartásához az egyházi szervezetre szükség 
van: addig másfelől tudjuk, hogy épen hazánkban a 
protestáns egyházak a múltban hosszú ideig egyetlen 
tényezői voltak a kulturának; alkotmányos szervezetük 
pedig mind közvetlen önmagával, mind nevelő hatásával 
az önkényuralmi törekvések útjában egyetlen jégtörő 
sarkantyú gát volt. 

Reánk tehát a való életben hazánknak igen nagy 
szüksége van. Úgy, hogy ha ezt hazánk törvényhozása 
el nem ismervén, a prot. egyházakat magára hagyná, 
hogy azok szegénységökben kínos vergődő életet éljenek : 
e szánalmas állapot lerombolná egyházunknak minden 
tekintélyét; azt pedig minden eszmélő ember tudja, 
hogy az egyházi tekintély megsemmisülését logikai kény-
szer-szükségességgel fogja követni minden tekintélynek 
a megdőlése, ezt pcidig az anarchia, melyekben már 
eddig is jó mélyen benne vagyunk. 

Én tehát, m. t. Egyesület, a lelkészi fizetés ren-
dezését, e rendezéssel a lelkészek külső tekintélyének 
az emelését kizárólag egyházunk érdekében sürgetem. 
Úgy, hogy ha csak a lelkészek érdeke forogna itt szóban, 
csak nekik kellene nagyobb darab kenyeret kérni, én 
e kérdés előterjesztésére nem vállalkoztam volna. De 
ismétlem : ón tudom, hogy a nagy rész szemében az 
egyház és vallás ma még egy a lelkésszel. 

Hogy állunk azonban és milyen irányban haladunk ? 
Csak nemrég még kisebb helyeken a lelkész a nép 
előtt a legfőbb tekintély volt. Tudta, hogy tudományos 
képzettségével magasan felette áll minden többi hivatal-
nokainak. Egyházban és iskolában egyetlen hatalom, a 
kinek van rendelkezési, intézkedési joga, mellyel mint 
anyagi eszközzel tarthatja függésben azokat is, kikre az 
erkölcsi fölény nem hat. 

Ma már nemcsak a község jegyzői, hanem a tanítói 
állás is úgy van biztosítva — sokkal kevesebb képzettség 
ellenértékéül — fizetéssel, nyugdíjjal, hogy ezen pályákra 
mennek a legjobb erők is. 

Ezenkívül egyházaink elégtelen ereje miatt isko-
láinkat, épen mi reformátusok, egymásután adjuk át az 
államnak; tehát kiszorítjuk a lelkészt arról az egyetlen 
területről, a hol ő néki, hogy úgy mondjam, anyagi 



hatalma volt a tekintély biztosítására. Nemcsak, de előáll 
számunkra a legképtelenebb helyzet (a mi megvan már 
ma is), a hol a lelkész, mint vallástanító függésben 
van a kántortól, mint állami iskolai igazgatótól. A nép 
keresi az <3 papját és nem találja sehol. Sőt megéri, 
látja azt az ő előtte elképzelhetetlen viszonyt, hogy a 
pap kisebb a tanítónál, egy valóságos semmivé lett 
nagy hirtelenséggel. 

Hogy ez nem lesz romboló hatással magára az 
egyházra, vagy hogy ezt a káros hatást ellensúlyozza a 
lelkész erkölcsi és szellemi kiváltságával, így csak az 
életet nem ismerők gondolkozhatnak. Mindenfelőlről 
tóduló ellenséges áramlatban, örökös bántalmazások közt, 
még szegénységgel, gondokkal küzdve is méltósággal 
megállni, az embernek le etetlen. Sőt tapasztalatból 
mondhatom, hogy a lelkésznek faluhelyen az az öntudat, 
melyet adna neki szellemi és erkölcsi értéke, egyenesen 
vesztére van, mert a mi társadalmunk ma még nincs 
oda művelve, hogy a kiválóságot megbecsülni, sőt még 
csak tűrni is tudná. 

Ám lia a lelkészi fizetések így maradnak, ez az 
eset nem igen fordul elő. Nem lesznek kiválóságaink. 
Es az én lelkem épen ebben látja az egyházunkat fenye-
gető legnagyobb veszélyt. Én attól rettegek, hogy így 
a lelkészi pályára lassanként majd csak azok mennek, 
a kik e magasztos hivatalban, nagy lelkiismeretlenséggel, 
a kényelmes semmittevést keresik és azért elég díjazásnak 
ismerik el az 1600 koronát is. Az a megvető szánalom, 
mellyel ezeu szomorú alakokat néznénk, megölné, m. t. 
Egyesület, nemcsak őket magokat, de az egyházat is. 

Egyházunkat fenyegető ezen veszedelem elhárításá-
ért tartom én halaszthatatlannak a lelkészi fizetések ren-
dezését, annyival inkább, mert közel az idő, a mikor az 
egyház fentartásának minden gondja, minden terhe reájok 
hárul. Tisztességes megélhetést biztosító fizetést adni a 
lelkészeknek, aztán lelkészeket nevelni, ez együtt azon-
nal megkezdendő munka. 

IV. 

Még egy kérdésre kell felelnem: a fizetésrende-
zés módozatairól adnom véleményt. Fentebb már érin-
tettem, hogy a „módozat" alatt én nem a mostani fizetés 
alkotórészeinek, az ú. n. természetbeli szolgáltatásoknak 
feltétlen készpénzre változtatását értem. Ezt, a mennyiben 
szükség és lehetséges, mindenütt a lelkész ós gyüleke-
zetnek — legfeljebb az egyházmegye közbejöttével elő-
segítendő — kölcsönös megegyezésére bíznám. Hanem 
értem inkább a lelkészi fizetéseknek legalább is törvénybe 
iktatott magasságra felemelését, korpótlék adásával együtt. 

Nehezebb ezen fizetésrendezésnek a forrását ki-
mutatni. Mert hiszen az természetes,, hogy az egyhá-
zaknak kellenne ezt eszközölni mindenütt. De nékünk 
le kell számolnunk azzal a szomorú valósággal, hogy 
nálunk Magyarországon ezt, mind az anyagi, mind a 
lelki erő fogyatékossága miatt, várnunk nem lehet. Az 
egyházaknak pedig mindenesetre fenn kell maradniok. 

Ennek a gondja az egyházat kormányzó hatóságokat 
illeti és a felelősség is őket terheli. Tehát a fizetés-
rendezés kérdésével mi lelkészek egyedül ezen mi ható-
ságainkhoz fordulhatunk. 

Minthogy azonban tisztán áll előttünk, hogy egy-
házi hatóságaink előtt nincs más út, mint az állam 
támogatása, ehhez való jogosultságunk hangoztatására 
szükségesnek látok három tényt erősen kiemelni és azt 
egyházi legfelső hatóságunk útján, hazánk kormánya és 
törvényhozása elé állítani. 

1. Az ország törvényhozása által alkotott polgári 
anyakönyvezést elrendelő törvény következtében a lel-
készek, a számokra díjlevélben biztosított jövedelemtől 
estek el kárpótlás nélkül, mely jövedelem p. o. csak a 
kisújszállási egyházban egy-egy lelkésznél évi 4—500 
korona. Ezt tenni az ország törvényhozásának, kárpótlás 
nélkül, nem volt joga; ilyen jogfosztásnak egy jogállamban 
megtörténnie nem lett volna szabad. Ennek annyival ke-
vésbbé, mert ezzel szemben a lelkészek az államnak ma 
is teljesítenek ingyen szolgálatokat, egész addig, hogy 
sok helyen az anyakönyvi kiadványokhoz szükséges 
nyomtatványokat is saját költségükön szerzik be. 

2. A művelődés avagy az iskoláztatás története 
Magyarországon nyilván megmutatja, hogy a reformáczió 
kezdetétől egészen a inult század közepéig, még a ren-
geteg vagyonnal rendelkező r. liath. egyháznál is sokkal 
több szolgálatot tettek a hazai közművelődésnek a 
századokon át zaklatott, elnyomott, kifosztogatott protes-
tánsok. Épen állami érdekből jogosan kérhetik további 
szolgálataik lehetővé tételére annak segítségét. 

3. Az üldözések idején ezernél több templomot, 
iskolát, azok járulékaival, a fentartásra szükséges ala-
pokkal vettek el a protestánsoktól és olvasztottak be a 
róm. katholikus egyházi vagyonba. Csak az eddig ki-
kutatott ilyen birtokok értéke száz esztendő alatt sok 
millióra megy. Ezekért a protestánsok kárpótlást sohasem 
kaptak. 

És ez a pont az, m. t. Egyesület, melyet én a 
legélesebben óhajtanék kiemelni, annyival inkább, mert 
állami támogatásunkhoz való jogigényeink hangoztatásánál 
ezt, a nagy Révész Imre óta, hirdetni sohasem hallot-
tuk, holott szerintem ez a körülmény itt Magyarországon, 
nekünk protestánsoknak jogczímfet nyújt és egyedül 
nekünk nyújt arra, hogy az államtól egyházunk támo-
gatására kielégítő segélyt kérjünk önkormányzatunk, 
függetlenségünk legkisebb sérelme nélkül! Mert az állam-
segély nekünk nem kegy, sem könyöradomány, hanem 
egyszerűen : elvett javainkért visszatérítés. 

Ám erre rámutatni egyházi hatóságaink feladata. 
Az én határozati javaslatom pedig ez: 
Országos egyesilletünk vagy készíttessen bizottság 

által munkálatot (ha úgy tetszik: emlékiratot) és azt küldje 
meg csatlakozás végett összes református, esetleg luthe-
ránus egyházmegyei lelkészértekezleteinknek; vagy ha 
előterjesztésem erre méltónak találtatnék, ennek egyházi 
lapjainkban közzététele által hívja fel elnökségünk a 



lelkészértekezleteket nyilatkozattételre. Aztán az összes 
csatlakozottak nevében készített emlékiratban forduljunk 
a konventhez tiszteletteljes, de nyomatékos kérésünkkel, 
hogy a legsürgősebben váltsa valóra E. T. I. czikk 
114. §-ában kimondott minimális fizetést és korpótlékot. 

Nagy István 
kisújszállási lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
Az 1907. XXVII. t. ez. ós az egyenlőség és 

viszonosság. 
Részlet Antal Gábor püspöki jelentéséből. 

Ref. egyházunk elemi iskolai tanügyei jövő fejlő-
désére a legjelentősebb esemény a nem állami népiskolák 
jogviszonyairól és a községi és hitfelekezeti néptanítók 
járandóságairól szóló 1907. évi XXVII. t.-cz. megalkotása 
és az ennek végrehajtása tárgyában kelt 76000/1907. 
számú miniszteri utasítás és rendelet kiadása. Úgy a 
törvény, mint a rendelet sokkal ismeretesebb az egyház-
kerületi közgyűlés tagjai előtt, mintsem azok tartalmát 
ismertetnem kellene. Csak őszinte elismeréssel kell nyilat-
koznom, úgy a törvény tervezőjéről, Apponyi Albert 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrról, mint a törvényt 
megalkotó országgyűlésről, hogy a tanítók és ezzel a 
tanügy érdekében az anyagi téren megtették mindazt, 
a mi a jelen viszonyok között megtehető volt és meg-
szüntettek a törvény által több olyan méltánytalanságot, 
például hogy eddig a kántor-tanítók fizetésébe a kántori 
díj beszámíttatott, de a nyugdíjba nem, a mi örökös és 
méltó panaszra adott okot. Nagy megnyugvással fogad-
hatja egyházunk ezen törvényt, a mely a felekezeti taní-
tók fizetését hosszabb szolgálat után állam segélyly el 
2200 koronáig egészíti ki és a több ideig egyhelyen 
működő kiváló tanítóknak még 200 korona személyes 
pótlékot is helyez kilátásba. Ha a törvény, úgy a mint 
szentesítve van, rövid időn végrehajtátik, meg lehetnek 
elégedve tanítóink, mert javadalmuk versenyez bármely 
művelt állam tanítóinak fizetésével és jelenleg jóval 
fölözi a lelkészek legkisebb javadalmát. Lehet ennél-
fogva reménylenünk, hogy tanítóink most már igazi 
odaadással és buzgón fogják betölteni mindazon köteles-
ségeiket, melyekre az iskolai és az egyházi élet terén, 
mint tanítók, énekvezérek ós elemi hitoktatók vállalkoztak. 

Annak daczára, hogy ily nagy elismeréssel vagyok 
a törvény nemes intencziói és annak megalkotója nagy 
érdemei iránt, kénytelen vagyok kijelenteni, hogy van 
annak úgy állami, mint tanügyi szempontból egy olyan 
hibája, a mély az eredetileg egységes és határozott czélt 
szolgáló törvény összhangját tönkre tette. Ertem ezalatt 
a törvénynek a szerzetes-tanítókra vonatkozó utólagosan 
becsúsztatott különleges és kivételes intézkedéseit. 

Nem gondolom, hogy elfogultsággal és türelmet-
lenséggel lennék vádolható, még akkor sem, hogyha 

általában a nevelésnek és oktatásnak a szerzetesekre 
való bízását nem tartanám helyesnek, mert hiszen az 
köztudomású dolog, hogy a legműveltebb, leghatalmasabb, 
legvirágzóbb nemzeteknél az ő tanítói szereplésük vagy 
megszüntettetett, vagy mind szűkebb körre szoríttatik. 
De ha másnak más nézete van e tekintetben és másként 
ítéli meg az emberiség fejlődésének folyamát a közép-
kortól napjainkig, azt is meg tudom érteni. Hanem azt 
nem tartom semiképen állami szempontból megengedhe-
tőnek, hogy egy egységes oktatási törvényben, a melynek 
összes intézkedései minden felekezeti iskolára és tanítóra 
érvényesek, egyedül a szerzetesekre nézve történjék külön 
kivételes intézkedés. Pedig ez az eset forog fenn a nem 
állami iskolák jogviszonyaira és tanítói javadalmazására 
vonatkozó törvényben és az annak végrehajtására vonat-
kozó 76000. számú rendeletben. Minden iskola segélye-
zési ügyének ellátása a törvényhatósági közigazgatási 
bizottságra van bízva, egyedül a szerzetes iskolákhoz 
nincs semmi köze a bizottságnak; azoknak segélyezési ügyét 
maga a miniszter, közvetlenül az egyházi hatóság ajánlata 
alapján intézi el. Ezen intézkedés a mennyire abszolu-
tisztikus irányú, ép annyira ellenkezik a mai áramlat 
azon törekvésével, a mely a törvényhatóságok jogainak 
és hatáskörének kiterjesztésében látja a szabadság és 
alkotmány egyik biztosítékát. 

A törvénynek és rendeletnek ezen formai hiányát 
csak növeli a rendelet 50. §-ánaJc 11. pontjában foglalt 
azon intézkedés, hogy nemcsak hitközségek, hanem akár 
alapítványok, akár magánosok alapíthatnak államsegéllyel 
szerzetesek által vezetett iskolákat, a mi, tekintettel arra 
a nagy különbségre, a mi a r. kath. főpapság és más 
egyházak papsága és, mondjuk az érthetőség kedvéért, 
főpapsága vagyoni helyzete között van, könnyen oda 
vezethet, hogy pár évtized alatt az ország községeinek 
nagy része el lesz árasztva szerzetes iskolákkal, akár lesz 
azoknak ott létjogosultsága, akár nem. 

Növeli a szerzetes-rendekre vonatkozó külön intéz-
kedésből származó veszedelmet azon, majdnem megért-
hetetlen intézkedés, hogy a törvény 22. §-a a)—i) pontok 
alatt felsorolván azon tényeket, a melyek által a községi 
tanító fegyelmi vétséget követ el, s a törvény 23. §-a 
ezeket a vétségeket a hitfelekezeti tanítókra is érvénye-
seknek ismervén el, a törvény utólag beiktatott 35. §-a 
a szerzetes tanítókra a 22. §-nak csak a)—c) pontját 
terjeszti ki. Tehát például a 22. §-nak d) pontja, a mely 
így szól: a tanító fegyelmi vétséget követ el, ha hit-
felekezetekvagy egyes társadalmi osztályok ellen izgat, 
vagy ha növendékei vallását sértő nyilatkozatot tesz, ki-
terjed a községi és hitfelekezeti iskolák tanítóira, de nem 
terjed ki a szerzetes tanítókra. Pedig jogállamban arra 
mégis csak tekintettel kellene lenni a törvényhozó hata-
lomnak, hogy a mi fegyelmi vétségnek állapíttatik meg 
az egyik tanítóra nézve, az fegyelmi vétséget képezzen a 
másikra nézve is ; a törvény előtti egyenlőség legalább ezt 
kivánná. Méltán okoz tehát aggodalmat egyházunk hívei-
nél a törvény ezen kivételes és sem közjogi, sem tan-



ügyi szempontból meg nem indokolható különleges 
intézkedése, a mely aggodalomhoz 'árul az a sajnálatos 
tapasztalat, hogy ref. egyházunknak arra mind ismeretes 
egyéni meggyőződésük, mind hivatalos állásuknál fogva 
hivatott vezérférfiai közül ez ellen az illetékes helyen, 
a törvényhozás termében szavát senki fel nem emelte. 
Most már a törvény bevégzett helyzetet teremtvén,* 
református egyházunk hiveinek és hatóságainak kell oda 
fordítani figyelmét és törekvését, hogy a törvény jelzett 
hiányából egyházunkra minél kevesebb veszély háramoljék. 

TÁRCZA. 
Miért nem hallgatják sokan a prédikáeziót? 

Doumergue, Kálvin János kitűnő életírója, nem 
régiben néhány, a ref. egyházat igen közelről érdeklő 
kérdéssel fordult a nagyközönséghez, azzal a kéréssel, 
hogy az azokra adandó válaszok feltétlenül szabadok 
legyenek. Igaz, hogy e kérdések első sorban a franczia 
protestánsokhoz voltak intézve, valamint a beérkezett 
válaszokat is túlnyomóan ők adták meg, tehát első sor-
ban a franczia ref. egyházra vonatkoznak, ámde a dolog 
természeténél fogva e kérdések s válaszok bennünket is 
érdekelnek. Nem érdektelen pl. az első kérdés sem: 
Miért nem hallgatják sokan a prédikáeziót? Tartózkodva 
minden hosszabb kommentártól, hadd álljon itt a felvetett 
kérdésre a sok közül néhány válasz, még pedig — mert 
a beküldőket nagyrészt névről sem ismerjük — a nevek 
elhagyásával. 

„A mai igehirdetés — mondja az egyik megfigyelő 
— arra a térre lépett, a melyen járnia nem szabad: az 
unalom terére; unalmas lett. A hallgatók bírálata, észre-
vétele többnyire ide lyukad: „jó volt, csakhogy unalmas". 
És ezen ítéletre az embereket nem az hangolja, mintha 
ők az evangéliomban nem hinnének, vagy ez őket nem 
érdekelné, hanem egyszerűen az, mert a táplálékot olyan 
szószban tálalják fel nekik, a minek íze nincsen. Az 
unalmas prédikátorok rettenetesek." 

„A templomban apostolokat keresünk s találunk 
ott professzorokat, prókátorokat, papokat s mindenek-
fölött betanult mondásokat." 

„Valami frázistömeg érzik ki az igehirdetők beszé-
déből ; a hallgatók jobbára már szinte folytatni tudnák 
a megkezdett beszédet. . . Nem hallgatják, mert nem 
tanulnak belőle. Gyakran megtörténik, hogy értelmes és 
épen nem ellenséges érzületű emberek csak gyötrelem-
mel tudják végig hallgatni a beszédet." 

Egy érdeklődő két kategóriába osztja azokat, a 
kik nem szívesen hallgatják az egyházi beszédeket. 
„Sokan nem szeretik sem a tanácsokat, sem a gáncsot, 

* Szerintünk nem. Követelnünk kell a törvény revízióját. Ha 
látjuk az egyenlőség és viszonosság sérelmét és az annak segít-
ségével bizonyosan elkövetkező szerzetes invázió veszedelmét, 
tiltakoznunk kell az ellen a legerélyesebben. Szerk. 

ámde ezek mellett vannak, a kik azért nem járnak el a 
prédikácziókra, mert ez érdeket bennük kelteni nem tud. 
Áz olyan prédikáczió nem érdekelhet, mely telve van 
közhelyekkel, üre-i szalmát csépel . . . A másik hiba a 
tárgy helytelen megválasztása körül merül fel. Ne mondja 
azt nekem senki, hogy a lelki élet néhány eszmében 
határozódik, a melyekre elég gyakran nem térhetünk 
vissza, persze visszatérhetünk, nem is baj ez, de az már 
igen, hogy nem mélyítik, nem aknázzák ki ama gondo-
latokat. Nem törnek át a banalitásokon, hogy a halhatat-
lant megközelítsék". 

„Csak annak a szemében tűnik fel az evangéliom 
hamisnak, a ki annak örök ifjúságát, egyszerűségét és 
folytonos aktualitását nem látja. Nagy, felelősségteljes 
hibába esik a prédikáczió, mely a világosság felé nem 
vezet, hanem e helyett egy véka theologiát tár a hall-
gatók elé. Mihelyt a lelkész prédikálása czélt nem ér, 
neki magának kell természetszerűleg maga előtt fölvetni 
a kérdést (ha a Mesternek igaz tanítványa): Ugyan 
miben hibáztam . . . ? Hiba lehet a hallgatókban, lehet 
a prédikátorban, de az igazság szellemében eljárva az 
ellőbbiekét kisebbnek kell tekintenünk, annak nagyobbik 
felét írjuk fel a magunk számlájára." 

Egy egyetemi hallgató véleménye: „Korunk fel-
fogása és az evangéliom között kiegyenlíthetetlen ellen-
tét nincsen; a Mac-Allén által alapított termek látoga-
tottsága, az északi vidékek munkásainak ébredése elegendő 
érvet nyújt erre nézve, ámde az az evangéliom, a melyet 
ma nyújtanak, a mai nemzedéknek semmit nem ad, 
mert nem alkalmazzák azt a hallgatók igényeihez s 
mert nem táplálkozik az igehirdetők rendületlen meg-
győződéséből." 

Halljuk egy asszonynak a véleményét a szóban 
forgó kérdésben. „Azok nem hallgatják a prédikáeziót, 
a kik a vallási tárgyalásokat megunták; mihelyt olyan 
igazságról beszél a szónok, mely benne nem él, a hall-
gatókban sem ébred fel a vágy, hogy azt magukban 
életre keltsék . . . Úgy a pap, mint a hallgatóság, a 
konvenczionális vallásosság alapján áll, a templom ajta-
jánál pedig ott fogadja mindegyiküket a reális élet; de 
ha — teszi hozzá egy másik megfigyelő — a prédiká-
czió azt nyújtaná a hallgatóknak, a mire nekik szüksé-
gük van, a mit abból meríteni óhajtanának, ha a prédi-
káczió nekik erőt adna, közölné velük az életnek, az 
erkölcsi, az egyéni átalakulásra szükséges erőt, akkor az 
intellektuálisok minden ellenvetését megezáfolná, össze-
törné a reális élet." 

„Elmultak már az idők, a midőn a papi jellegnek 
és az egyháznak presztízse elegendő támpontot nyújtott. 
A mi századunk tetteket, tevékenységeket követel (s 
ezen csak örülnünk kell). Nagy a távolság, itt-ott az 
ellentét a prédikált keresztyénség és azon keresztyénség 
között, mely életünkben megnyilatkozik." 

„Azok között, a kik a templomba nem mennek, 
vannak olyanok, a kik nagyon érzik a vallás szükséges-
ségét. Ezek nagy számmal keresik fel az olyan értekez-



leteket, a melyeken vallási meggyőződésükről ismeretes 
férfiak filozófiai, erkölcstani, sőt vallási témákat fejteget-
nek. A sok üzletember, tanuló, a sok tanulni vágyó (még 
pedig mind a két nemből) megtölti hétfőn este azt a 
termet, a hol valamelyik theologiai tanár pl. a próféták 
elhivatásáról, vagy pl. Krisztus segélyül hívásáról érte-
kezik, holott vasárnap nem is gondol arra, hogy ugyan-
azon professzornak prédikácziójára a teplomba elmenjen. 
Tehát nem maga az előadásnak a tárgya tartja őket 
vissza, hanem inkább annak a módja, az intés, az a 
nagyon is világos törekvés, hogy a szónok bizonyos 
pressziót gyakoroljon a hallgatókra, mihez bizonyos egy-
hangúság, ugyanazon gondolatoknak felszínre kerülése 
is hozzá csatlakozik." 

Úgy az idézett néhány válasz, miként a többi is, 
magán hordja az efféle hirlapi válaszok jellegét: a sok 
válasz a dolgot csak itt-ott egy-egy ponton világítja meg 
vagy legalább hiszi, hogy megvilágítja, mihez képest 
a szóbanforgó kérdésben alapos tájékozást nem igen 
nyújt, habár a nyilatkozatok őszinteségét s ennélfogva 
bizonyos tekintetben jelentőségét, épen a fontos ügy 
szempontjából, egészen kétségbe vonni alig lehet. A be-
érkezett válaszok között azonban van egy, mely több 
oldalú fejtegetéseivel, az okoknak mélyebb kutatásával 
különösen figyelmet érdemel. Dr. Pruzsinszky Pál. 

(Folyt, köv.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A k e r e s z t y é n s é g l é n y e g e , szószéki egyház i b e s z é d e k 

a l a k j á b a n . Irta : Mészáros János, ócsai (Pestm.) ref. lelkész. 
I. kötet (A rész). A Krisztus. Ára 4 kor. 50 fill. 1907. Neumann-
nyomda. Ipolyság. 

Egyházi beszédirodalmunk az utóbbi években hatá-
rozottan fejlődést, haladást mutat. Míg a régebben meg-
jelent predikácziós könyvek között, nagyon sok volt a 
gyenge, selejtes, a maiak erőről, tudásról és az evangé-
liom vagy a Krisztus lelkéről tanúskodnak. Ezek közé 
sorolom Mészáros János ócsai lelkésznek előttem fekvő 
kötetét is, melyet evangéliomi világosság, alapos tárgy-
ismeret, a természet jelenségeinek s az emberi életnek 
alapos megfigyelése, s az ezek alapján szerzett tapasz-
talatoknak a legfőbb czél: az istenországa érdekében 
való helyes, ügyes felhasználása jellemeznek. 

Hogy a kötetet igazán megismerhessük, nem tartom 
czóltalannak, ha előbb íróját ismerjük meg és pedig azon 
„önvallomásából, melyet szerző maga írt kötete elejére, 
melyből egy tusakodó, a hit és hitetlenség útján vergődő, 
majd a Krisztusról legyőzött s a Krisztusban szilárdan 
hivő lélek szól hozzánk, mint élő bizonysága Krisztus 
isteni erejének és hatalmának. 

Az „ önvallomás "-ból egyes helyek idézetében próbá-
lom szerző lelki életét magunk elé állítani, s teszem ezt 
a dolog természeténél fogva nagyon röviden, a legfőbb 
vonásokban. 

„A csurgói középiskolát azzal a lelkülettel hagytam 
el, mely az egyetemre iratkozó protestáns ifjúságnak 
rendesen sajátja. Szívemben a Krisztus iránt boldogító, 
öntudatlan,naiv hit égett; szárnyait próbálgató elmém azon-
ban már a tudás magas, élénk régióiba vágyott. Örömmel 
iratkoztam be a kolozsvári theologiai fakul tás ra . . . még 
nagyobb örömmel jártam az egyetemre . . . s a legszorgal-
masabb hallgatók sorában ülve jegyezgettem a filozófiai 
erkölcstant, a legnagyobb gondolkozók szabad morálját s 
a filozófiai enciklopédiát. Felszabadult és a kutatás erős 
lázában égő elmém nagy szárnycsapásokkal közeledett 
a feszegetett világtitok megismerése : a megismerhetetlen 
Isten felé. Szenvedélyes örömmel iratkoztam be a hirde-
tett „XX. század filozófusai"-nak hallgatására. Boldogító, 
gyermeteg hitem azonban eltűnt. 

A tudás felemelt hegyein pedig fázni és szédülni 
kezdtem. Kiben eddig teljesen bíztam, mert isteni fény-
körrel állt szívem előtt: a Krisztus csak nagy tudós, 
kiváló ember lőn előttem. . . szívem nyugtalan, békét 
vesztett, agyam pedig hánykódó volt, mely békét találni 
nem b í r t . . . Sokféle theologiai felfogású tanárom elő-
adását figyelmes lélekkel hallgattam, de nekem theolo-
giai irányom nem volt semmi. Lelki életemen csak fene-
ketlen mélységű vizek, fenyegető, sötét örvények zúgtak... 
Az igazi theologiai meggyőződés most már nemcsak 
kenyér, de életkérdés is lőn előttem. Gondolkoztam, 
hogy a papi pályát elhagyom, de e rettentő bizonytalan-
ságot és kétséget magammal nem vihetem . . . Az Úrnak 
Lelke pedig a sötét vizek fölött lebeg vala. Mikor IV. 
éves theologus voltam, a Prot. Egyházi és Iskolai Lap-
ban Pokoly Józsefnek tollából egy czikket olvastam, 
mely a hibás theologiai oktatás Achilles-sarkát érinti: 
„nemcsak theologus növendékeink, de mi, tanárok is 
sokkal többet tudunk a bibliáról, mint a bibliából ós 
hasonlíthatatlanul többet bírunk tudós fejtegetések nyo-
mán a Krisztusról, mintsem közvetlen tapasztalat által 
Krisztusból". Eszmélni kezdtem. Ez a kijelentés olyan 
fényt gyújtott előttem, mint Saul előtt a damaskusi út 
czikázó villáma. Fogva vol tam. . . És a bibliára utalva, 
előképzettségem akadályozó elemeit lerakva, a galileai 
legyőzött, s apostolává . . . bizonyságtevőjévé avatott. 
A Léleknek erejét adta lelkem erőtlenségéhez, hogy 
szólni próbáljak, mint a kivel az Úr erős óriás gyanánt 
hadakozik". 

Mielőtt azonban szerző szólni próbált volna, félre-
vonul, tusakodik, elmélkedik, tanul, sorra tanulmányozza 
a filozófusokat, a különféle theologiai irányzatokat, s 
csak miután lerázta magáról az útját gátló akadályokat 
s eljutott a boldogság és üdv örök forrásához: Isten-
hez, s egyszülött fiához, a Krisztushoz, s miután alapo-
san megismerte Krisztust és a bibliát: vette elő a 
tollat, hogy írjon a bibliából és írjon Krisztusról úgy, 
mint a hogy lélek igazán ragaszkodik életének kútfejé-
hez, üdvösségadójához. De még ekkor is előbb rendez-
geti az összehalmozott ismereteket, tervbe, rendszerbe 
foglalja azokat, s csak ekkor szól hozzánk, hogy minket 



is közelebb vigyen a Krisztushoz, hogy mi is megismer-
jük és megszeressük Öt, ki előbb szeretett minket, 
hogy az egész világnak Megváltója legyen. 

Szerző — könyvéről következőket mondja: „Az 
egész első kötetet nem mertem egyszerre sajtó alá adni, 
mert lépten-nyomon hallom, hogy egyházi beszédek ki-
adása a legkoczkázatosabb vállalat. Az első kötet B) 
részére fentartottam 18—19 beszédet, s ha látom, hogy 
szegénységemet emennek kiadása nem terheli meg, mert 
kellő számú előfizetők és megrendelők jelentkeznek, ez 
a B) rész is gyorsan napvilágot lát ; Kálvin születésé-
nek 400 éves emlékünnepélye alkalmára minden bizony-
nyal. Mert feltett szándékom, hogy akkoron a második 
rész is, melyben theologiai meggyőződésünk szerint az 
Űr személyisége glóriájának gyűjtő és gyúpontja van, 
a nagy reformátor lelki emlékszobrára némi kisded 
koszorú legyen. A második kötet jövője pedig, mely még 
határozatlan körvonalakban ól lelkemben, az elsőnek 
fogadtatásától függ". 

A kötet 22 beszédet tartalmaz, melyek mind Jézus 
személyével foglalkoznak és pedig nem az író hangula-
tának megfelelő, Jézus életeseményeiből kiszakított rész-
letet, vagy beszédeiből az általa hirdetett örökigazságok 
egyikét vagy másikát tárgyalja, hanem szorosan meg-
állapított rendszerben tünteti fel előttünk Jézust, mint 
testté lett Igét (I. beszéd), mely mélységes a tartalom-
ban, gazdag a biblia igazságainak, a Krisztusra vonat-
kozó bizonyságok összeállításában. Leszáll Krisztus lel-
kének fenekére, hogy abból, mint az üdvösség forrásából 
hozza fel azokat az igazságokat, melyeknek ragyogó 
összetételében szemlélhetjük az Atyát az Igében, az Igét 
az Atyában, a mint az Ige volt kezdetben az Atyánál, 
a mint az Ige testté lett és a mint lakozott mi közöttünk. 

Szerető szüleinek gondja s tekintélye alatt, gondja 
s tekintélye fölött (II. és III. beszéd). Mindkét beszéd 
szép és gyakorlati is, melyek elsejéből megtanuljuk, hogy 
atyja viselt érte gondot, küzdelmet még a házon kivül 
is — és anyja mellett fejlődött lelke a családi tűzhely-
nél, — a másikból pedig, hogy ő ugyanazon egyidőben 
képes szülői iránti szeretetét teljesen megtartani és tel-
jesen megtagadni. Szépen fejtegeti, hogy miként neve-
kedett Jézus József gondoskodása s Mária szerető szívének 
vezetése mellett, ki mindig gyermeke mellett találtatott, 
s Mária festése szégyenítő a inai anyákra, kik nem talál-
tatnak gyermekeik mellett s ép azért nem is járnak a 
gyermekek az Atya akarata szerint, s lesznek a gyerme-
kek átokká, kárhozattá. 

De míg Jézus a földi gondozók szeretetét szere-
tettel viszonozza, már gyermekkorában képes szülei 
szeretetét megtartani, de a mennyei Atya akarata és 
szeretete mellett az elsőt teljesen meg is tagadni. 

Jézus Názárénus (IV. beszéd). E beszédben Jézus 
fejlődését, növekedését szemlélteti szerző, hogy mily 
hatással volt rá a gyönyörű természet, a romlott emberi-
ség s az örök irgalmú Atya, s gyönyörűen festi Názáreth 
fekvését, földjének gazdagságát; de leírja erős vonások-

kal a bűnöket is minden örvénylő mélységeikkel együtt, 
majd elénk állítja az Atyát örök irgalmával, végtelen 
szeretetével, mely őt áldozatul követeli a világ bűnéért 
hogy a világ megtartassék általa. 

„Megkereszteltetve" és „megkísértetve" (V—VI.). 
Mindkét beszéd szép és tartalmas, különösen az utóbbi, 
melyben Jézus megkisértetését és diadalát, az embernek 
e világban szereplését, a szoczializmus rémét: a vagyon-
kapzsiságot s ennek gyógyszerét: a szeretet törvényének 
az életbe való plántálását hangsúlyozza és festi erős 
vonásokkal. „Ha a Krisztus diadalát kívánjuk, fegyverül 
Isten igéjét vegyük, mely hathatósabb minden kétélű 
fegyvernél: elhat az akaratnak és elmének egybekötözte-
téséig, a velőknek oszlásáig és megítéli a gondolatokat 
és a szívnek indulatit. És a diadal után, miként a Krisz-
tusnál, tőlünk is szégyennel távozik a kisértő ; Isten 
angyalai pedig eljönnek és szolgálnak. Az angyaloknak 
egész tábora : jó lelkiismeret, csendes szív . . . szeretet, 
öröm, békesség, békességes tűrés, kegyelmesség, jóság, 
hit, alázatosság, mértékletesség.. . s még a haldoklás-
ban is élő r emény . . . örök élet." 

„Messiási tekintélye vérrokonai és lakóvárosa előtt." 
(VII—VIII.) Mint a czím is mutatja, e beszédekben egy-
felől Jézus vérrokonainak, másfelől szülővárosa viselke-
dését rajzolja szerző élénken az evangéliumok előadásá-
ban. Mindkét beszéd szép, de az előbbinek záradékát 
én nem vinném katedrára, s nem mondanám el, kivált-
kép a népnek nem, mert az ilyen torz példák, bár elő-
fordulnak az életben, de szerintem nem javítanak s 
inkább az erkölcsi élet rontására alkalmasak. Ilyen pél-
dákkal különben több beszédben találkozunk, különösen 
a 38 évig beteg nő meggyógyításáról szóló beszédben. Én 
az ilyeneket határozottan kizárnám templomainkból. 

A többi beszéd is, mint: „A világ világossága"; 
„A nőkért" ; „Az Ember Fia"; „Az Isten Fia", stb. mind 
erősen evangeliumi beszédek, melyekből Krisztus lelke, 
bűnbocsátó szeretete sugárzik felénk. 

Szerző szavaival végzem rövid ismertetésemet: 
„útnak bocsátom parányi munkámat. Isten kegyelme 
végezze el vele, mit elérni óhajték. Én ugyanis nem 
akartam mást, mint segítségére lenni a theologiából 
helyes és szilárd theologiai meggyőződés nélkül kikerült 
íiatal barátaiinnak". 

És szerző e czélt eléri, mert a ki komolyan olvasgatja 
e kötetet ; nemcsak bő ismeretet szerez magából a bibliá-
ból is, hanem össze fog olvadni egy olyan lélekkel, 
mely egyetlen nyereségének a Jézus Krisztust tartja. 
Mint értékes munkát jó lélekkel ajánlom lelkésztársaim 
figyelmébe. 

Keresztesi Samu. 



BELFÖLD 
Egy adózási kérdés. 

Vettük és adjuk egész terjedelmében a következő 
levelet: 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

Vagyok bátor e levelemmel egy fontos adózási 
kérdést a nyilvánosság elé vinni, megbeszélés, illetve 
megvitatás végett, ha becses lapját meg tetszik nyitni e 
kérdés számára. 

Az egyházi adóról szóló Ill-ik t.-cz 10-ik §-ának 
egyik pontja így szól: „a b) és e) pont eseteiben sze-
mélyi adó nem, hanem csak vagyoni adó róvható ki, 
a mely annak az egyházi adónak, a melylyel az illető, 
valamint a fiókegyházakban és szórványokban lakó egy-
háztag ott lakása esetében megterhelendő lenne, a b) pont 
esetében 25%-át, a c) pont esetében 50°/o~át meg nem 
haladhatja". A törvény ezen pontjában szerény vélemé-
nyem szerint rendelkezni kellett volna a felől, hogy a 
kérdéses adófizetők abban az egyházközségben, melynek 
területén állandó rendes lakhelyük van, a 25, illetve az 
507 0-on felül egyházi adóval megróhatok, olyan mér-
tékig, hogy az így reájuk eső összes birtokaránylagos 
adó nem haladhatja meg azon összeget, mely reájok az 
esetben esnék, ha ingatlan vagyonuk vagy üzletük abban 
a községben lenne, melynek területén állandó rendes 
lakhelyük van. 

Úgy emlékszem, a zsinaton történt e tekintetben 
nyomatékos felszólalás, sőt tétetett indítvány is s nem 
tagadom, érthetetlennek látszott akkor is és látszik ma 
is előttem, hogy a zsinati törvényhozás nem ment bele 
ez adózási kérdés gyökeres megoldásába, hanem meg-
hagyta azt továbbra is a maga megoldatlanságában, ki-
búvó ajtóul azok számára, a kik. külhatárban lóvén 
birtokosok, a törvény betűihez kívánnak ragaszkodni, 
azt mondván: külbirtokunk után nem tartozunk egy-
házunknak adót fizetni, mert a törvény csak ott kötelez 
bennünket birtokaránylagos adóra, a mely egyházközség 
területén birtokunk fekszik. 

Az egész III. t.-cz. a teherviselési képesség alap-
elvén épült; a segély esetére meghatározott adókulcs 
pedig egyenesen megköveteli, hogy a kinek többje van, 
többet adjon. Micsoda visszás dolog lesz az azért, ha a 
vagyonos külbirtokos az egyházi adó 25%-áig meg lesz 
ugyan terhelve, egy olyan egyház czéljaira, melynek 
javaival nem él, talán nem is élhet, saját egyházának 
pedig 2 koronácska személyi adót fizet csupán. Hogy 
veszi az majd ki magát, ha az 50 korona állami adót 
fizető, nagyon szerény anyagi viszonyok között élő bei-
birtokos fizetni fog 6j-|-5, azaz összesen 11 korona 
egyházi adót, a dúsgazdag, 500 korona állami adót fizető 
külbirtokos egyháztag pedig, ha birtoka csak ott képezi 
egyházi adózás tárgyát, a hol fekszik — 2 korona 
személyi adót fizet ós egyebet semmit! Vagy talán vele 
szemben is érvényesül a személyi adó progresszivitása? 
Ám ez esetben is nagy /előnyt fog élvezni a felett, a 
kinek ő vele egyenlő belbirtoka van. Az 500 korona 
állami adót fizető külbirtokos ugyanis, ha csupán a reá 
eső személyi adóval rovatik meg, 20 koronát fizet, míg 
a belbirtokos 20-j-50, azaz összesen 70 koronát fog fizetni. 

Bármelyik esetet véve fel, visszatetszést, elégedet-
lenséget fog az kelteni. 

Azt viszont nem gondolnám, hogy a külbirtokost, 
a ki azon egyházközségben, melynek területén birtoka 
fekszik, az egyházi adó 25%-ával meg van róva, saját 

egyháza czéljaira a teljes egyházi adóval meg lehetne 
terhelni; mert ez esetben az adózó ugyanazon adóalapon 
kettős terhet viselne. 

Nagyfontosságú kérdés ez, melyet itt felvetek; 
mert igen sok egyházközségünk van, hol az egyháztagok 
vagyonosabb és tekintélyes része idegen határban birtokos. 

Ha a birtokaránylagos adó az állami adó bizonyos 
perczentjében állapíttatik meg, szerintem az esetben is 
meg lehet adóztatni a külbirtokosokat, meg akként, hogy 
például a birtokosokra két osztály állíttatik fel, a követ-
kezőképen : a belbirtokos, ki csak saját egyházának 
adózik, fizet 10%-ot, a külbirtokos pedig 77-,%-ot. Igen 
ám, de így is fenmarad a kérdés, hogy a III. t.-cz. 
13. §-ában kivánt adóösszegbe a külbirtokos ily mérvű, 
vagy teljes birtokaránylagos adója számítandó-e be, vagy 
pedig a külbirtok mint adóalap egyátaljában nem veendő 
tekintetbe ? 

Vannak egyházközségek, melyeknek segélybeli 
szükséglete lényegesen, sőt tekintélyes összeggel fog 
emelkednii, ha a külbirtok mint adóalap egyátalában nem 
fog számításba vétetni. 

E kérdésben tájékoztatást, sőt határozott irányítást 
kérünk, mert ha hibás alapra helyezkedünk, annak egész 
egyházi életünk megadhatja az árát. 

Balmazújváros, 1907. szeptember. 
Illyés Endre, 

ref. lelkész. 
* * 

* 

A felvetett kérdéshez, fennhagyván másoknak is a 
hozzászólás jogát, a magunk részéről a következő meg-
jegyzéseket fűzzük. 

A zsinati III. t.-cz. 10. §. említett alineájában foglalt 
rendelkezés azon a szemponton alapul, hogy az egyházi 
adózás fejében az egyháztagot bizonyos jogok illetik 
meg, a milyenek : az egyházi tisztviselők szolgálataival 
élhetés és a cselekvő és szenvedő választási képesség. 
Az, a kinek valamely egyházközség területén csak fekvő 
birtoka vagy jövedelmező üzlete van, de állandó lakása 
nincs, ezekkel a jogokkal, mint nem annak a gyüleke-
zetnek a tagja, részint jog szerint, részint a körülmények 
folytán nem élhet; tehát az illető gyülekezet terheinek 
hordozásában is csak kevesebbre kötelezhető. Hogy 
ennek következtében bizonyos aránytalanságok állanak 
elő, az igaz; de viszont meg az nem volna egyenlő 
mérték, ha az ilyen birtokos vagy üzlettulajdonos egyen-
lően hordozná a terheket az illető gyülekezet tagjaival, 
de a jogokban meg nem osztoznék velők egyenlően. 

Az a kérdés, hogy vájjon az ilyen egyháztagokat 
nem lehetne-e abban a gyülekezetben, a melyben állandó 
lakással bírnak, a személy-adón kivül még olyan mér-
tékű vagyonaránylagos adóval is megterhelni, hogy a 
két vagy több helyen fizetett adó összege felérjen azzal 
az adóösszeggel, a melyet az illetőknek fizetniök kellene, 
ha ugyanabban az egyházközségben laknak, a melynek 
területén birtokuk vagy jövedelmező üzletük fekszik? 
— fontos kérdés, a mit érdemes és szükséges meg-
vitatni ; de ennek csak az újabb törvényhozás esetére 
lehet jelentősége. A zsinat ebben a kérdésben határozott 
s az általa megalkotott törvény ez idő szerint kizárja a 
lehetőségét annak, hogy a másutt birtokos vagy üzlet-
tulajdonos egyháztag, abban a gyülekezetben, a melyben 
lakik, vagyonaránylagos adó alá vettethessék. Egyéni 
nézetem szerint ez volna ugyan az igazság, de mivel a 
törvény másként rendelkezett, az előtt meg kell hajolnunk. 

Á jelenlegi törvény mellett csak arról lehet szó és 
véleményeltérés, hogy a másutt birtokos vagy üzlettulaj-
donos egyháztag, abban a gyülekezetben, a melyben 



lakik, a személyi adóval milyen kategória szerint terhelhető, 
vájjon úgy-e, mint semmi állami adót nem fizető, vagy 
pedig amaz állami adó után, a mit másutt levő birtoka vagy 
üzlete után fizet? Nézetem szerint bárhol fekvő birtoka 
vagy üzlete után tényleg fizetett állami adója alapján. 
A III. t.-cz. 13. §-a általában csak az állami adó alapján 
állapítja meg a személyi adó kategóriáit s nem veszi 
figyelembe azt, hogy ezt az állami adót az egyháztag 
hol, miféle czímen, egy vagy több objektum alapján 
fizeti-e ? Ebből, de a dolog természetéből is önként 
következik az, hogy miután az egyháztag más egyház-
község területén fekvő birtoka vagy üzlete után ott 
személyadóval nem terhelhető," vagyonaránylagos adót 
pedig, lakóhelye gyülekezetében, más gyülekezet terüle-
tén fekvő birtoka vagy üzlete után nem fizet: a személy-
adót, lakóhelye gyülekezetében, bárhol levő birtokai vagy 
üzletei állami adója arányában köteles fizetni. Szerit. 

NEKROLOG. 

TIEFENTHÁLER FÜLÖP 
(1837—1907) 

Újszivácz után Ószivácz is elvesztette a minden-
nemű szenvedésekben, de a hűséges munkában is mind-
végig kitartott lelkészét: Tiefenthaler Fülöpöt. 

Tiefentháler Torzsán született, de később Kuczurán 
lakott, a hová szüleivel 1848-ban a ráczok elől menekült. 
A gimnáziumot Verbászon, Halason és Nagykőrösön 
járta. Theologiára Debreezenben iratkozott. Két év múlva 
Göttingába s innét Zürichbe ment, mindkét helyen egy-
egy semestert töltve. Az utolsó évet Bécsben végezte. 
1861-ben tért haza s Debreezenben papi oklevelet szerez-
vén, káplánkodott Mohácson, Omoraviczán (Kossuth-
falván), Bácsfeketehegyen és Pacséron. 

Áz utóbbi helyen választották meg rendes lelkész-
nek s itt lépett elődének leányával, Újlaki Arankával 
házasságra. De már egy év múlva Osziváczra hívták 
meg, a hol f. évi június 19-én, halála előtt két héttel 
ünnepelte, hónapokig tartó betegségtől elgyengülve, szerető 
családja és tisztelői körében, ósziváczi lelkészkedésének 
40-ik évfordulóját. 

Negyven évig az Úrnak egy és ugyanazon szőlő-
jében munkálkodni, kevés embernek adatott meg. S mennyi 
megpróbáltatásnak volt kitéve a 40 évi bujdosás alatt 1 
Látta gyülekezetét erősödni, gazdagodni; s ezt az időt, 
a hét bő esztendőt, fel is használta iskolaépítésre, har-
madik tanítói állás szervezésére. Templomépítésre is — 
csak imaháza van a nagy gyülekezetnek — szép összeget 
gyűjtött. De látnia s szomorodott szívvel tapasztalnia 
kellett, hogy mikóp tanulták el hívei „a kananiták" 
életmódját, mikép hanyatlott s ment sok tekintetben 
vissza gyülekezete. 

Rendkívüli szívóssággal állott gyülekezete élén a 
kevés jó s annál több rossz napokban. A hetven eszten-
dőnek szinte a java is nyomorúság és fáradság volt. 
Családi életében is sok csapás érte. Kilencz gyermek 
közül csak négy élte túl s ezek között is egy — Benóni 
— a patriarcha panaszát visszhangozta: „József nincsen, 
Simeon is nincsen. Mindezek megemésztenek engemet". 
A mit családjáért tett, azt az a szeretet jellemzi, mely-
ről az írás ezt mondja: „mindeneket elfedez, mindene-
ket hiszen, mindeneket reményi, mindeneket eltűr". 

Lelkésztársai szeretettel, tisztelettel vették körül 
mindvégig. Megválasztották tanácsbirónak. A mit reá 
bíztak, azt elvállalta s nagy lelkiismeretességgel elvégezte. 

F. évi július 5-én temettük el hosszas betegség 
által elgyötört porrészeit. Benne szerény, de folyton 
munkálkodó lelkipásztorát veszítette el az ósziváczi 
gyülekezet és az alsóbaranya-bácsi egyházmegye. 

Legyen áldott emlékezete! Póth József. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. Az olcsvaapáti ref. gyülekezet 

Fórizs Lajos, tivadari lelkészt választotta meg lelki-
pásztorává. 

Kezdődik a megfélemlítés?! Az Evang Őrálló f. 
hó 3-diki száma egy rendkívül különös eseményről ad 
hírt, a mely azt mutatja, hogy a protestáns papságnak 
a folyton terjedő és már az állami törvényhozásba is 
behurczolt ultramontán-klerikalizmus ellen felemelt hangja 
nemcsak sért némely füleket, hanem már a világi bíró-
sági apparátus is megindult annak elhallgattatására. Az 
Evang. Örállónak, a Békésmegyei Közlöny alapján adott 
tudósítása szerint, Szakolczay Lajos aradi kir. ügyész 
bűnvádi eljárást indított Bárdy Ernő, mezőberényi evang. 
lelkész ellen, az arad-békési egyházmegye legutóbbi gyűlé-
sén az 1907. XXVII. t.-cz. ügyében mondott beszéde 
miatt. Bárdy Ernő, a vád szerint, törvény elleni izgatást 
követett el, a mennyiben erős bírálat alá vette az emlí-
lett törvényt és azt a prot. egyházra nézve sértőnek, 
lealázónak minősítette, mind az iskolai autonómia, mind 
az egyenlőség szempontjából. Indítványozta, hogy a 
gyűlés tiltakozzék a törvény czikk sérelmes intézkedései 
ellen és a kerület és az egyet, gyűlés útján kérje annak 
revízióját. — Ha Bárdy Ernő bűne csak ez, akkor meg-
döbbenéssel kell fogadnunk az ellene megindított bűn-
vádi eljárást és nem láthatunk benne mást, mint meg-
félemlíteni akarást. Akkor a királyi ügyészek tegyenek 
félre minden egyéb dolgot és csak azokat a prot. papokat, 
egyházmegyei és kerületi gyűléseket, lapszerkesztőket 
pereljék, a kik és a melyek tiltakoznak a törvény sérel-
mes rendelkezései ellen és követelik a revíziót! Haladunk 
szépen! Visszatér a pátens kora ?! Vagy talán még a 
pozsonyi delegatum judiciumig is visszatérünk?! 

Egy „lelkiismeretes" egyliázfelügyelö. Hammers-
berg László, országgyűlési képviselő úr, a felsőkemenczei 
evang. gyülekezet felügyelője ez, a ki a klerikális áram-
lattal úszó Magyarország hasábjain, „hazafiúi lelkiismerete" 
által indíttatva, egy nyilt levelében támad neki Zelenka 
Pál tiszakerületi evang. püspöknek, ama körlevele miatt, 
a melyet kerülete gyülekezeteihez intézett, annak ki-
mutatása végett, hogy mit kapnak a r. kath. és evang. 
egyházak, illetve lelkészek a polgári községektől és 
hozzájárulnak-e a protestánsok is a r. kath. egyház vagy 
iskola segítéséhez. Hammersberg egyházfelügyelő „haza-
fias lelkiismerete" nem tndja ezt elviselni. Nyilvánosságra 
hozza tehát Zelenka Pál felhívását, kijelentve, hogy azt 
feleslegesnek és a legnagyobb mértékben veszedelmes-
nek tar t ja ; mert ha a r. kath. egyház valahol valami 
illetéket vagy hozzájárulást szed a protestánsoktól, az 
ellen megvan a jogorvoslásnak föltétlenül biztos módja; 
ezert még nem szükséges olyan akczió, a melyből csak 
vallási viszálykodás származhatik. — Hammersberg egy-
házfelügyelő eme „hazafias lelkiismeretű" felszólalására 
első sorban azt jegyezzük meg, hogy Zelenka Pál püspök 
körlevele nem titkos körlevél, hanem a protestáns közös 



bizottság határozata folytán bocsáttatott ki és pedig nem 
csak általa, hanem a többi püspökök által is, annak 
kiderítése végett, hogy liol és mily mértékben vannak 
megterhelve a protestánsok a r. kath. egyház javára. 
Második megjegyzésünk pedig az, hogy csodálatos, 
milyen hirtelen megszólal némely prot. világiaink „haza-
fias lelkiismerete", mihelyt a prot. papság vagy a hiva-
talos egyház csak a kis ujját megmozdítja is, hogy sérel-
mei orvosoltatását és jogai biztosíttatását keresse. A 
„hazafias lelkiismeret" ebben azonnal a felekezeti viszály-
kodás feltámasztását látja és rögtön kész a tiltakozásra. 
Azonban az ilyen férfiakban hallgat és alszik mind a 
hazafias, mind a vallásos lelkiismeret, ha az ultramonta-
nizmus két kézzel-lábbal dolgozik is az állampénztár 
kiürítésére, törvénytelen előnyök kivívására és e hazának 
Regnum Marianummá átalakítására. Harmadik megjegyzé-
sünk pedig az, hogy Hammersberg László úr és hozzá 
hasonló „buzgó világiaink" vegyék elő csak gróf Apponyi 
Albertnek a közös bizottság memorandumára adott vála-
szát és olvassák el abban azt a remekül megfogalmazott 
passzust, a mely a 48- XX. 2. §-ának végrehajtására 
vonatkozik, — és akkor majd meg fognak győződni a 
felől, hogy hol van a jogorvoslatnak az a feltétlenül 
biztos módja, a mely mellett a tökéletes egyenlőség és 
viszonosság törvényével ellenkező dolgok megszüntet-
hetők. Az ilyen „buzgó" és „hazafias lelkiismeretű" vilá-
giakra bizony ráillik, a mit az Idvezítő mondott a 
farizeusoknak: „Képmutatók! az égnek ábrázatja között 
választást tudtok tenni, a,z időknek jeleit pedig nem 
tudjátok!" „Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, 
a tevét pedig elnyelitek!" Az ilyen „hazafias lelkiisme-
retű" és „buzgó" világiak bizony jobban tennék, ha 
félre állanának és nem keresnék a gyülekezetekben való 
előliiléseket ós a piaczokon való köszöntetóseket! 

A tiszáninneni ref. egyházkerület közgyűléséről 
mult heti számunkban adott tudósítás kiegészítéséül a 
következőket közöljük. Második napon, szept. 25-én, a 
sárospataki főiskola ügyeinek folytatólagos tárgyalása 
során külön képviseletet adtak az akadémia theologiai 
és jogi karának. A theologia képviselőjéül elfogadták a 
már megválasztott Nóvák Lajost ; a jogi kar képviselőjére 
pedig elrendelték a szavazást. A lelkészi nyugdíjintézetre 
vonatkozólag a felső-zempléni egyházmegye javaslatát 
fogadták el, s e szerint felkérik a konnventet, hogy a 
törvény végrehajtásánál igyekezzék könyíteni az átmenet 
nehézségein és az idősebb lelkészeken. A harmadik napi 
ülésen elhatározták, hogy konfirmácziói kátéra pályázatot 
hirdetnek; a közigazgatási szükségletek rendezése tárgyá-
ban véleményező bizottságot küldöttek ki ; az egyház-
megyei számvevőszékek szervezésére vonatkozó szabály-
rendelet-tervezet kidolgozásával az alsóborsodi egyház-
megyét bízták meg; szabályrendeletet alkottak a segéd-
lelkészek elhelyezésére vonatkozólag ; a theol. tanárok 
fizetésrendezése ügyét függőben hagyták, addig, míg a 
jogtanárok fizetésrendezése megtörténik. A 48. XX. 
végrehajtására és a lelkészi fizetések rendezésére vonat-
kozó abauji indítvány tárgyalását a tavaszi közgyűlésre 
halasztották. 

Az erdélyi reform, egyházkerület közgyűlésének 
idejét az igazgató-tanács nov. 9 dikében állapította meg. 
A közgyűlés főbb tárgyai lesznek : a püspöki és igazgató-
tanácsi évi jelentések, az új lelkészek felszentelése, 
számadások és költségvetések, az új törvények végrehajtá-
sára vonatkozó előterjesztések, közügyigazgató, ügyész, 
aljegyzők, törvényszéki bírók választása stb. A nov. 10-én 
tartandó papszentelésre alkalmi szónokul Vajda Ferencz 
székelyudvarhelyi lelkész kéretett fel. 

Egyházi adomány. Keczely Sándorné, született 
Cserényi Francziska 400 koronás alapítványt tett a dési 
ref. egyháznál, azzal a rendeltetéssel, hogy abból a kon-
firmált ifjak énekeskönyvekkel láttassanak el. 

A tiszántúli ref. egyházkerület, a mint a Debr. 
Prot. Lapban olvassuk, ez évi őszi közgyűlését nov. hó 
20. és következő napjain fogja megtartani. Ezt meg-
előzik: nov. hó 5-én d. e. az egyházkerületi tanügyi 
bizottsági, ugyanaz nap d. u. az egyházkerületi pénzügyi, 
nov. hó6-ik napján a debreczeni főiskola igazgató-tanácsi 
gyűlései, végül az esperesi karnak nov. hó 18. ós 19. 
napjain megtartandó előértekezletei. 

Egyházi törvények. Az 1904. évi november hó 
10 én megnyílt második budapesti orsz. ref. zsinat által 
alkotott s v Felsége legfelsőbb jóváhagyásával és meg-
erősítésével 1907. február hó 14-én ellátott egyházi törvé-
nyek példányonként 3 korona 24 fillér (azaz három korona 
és huszonnégy fillér) beküldése mellett portómentesen 
megrendelhetők Debreczenben (városháza) Keresztessy 
István nyomdai művezető úrnál, kit az egyetemes konvent 
a törvények hivatalos kiadású példányainak raktározásá-
val és árusításával megbízott. Az ugyanott személyesen 
átvett példányokért csak 3 (három) korona fizetendő. 

I S K O L A . 

Ballagi emlékünnepély. A budapesti ref. theol. 
akadémia és a főgimnázium f. hó 7-én tartotta meg a 
jóltevők emlékünnepélyét, a melyen Ballagi Mór emlé-
kezetét újította fel. A gimnázium nagytermében tartott 
emlékünnepélyen, a két intézet tanári karán és tanuló-
ifjúságán kivül, az egyház képviseletében megjelentek : 
dr. Kovácsy Sándor főgondnok, Szilassy Aladár algond-
nok, Petri Elek és dr. Szabó Aladár lelkészek. Jelen 
voltak Ballagi Mór gyermekei, unokái és ezek hozzá-
tartozói is. Közének és Molnár Sándor imádsága után 
Szőts Farkas theol. tanár emlékezett meg Ballagiról s 
mutatta fel e nagy férfiút, ifjúsága nehéz küzdelmeiben, 
férfikora sokoldalú munkásságában és öregsége kedves 
derűjében. Megelevenedett előttünk újra az áldott emlé-
kezetű ember képe. Vajha megelevenednék közöttünk 
nagy lelke is, mélységes tudásával, lángoló egyház- és 
iskolaszeretetével! 

A theol. tanterv revíziója tárgyában kiküldött 
szűkebb körű bizottság f. hó 7. és 8-dik napjain tanács-
kozott Budapesten, Antal Gábor egyetemes tanügyi 
bizottsági elnök vezetése alatt. A bizottság, a mint érte-
sülünk, megtárgyalta az összes kérdéseket s megállapította 
az új tanterv alapelveit. A mint halljuk, a bizottság 
nem ment bele lényegbeli változtatásokba s az új tan-
terv, némely igazításokkal, marad, a milyen eddig volt. 
Az ügy az egyet, tanügyi bizottság útján a konvent elé 
kerül, a bizottság ama javaslatával, hogy az új tanterv 
tervezete, véleményezés végett tétessék le az egyház-
kerületekhez. 

Tanulóink az aradi vértanúk sírjainál. A nagy-
enyedi ref. kollégium kezdeményezésére okt. 6-án az 
erdélyi ref. főgimnáziumok ifjúsága testületileg kereste 
fel Aradon a vesztőhelyet és a vértanúk szobrát és 
hazafias ünnepélyek keretében tette le azokra a kegyelet 
koszorúját. A szép, hazafias eszme felvetéséért dicséret 
illeti meg a nagyenyedi kollégium tanári karát ; de 
dicséret illeti mindazokat is, a kik azt felkarolták és 
megvalósulásra juttatták. 



A kolozsvári ref. theol. fakultásra a folyó iskolai 
évben 31 első-, 40 másod-, 25 harmad- és 34 negyedéves, 
összesen 130 növendék iratkozott be. 

Iskolai alapítvány. Dr. llosvay Aladár, budapesti 
műegyetemi tanár, a dési ref. iskola javára 400 koronáig 
növelendő 200 koronás alapítványt tett. 

GYÁSZ ROVAT. 
Madaras János, szövérdi ref. lelkész, 84 éves 

korában, szept. 25-én, 
Orbán Antal, nágocsi ref. lelkész, szept. 27 én, 

71 éves korában, 
Szűcs Béla. vilonyai ref. lelkész, 67 éves korában, 

f. hó 3-án elhunyt. 
Legyen áldott emlékezetük ! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

P Á L Y Á Z A T O IV. 

Irodalmi pályázat. 
Dr. Nagy Dezső országgyűlési képviselő, a duna-

melléki ref. egyházkerület ügyésze, az egyházjogi studium 
előmozdítása czéljából a következő pályatételt tűzte ki: 

„A presbiteri rendszer lényege és jelentősége a ref. 
egyház alkotmányában, történeti és összehasonlító alapon". 

A pályamunkában kifejtendő, hogy a presbiteri 
rendszer mennyiben érvényesült egyházunk alkotmányá-
ban a multban és a most legutóbb alkotott zsinati tör-
vényekben ; kifejtendő továbbá, hogy tekintettel a pres-
biteri rendszerre, mily irányban volna fejlesztendő a 
magyar ref. egyház alkotmánya a jövőben ? 

A pályamunka jutalma 200 korona, a mely csak 
abszolút becsű munkának adatik ki. 

A második díj 50 korona, a mely a második leg-
jobb műnek, vagy ha abszolút értékű nem érkeznék, a 
viszonylag legjobb műnek adatik ki. 

Pályázhatnak a budapesti ref. theol. intézet jelen-
legi növendékei és a dunamelléki egyházkerületben 
működő segéd- és helyettes lelkészek. 

Pályázati határidő 1908. deczember 31-ike. 
A pályamunkák bekötve, jeligés levéllel ellátva, a 

budapesti ref. theol. akadémia igazgatóságához külden-
dők be. 

Kelt Budapesten, október hó. 

A budapesti ref. theol. akadémia 
tanári kara. 

Pályázati hirdetés. 
A hajdúböszörményi ev. ref. főgimnázium igazgató-

tanácsának elnöksége pályázatot hirdet egy magyar-
német helyettes tanári állásra. Pályázhatnak ev. ref., vagy 
ág. ev. vallású tanárok vagy tanárjelöltek. Évi javadal-
mazás 1600 korona. 

Kellőleg felszerelt folyamodványok október hó 19-ig 
a főgimnázium igazgatóságához nyújtandók be. 

Az állás azonnal elfoglalandó. 
Hajdúböszörmény, 1907. október hó 3-án. 

Kálmán Sándor, 
az igazgató-tanács elnöke. 

A tüdőbaj minden 
eseteiben a SCOTT-féle Emulsio azonnal haszná-
landó. A SCOTT-féle Emulsio nemcsak a beteg 
testrészeket gyógyítja, hanem egészséget és erőt 
kölcsönöz az egész szervezetnek. A SCOTT-féle 

Emulsio speczifikus megbízható szer 

mindennemű tüdőbaj 
ellen és nemcsak biztos szer, hanem a 
legolcsóbb is. Nagyfokú gyógyító- és 
tápereje annak tulajdonítható, hogy elő-
állításához a legfinomabb, legtisztább 
és leghatásosabb anyagokat, melyek 
egyáltalán beszerezhetők, veszik, továbbá 
azon tulajdonságának, hogy az eredeti 

Az Emulsio vásár- felülmúlhatatlan SCOTT-féle előállítási 
féíe"módŝ r véd- folytán nemcsak ízletes, hanem 
jegyét ~ a halászt rendk;ivül könnyen emészthető is. 
— Kérjük f igye - J 

lenibe venni . 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
Kapható a gyógyszertárakban. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

N Y Í L T L ' É R . * 

A Bór- és bithion-tartalmú, természetes és vasmenles 

kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainá! és köszvénynél, a czukorbetegscgnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szini/e- lÁpóezi Salvalorforr ás-vállalat 

Jlndipest, V., Xtiudolfralepurt 8. 

C Z I I B A L M O K . 

m i É l i M i 

P i p i 

J 

legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, r é s z l e t f i z e t é s r e i s l e g -
m e s s z e b b m e n ő j ó t á l l á s s a l kap-
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , f u v o l á k , cz i t erák , o k a -

m r inák stb olcsón, legjobbak. Kitün-
í tetve elismert jó munkáért. 

Á r j e g y z é k e t i n g y e n küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. s z a b . h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 — 2 0 . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



KRISTÁLY forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán, 

SZT. LUKÁCS-FÜRDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LTJKACS-FÜRDO gyógyfürdő, Buda. 
T é l i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — Csúat- , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 
= = = = = prospektust küld ingyen a = 

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

HIRDETÉSEK. 

O r g o n a -

h a r m é n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

P A J K R R E Z S Ő É S T Á R S A 
Budapest, X., Delej-utcza il|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

aSász H u b e r t 
BUDAPEST 

Gyár é s iroda: VII ker., Angol-utcza 2 3 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

y 

J den stylben, jutányos 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 
Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Urasztal- és szószékteritöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő tne-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

— * Árjegyzék költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve k ü l d ü n k . * — 

Ezen czégtáfalán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINBER varró-

g é p e t 

I mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra körűnk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapest: IV., Üjvüág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepwl-ut 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VH, Király-utcza 62. 
,, Vt., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Váoz: Széchényi-u. 14 

Első magyar óragyár gőzerö-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

I V f Ü L L E R J Á N O S 
M A J E R K Á R O L Y utóda 

Budapest, VII., Gsömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 



Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n ő c s é p l é s é r t . X 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökésziete. Gépész nélkül köny-

nyen keze lhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt irözgepek 

cserébe vétetnek. 

kettős tisztitó-szerkezettel. 

! E g y e d f i i l é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő , e l lenőrző é s biztos í tó 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály : g ő z g é p e k , ma lmok , jár-
gányok , c sép lők , ve tőgépek s tb . 

Ezen motorcséplo-késiletEk felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet: 

Ajánlja te l jes jó tá l lá s mellett 
benzinmotorai t m a l o m é s ipar-

üzemre , va lamint 

Villamos benzinlokomobil-

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó ÜZPID ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
L e g ú j a b b á r j e g y z ő i t i n g y e n és b é r m e n t v e . 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

O r s z á g h S á n d o r 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u n i g y á r o s 
cs. és k i r . udvari szállító 

R.-Palota (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1801-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél* i s 
«Fcrencz-József lovagrenddel . , az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan k i tünt í tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid manka és jntányos árak. Áz orgonik 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivJínatirri 

díjmentesen küldetik. 

tudományos és szépirodalmi népszerű 
dir képes folyóirat. & 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , j 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket ! 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok ; 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet . 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az | 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot | 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. I 

A KOR 

M a r - ™ ' 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö- intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

AíánláSök* ^ n m ' va"^8_ ®8 közokt. miniszter úr. 
J . Budapest székesfőváros tanácsa. 

Erdély és Szabó 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 1-50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz . kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a K o g u t o v i e z - f é l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 



Qrgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a v.lághírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmónium ok 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a m a i — vi l lamos erőre berendeze t t — hangszergyár . 
O T f U I I H C ^ O C Ö I C8-®skir- udvari hangszergyáros, 
^ I 11IIIV M n k i \ r " n i l a m k i r zene-akadémia, szin-
W 8 U I i n y U M S U l iiázak, művészek stb. száliitója. 
Budapest, II,, Lánozíhd-u, 5, sz, Gyár : Ontfiház-u. 2, sz. 
Továbuá ajánlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
huros-, vonós és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b f ; 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb ós lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttol feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezes-ég minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről 1 ülőn, kivá-

natra bérmentve küldetik 

KivLel nagyban = = = = = 
- és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

Orgonaépítési műintézet. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

B u d a p e s t , YIL, Garay-utcza 48. 
es. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállít íson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kivánatra díjmentesen. 

A l e j j j o T b l ) 
k á l y h á k a t é s ^ ^ . k a n d a l l ó k a t 

• szállít — — c s á s z á r i ést kcii-ál-yi 
H E / I M a d v a r i szá l l í tó 

s i t i d a p e s t , T l i o n e t - u d v í i r « 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle hs»ználatban 

Valódi ' 
csak ezze 

a védő-
jegy gyei. 

ME2DINGER-ŰFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 

M á r i a V a l é r i a u t c c a Í O . ü ^ * 

erei 
Budapest, VI., Aradi-utcza 6 0 . 

Tudományos 
műszerek E 
gyára. = 

& 

T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak saját telepükön mindennemű 
fizikai, kémiai és geometriai tan-
eszközöket. Továbbá a népiskolai új tanterv 
szerint összeállított legújabb fizikai, kémiai és 
gazdasági taneszközöket a legjobb kivitelben 
s a legjutányosabb árban. — Árjegyzékek s 
költségvetések díjtalanul küldetnek, — Elismert 
elsőrangú gyártmány. — Kitüntetve 1906 ban 

állami ezüstéremmel. 

GANZ 
Villamossági Részvénytársaság ty 

LEOOERSDORF BUDAPEST I = RATIBOR = 

Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

I 

Elektromos világítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
ós iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések. Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk ós emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra. Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Duga t tyú- és 
czen t r i fuga l sz iva t tyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst-
emésztó' készülékek. Vízszűrők. 

HORNYANSZKY V I K T O H c a . ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 9 . 8 2 0 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Njvíczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz.. 
a h o v á a kéziratok, elől izetcsi és hirdetési díjai; stb. 

intézendól;. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r c z i k k : A lelkészi nyugdíj intézeti törvény végrehajtásánál eszközölhető könnyítések. Szöts Farkas. — Könyv-
i s m e r t e t é s . Gorzó Gyula. — B e l f ö l d : A dunamelléki református egyházkerület közgyűlése és egyházi értekezlete. — 
A felsöszabolcsi egyházmegye közgyűlése. Andrássy Kálmán. — Néhány adat a pécsi ref. templomépítés történetéből. 
Nyáry Pál. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko l a . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

A lelkészi nyugdíjintézeti törvény végre-
hajtásánál eszközölhető könnyítések. 

A ref. lelkészi kart legelső sorban és leg-
közvetlenebbül érdeklő ügyek egyike ma a nyug-
díjintézeti törvény életbeléptetése. A zsinatnak erre 
vonatkozólag megalkotott törvényezikke, de még 
inkább az annak életbeléptetésére vonatkozólag 
megállapított konventi ügyrend sokféle s némely 
részeiben jogos kifogásban részesült a lelkészek 
részéről. 

Hogy miképen lehetne a dolgon segíteni, 
arra nézve sok privát, félhivatalos és hivatalos 
vélemény hangzott már el, de ezek nem minden-
kor mérlegelték, egyfelől a lehetőségeket, más-
felől a ref. zsinat törvényalkotó méltóságának meg-
óvását. 

Foglalkozott ezzel a nehéz kérdéssel a duna-
melléki ref. egyházkerületi értekezlet is, folyó hó 
14-én megtartott ülésén, és pedig Szöts Farkasnak, 
a lelkészi nyugdíj intézeti végrehajtóbizottság elő-
adójának előterjesztése mellett. Szőts Farkas, a 
végrehajtóbizottságban elfoglalt állásánál és a hely-
zet teljes ismereténél fogva, tudta nemcsak kellőleg 
mérlegelni a megtehető könnyítések lehetőségeit, 
hanem egyszersmind a felől is garancziát nyújtha-
tott, hogy e könnyítések megtételének a végre-
hajtóbizottság nem áll útjában, s így reménység 
lehet arra nézve, hogy azokat a konvent is el-
fogadja. 

Hogy ez a dolog, a mely minden lelkészt 
közvetlenül érdekel, ne maradjon csupán a duna-
melléki egyházkerület körében, hanem értesüljenek 

a felől a többi kerületekben működő lelkészek is, 
egész terjedelmében közöljük Szőts Farkas elő-
adasat, azzal a megjegyzéssel , hogy annak javas-
latait a kerületi értekezlet, ennek előterjesztése 
folytán pedig a kerületi közgyűlés, egész terjedel-
mükben magáévá tette és az egyetemes konventre 
felterjesztette. 

Tiszlelt Értekezlet! 

Két ok bírt arra, hogy előadásom tárgyává a lel-
készi nyugdíjtörvény végrehajtása körüli nehézségeket 
tettem. Egyik tárgyi, másik személyi ok. Tárgyilag mind-
nyájunk előtt ismeretes a lelkészi nyugdíjintézet ellen az 
egyházmegyék, egyházi értekezletek és a sajtó útján 
felmerült aggodalmak egész halmaza s a kifejezett jogos 
és jogtalan kívánalmak egész sorozata. A kérdés tehát 
közérdekű és aktuális. Személyi okból pedig azért válasz-
tottam ezt a tárgyat, mert, mint a nyugdíjtörvény végre-
hajtására választott konventi bizottság előar1 ja , ha a 
törvény előkészítésében és zsinati tárgyalás )an nem 
vettem is részt, de a végrehajtása körüli int kedések-
ben, az Ügyrend és a Végrehajtási Utasítás u« készítésé-
ben nekem is volt némi részem. Ennél az oknál fogva, 
azt hiszem, némi részben illetékes vagyok arra, liogy e 
nagyfontosságú törvény végrehajtása körül fölmerült 
nehézségekhez hozzászóljak. 

Legyen szabad mindenekelőtt azt a történeti tényt 
konstatálnom, hogy egyházunk vezéremberei a nyugdíj-
intézetetet eredetileg sokkal szerényebb keretben, az 
úgynevezett rokkantsági alapon kívánták létesíteni, a 
mely a tagoknak sokkal csekélyebb megterheltetésével 
járt volna. De épen az érdekelt lelkészek voltak azok, 
a kik hevesen és szénvedélyesen követelték, hogy ré-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-fóle Dustless'-szel portalanítandó!* 
a t ü d ö v é s a t terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Óvakodjunk utánzatoktól. TJtasítások Ingyen. 



szökre is valóságos, azaz olyan nyugdíjintézet állíttassák, 
a mely bizonyos szolgálati idő és bizonyos életkor elér-
tével a teljes fizetést adja nyugdíjul. Az egyetemes 
konvent meghajolt a lelkészi kar túlnyomó többségének 
kívánsága előtt és ezen az alapon dolgoztatta ki a nyug-
díjjavaslatot, a melyet azután a zsinat lényeges változ-
tatás nélkül úgy fogadott el, a mint a lelkészek túlnyomó 
többsége követelte. Elfogadta azzal a súlyosabb fizetési 
kötelezettséggel, a mely a teljes fizetést biztosító- nyug-
díjrendszerből szükségképen következik; mert azt nem 
szükséges bizonyítani a t. Értekezlet tagjai előtt, hogy 
a ki nem elégszik meg a rokkantsági alapon nyugvó 
szerény nyugdíjjal, s a helyett teljes fizetéséig menő 
nyugdíjat kiván, annak e nagyobb nyugdíjigény fejében 
jóval nagyobb áldozatot is kell hoznia. 

A másik, a mit konstatálni kívánok, az az elvitat-
hatatlan igazság, hogy a lelkészi kar szolgáltatásai ós 
a nyugdíjintézet részéről való ellenszolgáltatások olyan 
kedvező arányban állanak, a minőt kevés nyugdíjintézet-
nél lehet tapasztalni. Mert ez az intézmény busás ellen-
értékét nyújtja annak, a mit az egyes tagok befizetnek. 
Számtani bizonyossággal mutatja ezt az a tény, hogy 
az intézet bevételeinek túlnyomó része a négyszázezer 
korona állami hozzájárulásból kerül ki, míg ezzel szem-
ben a tagok befizetése a bevételeknek sokkal kisebb 
részét alkotja. Egy kis futólagos számítás bárkit meg-
győzhet erről. Tegyük föl, hogy az országban kétezer 
lelkészi állás van s hogy egy lelkészi állás törzsfizetése 
átlagban 1700 kor. Az ország kétezer lelkészi állását 
átlagban 1700 koronával számítva, a lelkészi fizetések 
összege 3 millió 400 ezer korona, a minek egy °/<ra 

34 ezer kor. Már most a törvény azt mondja: köteles a 
lelkész belépési járulékul, tehát egyszersmindenkorra a 
fizetése 33°/o"át s ezenfelül minden évben a fizetése 
3V2%"át fizetni. Ha ezeket a százalékszámokat a fentebb 
fölvett kulcs szerint konkrét számokká változtatjuk, akkor 
a 3.400,000 korona összes lelkészi fizetés 33°/o_a le®2 

összesen 1.122,000 kor., s ez negyvenéves évi járulékká 
átváltoztatva annyi, mintha évenkint 28.000 K-t fizetné-
nek; a fizetések 372%~a pedig 37a-szer 340,000 korona, 
vagyis 119,000 kor.; tehát a lelkészek beszolgáltatásá-
ból a nyugdíjintézetnek csak 119,000 -f- 28,000, összesen 
147,000 kor. az évi bevétele, míg az állani hozzájáru-
lása évenként 400, mondd négyszázezer kor., a gyüle-
kezetek 2%-os hozzájárulása pedig évenkint 68 ezer 
korona. Látnivaló tehát, hogy a lelkészi kar, mint egyik 
főgondnokunk kifejezte, nagyon jó üzletet csinál ezzel 
a nyugdíjintézettel. Kitűnik ez egy másik számításból is. 
A ki pl. mint 1908 jan. 1-én belépő új tag 40 évig 
fizeti a nyugdíjintézetbe a köteles járulékokat, az be-
fizeti először a törzsfizetése 33%-át s azután negyven 
év alatt a fizetésének 40-szer 3 72%~át, azaz 140%-^t; 
a két czímen befizet összesen 170%-ot; tehát pl. egy 
2000 koronás állás után negyven év alatt összesen 3400 
koronát. Ha csak 3—4 évig élvezi is a nyugdíjat, busás 
kamatokkal nyeri vissza az intézettől, a mit oda befize-

tett; nem is említve azt, hogy özvegyének és árváinak 
is biztosított ezzel egy kis szegényes ellátást. 

De még szembetűnőbb a nyugdíjintézet előnyös 
volta a régebb idő óta szolgáló rendes lelkészekre nézve, 
a kik tagjai az 1896 óta működő lelkészi, gyámintézet-
nek. Vegyünk például egy olyan lelkészt, a kinek 30 
esztendő a szolgálata és 2000 kor. a fizetése. Az ilyen 
lelkész a törvény értelmében csak a 237o pótló belépési 
járulékot s ennek a 30 szolgálati évről való 4% kamatját 
köteles az intézetbe befizetni, a mi konkrét számokban 
kifejezve, mint belépési járulék (23 X 2 0 = ) 460 K, mint 
ennek 4%-os 30 évi kamatja (460 X 4 - 18-40 X 30 = ) 
552 K, s a kettő együtt 1012 K. Nos, t. Értekezlet, 
ennek az 1012 K-nak a befizetésével 30, mondd harmincz 
esztendei nyugdíjigényt, azaz a fizetésnek 80%-át lehet 
biztosítani a lelkészi nyugdíjintézetnél. A kik az ilyen 
dolgokhoz értenek, kénytelenek beismerni, hogy a lelkészi 
nyugdíjintézet általában és önmagában véve rendkívül 
jutányos, előnyös és liberális intézmény s a lelkészi 
karra nézve valóban jó üzlet, a melyet, mint a legutóbbi 
zsinatnak egyik legáldásosabb alkotását, mind a köz-
egyház, mind a lelkészek jól felfogott érdekéből öröm-
mel kell üdvözölnünk. 

De valamint az éremnek, úgy ennek a fontos új 
intézménynek is az előlapja mellett hátulsó lapja is van, 
a melyről nem szabad megfeledkeznünk. Komolyan mérle-
gelnünk kell azt a másik szempontot is, hogy „megvan-e 
lelkészi karunknak a jó üzlet megkötéséhez a szükséges 
anyagi ereje, képes-e elviselni jelenleg azt a terhet, a 
melynek gyümölcsét csak a késő jövőben fogja élvezni." 
Ebből a szempontból nézve a dolgot, nem zárkózhatunk 
el ama keserű igazság elől, hogy a befizetési kötelezett-
ség súlyos terhet ró a lelkészi kar vállaira. Mert a 
lelkészi kar nagy többsége vagyontalan, szegény tiszt-
viselő, a kik pusztán csak a szerény fizetósökből élnek, 
népes családot tartanak fenn, gyermekeket neveltetnek, 
a mi maga is nehéz feladat a mai drága világban. Még 
nehezebb feladat és rendkívüli erőfeszítést követel tőle 
az a körülmény, hogy vagy egyszerre, vagy öt évre 
megosztva, csaknem egy egész esztendei fizetését oda 
kell adnia a lelkészi nyugdíjintézetnek. Ezeknél a súlyos 
okoknál fogva nem lehet, nem szabad csudálkozni azon, 
hogy lelkészi karunk szegényebb része nem szívesen, 
sőt kedvetlenül fogadja a nyugdíjtörvényt, hogy elége-
detlenkedik, zúgolódik miatta, s hogy kívánalmakkal és 
néhol — valljuk meg — túlzó követelésekkel támad a 
nyugdíjintézet ellen. Ezeket a kívánalmakat és követelé-
seket nyugodtan és alaposan kell mérlegelnünk, mert 
az ilyen kérdésekben a szenvedély és a tájékozatlan 
felületesség teljességgel nem jó tanácsadó. 

A sajtóban, a lelkészi értekezleteken és az egyház-
megyei gyűléseken kifejezett kívánalmakat két kategó-
riába lehet sorozni: a teljesíthetlen és a teljesíthető 
kívánalmak kategóriájába. Nézzük először az első kívá-
nalmak csoportját. 

„Hivassék össze a zsinat és módosítsa a nyugdíj-



törvényt, addig pedig halasztassék el a nyugdíjintézet 
felállítása." Ezt a kívánalmat én erkölcsi lehetetlenség-
nek tartom. Mert egy, kellő előkészülettel, illetékes 
törvényhozásunk által hozott törvényt megváltoztatni 
akarni, a nélkül, hogy a végrehajtását megkisérlenénk, 
annyi volna, mint egyházunk és zsinatunk tekintélyét 
saját hitfeleink és az állami hatóságok előtt tönkretenni. 
Másrészt meg az új szakértői számítások eredménye 
ismét csak az lenne, a mi az eddigi, hogy t. i. 400,000 
K állami segítség és a gyülekezetek 2%-os évi járuléka 
mellett az intézeti tagoknak a 33% belépési járulékot 
és a 37a°/o évi tagdíjat okvetlenül fizetniök kell. Pénz-
ügyi szempontból is lehetetlenségnek tartom a nyugdíj-
intézet felállításának elhalasztását 5 mert a nyugdíjintézet 
felállítása egyetemes gyámintézetünk felállításának nél-
külözhetetlen feltétele. Hisz mindenki tudja, hogy a lel-
készi gyámintézet a maga erejéből fizetésképtelen, hogy 
nyolcz esztendő óta a közalap évi 50—50 ezer koronás 
segítségéből él, a mi miatt a közalap nem képes a 
törvény által elébe tűzött hivatását kellő erővel betölteni. 

Másik teljesíthetetlen kívánság így hangzik : „függesz-
tessék fel a nyugdíjtörvény végrehajtása addig, míg az 
egyetemes konvent a lelkészi fizetéseknek 2400 K-ig 
való kiegészítését az államnál ki nem eszközli." Ez a 
kívánalom is csak ötlet és halva született eszme. Mert, 
t. Értekezlet, az elhalasztással csak koczkára tennők a 
már költségvetésileg biztosított 400 ezer korona nyug-
díjintézeti állami segítséget; azután ki biztosítja azt, 
hogy az egyetemes konvent, a legjobb akarat mellett is, 
hamarosan kivívja a 2400 koronás kongruát, mikor kettőn 
áll a vásár, s a konvent ismert jóakaratán kivül az 
államkormány készsége s az állampénztár ereje a döntő 
tényező ebben a kérdésben. Végül, ha a 2400 koronás 
kongruát megkapja is a lelkészi kar, az nem növelné a 
fizetési képességét, mert a fölemelt fizetésnek megfelelő-
leg a fizetési kötelezettség is növekednék; mert a 
mennyivel több a fizetés, annyival több lesz a befizetés. 

Gyakran hangoztatott kívánság az is, hogy a nyug-
díjintézeti tagok pótló belépési járulékát, vagy legalább 
ennek a törvény által követelt 4°/<ros visszamenő kamat-
ját, fizesse a konvent az államnak 400 ezer K nyugdíj-
intézeti hozzájárulásából. Ez a kívánalom szintén erkölcsi 
és pénzügyi képtelenség. Erkölcsi tekintetben azért kép-
telenség, mert az állam a kérdéses 400 ezer K-t egye-
nesen a nyugdíjintézet állami segítésére, tehát megjelölt 
konkrét czélra adta, a mitől elvonni a konvent részéről 
jogi és erkölcsi lehetetlenség; az állam pedig bizonyára 
nem engedné, hogy az a jelentékeny segítség az eredeti 
rendeltetésétől elvonassék. 

Mindezeknél fogva a nyugodt és alapos megfonto-
lás, az egyház közérdeke, sőt magának a lelkészi karnak 
jól felfogott érdeke is azt parancsolja, hogy a fölsorolt 
koczkázatos ötletek és kivihetetlen ábrándok fölött egy-
szersmindenkorra térjünk napirendre. 

De, t. Értekezlet, ezzel a negatív eredménnyel nem 
szabad megelégednünk, hanem mélyebben belebocsát-

kozva a dolog érdemébe, meg kell vizsgálnunk, hogy a 
lelkészi karnak a nyugdíjintézet iránt kifejezett jogos és 
méltányos kívánalmai közül mit ós hogyan lehetne a 
törvény korlátjai között és az egyház közérdekének 
sérelme nélkül teljesíteni. Mert, t. Értekezlet, minden 
bölcs egyházkormányzónak nagy súlyt kell arra vetnie, 
hogy a lelkészi nyugdíjintézet az érdekelt tagok anyagi 
erejének lehető kíméletével és nyugtalankodó leiköknek 
minél teljesebb megnyugtatásával lépjen életbe. Meg-
kísérlem lehető röviden összefoglalni azokat a jogos és 
méltányos kívánalmakat, melyeket nézetem szerint a 
nyugdíjtörvény megváltoztatása nélkül, de az Ügyrend 
és a Végrehajtási utasítás pótlásával és módosításával 
teljesíteni lehet. Ilyen 

1-ször. A tagsági kötelezettség kezdetének megállapí-
tása. A nyugdíjtörvény a tagok kötelezettségének kezde-
téről tudvalevőleg csak annyiban rendelkezik, hogy a 
7. §-ban kimondj a : „a nyugdíjintézet szervezésekor hiva-
talban lévő tisztviselők azonnal kötelesek tagokul belépni, 
míg az azután alkalmazottak hivatalba lépésükkor." De a 
kötelezettséget visszamenőleg sehol sem állapítja meg. 
Ez tény. Már pedig, ha visszamenőleg nem állapítja meg 
a kötelezettség kezdetét, ez által ennek megállapítását 
a végrehajtás körébe utalja. Ebből folyólag én lehetőnek 
tartom, hogy csatlakozva a pesti egyházmegye indítvá-
nyához, egyházkerületünk útján kérjük meg az egyetemes 
konventet, hogy egy pótló határozatban mondja ki a 
következő irányelvet: 

„A belépési kötelezettség legkésőbbi határideje a 
kötelezett tagokra nézve az 1908. év január 1-ső napja ; 
annak megállapítását azonban, hogy nyugdijába beszámí-
tandó éveit 1908 január 1-től, vagy gyámintézeti tag-
sága kezdetétől, vagy rendes lelkészi szolgálata kezdeté-
től, avagy segéd- és helyettes-lelkészi s esetleg tanári 
minőségben eltöltött évei kezdetétől kívánja beszámít-
tatni : minden belépésre kötelezett tagnak szabad elhatá-
rozásától teszi függővé." 

Egy ilyen pótló rendelkezés megtételével, mely nem 
ellenkezik sem a törvény intencziójával, sem a nyugdíj-
intézet mathematikai mérlegével, minden belépésre köte-
lezett tag szabadon, a maga anyagi erejével számot 
vetve, maga határozná azt el, hogy a szolgálati éveiből 
hányat kiván a nyugdíjába beszámíttatni a törvényren-
delte módozatok szerint. Megszűnnék a visszamenő be-
fizetési kényszer, elmaradna, vagy csak az érdekelt fél 
által a maga anyagi erejéhez mért időre szorítkoznának 
a fizetnivalók legsúlyosabb részei, a 4%~os visszamenő 
kamatok. Nagyon ajánlom ezt a javaslatot a t. Értekez-
let jóakaratú figyelmébe, mert ennek érvényesítésével 
megszűnnék a nyugdíjintézet iránti aggodalmak egyik 
legsúlyosabb oka és tápláló ereje. Ez az intézkedés a 
törvény 7. §-ával összeegyeztethető ; magának az inté-
zetnek előnyére szolgál, mert a mérleget tetemesen 
javí t ja ; viszont a tagoknak megadja azt a lehetőséget, 
hogy ne kényszeríttessenek olyan teher vállalására, a 
mit el nem bírnak. 



2-szor. Az özvegyek év járadékából való levonások 
kérdésében a legtöbb egyházmegye részéről szintén 
panasz hangzott föl, hogy a törvény e §-a (a 19-dik) 
zord és kegyetlen rendelkezést tartalmaz. Azt mondja a 
törvény: „A mennyiben a belépési járulék és az évi 
tagsági dij a férj elhalálozásakor be nem fizettetett, az 
azokból hiányzó összeg az özvegy évjáradékából két év 
alatt egyenlő részletekben törlesztetik le, illetőleg tarta-
tik vissza". Kétségtelen, ha ezt a rendelkezést úgy értel-
mezzük, hogy azí özvegy évjáradékából az elhunyt férj 
összes hátralékai levonandók, akkor az özvegyen nagy 
méltatlanság esik, mert megtörténhetik, hogy az özvegy 
és árvák gyámintézeti jogigényét biztosító 10% belépési 
járulék és 27.2% évi be van már fizetve. E mellett 
a teljes hátralék levonásával az özvegyet esetleg a már 
megszerzett gyámintézeti jogától fosztja meg az így 
értelmezett végrehajtás. Nézetem szerint az a tiszta igaz-
ság, hogy az özvegytől a férj hátralékából jogosan csak 
annyi vonható le, a mennyi a gyámintézeti jogigényt 
megállapítja, tehát a belépési járulék és az öt évi tag-
sági díj gyámintézeti részlete, vagyis 10% a belépési 
járulékból és 21 /2% a z öt évi tagsági díjból. Ennélfogva 
lehetőnek és a nyugtalankodás enyhítésére alkalmasnak 
tartanám, ha az egyetemes konventet az egyházkerület 
útján megkeresnénk a következő határozat kimondására: 

„A mennyiben a férj életében nem fizette be a 
belépési járulékát és az évi tagdíját, ez a hátralék az 
özvegy évjáradékából visszatartatik, de csak oly mér-
tékben, a mennyivel kevesebbet fizetett be az elhunyt 
férj, mint belépési járulékának gyámintézeti részlete (10%) 
és öt évi tagdíjának gyámintézeti (27 2%) része". 

3-szor. Az árvák segélye kérdésében sok felől föl-
panaszolták a törvény ama szigorú rendelkezését, hogy 
(24 §) a nevelési, esetleg gyámolítási segély egy családban 
csak hat árva részére folyósíttatik. Kétségtelen, hogy az 
a rendelkezés nem eléggé humánus, mert valamely 
családban minél több a kiskorú árva, annál inkább 
rászorulnak szegények a segítségre. Ám, mivel a törvény 
itt nagyon határozottan rendelkezik, ebben a kérdésben 
csak rendkívüli esetekben lehetne a törvény szigorán 
enyhíteni, még pedig a következő módon: Kérjük föl 
az egyetemes konventet, utasítsa a végrehajtóbizottságot, 
hogy „abban az esetben, ha egy családban hatnál több 
segélyt igénylő árva van, ezek segélyezésére nézve 
esetről-esetre tegyen indokolt előterjesztést az egyetemes 
konventhez." 

4-szer. Az évi befizetések határideje tekintetében 
több oldalról indokolt javaslat merült föl arra nézve, 
hogy a nyugdíjintézeti járulékok befizetésére (Ügyrend 
47., 48- §) meghatározott szeptember elseje nem alkalmas 
sem a lelkészekre, sem a gyülekezetekre nézve, hogy 
fizetési kötelezettségöknek már azon időre eleget tehes-
senek ; sokkal alkalmasabbnak tartják a gyámintézeti 
járulékok befizetésére megállapított határidőt, október 
31-dikét, Minthogy ez a kívánalom a czélszerííségi tekin-
tettel kellően megokolt, s minthogy a szeptember elseji 

határidőt nem a törvény, hanem a sokkal könnyebben 
változtatható Ügyrend (47. §) állapítja meg: tisztelettel 
javaslom, „kérjük meg egyházkerületünk útján az egye-
temes konventet, hogy az Ügyrend vonatkozó szakaszai-
nak módosításával a nyugdíjintézeti járulékok befizetési 
határidejéül mind az intézeti tagokra, mind az állást 
fentartó testületekre nézve október hó 31-ét állapítsa meg". 

5-ször. A járulékok fizetésének alapja tekintetében 
szintén merültek föl méltányos kivánalmak. A járulékokat 
a gyámintézeti járulékok kirovásánál alapul szolgált s 
egyházhatóságilag megerősített fizetés után kell beszol-
gáltatni. (26 §. 2. pont.) Ez a törzsfizetés, mely az 
1894 évi jelentőívek és később hozzájött congrua adatainak 
összegéből áll. Ehhez szó sem férhet, oly világos. De 
kérdésbe tehető az, hogy a törvény 8. §-ában (két utolsó 
sor), a hol az ideiglem s szolgálatban (káplánság, tanár-
ság) töltött évek beszámításáról van szó, hogy értendő 
ez a kifejezés: „a nyugdíjintéze járulékokat az után a 
rendes lelkészi javadalom után kell fizetni, a melyre 
megválasztatott". Ámde nagyon gyakori az eset, hogy 
egy azon lelkész több gyülekezetben és különböző 
javadalomra választatott meg és szolgált, Melyik java-
dalom után fizesse most már visszamenő járulékait: a 
mostani után-e, vagy a mindenkor élvezett javadalom 
után? Helyes volna annak kimondatását kérni az egye-
temes konventtől hogy: 

„Az intézeti tagok csakis tényleges javadalmaik 
után tartoznak a járulékokat fizetni, tehát visszamenőleg 
mind a belépési járulékot, mind az esedékes kamatokat 
az általuk mindenkor tényleg élvezett rendes javadalom 
után kötelesek beszolgáltatni". 

Ez az intézkedés azzal az analógiával is támogat-
ható, melyet a törvény (26. §. 1. p., 5-dik kikezdés) is 
elfogad, hogy „magasabb javadalomba lépés alkalmával 
a régi és az új dijlevél közötti különbözetnek is 33%-a 
lesz utánpótlandó". 

6-szor. A törvény 9. §-ában ki van mondva, hogy 
„a nyugdíj összeg megállapításánál 40 évnél hosszabb 
szolgálat nem számítható be". Ennek megfelelőleg az 
Ügyrendbe vétessék fel pótlólag, hogy : 

„A ki a nyugdíjintézeti járulékokat 40 éven keresztül 
fizette, az, ha nem megy is nyugdíjba, a további fizetés 
alól felmentetik". 

Ez a javasolt intézkedés természetszerűleg követ-
kezik a törvény rendelkezéséből; de a méltányosság is 
azt kivánja, hogy mikor valaki a teljes nyugdíjat igénybe 
vehetné és azt nem teszi, legalább a további fizetés 
alól mentessék fel. 

íme, T. E., ezek azok a javaslatok, a melyeket, 
ha illetékes helyen elfogadnak, a nyugdíjtörvény végre-
hajtásának nehézségei nagyrészben eloszlanak, az aggódó 
lelkek megnyugszanak s a nyugdíjintézet az érdekelt 
felek méltányos kívánalmainak megfelelő módon léphet 
életbe. És nekem erős a meggyőződésem, hogy a felsorolt 
méltányos kivánalmak elől sem a nyugdíjintézet végre-
hajtóbizottsága, sem az intézet legfőbb őrállója ós 



intéző testülete, az egyetemes konvent, nem fog ridegen 
elzárkózni. 

Ennélfogva tisztelettel ajánlom, hogy a T. E a fenti 
határozati javaslataimat tárgyalás alá venni, elfogadni és 
az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszteni szíveskedjék. 

Szöts Farkas. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
L e l k i p á s z t o r k o d á s , kapcsolatban a lelkipásztor belmissziói 

munkakörével. Pályadíjnyertes mű. Irta : Csiky Lajos, debreczeni 
ref. theol. akad. tanár. Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-
vállalata, 1907. 1407 lap 1—238. Á r a : ? • 

E pályamű jeligéje: „Az olyan hitszónok, a ki 
nem lelkipásztor is egyszersmind, hasonlít ahhoz a madárhoz, 
a melynek csak egy szárnya van" (Bengel.) — rávilágít 
az egész munkálatra s már előre érdekeltséget kelt. 
Szerző nem annak a ködben rajongó iránynak a híve, 
a mely a templomi szószék s a bölcsen gondolkozó 
prédikátor rovására az utakon kiált és a gyülekezet 
egyetemével szembeállított ekkléziolákat, mint egy-egy 
támadó sereget szervezi, hanem oda helyezi a súlypon-
tot, a hová azt helyezni kell s az újjászületés nagy 
munkájának mozgató leikévé, kezében és szívében az 
evangyéliommal. a lelkipásztort teszi. És csakugyan 
nagy szükségünk van arra, hogy a belmisszió sok tekin-
tetben kétes színbe állított kérdései tisztáztassanak s 
legyen, különösen az ifjabb nemzedék kezében, egy oly 
irányító munka, melynek utasításai a gyülekezeti psycho-
logia elvein nyugosznak. 

Nagy előnye a kézalatti műnek, hogy szerzője tel-
jesen átérzi tárgyának jelentőségét s oly nagy szeretettel 
foglalkozik vele, a mint csak ezt, egy, a Krisztus lelke 
által teljesen áthatott szívű ember teheti. Tisztában 
van vele, hogy nemcsak vezér-fáklyát emel, de hogy a 
theologusi kedély-képzés is feladata körébe esik. S ez 
eljárás és tapintat érdeme főként abban kulminál, hogy 
a lelkipásztori pályát és ennek a munkakörét oly vonzó 
melegséggel árasztja el s oly fénnyel vonja be, hogy 
bizalmat önt nemcsak az ifjú nemzedék szivébe, de még 
azokba is, a kiket a lelkészi pálya tövisei sok tekintet-
ben már elkedvetlenítettek. Erősen érezteti, hogy e 
földön az ég munkája a leggyönyörűbb munka, s hogy 
a ki a Krisztus jó vitéze, az csalódásaiban is oly kincseit 
nyeri meg a tiszta öntudatnak, a melyeket a hálátlan 
világ nemcsak el nem vehet, de mégcsak meg sem 
közelíthet. 

Figyelmet keltő jelenség, hogy szerző a legjelesebb 
forrásműveket használja, miután egy oly munkálat össze-
állításánál, mely oly sokoldalú tapasztalatot tételez föl, 
az író pusztán csak saját egyéniségére nem támaszkod-
hatik. Ha a környezet fentartó, ható és képző erejének, 
mint a külső természetben, úgy a szellem világában is 
megvan a képző befolyása : akkor egy ily műnek a meg-
írására csakis olyan ember vállalkozhatott, a ki széles-

körű tanulmányaiban érezte az erőt s így lekiismeretének 
megnyilatkozásában nyerte a jogot arra, hogy mint 
pályázó, sorompóba lépjen. 

A mit a régibb nemzedéknek csak hosszas tapasz-
talatok s fáradságos küzdelmek árán lehetett megszereznie: 
e mindenre kellő világosságot vető szakmunkából az ifjú 
nemzedék mindazt örömteljes kényelemmel megszerezheti, 
s meg lesz óva sokszor az egész életre kiterjedő ama 
szerencsétlenségtől, hogy túlbecsülje magát s a nagy-
fontosságú életpálya ideális jelentőségét és előnyeit a 
maga javára írja. 

Nem úgy van már, mint volt régen I A világtudat min-
den oldalú kiképződóse, a bölcsészet és szaktudományok 
vívmányai s az ezeken nyugvó értelmesség, eszthetikai 
érzék és magas nívóra emelkedett közműveltség, ma 
már meg nem tűrik azt a papi önérzetet, a mely szolgá-
latának méltóságára támaszkodva, elsőséget keres s 
minden irányban gyámkodni akarna. 

Megmondja ez a könyv, hogy a mi szolgálatunk 
az alázatosság szolgálata, s a belmissziói ténykedés és 
gyámkodás csak oda való, a hol helye van, s hogy maga 
a vezetés nem is a rendelkezésben, hanem a szívek föl-
buzdításában s a jó példa hatásában megnyilatkozó 
bölcs irányításában határozódik. Megtanítja az ifjú lelkészt, 
hogy ne iparkodjék egyszerre mindent megvalósítani, 
hanem csak igyekezzék felismerni azokat a reá váró 
föladatokat, a melyeknek sorrendjét a szükség, az alkalom 
s a saját egyéniségének ereje szabja meg. 

Quid multa ? . . Nagyon, de nagyon melegen ajánlom 
a kézalatti szakmunkát az ifjú nemzedék komoly figyel-
mébe. Garzó Gyula. 

BEI,FÖLD. 
A dunamelléki ref. egyházkerület köz-

gyűlése és egyházi értekezlete. 
A dunamelléki ref. egyházkerület f. hó 12-én kezdte 

meg közgyűlését Budapesten, Baksay Sándor püspök és 
Darányi Ignácz főgondnok elnöklete alatt. 

A pápai főgondnoki megnyilatkozás után bizonyosra 
vettük, hogy ez alkalommal a dunamelléki kerület köz-
gyűlése sem fog megnyittatni elnöki beszéd nélkül. A 
felől sem voltunk bizonytalanságban, hogy az elnöki 
beszéd miről fog szólani. Sőt a felől sem, hogy az elnöki 
beszéd milyen álláspontot fog elfoglalni a tárgyalandó 
kérdésben. S a mi felől bizonyosak voltunk, be is 
teljesedett. 

Baksay Sándor püspök kenetes imádsága után 
Darányi Ignácz főgondnok a következő elnöki megnyitó 
beszédet mondotta: 

„FŐtiszteletű egyházkerületi közgyűlés ! Ritkán szok-
tam a főtiszteletű kerületi közgyűlés megnyitásánál a 
figyelmet igénybe venni; azonban a kiket a közbizalom 
egy bizonyos polczra emel, azokra nemcsak jogot, nem-



csak hatáskört ruház, hanem egyszersmind kötelességet 
és felelősséget is ró, hogy adott esetekben és adott 
pillanatokban szavukat fölemeljék. 

A lelkész-kongresszus alakulása alkalmából olyan 
jelenségeket észleltem, a melyeket hallgatással nem 
mellőzhetek. Azt az akcziót, azt a mozgalmat, a mely a 
római katholikus egyházi javak szekularizácziójára irá-
nyul, az én igen tisztelt barátommal, méltóságos és fő-
tiszteletű Baksay Sándor püspök úrral teljes egyetér-
tésben, a hazára, de még inkább a reformált egyházra 
veszedelmesnek tartjuk. Es pedig a hazára veszedel-
mesnek azért, mert egy olyan kis nemzetet, mint a magyar, 
a mely sem nyelvileg, sem felekezetileg nem egységes, 
a hol a szoczialista mozgalmak a társadalmi osztályokat 
egymás ellen lázitják, ezt a nemzetet ilyen pillanatban 
széttagolni és megosztani, felekezetek szerint szembe-
állítani, nagyon veszedelmes, nagyon koczkázatos dolog. 
De még veszedelmesebb az a mi szentegyházunkra nézve, 
és pedig azért, mert anyaszentegyházunk legfőbb ereje 
és legnagyobb kincse elődeink bölcsesége és hazaíisága 
folytán abban rejlett, hogy egyházunk magát a magyar 
nemzettel, a magyar nemzet törekvéseivel, czéljaival, 
küzdelmeivel, szenvedéseivel mindenkoron egyesíteni 
tudta. Ez a körülmény, a melyet nem annyira magunknak, 
mint áldott emlékű elődeinknek köszönhet, a mi szerény 
egyházunknak a nemzetben nagy rokonérzést, a nemzet 
közvéleményében erős támaszt biztosított. Én ezt a rokon-
érzést, ezt a támaszt ilyen kísérletekkel veszélyeztetve 
és koczkáztatva látom. Főtiszteletű kerületi közgyűlés ! 
A mi egyházunk az egyetemes papság elvén épült föl. 
Mi a zsinat-presbiteri rendszer alapján állunk; minálunk 
a lelkészek a világiakkal együtt képviselik, együtt al-
kotják a reformált egyházat. Minálunk királyi, vagyis 
világi a papság és szent a nép. Ezekhez az alapokhoz, 
ezekhez az elvekhez ezentúl is tántoríthatatlanul ragasz-
kodni kívánunk. Átvettük egy más nemzedéktől és sér-
tetlenül kívánjuk átadni az utódoknak. Főtiszteletű egyház-
kerületi közgyűlés 1 Nekünk van egyházi törvényünk, 
önálló autonomiánk, nekünk van szerves alkotmányunk, 
és a mi egyházi törvényeink meghatározzák azt, hogy 
kik hivatvák az egyház nevében illetékesen nyilatkozni. 
Én meg vagyok győződve, hogy azok, a kik a szabad 
választás elvének alapján ülnek a mi képviselő testü-
leteinkben, e kísérleteket, e mozgalmat, ezt az akcziót 
magukévá tenni sohasem fogják. Ok belátják azt, hogy 
nekünk annyi jogos érdekünk, annyi jogos óhajunk és 
kívánságunk van, hogy azt az erőt, a mely rendelke-
zésünkre áll, czéltalan küzdelmekre elfecsérelni fölötte 
elhibázott dolog volna. Mi a rendelkezésünkre álló erőt 
kell, hogy konczentráljuk és nekünk azt, a mi hiányzik 
a számban, pótolnunk kell a bölcseségben. Ez nekem, 
főtiszteletű kerületi közgyűlés, nem új álláspontom. Én 
a mi szent egyházunkat évtizedek óta különböző foko-
zatokban egyforma hűséggel szolgáltam. Én e nézetemnek, 
ez álláspontomnak mindenkor kifejezést adtam és engedjék 
meg, hogy befejezésül fölolvassak egy pár sort abból a 

beszédből, melyet akkor tartottam, midőn e helyet elfog-
laltam és nagynevű elődöm, Szilágyi Dezsőnek örökébe 
léptem. Ezeket mondottam: Nekünk kötelességünk min-
dent előmozdítani, a mi a vallásosságot és a hitet emeli 
és fejleszti, de egyszersmind épen olyan erélylyel és 
következetességgel mindent kerülni és mindent hátráltatni, 
a mi a felekezeti szűkkeblűséget és gyűlölködést moz-
dítja elő. És végre ezt mondottam : „A szeretet törvénye 
legyen a mi legfőbb törvényünk egymásközt és más 
felekezetekkel szemben. Nincsen ország, a melynek a 
kölcsönös türelemre annyira szüksége volna, mint Magyar-
országnak. Bárhová tekintsünk a földtekén, protestánsokat 
majdnem mindenütt fogunk találni, de magyarokat vagy 
fajrokonokat ezen a földön kívül nem találunk. Azért is 
úgy szolgáljuk egyházunkat, a mint azt dicső elődeink 
szolgálták, a hogy egyházunk hű szolgálata által a haza 
is szolgálva legyen". Ezzel a főtiszteletű kerületi köz-
gyűlést megnyitottnak nyilvánítom." 

A főgondnoki beszéd elhangzása után Szilády Áron 
emelkedett szólásra, mint mondá, azért, hogy a lelkész-
egyesület megalakulása, annak intencziói és állásfogla-
lása tekintetében ne csak hivatalos hang hallatszék, 
hanem a „közpapság" véleménye is kifejeződést nyerjen. 
Teljesen egy véleményen van a főgondnokkal; bár némi 
mentséget is talál a kongresszusra összesereglettekre 
nézve, nevezetesen azt, hogy nincsenek tisztában az 
egyházpolitikával. Jónak tartaná tehát, ha a püspökök 
és főgondnokok, legalább a konventek alkalmával, érte-
kezleteket tartanának és ebből tájékoztatnák az egész 
egyházat a fontos kérdésekben. Szilády Áron felszólalá-
sát több nem követte. 

Darányi főgondnok úr beszédével és felfogásával 
szemben polémiába nem kívánunk bocsátkozni. Ugyan-
azon állásponton van az is, mint gróf Tisza István pápai 
megnyitó beszéde és ugyanazokban a kardinális tévedé-
sekben leledzik. Gróf Tisza István beszédére már meg-
tettük megjegyzéseinket. Egyebet Darányi Ignácz meg-
nyitó beszédére sem mondhatnánk. Legfeljebb azt tehetjük 
hozzá a már elmondottakhoz, hogy ha sajnáltuk, hogy 
gróf Tisza István úgy ítélt a lelkészi kongresszusról és 
annak szándékairól, — kétszeresen sajnáljuk, hogy ez 
a nagyfontosságú ügy Darányi főgondnok úr részéről 
is csak ugyanolyan megítélésben részesült. Főgondno-
kaink és hivatalos testületeink ilyetén állásfoglalása lehet 
ugyan jó politika, de hogy jó egyházpolitika volna, enged-
tessék meg nekünk, hogy abban kételkedjünk. 

A megnyitásnál elhangzott eme beszédekkel leját-
szódott a kerületi gyűlésnek egyetlen érdekes jelenete. 
A mi azután következett, ha itt-ott támadt is egy kissé 
bővebb eszmecsere, semmiben sem különbözött a rendes, 
adminisztráló közgyűlések lefolyásától. A püspöki jelen-
tós csak néhány statisztikai adatot ós néhány személyi 
változást sorolt fel, a nélkül, hogy a szőnyegen levő ós 
az evangélikus püspökök és felügyelők jelentéseiben 
bőven tárgyalt kérdésekre kiterjeszkedett és azokban — 
Szilády Áron óhajtása szerint — tájékoztatni, irányt 



mutatni kivánt volna. Egyszerűen, minden megjegyzés 
nélkül tudomásul vette a közgyűlés az 1907. XXVII. 
t.-czikket és az annak végrehajtására vonatkozó minisz-
teri utasítást is, híres szerzetes és apácza-paragrafusával 
együtt. Egyszóval nagyon követte a dunamelléki egyház-
kerület közgyűlése azt az elvet, hogy: „Azért hallgat 
az eszes ebben az időben, mert gonosz idő ez!" Oh! 
de ha hajdan is ezt az elvet vallották volna az Ur pró-
fétái, vájjon mikor érkezett volna el az idők teljessége?! 

A gyűlés megalakulásával kapcsolatban terjesztet-
tek elő a megejtett választásokról szóló jelentések. 
Világi tanácsbirókká választattak: dr. Benedek Sándor 
közigazgatási biró és Kelecsényi Zádor közjegyző ; világi 
aljegyzőkké : dr. Bernáth István és gróf Degenfeld Kris-
tóf. A budapesti theol. akadémia rendes képviselőjévé 
B. Pap István, pótképviselőjévé Marton Lajos. A kecs-
keméti jogakadémia rendes képviselőjévé dr. Tegze 
Gyula, pótképviselőjévé dr. Joó Gyula. A nagykőrösi 
tanítóképző rendes képviselőjévé H. Kiss Kálmán, pót-
képviselőjévé Losonczy László. A középiskolák részéről: 
Budapestről Molnár Sándor, Ábrahám István, Gyönkről 
Szentes János, Adám József, Halasról Szathmáry Sándor, 
Pataky Dezső, Kecskemétről Katona Mihály, Balthazár 
Gábor, Kunszentmiklósról Apostol Pál, Kiss Ödön, Nagy-
kőrösről Szalay Gyula, Benkő Imre. Rendes tanító-kép-
viselőkké Laky Dezső (F.-Iregh), Nagy Sándor (Czegléd), 
Pólya József (Velencze), Máthé László (Kossuthfalva); 
pótképviselőkké Biber Ignácz (Szeremle), Fejes Lajos 
(Sellye), Sütő Pál (Markócz), Bocskár József (Alsónyék). 

Az uj tanácsbirák és gróf Degenfeld Kristóf eskü-
tétele után a püspök melegen üdvözölte a tanító-kép-
viselőket, mint a közgyűlés új alkotó tagjait, a mire 
válaszolólag Máthé László jelentette ki társai nevében, 
hogy a legnagyobb jóakarattal ajánlják fel szolgálatai-
kat a kerületnek. 

A rövid püspöki jelentés után B. Pap István theol. 
igazgató számolt be a f. hó 10—11-dik napjain meg-
tartott lelkészképesítő vizsgálatok eredményeiről s tett 
javaslatot a lelkészvizsgáló-bizottság rekonstruálására 
nézve. A közgyűlés a lelkészvizsgáló-bizottságba elnök-
nek Baksay Sándor püspököt, alelnöknek Koncz Imre 
esperest, rendes tagoknak Ádám Kálmánt, Lévay Lajost, 
Petri Eleket, dr. Ballagi Aladárt és dr. Vécsey Tamást, 
póttagoknak Báthory Dánielt, Mészáros Jánost és Takács 
Józsefet küldötte ki. 

A felszentelendő új lelkészek neveinek bejelentése 
után rátért a közgyűlés a tulajdonképeni tárgysorozatra. 
Adám Kálmán főjegyző miniszteri intézvényeket terjesz-
tett elő, a melyek tudomás vétel végett a jegyzőkönyben 
fognak közöltetni. 

Az első napi ülés végén még Bakó József nagy-
kőrösi lelkésznek vitás díjlevél ügyét intézték el, akkópen, 
hogy az ügyet a közigazgatási bírósághoz utasították. 

Okt. 13-án, a Kálvin-téri templomban tartott isten-
tisztelet keretében szentelték fel az új lelkipásztorokat. 
Az alkalmi egyházi beszédet Kátay Endre tolnai esperes 

mondotta. A felszentelendőkhöz Baksay Sándor püspök 
intézett szép beszédet, szólván a lelkipásztori hivatal 
nehézségeiről és gyönyörűségeiről és az igazi lelkipásztor-
kodás főelvéről, a szeretetről. Az ú j lelkészektől Ádám 
Kálmán főjegyző vette ki a hivatali esküt, a mely után 
az egyház vénei vetették kezeiket a Timótheusok fejére 
s áldották meg őket egy-egy bibliai igével. Felszentel-
tettek Ágoston Sándor kórógvi, Bocsor Béla rónádfai, 
Dömötör Endre szóládi, Kemenczky Gyula bellyei, Kuli-
fay László abai, Maller János mocsoládi, Sárközy József 
tiszavárkonyi, Somogyi Zoltán tiszakálmánfalvai, Varjas 
József nyugot-szenterzsébeti lelkészek és Kálmán János 
kecskeméti hitoktató-lelkész. 

A gyűlés második napján, okt. 14-én Benkő István 
és Lévay Lajos aljegyzők a felterjesztett ú j vagy újított 
tanítói dijleveleket mutatták be. A díjlevelek, a nemezei 
kivételével, mind jóváhagyattak. A Lévay Lajos által elő-
terjesztett lelkészi díjlevél-módosításokkal kapcsolatban 
felmerült az a kérdés, hogy miután az új zsinati törvény 
rendelkezései bizonyos ingadozást mutatnak: mely gyüle-
kezeti hatóság illetékes a módosított lelkészi díjlevelek 
kiállítására ? Irányadó határozat az lett, hogy ha a módo-
sítás csak a régebbi terheltetés keretében mozog, akkor 
a presbitérium, ha pedig a módosítás újabb terhet róna 
a gyülekezetre, az egyházközségi közgyűlés van feljogo-
sítva a díjlevél kiállítására. A módosított lelkészi díj-
levelek közül Alsódabasé megerősíttetett, Óbudáé azzal 
a kikötéssel, hogy az csak a városi segély felemeltetése-
kor lép életbe ; Szolnoké pedig kiegészítés végett vissza-
küldetett. 

Takács József aljegyző az egyes gyülekezetek 
vagyoni ügyeiben felterjesztett kérvényeket referálta ez-
után. Kecskemét földvásárlása, Kisharsány rendkívüli 
adókivetése, Drávacsepely naturalék-megváltása, Gyűd 
és Nagycsány kölcsönfelvétele helybenhagyatott. 

Benkő István aljegyző előterjesztése mellett minden 
szó nélkül tudomásul vette a gyűlés az 1907. XXVII. 
t.-cz. életbeléptetésére ós a tanítók eskütételére vonat-
kozó miniszteri átiratokat és felhívta a tanítókat, hogy 
az iparos pályára lépni akaró növendékeket figyelmez-
tessék az állam által nekik nyújtani kivánt támogatásra. 

Kisebb fontosságú ügyek elintézése után, Benkő 
István aljegyző előterjesztése mellett, az egyházmegyék 
által megvitatott kerületi szabályrendelet-tervezetet vették 
tárgyalás alá, azzal azonban csak a harmadik napi ülé-
sen tudtak végezni. (Folyt, köv.) 

A felsőszabolesi egyházmegye közgyűlése. 
Sor szerint az Őszi gyűlés Kisvárdán tartatott. Szep-

tember 30-tól október 2-ig gyűléseztünk; lévén az első 
nap bizalmas beszélgetésekre, eszmecserékre, a fontosabb 
ügyek alaposabb megismerésére szánva. 

így a tőkesegélykérvónyek, rendes és rendkívüli 
államsegélyek, református segélyegylettől nyerendő segé-
lyek, illetve vonatkozó kérvények, bizottságokban lettek 



előkészítve. Esperes előterjesztést tett, a tanácsbirói 
bizalmas értekezleten, az egyházi életet érdeklő észlele-
teiről, tapasztalatairól, személyi ügyekről, — mintegy a 
dolgok hátteréről. Ezek folytak délig. Délután értekezlet 
volt a tárgysorozat nevezetesebb pontjai felett, a mely 
jó későig tartott. Tárgy volt bőven, nemcsak szám szerint, 
de lényeg szerint is. 

Október 1-én a közgyűlést imával nyitotta meg az 
esperes. Sajnálattal nélkülöztük gondnokunkat, kit családi 
bajok tartottak távol. Különben a gyűlés elég népes volt; 
villanyozó mozzanatokban sem volt hiány, — hiszen most 
telítve van a levegő ilyen villamos áramokkal. 

Mindjárt kezdetén az esperesi időszaki jelentés 
megemlékezett az országos lelkészi kongresszusról, fel-
vetvén azt az eszmét: nem volna-e ideje és alkalma 
egyházhatóságilag valamit tenni, nemcsak papiroson, 
de tényleg is, az állam és egyház, illetve a különböző 
egyházak közt megállapítandó vagyon- és jogviszony 
érdekében, országos törvényhozás útján, hiszen úgyis 
folyvást levegőben lóg e kérdés, akárhogy irtózunk tőle, 
át kell rajta esnünk. Közgyűlésünk nagyon helyénvaló-
nak találta e kérdés feltevését, hiszen már róm. kath. 
egyházi körök is tárgyalják, s általában komoly eszme-
csere után közmegállapodásra jutottunk, hogy felírunk az 
egyházhatóságok útján a konventig, hogy ez az egyete-
mes egyházunkat képviselő testület találjon valami alkal-
mas összeköttetést az országgyűléssel, hogy elvalahára 
természeti igazság alapján rendeztessenek azon ügyek, 
melyek úgy társadalmilag, mint egyházilag folytonos 
nyugtalanságban tartják a kedélyeket s másként is nagy 
nemzeti czélok akadályául is szolgálnak. Tenni kell vala-
mit, az bizonyos. Csak nyugodtan, körültekintően, krisztusi 
érzülettel, nem nézvén más czélt, mint embertársaink javát. 

Az esperesi időszaki jelentés további folyamában 
beszámolt a folyamatos dolgokról; ezek között lelkészi 
és tanítói választásokról, halálozásokról, — már a hogy 
mindenütt történni szokott. 

Ügyviteli szabályunkat az új törvényekhez alakítottuk. 
Néhány, ránk nézve nagyon fontos, de nem elvi 

jelentőségű tárgy után, az egyházmegyénk általános éle-
tét feltüntető esperesi évi jelentós tárgyaltatott. 

Jónak látom a következő adatok közlését: 
Egyházmegyénkben van 91 anya-, 4 leány-, 12 

fiókegyház. Lélekszám 93,936. Született 3865, meghalt 
2370, kitért 17, hozzánk tért 18. Házasságra lépett 935 
pár, egyességet kötött javunkra 39, kárunkra 26. 

Közigazgatási ügyekre vonatkozólag: egyházaink 
összes bevétele volt 890,718 K 8 fill., kiadás 758,767 K 
64 fill., maradvány 131,950 K 44 fill. Egyházi és iskolai 
alapok összege 24 czímén 216,167 K 82 fillér. Adósságok 
összege különböző czímeken 680,367 K 94 fillér. Magtári 
alapok gabonában 2509 mm.; pénzben 16,060 K. Kint-
lévő összes egyházi adó-hátralékok 54,074 K 64 fillér. 
Ez elég sok I 

Egyháztársadalmi és vallás-erkölcsi élet tényei a 
következő adatok: Jótékony adományok összege 31,460 K 

6 fillér. Új építkezések pénzértéke 103,172 K 52 fillér. 
Javítások pénzértéke 21,292 K 21 fill. 

Egyházkerületünk lapja, a Debreczeni Prot. Lap, 
jár 80 egyházba. Vallásos iratok terjesztetnek 72 egy-
házban. Énekkar van 13 egyházban. Csak 13 egyház-
ban ! . . Mikor lesz mindenütt ? . . Olvasóegylet 3 egy-
házban. Ez után hihetőleg még egy 0 jár, mert így nem 
tudom elhinni. Ifjúsági egylet 3 egyházban. Ez is szegény 
állapot! Temetkezési egylet 4. Nőegylet 4 egyházban. 
Ezzel se boldogulunk! Hitelszövetkezet 31 egyházban. 
Fogyasztási szövetkezet 4 egyházban. Tejszövetkezet 2 
egyházban. 

Általában a valláserkölcsi élettevékenység nehezen 
indul nálunk. Még mindig csak prédikáló egyház vagyunk. 
Akarni akarunk, igaz; beszélgetünk, tervezgetünk; de 
még mindig legerősebb bennünk, nálunk a sületlen, 
sótalan politizáló és kritizáló hajlam. No, majd csak 
megsegít az Isten! Esperesünk maga az örökmozgó 
tevékenység, otthon is, megyéjében i s ; jelentése is 
mindenre kiterjedő figyelemről tesz tanúbizonyságot. 

Még azt említem itt meg, hogy iskolai tanszerekkel 
elláttatott 310 gyermek, 2064 K 64 fillér értékben. Nem 
kereszteltek 4 szülöttet; egyházilag nem esküdött 2 pár, 
temetést is mellőzték 1 halottnál. 

Tárgyalás rendén kiemelkedőbb mozzanatok voltak : 
Miután a tanítói fizetések, korpótlékokkal 2000 K-ig 

emelkednek, a konvent felkérendő a 2400 koronás lel-
készi fizetés realizálására, a törvény értelmében. Egyházi 
adásvételeknél, a jóváhagyó e. kerület felkéretik, hogy 
egy másodpéldányt már a gyűlésből tegyen át az adó-
hivatalhoz, illetékelés végett; ezzel sok kellemetlenségnek 
eleje vétetik. Lelkészek, szigorúan alkalmazandó rend-
bírság terhe alatt köteleztetnek egyházmegyei gyűlésre 
járni. Ma már egyes egyházaink mindig több- és több 
szálakkal köttetnek az egyháztesthez s ez összeköttetések 
formáit ismerni kell, s legbiztosabb ismereti forrás: a 
gyakorlati élet. Díjlevelek, adásvételek, különféle segély-
kérvények s több ilyfélék felszerelései, formái, ha nem 
kellő módon állíttatnak ki, e hiányokból sok kár is 
származhatik. Pedig sok hiányos fejterjesztés van 
gyűlésről-gyűlésre. Ez okból szükséges és hasznos a 
megjelenés és figyelmes tanácskozás. Dijlevelek, adás-
vételek elég szép számmal kerülnek tárgyalás és elin-
tézés alá. 

A tanügyi bizottsági elnök terjedelmes és pontos 
jelentésben számolt be a mult év tanügyi eredményeiről. 
Itt tűnik ki leginkább szegénységünk. Az állami tan-
felügyelet szigorú utasításokat ad, a szolgabirák néha 
szinte kicsinyeskednek, köztisztasági, közegészségügyi 
czímeken ; némelykor alig vesznek tudomást az egyház 
iskolai autonomiájáről, rendelkeznek fenyegetőznek . . . 
Hiszen csinálnánk mi nagy iskolákat, felszerelnénk még 
porczellán köpőcsészéket is, egészségügyi vízvezetékekkel, 
fürdőkkel is, és a többi, ha meg volna az a bizonyos 
három dolog ! Népünk is fogy . . . fogy . . . a teher folyvást 



növekszik az itthonmaradtakon, s bizony csak a jó Isten 
tudja a jövőt. 

Az iskolák egyházi a ssága ellen erős kifogások 
támadnak itt-ott. Annak a nagy fentartási tehernek nincs 
ellenértéke s szinte szabadulni vágyunk iskoláinktól. 
Egész nevelésügyünk kevés értékű az igaz, emberi élet 
szempontjából. Valami új nyomok kellenének! Három 
tanitó, többszöri megintés után, fel lett híva a kényszer-
nyugdíjba lépésre. 

Vannak azonban felemelő mozzanatok is. A hol 
emberek vannak a gáton, ott, ha küzdenek is, de győz-
nek. Például van egy kis filiánk : Győröcske, hol állami 
tanító működik, Berec Ottó személyében. A jelentés 
igazi misszionáriusnak tünteti fel. Krisztusi érzület, apos-
toli buzgóság vezetik, s nemcsak tanítója, de papja is 
iskolájának, nagy buzgósággal tanítván és eredmény nyel 
is, minden vallásos tudnivalót. Bezzeg nem úgy, mint 
egyik ifjú paptársunk, ki többszöri intés, fenyegetés 
daczára sem tesz egy lépést sem az iskolások vallásos 
nevelésére ; a másik meg perben áll, még önmagával is. 
Szóval az egyén s a benne levő arravalóság! 

Helyiérdekű, apróbb közigazgatási ügyeinkről nem 
írok. Ilyenek mindenütt vannak és egyformák. 

Harmadnap délig bírósági ügyeket tárgyaltunk s 
azzal — Istenre bíztuk a folytatást. 

Andrássy Kálmán. 

Néhány adat a pécsi ref. templomépítés 
történetéből. 

A pécsi ref. templom felszenteléséről — e lapban 
közölt — kedves beszámoló felkeltette a lelkész urak 
érdeklődését templomépítésünk története iránt, Több 
levelet kaptam már, melyben arra kérnek az érdeklődők, 
hogy írjam meg körülményesen, miként jutottunk ily 
hamar díszes templomunkhoz? Azt hiszem, nem lesz 
felesleges, ha templomépítésünk történetéből néhány 
adatot közzéteszek e lap hasábjain. 

Templomalapunkat az 1893-ik esztendőben kezdték 
gyűjteni egyházunk tagjai. Tizennégy esztendő alatt 
mintegy 40,000 (negyvenezer) korona gyűlt egybe. Az 
országos gyűjtés nem nagy eredménnyel járt. Megunták 
már mindenfelé a gyűjtőíveket s legtöbb helyen a papír-
kosárba dobják. Sokkal kedvezőbb eredményű volt az 
idegen felekezetűek között két alkalommal eszközölt 
„helyi gyűjtés", melynek eredménye, a templomépítés meg-
kezdésekor kezdett második helyi gyűjtéssel együtt közel 
6000 koronát tesz ki. Az egyháztagok nagy része buzgón 
áldozott e szent czélra. Csak Galamb Gyula 1000 K-t, 
Miiller János dr. 520 K-t, Varga Nagy István 500 K-t 
adományoztak a többek között a templomépítésre. Számos 
egyháztag 200, 100, 50 koronával járult a gyűjtéshez, 
kiknek nevét helyszűke miatt nem sorolhatom fel. A 
más vallásúak között a városi és megyei főispánok 
100—100 koronával jártak elől az adakozásban. Egyházunk 

iránti rokonszenvüket megmutatták az izraeliták is, a kik 
elismerésre méltó módon adakoztak. Különösen meg kell 
emlékeznem Schönwald Imre pécsi ékszerészről, a ki 
nemcsak maga adakozott buzgósággal, hanem az ő 
üzleti összeköttetésében álló gyárosoknál több száz koro-
nára menő összeget gyűjtött. E mellett több esetben 
díjtalanul teljesített szakmájába vágó munkákat egy-
házunknak. A templomszentelés alkalmával megkeresz-
telendő kisded részére is egy ezüstserleget ajánlott fel 
egyházunknak. Mindezek mellett belépett az önkéntes 
egyházi adót fizetők sorába is. Schönwald Imre urat 
őszinte hálával ajánljuk az egyházak figyelmébe. 

Daczára a sok lelkes adakozónak, a gyűjtött összeg 
mellett szükségünk volt az egyetemes konvent 40,000 
koronás tőkesegélyére, sőt 8000 kor. kölcsön felvételére 
is, hogy templomunkat és lelkészlakunkat felépíthessük. 
Az egyetemes konvent állandósította az 1000 korona 
missziói segélyünket, így a kölcsönök törlesztése bizto-
sítva van. 

A templomot és lelkészlakot Schauch és Károlyi 
pécsi czég tervezte román stílben, mezőkkel, fehér kő-
porvakolású vörös nyerstégla-falazattal. 

A templom hajójának hossza belül 21*13 méter, 
magassága 9 méter, szélessógge 10 méter, toronymagas-
ság 42'50 méter. A templomban 450 lélek számára van 
ülőhely. A főbejárattal szemben, a hajó végén van el-
helyezve a budapest-kálvintérire emlékeztető, tölgyfából 
készült, díszes aranyozású szószék, az úrasztalával, Heil 
Ferencz pécsi műasztalosmester tudását dicsérve. A csinos, 
erős, modern padok is az ő műhelyéből kerültek ki. 

A templom nagyon világos, a mennyiben hajójának 
mindkét oldalán 8—8 ablak van, kathedrált és edzett 
üvegezéssel. A mennyezeten ízléses, egyszerű festett 
mintázat, az oldalfalak simán festve. A karzaton, mely 
a főbejárat fölött van, Angster József ós fia pécsi orgona-
gyárosok csinos kis 8-változatú, pneumatikus orgonája 
áll. melynek hatalmas, erős hangja teljesen betölti a 
templomot. 

A toronyban 3 harang van elhelyezve, melyek 
Novotny temesvári harangöntődéjéből kerültek ki. Méla-
bús zengósük és tiszta összhangjuk a Novotny-féle át-
lyukasztásos öntési módszer elmés voltát dicséri. 

A templom és torony tetőfedési munkálatait Hátschek 
„Eternit"-vállalata teljesítette. Jó lélekkel ajánlom az 
eternit-fedést lelkésztársaim figyelmébe. 

A lelkészlakásban, a tágas lelkészi hivatal mellett, 
négy szoba áll a lelkész rendelkezésére, fürdőszobával, 
villanyvilágítással, szóval teljes modern kényelemmel. 

Az. építkezés — mint mások is elismerik — a 
drága építkezési viszonyok mellett meglehetősen olcsó 
összegbe került. 

A templom- és lelkészlakért, ez utóbbi teljes be-
rendezésével 65,000 koronát kapott a vállalkozó. A szó-
szék, úrasztala és padok elkészíttetése mintegy 6000 
koronába került. Az orgona „kivételes" ára 2150 kor. 

84 



A harangokért 2800 koronát fizettünk Novotnynak. 
Ezért készített ő fekvő harangállványt kovácsolt vasból 
és 3 harangot. A legnagyobb (a) hangú harang súlya 
294 kgr., a középső (c) 166 kgr., a kicsiny (e) 84 kgr., 
mindhárom ingó rendszerű vertvaskoronával ellátva. 
Az összes építkezési összeg, még teljesítendő kőfalépí-
téssel, mintegy nyolczvanezer koronára rúg. Ekkora 
összegből manapság ennyit produkálni, valóban meglepő. 
Legyen érette elismerés e helyen is buzgó világiainknak 
s közöttük szakértő mérnökeinknek. 

íme néhány adat építkezésünk történetéből. Tizenhat 
esztendővel ezelőtt, mikor még az ágostai evangélikusok 
templomába jártak kálvinista híveink, ki gondolta volna, 
hogy ma így áll a pécsi ref. egyház az Úr kegyelméből ? 

Szász Károly püspök látta meg a nagy jövőre 
hivatott Pécset, Ő emelt szót a pécsi fiókegyház missziói 
egyházzá tételéért a konventen, ő győzte meg a konventet 
arról, hogy a missziói segélyre Pécsnek nagy szüksége 
van. A mit Szász Károly végezhetett egyházunk érdeké-
ben odafenn, ugyanazt elvégezte itt néhai Cseresnyés 
Sándor főgondnok, majd méltó utóda, Varga Nagy István, 
a buzgó adminisztrátorokkal, kik a következők voltak: 
Pap Zsigmond, Szabó Károly, Máthé Elek, Horváth Antal. 

1892. év nyarán volt az első istentisztelet a kis 
missziói egyház kicsiny imatermében s ma, 15 év múlva, 
anyaegyház van itt, szép sugártornyú templommal, 
modern paplakással, folyton növekedő egyházi élet, a 
belmissziói munkák különféle nemeivel . . . . 

Anyagilag gyengék vagyunk még, nagy szükségünk 
van a konventi segélyre, — de lélekben évről-évre 
gazdagabbak. 

Áldassék érte a kegyelemnek Istene 1 

Nyáry Pál, 
pécsi ref. lelkész. 

IRODALOM. 

Az államsegélykérvények szerkesztése és felszere-
lése az 1907. évi XXVII. t.-cz. alapján czímén aktuális 
jellegű füzet hagyta el a közeli napokban a sajtót, dr. 
Pacséri Károly sopronmegyei kir. tanfelügyelő szerkesz-
tésében. A füzet az államsegély kérvény ezés minden 
eshetőségére részletesen kiterjeszkedik. A ki ezen füzetet 
megszerzi, az a kérvény szerkesztése és felszerelése 
körüli teendőit nagyon megkönnyíti és megszabadul azon 
kellemetlenségtől, hogy kérvényét a felettes hatóság vissza-
vesse. Hét fejezetben előbb az új tanítói állások szerve-
zésére, azután a már államsegélyes és államsegélyt még 
nem élvező iskolák segélyezésére vonatkozó kérvényeket 
tárgyalja; a nyolczadik fejezetben az államsegélyezés 
általános feltételeiről, a kilenczedik fejezetben a szerze-
tesek és szerzetesnők iskoláinak államsegélyezéséről, a 
tizedik fejezetben, mint függelékben, a lakbérosztályokról, 
a tanszerjegyzékekről, az iskolai tantermek bútorzatáról 
és a nemzeti ünnepekről szól a fiizet, a mely szerzőnél, 
Sopronban, egy koronának postautalványon való bekül-

désével rendelhető meg. A füzet különben könyvkeres-
kedésekben is kapható. 

Előfizetési felhívás Kálmán Farkas kurucznótáira. 
Boldogult Kálmán Farkas, volt gyomai ref. lelkész Thaly 
Kálmán gyönyörű kurucz verseit megzenésítette s közülök 
több szájról-szájra száll. E búsongó kurucznóták szilaj 
verbungok, indulók az ő lelkéből fakadtak s ha alkotott 
valaha szépet, maradandót, úgy e kurucznóták érdemlik 
meg első sorban, hogy közkinccsé legyenek, szakértők 
véleménye szerint is. E meggyőződéstől vezéreltetve s 
több felszólításnak engedve, özvegye elhatározta, hogy 
Kálmán Farkas kurucz nótáit, a szerző arczképével, egy 
gyűjteményben énekhangra, zongora-kisérettel kiadja. Ára 
az előfizetésnek 4 korona, a mely özv. Kálmán Farkasné-
hoz, Gyomára küldendő. A kiadandó munkát a legmele-
gebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Ujabb protestáns irodalom. Megjelentek és bekül-
dettek hozzánk a következő újabb protestáns irodalmi 
termékek : 

Protestáns Szemle. XIX. évfolyam, 7- dik füzet. 
Szerkeszti: Szőts Farkas. Benne találjuk dr. Schneller 
Istvánnak: A vallásról, — dr. Kováts I. Istvánnak: A budd-
hizmusé avagy a keresztyénségé a jövő ?, — dr. Márk 
Ferencznek: Arany János és a vallás, — Gyalog István-
nak : Krisztus a modern szellemi életben cz. tanulmányait 
és p—f külföldi egyházi szemléjét. Az irodalmi szemlé-
ben a hazai és a külföldi irodalom legújabb termékei 
vannak ismertetve. 

Jézus élete evangéliomi képekben. Irta dr. Masznyik 
Endre. A M. P. I. Társaság 1907. évi tagilletmónye. A 
munka második fele. Ára 3 korona. Kapható Hornyánszky 
Viktornál. 

Magyar Prot. Egyháztörténeti Adattár. VI. év-
folyam. Szerkesztette Stromp László. A M. P. I. Társaság 
1907. évi tagilletménye. Ára 3 korona. Kapható Hornyánszky 
Viktornál. 

Lelkipásztorkodás, kapcsolatban a lelkipásztor bel-
missziói munkakörével. Pályadíjnyertes mű. Irta Csiky 
Lajos, debreczeni ref. theol. akad. tanár. A tiszántúli 
ref. egyházi értekezlet kiadványa. Ára ? 

Bibliaismertetés. Középiskolák I. és II. osztálya 
számára. Irta dr. Bartók György; az új konvent tanterv 
szerint átdolgozta Tárkányi György kolozsvári kollégiumi 
vallástanár. Ára 1 K 80 fillér. Kapható a Franklin-
társulatnál. 

Böhm Károly axiologiája. Irta Tankó Béla, szász-
városi ref. főgimn. vallástanár. Ára 80 fillér. Kapható 
Stein Jánosnál, Kolozsvárott. 

Magyar evangelikus egyházjog. Irta dr. Mikler 
Károly, az eperjesi evang. egyházkerületi kollégium 
jogakadémiájának dékánja, az egyházjog és jogtörténet 
tanára, tiszai egyházkerületi vil. jegyző. Budapest, Grill 
Károly könyvkiadóvállalata, 1907. Ára 15 korona. Meg-
rendelhető a szerzőnél. Az ág. h. ev. egyház zsinati tör-
vényeinek hatályba lépte, valamint az egyházpolitikai s 
egyéb, az ev. egyházat érintő országos törvények, az 
egyházi szabályrendeletek megalkotása óta ilyen mű nem 
jelent meg, s tekintve, hogy a lelkészeket, egyházfelügye-
lőket, egyéb egyházi tisztviselőket s a hittanhallgatókat 
a legrészletesebb egyházi közigazgatási és az ev. egy-
házra vonatkozó államjogi kérdésekben tájékoztatja, be-
szerzését jó lélekkel ajánljuk. Az egész mű egy kötet-
ben 771 lapra terjed. Megrendelhető az összeg előzetes 
beküldése mellett vagy utánvétre. 



EGYHÁZ. 

Lelkész választások. A novaji ref. gyülekezet Láng 
István aszalói segódlelkészt, — a kuczorai evang. gyüleke-
kezet Lányi Alfréd franzfeldi segódlelkészt választotta 
meg lelkipásztorává. — A sátoraljaújhelyi ref. egyház 
presbitériuma, a most szervezett állandó vallástanító lel-
készi állásra Marton János segédlelkészt választotta meg. 

Lelkészbeiktatás. A kölesei ref. gyülekezet f. hó 
6-án iktatta be hivatalába új lelkipásztorát: Tariska 
Sándort. A beiktatást Kocsis József végezte. 

Egyházkerületi értekezlet. A dunamelléki ref. 
egyházkerület, a kerületi közgyűléssel kapcsolatban, f. 
hó 14-én tartotta meg egyházi értekezletét. Az értekez-
let iránt az idén nem mutatkozott olyan érdeklődés, mint 
eddigelé. Vidékről csak igen kevesen jöttek fel reá; a 
közgyűlés tagjai közül is sokakat elvontak az egyidőben 
tartott bizottsági ülések; a világiak közül pedig, a kiknek 
nevében főgondnokaink annyira panaszkodnak a mellőz-
tetés miatt, csak azt a pár buzgó embert láttuk, a kik 
nem szoktak hiányozni sehonnan sem, a hol jó dolgokról; az 
egyház belső építéséről szoktak tanácskozni. Az értekez-
let d. u. 5 órakor kezdődött a ref. főgimnázium nagy-
termében, közénekkel és Kónya Gábor imádságával. Dr. 
Vécsey Tamás rövid elnöki megnyitója után dr. Kováts J. 
István missziói lelkész tartott érdekes, bár egy kissé 
hosszúra nyúlt felolvasást egyházunk társadalmi munkás-
ságáról. Reá mutatott arra, hogy a mai világban a 
Krisztus igaz egyházának még inkább feladata az evan-
géliommal és a szeretettel kibékíteni a nagy társadalmi 
ellentéteket és közömbösíteni a társadalmi rendet és a 
valláserkölcsi életet felforgatni akaró törekvéseket. A 
külföldi protestáns egyházak igen élénk és sok jó mun-
kát is végeznek már e tekintetben s a nagy nemzeti 
protestáns egyházak közül csak a magyarországi az, a 
melyben még csak a kezdet kezdetén állunk, daczára annak, 
hogy a hitetlenség, az egyháziatlanság, a ki nem forrott 
szocziálizmus és az erkölcstelenség árjai ostromolnak ben-
nünket. A mi szocziális és erkölcsi viszonyainkat tekintve, 
jelezte azokat a mezőket, a melyeken a magyar protes-
táns egyháznak tevékenykedni kellene. Az ilyen beszédek 
azonban — fájdalom! — csak pusztában elhangzó szavak 
szoktak lenni és dr. Kováts J. István lelkes szavainak 
sem jósolhatunk más jövendőt. A második előadó Szőts 
Farkas theol. tanár volt, a ki a lelkészi nyugdíjtörvény 
végrehajtásának nehézségeit mutatta fel s egyszersmind 
ismertette azokat a könnyítéseket, a melyeket a törvény 
végrehajtásánál meg lehetne tenni. Felolvasását lapunk 
vezető helyén egész terjedelmében közöljük, azt fűzve 
ahhoz, hogy határozati javaslatait az értekezlet magáévá 
tette, felterjesztette a kerületi gyűlésre, a hol azok szin-
tén elfogadtattak és a konventre felterjesztetni határoz-
tattak. Böszörményi Jenő titkár rövid beszámoló jelen-
tése után közének és Simon Ferencz jászberényi lelkész 
imádsága rekesztette be az értekezletet. 

Az érmelléki ref. egyházmegye f. hó 1-én tartotta 
meg őszi közgyűlését s előző napon lelkészi értekezletét, 
Székelyhidon. A megnyitás után ifj. Balogh Ferencz al-
jegyző letette hivatalos esküjét; azután pedig Marjay 
Péter esperes terjesztette elő jelentését. Voltak ennek 
örvendetes pontjai is, de voltak fájdalmasok is, a melyek 
a némely gyülekezetekben duló belvillongásokra, a hivek 
vallásos közönyére és a pásztorok kötelességmulasztásaira 
mutattak reá. Egyik legfontosabb tárgya volt a gyűlés-
nek az új egyházi törvények alapján az ügyrend meg-

állapítása, a melynek tervezetét Veress István bihardió-
szegi lelkész terjesztette elő. Megválasztotta a gyűlés a 
nyugdijintézeti és missziói bizottságok tagjait is. Fel-
tűnést keltett a székelyhídi, erősen pápista szellemben 
vezetett leányiskoláról szóló jelentés, a mely szerint az 
intézetben tanuló református növendékek semmiféle val-
lásoktatásban sem részesülnek, és pedig nem annyira az 
intézet szelleme, mind inkább az egyházi elöljáróság 
mulasztása következtében. 

Püspöki látogatás. A bányai evang. egyházkerület 
legutóbb tartott közgyűlésén foglalkozott az Abaffy espe-
res által kezdeményezett és vezetett horvát-szlavonországi 
egyházi szeparáczió fontos kérdésével; de miután az e 
tárgynál felszólalt horvát-szlavonországi lelkészeknek 
egymással ellentétes nyilatkozataiból nem volt képes a 
közgyűlés arra, hogy a helyzet ós a törekvések termé-
szete felől tiszta képet alkosson magának, megbízta 
Scholtz Gusztáv püspököt, hogy meglátogatván a horvát-
szlavonországi egyházmegyét, személyesen győződjék meg 
a dolog mivolta felől. A püspök a mult héten indult el 
az egyházmegye meglátogatására, a mi körülbelül tíz 
napot fog igénybe venni. Ezzel a nagyfontosságú kérdés-
sel, főként a református gyülekezetek jövője szempont-
jából, legközelebb érdemlegesen foglalkozunk. 

Segédlelkészek elhelyezése a dunamelléki ref. 
egyházkerületben, Alsó-baranya-bácsi egyházmegye: Új-
vidék Czuczor János. Torzsa id. Hettesheimer Henrik. 
Újverbász ifj. Hettesheimer Henrik. O-Szivácz Hettesheimer 
Fülöp. Tordincze Kulifay Elek. Kossuthfalva Labancz 
László. Szelete Pigall József. Nikinci Polgár János. 
Banovci—Vukovár Vásárhelyi Pál. Felsőbaranyai egyház-
megye: Csarnota Sipos Kálmán. Drávaiványi Rácz Jenő. 
Kiscsány Sebestyén Sándor. Kisharsány Tóth Bálint. 
Kistótfalu Iíoczó János. Kovácshida Benke Andor. Rónádfa 
Bocsor Béla. Sellye Rigó József. Tésenfa Szigethy József. 
Vajszló Simon Zsigmond. Kecskeméti egyházmegye; Kisér 
Keresztesy Sándor. Czegléd Takács József. Nagykőrös dr. 
Kovács J. István és Szappanos Gyula. Kecskemét Balogh 
Ferencz. Halas Darányi Mihály. Törtei Kövy K. László. 
Kocsér Kozma László. Vadkert Bazsó Lajos. Szánk Áclor 
Sándor. Félegyháza dr. Hetessy Kálmán. Kerekegyháza 
Török Lajos. K-somogyi egyházmegge: Kazsok Varga 
Sándor. Bábony Csánki Jáno^. Somogytúr Boda Péter. 
Nágocs Arany Dénes. Pesti ref. egyházmegye: Buda-
pest Nagy Ferencz, Csötönyi János, Nagy Dénes, Izsák 
Ferencz, Böszörményi Jenő, Szinok Zoltán, Tóth József, 
Kozma Andor, Szabó Károly, Veress Jenő, Takaró Géza. 
Újpest Nemes Elemér. Veresegyháza Kacsóli Lajos. 
Gyón Ory Lajos. Pócsmegyer Szabó József. Pomáz Kontra 
Aladár. Monor Mádi István. Szentendre Péntek Ferencz. 
Rákosszentmihály Benke István. Solti egyházmegye: Csanád 
Szendrei Gyula. Dunavecse Búzás Lajos. Dunapataj 
Bocsor László. Fülöpszállás Máté Ákos. Szabadszállás 
Szabó Balázs. Szeremle Deák Imre. Solt Perjesi Károly. 
Tolnai egyházmegye: Szekszárd Göde Lajos. Tolna-Vár-
alja Andrássy Kálmán. Vértesaljai egyházmegye: Seregé-
lyes Losonczy Lajos. Páty Kemenczky Károly. Iváncsa 
Kovács Lajos. 

Az egyetemes evang. lelkészi értekezlet f. hó 
23-án, délután 4 órakor tartja gyűlését Budapesten, a 
Deáktéri díszteremben. Értekezések tárgyai: szocziálizmus 
ós az evang. lelkész; az államsegély felosztása; a taní-
tói fizetés állami kiegészítése és a prot. autonomia. A 
kereskedelmi miniszter kedvezményes vasúti jegyeket 
engedélyezett az értekezleten résztvevő lelkészeknek; 
a kik e jegyeket igénybe akarják venni, Veress József 
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elnöknél (Orosháza) jelentsék be nevüket és lakóhelyü-
ket. Az egyetemes lelkészi értekezlet után ugyanott az 
evang. lelkészek tanulófiait segélyező egyesület tartja meg 
választmányi, azután közgyűlését. Az őrient szálloda, az 
odaszálló lelkészeknek a szobák árából 10%- o t enged-
ményez. 

Egyházmegyei értekezlet. A bekecsalji ref. egyházi 
értekezlet, a reformáczió emlékezetével kapcsolatba hozva, 
f. hó 31-én tartja meg közgyűlését, a nyárádsellyei gyüle-
kezet körében, a következő tárgysorozattal: 1. A reggel 
10 órakor tartandó istentiszteleten imát mond Nagy 
Albert baczkamadarasi lelkész, egyházi elnök. 2. Alkalmi 
beszédet tart Staudner Mátyás székelytompai lelkész. 3. 
Elnök a gyűlést megnyitja. 4. Mult gyűlés jegyzőköny-
vének felolvasása, hitelesítése. 5. Felolvas Dengel Géza 
nyárádmagyarosi lelkész, jegyző. 6. Szaval Horváth József 
jedtli tanító. 7. Egyháza történetét előa 'ja Simon Gábor 
nyárádsellvei lelkész 8. A következő gyűlés ideje, helye 
és tárgysorozatának megállapítása. 9- Esetleg előforduló 
bejelentett vagy sürgős indítványok tárgyalása. 

A pesti ág. liitv. ev. magyar és német egyház 
közös képviselő testületének Zsigmondy Jenő dr. főfel-
ügyelő és Horváth Sándor lelkész elnöklésével megtartott 
ülésen az elnöklő főfelügyelő kegyeletes szavakban emlé-
kezett meg a közelmúltban elhunyt érdemes egyházta-
gokról, nevezetesen: Kochmeister Frigyes báróról, Borbély 
József dr.-ról, Kern Jenő dr.-rói és Klaár Fülöpről. Az 
elnöki bejelentések után Lamer György újonnan meg-
választott tanító letette az előírt hivatalos eskiit. Azután 
elhatározták, hogy a polgári iskolák evangélikus növen-
dékei részére minden hónap első hétfőjén istentiszieletet 
tartanak, a melynek elvég/.ésével Klimó Kálmán vallás-
tanárt bízták meg. 

Helyreigazítás. Lapunk szept, 29-diki számában, 
a ref. lelkészi kongresszusról szóló tudósításban azt írtuk, 
hogy F. Varga Lajos nagyrábéi lelkész azt a közvetítő 
indítványt tette, hogy ha a konvent nem tenné magáévá 
a lelkészi fizetések rendezését, akkor forduljon az egye-
sület a kormányhoz és a törvényhozáshoz. F. Varga 
Lajos úr, hozzánk intézett levelében kijelenti, hogy ez 
a tudósítás tévedésen alapul és a neki imputált indít-
indítvány homlokegyenest ellenkezik a kongresszuson 
elfoglalt álláspontjával. Ő, mint írja, azt indítványozta, 
hogy az egyesület ne menjen ezzel az ügy gyei egyene-
sen a konventhez, hanem az egyházi fokozatos hatóságok 
útján juttassa fel oda kérését, mert tartani lehet tőle, 
hogy a konvent nem ismeri el az egyesületet legális 
testületnek s nem áll szóba vele, már pedig nem óhaj-
taná, hogy mindjárt az első lépésnél kollizió támadjon 
a konvent és az egyesület között. A mikor tudósításun-
kat F. Varga Lajos úr nyilatkozata értelmében helyre-
igazítjuk, mentségünkre csak azt hozzuk fel, hogy az ő 
felszólalása ideje alatt nem voltunk benn a teremben 
és másoktól kérdezősködtünk felszólalása tartalma felől. 
Ez a kérdezősködés azonban, a mint látszik, nem veze-
tett pontos értesülésre. 

A dunamelléki református egyházkerület köz-
gyűlése, négy napi tanácskozás után, folyó hó 16-án, 
a késő esteli órákban ért véget. Az első napokról 
szóló részletes tudósítást olvasóink lapunk más helyén 
találják meg. 

Leik ész képesítő vizsgálatok. A dunamelléki ref. 
egyházkerületben f. hó 10. és 11-dik napjain tartattak 
meg a lelkészképesítő ^vizsgálatok. Az első képesítő-
vizsgálatra, mivel már június végén egy rendkivüli képe-

sítővizsgálat tartatott, 13 végzett növendék állott, a kik 
közül 2 jelesen, 4 jól, 5 egyszerűen képesíttetett, 2 pedig 
egy-egy tárgyból pótvizsgálatra utasíttatott. A második 
vizsgálatra 15 segédlelkész jelentkezett, Köziilök 3 jele-
sen, 6 jól, 4 egyszerűen képesíttetett, 2] pedig pótló 
vizsgálatra utasíttatott. 

I S K O L A . 

Emlékünnepély. A pápai református főiskola tanári 
kara, egykori nagynevű tanárának, Bocsor Istvánnak 
születése százados évfordulója alkalmából, folyó hó 18-án 
emlékünnepélyt tartott, a következő tárgysorozattal : 1. 
Kezelő ének. Előadta a főiskolai énekkar Gáty Zoltán 
tanár vezetése alatt. 2. Megnyitó beszéd. Tartotta Thury 
Etele főisk. igazgató. 3. Ócla Bocsor Istvánhoz, írta 
Soós Lajos, szavalta Hidegh János papnövendék. 4. 
Emlékbeszéd. Tartotta Kis Ernő főisk. tanár. 5. A kárt-
hágói harangok, Kozma Andortól, szavalta Siskey Imre 
papnövendék. 6. Záró ének. Előadta a főiskolai énekkar 
Gáty Zoltán tanár vezetése alatt. 

Akadémiai és közigazgató választás. A sárospa-
taki ref. főiskola akadémiai tanári széke a folyó iskolai 
évre Nóvák Lajos theol. tanárt választotta meg akadé-
miai és közigazgatóvá. 

Internátus megtekintés. A budapesti ref. egyház, 
mint már jelentettük, középiskolai fi IÍ-internátust léte-
sített, gimnáziumával kapcsolatban, a Lónyai-utcza 7. 
számú házában. Az egyház elöljárósága meghívta a 
kerületnek a mult héten Budapesten ülésézett közgyű-
lését az internátus megtekintésére. A közgyűlés érdek-
lődő tagjai, élükön Baksay Sándor püspökkel és dr. 
Darányi Ignácz főgondnokkal, f. hó 15-én, délután 3 
órakor tekintették meg a Csűrös István főgim. vallás-
tanár és neje gondos felügyelete alatt álló internátust. 
A kerületi elnökséget és a megjelent gyűlési tagokat 
dr. Kovácsy Sándor egyházi főgondnok üdvözölte s rá-
mutatva az intézmény nélkülözhetetlen voltára, kérte 
őket, vegyék azt pártfogásukba. Darányi főgondnok 
válaszában biztosította az egyház elöljáróságát, hogy 
mind ő, mind a kerület úgy tekintik az internátust, mint 
a budapesti egyház újabb fellendülésének egyik fontos 
jelét s mint a protestáns kultura jelentékeny szervét. A 
modernül berendezett, tágas, világos internátus megtekin-
tése után megelégedéssel távoztak a vendégek. 

A Baár-Madas reform, felsőbb leányiskola meg-
nyitása. A dunamelléki ref. egyházkerület és a budapesti 
ref. egyház által közösen felállított budapesti ref. felsőbb 
leányiskola ünnepélyes megnyitása, a kerületi közgyűlés 
tagjainak, a budapesti egyház elöljáróságának, a kultusz-
minisztérium részéről Molnár Viktor államtitkárnak, a 
főváros részéről Fülöp Kálmán főpolgármesternek és a 
nagyszámú érdeklődő közönségnek a részvételével f. hó 
12-én történt meg az Albrecht-úti Lónyay-villában. Az 
ünnepély a XLII. zsolt. 1. versével kezdődött, mely után 
Baksay Sándor felavató imádsága következett, melyben 
az isteni kegyelem gazdagságát a hegy aljában levő 
gyógyforrásokhoz, majd a hegyen emelkedő bástyák-
hoz hasonlítva, áldotta a szeretet Istenét, ki a testi beteg-
ségek gyógyítására hasznos források mellett megengedte, 
hogy a lelkek számára is emez új forrás megnyittassák, 
a bástyák közé <)gy új bástya építtessék, mely legyen 
erős vára a hitéletnek, sokat szenvedett egyházunknak. 
Ezután Szilassy Aladár, az igazgatótanács elnöke, ez a 



világi pap, ki nem szégyenli hirdetni a Krisztus evan-
géliomát, mert az abban megnyilatkozó kegyelem erőitől 
várja az egyes és a nagy tömeg lelkének megújhodását, 
ismertette az új intézet történetét, hálával emlékezvén 
meg a nagy szívű alapítókról, Baár Jánosról és Madas 
Károlyról, kik jelentékeny alapítványaikkal lehetővé 
tették az intézetnek nemcsak megnyitását, de annak 
fentartását is, mely alapítványoknak e czélra való meg-
szerzésében Darányi Ignácz főgondnoké az érdem, ki 
az adományozók figyelmét korán felhívta arra, hogy mily 
áldásos lenne a fővárosban egy református felsőbb leány-
iskola felállítása. E beszéd után egy intézeti növendék 
szavalta el dr. Miklós Elemér alkalmi költeményét. Az 
intézet nevében a fentartó testületet és a vendégeket 
Fráter Eszter igazgatónő üdvözölte, ki maga és társai 
nevében azon fogadásszerű kijelentést tette, hogy életük 
czélja az intézet felvirágoztatása leend, s a szülők keb-
léről oda áthelyezett gyermekeket a mindent legyőző 
szeretet erejével és melegével igyekeznek tanítani, de 
főkép nevelni. Az igazgatónő beszédére Darányi Ignácz 
egyházkerületi főgondnok válaszolt, ki azon reményét 
fejezte ki, hogy azon házban, melyben egykor Lónyay 
az egyház és emberiség szent ügyéért oly erős hittel 
harczolt, a leánynevelőintézet a legjobb helyen van, s 
annak jövőjétől a legszebb eredményeket reméli. Petri 
Elek lelkész buzgó imája, majd a 37. dics. 3. versének 
eléneklésével az ünnepély véget ért, s a nagyszámú kö-
zönség azon jóleső hittel és tudattal távozott, hogy a 
kálvinista Sión egy világító toronnyal és egy bástyával 
erősödött, mely világosságot terjeszt és új erőt ad egy-
házi életünk és egyházunk megszilárdulásához. (K. S.) 

Venia docendi. Ifj. dr. Bartók György, dr. Bartók 
György erdélyi ref. püspök fia, engedélyt kért doktori 
oklevele alapján az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-
tanácsától arra, hogy a kolozsvári theol. fakultáson a 
bölcsészeti tudományokból előadásokat tarthasson. A kérel-
met az igazgató-tanács, a theol. elöljáróság véleménye 
alapján, pártolólag terjeszti a kerületi közgyűlés elé; 
addig is azonban, míg az véglegesen határozhatna, az 
igazgató-tanács az előadások megkezdésére megadta az 
engedélyt. 

Iskolai aranykönyv. Ozv. Mészáros Lajosné, szül. 
Rozsos Anna, róm. kath. vallású úrnő, végrendeletileg 
40 hold földet hagyott a pápai ref. főiskolának, azzal a 
rendeltetéssel, hogy annak jövedelméből, az V-dik gim-
náziumi osztálytól kezdve, első sorban barsmegyei illető-
ségű tanulók segélyeztessenek. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Irodalmi pályázat. 
Dr. Nagy Dezső országgyűlési képviselő, a duna-

melléki ref. egyházkerület ügyésze, az egyházjogi studium 
előmozdítása czéljából a következő pályatételt tűzte ki: 

„A presbiteri rendszer lényege és jelentősége a ref. 
egyház alkotmányában, történeti és összehasonlító alapon". 

A pályamunkában kifejtendő, hogy a presbiteri 
rendszer mennyiben érvényesült egyházunk alkotmányá-
ban a múltban és a most legutóbb alkotott zsinati tör-
vényekben ; kifejtendő továbbá, hogy tekintettel a pres-
biteri rendszerre, mily irányban volna fejlesztendő a 
magyar ref. egyház alkotmánya a jövőben ? 

A pályamunka jutalma 200 korona, a mely csak 
abszolút becsű munkának adatik ki. 

A második díj 50 korona, a mely a második leg-
jobb műnek, vagy ha abszolút értékű nem érkeznék, a 
viszonylag legjobb műnek adatik ki. 

Pályázhatnak a budapesti ref. theol. intézet jelen-
legi növendékei és a dunamelléki egyházkerületben 
működő segéd- és helyettes lelkészek. 

Pályázati határidő 1908. deczember 31-ike. 
A pályamunkák bekötve, jeligés levéllel ellátva, a 

budapesti ref. theol. akadémia igazgatóságához külden-
dők be. 

Kelt Budapesten, október hó. 

A budapesti ref. theol. akadémia 
tanári kara. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tan szeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

rendkivül gyorsan gyógyít a SCOTT-féle Emulsio 
ós az ezen betegségből származó kedélytelenséget, 
csüggedést és gyengeséget is elhárítja. Az a jó 
hírnév, melyet a SCOTT-féle Emulsio kivívott 

magának, különösen 

vérszegénység 
eseteiben azon alapszik, hogy annak 
elkészítéséhez azokat a legfinomabb 
szereket használják, melyek pénzért egy-
általában beszerezhetők, s a melyeket 
sok évi tapasztalat alapján tudtak fel-
ismerni, továbbá, hogy ezen alkatrészek 
a sajátos SCOTT-féle eljárás által ízle-
tes, könnyen emészthető Emulsiová dol-
goztatnak fel. Ennek eredménye ezen 
készítmény, melynek tápereje felülmul-

Az Eraulsío vásár - " l r i t i t l n n 
lásánái a SCOTT - natatian. 
fé lő módszer véd-jegyét- a halászt Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 

k é r j ü k f i g y e -
lembe v e n n i . Kapható a gyógyszertárakban. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 



HIRDETÉSEK. 

NYILTTÉR. 

A Bór- és Lithion-tartalmű, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lé legzési szervek hurutjainál. 
Szitit/e- TApóczi Salvntorforrás-vállalat JBvdupest, V„ Jtudol/'rakpart 8. 

CZIMBALMOK, 
l e g ú j a b b s z a b a d a l m a z o t t aczél b e l s ő 
szerkezet te l , m e l y n e k hangját , h a n g -
tartását m á s g y á r t m á n y m e g s e m 
közel í thet i , r é s z l e t f i z e t é s r e i s l e g -
m e s s z e b b m e n ő j ó t á l l á s s a l k a p -
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , f u v o l á k , c z i t e r á k , o k a -
r i n á k s tb . o l c són , l eg jobbak . Kitün-

te tve e l i smert j ó munkáér t . 

Á r j e g y z é k e t i n g y e n k ü l d 

Mogyoróssy Gyula 
m . k i r . s z a b . h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKACS-FÜRDŐ gyógyfürdő, Buda. 

T é l i é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg, kénes for rások, i szapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kö« és kád-
fürdők, gyógyvízuszodálí. Olcsó és gondos pensió. — Gsúat- , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , feőrbajok, lakás, ellátás felől kimerítő 

= = prospektust küld ingyen a = • * -

Szt.-Lukács-fiírdö igazgatósága, Buda. 

F 3 H H Z 3 5 3 f o r r á s 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szí, Lukácsfürdö Kútvállalat Budán, 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerint alegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep), 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Tanerőknek s lelké-
szeknek kii lön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

íepmászst« Gjvfeny es 
S ^ ^ A V A N Y U V I Z 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

lm r m o n í u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1801-ben. 

Az I88J . évi kiállításon «Nagy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel®, az 1904, é*i vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel ki tüntetve, azon-

kívül számtalan ki tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az , hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivőmatra 

díjmentesen küldetik. 



= A K O R = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
^ képes folyóirat. ^ 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 1-50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a Kogutov iez - f é l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jó tá l lá s k i tűnő csénlésért . % 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
inotorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ezen ms to r csép lö - kés i l e t ek f e l ü lmú lha ta t l an 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Vi l l amos benz ín lokamob i i -

kettö̂ tisz-títő-̂ szerk 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

M i n ő s é g e fe lő l tudakozódni l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrná l Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 18. Budapest: VII., Kerepwi-ut 82. 

„ IV,, Muzeum-körut 27. „ VH.,Király-utcza 52. 
, „ VI., Teréz-körut 21. „ n . , Fő-utcza 15. 
U]pest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 87, Váoz: Széchényi-u. 14 

Vet í tőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

Erdély és Szabó tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
/ k i i á n l á ^ n k " ^ nm- va"ás és közokt. miniszter úr. n j a i i i c i o u r s . Budapest székesfőváros tanácsa. 

a kisebb orgonákat helyettesítik. 
Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 

Rieger Ottó 
villamos gépekkel berendezett cs. és kir. udvari orgonagyára 

Budapest, YII., Garay-utcza á8. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir lovagja, 

a Ferenez József-rend lovagja. 

A párisi és bécsi világkiállílíson kitüntetve. 
Legolcsóbb árban és kedvező fizetési föl-
tételek mellett kiváló tiszta légnyomású 
esőrendszerű (pneumatikai) tartós, nemes-
hangú orgonákat szállít. 30 év óta 980 
orgonát szállított. Mindennemű orgona-
javításokat és hangolásokat a legmérsé-
keltebb árban és lelkiismeretes pontosság-
gal teljesít. Orgona jókarban tartását mér-
sékelt árban elvállalja. — Tervezetek és 

rajzok kívánatra díjmentesen. 

Ezen czégtáblán is -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Legújabb árjegyzéif ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák,kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5% kedvez- /mm? 
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.—korona. T i^TX^K >I5?;=I< 

Minden egyes hangszerről külön -külön árjegyzék kérem!", 

Orgonaépítési műiritézet. 



Budapest, II., Lánczhid u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

gilMllüllll'lliifll ""I™111™ 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Rétji mesterhegerfűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
gyár. = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 f r t tó l fe l jebb 
minden árban kapható . Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8 

részvénytársaság 

BUDAPEST-KŐBÁNYA 
Petróleumlámpák 

a legegyszerűbb kiviteltől 
l g h ^ l | l E B l i p l l | g ^ a legpazarabbig. 

m Szeszlámpák Auer-
I égőre. Légszesz- és 

villamos csillárok. 
Fém- és díszmü-

j S p t tárgyak. 
I l l f Valódi király-olaj 
| | | W a legjobb biztonsági 
n | Í | | f petróleum. 

r- - — •' " • - — — — — - • — Gerenday J\. és Pia 
<rk =r- szobrászok. = 

1 Első országosan szabadalmazott 
I siremlékmü-gyárosok. Úrasztalok, 

f f n | keresztelő-medenczék! 
1 Tervezeteket díj nélkül küldünk. 

- t) Főüzlet, iroda és műterem : 
| | BUDAPEST,VII., Rákóczi-űt 90. 
•if 1...... Alapíttatott 

a P " "V az 1848. évben. f" 

1(1848 
Raktárak : 

Budapesten: II., Szilágyi 
Dezső-tér 3. sz.; V.,Gizella-
tér 1. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19.; VIII., Üllői-út 2. 

sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : Simonfí'y-utcza. 

Ezredéves országos kiállítás 
díszoklevél. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 3 9 . 8 9 8 . 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

f — — ^ Első magyar villamos erő e berendezett hangszergyár . 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek i t b . szá l l í tó ja -



EGYHÁZI ES ISKOLÁT LAP 
Hirdetési díjak : 

Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . ÜU kor. 
Negyed oldal 10 kor 
Njuiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz.. 
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak sth. 

intézcndók. 

Megje l en ik m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r c z i k k : A konvent és a lelkészi nyngdí|törvény végrehajtása. Hamar István. — Kérelem a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság megerősítése érdekében. — Iskolaügy. Az evang. tanáregyesület megalakulása. Dr. Oömöry. — 
Tárcza: Miért nem hallgatják sokan a prédikácziót ? Dr. Pruzsinszky Pál. — B e l f ö l d : A ref. egyetemes konvent ülései. 
— A dunamelléki református egyházkerület közgyűlése. — Régiség. Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület történe-
téhez. Molnár János. — E g y h á z . — I sko la . — P á l y á z a t o k . — Gyász rova t . — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

A k o n v e n t és a l e l k é s z i n y u g d í j t ö r v é n y 
v é g r e h a j t á s a . 

Azok a kifogások, a melyekkel a zsinat által 
megalkotott lelkészi nyugdíjtörvény, illetőleg annak 
végrehajtási utasítása találkozott az érdekeltek 
körében, a mennyiben alaposak és a törvény meg-
sértése nélkül honorálhatok voltak, a mint joggal 
reméltük, csakugyan nem találtak süket fülekre, 
sem a nyugdíjalap végrehajtóbizottságánál, sem 
az egyetemes konventnél. Örömmel jelenthetjük, 
hogy a végrehajtóbizottság előterjesztésére az egye-
temes konventnek f. hó 23-án tartott ülése meg-
tette az érdekeltek megnyugtatására a törvény 
végrehajtásánál mindazokat a könnyítéseket, a 
melyeket a törvény viciálása nélkül megtehetett 
s megadta autentikus magyarázatát a végrehajtási 
utasítás mindama pontjainak, a melyek az érdekelt 
lelkészek előtt homályosaknak és aggályosaknak 
tűntek fel. Honorált a konvent minden olyan óhaj-
tast, a mit a zsinat törvényhozó tekintélyének, az 
általa megalkotott törvénynek és a nyugdíjintézet 
megerősítésére nyert államsegély eredeti rendelte-
tésének sérelme nélkül honorálhatott. S teljes a 
reménységünk arra nézve, hogy a kifogások és 
aggodalmak most már meg fognak szűnni és a 
nyugdíjintézet mindeneknek megnyugvása mellett 
kezdheti meg a lelkészi kar és az anyaszentegy-
ház javára szolgálandó működését. 

Azok a könnyítések, a melyeket a konvent 
tett a végrehajtásnál, részben már ismeretesek 

olvasóink előtt Szőts Farkasnak, lapunk mult heti 
számában közlött előadásából és határozati javas-
lataiból. Közérdekűnek tartjuk azonban, hogy 
azokat és a konvent által még hozzájok adott 
egyéb könnyítéseket és magyarázatokat összefog-
lalva hozzuk olvasóink tudomására.. 

1. Egyik, leginkább kifogásolt pontja a végre-
hajtási szabályzatnak az volt, a mely a régebb 
idő óta szolgáló lelkészeket szolgálatuk kezdetétől 
kötelezte a belépésre és a járulékok fizetésére, 
s ezzel olyan terheket rótt az idősebb lelkészekre, 
a melyeknek viselésére azok magokat képtelenek-
nek ítélték. Miután maga a törvény expressis 
verbis sehol sem mondja meg azt, hogy a régeb-
ben szolgáló lelkészek szolgálatuk kezdetétől fogva 
kötelesek a belépésre és a járulékok fizetésére, 
a konvent méltányolta az e tekintetben felhang-
zott jogos kifogást és a lelkészeknek saját tetszé-
sükre bízta azt. hogy mennyi időt kívánnak szol-
gálatukból nyugdíjukba beszámíttatni. Mégis, hogy 
cliaos ne támadjon, három terminust állapított 
meg a belépésre nézve. A legkésőbbi és min-
den, 65-dik életévét még be nem töltött lelkészre 
nézve kötelező terminus 1908 . jan. 1-seje. A másik, 
korábbi terminus a lelkészi özvegyárva gyáminté-
zet felállításának éve. A harmadik, legkorábbi 
terminus a régebb idő óta tartó szolgálat kezdete. 
Ki ki szabad tetszése szerint választhat a három 
terminus között és a járulékok fizetésére az általa 
választott terminustól kezdve köteleztetik, s termé-
szetesen nyugdíjának összege is attól számítottan 
állapíttatik meg. A belépési terminusra vonatkozó 
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nyilatkozatok f. évi decz. 1-éig küldendők be a 
nyugdíjalap végrehajtó-bizottságához. 

2. Visszamenőleg1 legfeljebb 40 szolgálati 
esztendő számíttathatik be. Ha azonnan a 40 be-
töltött szolgálati esztendő után a nyugdíj igénybe 
nem vétetik is, a fentartó egyházak vagy testüle-
tek a 2%-os évjáradékot tovább is fizetni kötelesek. 

3 — 4 . Panasz tárgyát képezte az is, hogy a 
nyugdíj nem a tényleges, hanem az 1894. évi 
jelentőívekben felszámított jövedelem után számít-
tatik. A konvent tehát kimondta, hogy a múltra 
nézve megengedhetőnek tartja a magasabb, tény-
leges jövedelem után való nyugdíjazást is, ebben 
az esetben azonban az illető köteles lesz a jelentő-
ívekben felszámított és a beszámíttatni kivánt maga-
sabb tényleges összeg közt levő különbözet után 
a törvény 26. §-ában megjelölt járulékokat meg-
fizetni. A jövőre nézve azonban a járulékok és a 
nyugdíj kiszámításánál csakis az 1894. évi jelentő-
ívekben felszámított jövedelem vétethetik alapul. 

5. A kongruás lelkészi állások után, az üre-
sedés ideje alatt a gyülekezetek a kongruát ki-
egészítő összeg leszámításával kötelesek a 2%-os 
évi járulékot befizetni, miután az üresedés ideje 
alatt a kongruasegély sem folyósíttatik. 

6. A be nem fizetett járulékoknak az özvegyi 
nyugdíjból levonását illetőleg kimondotta a kon-
vent, hogy ez a levonás csak oly mértékben tör-
ténhetik, a mennyivel kevesebbet fizetett be az 
elhunyt férj, mint belépési járulékának gyáminté-
zeti részlete (10°/0) és öt évi tagdíjának gyám-
intézeti (2V2%) része. Ezzel a méltányos határo-
zatával eloszlatta a konvent azt a jogos aggodalmat, 
hogy a hátralékok levonása mellett némely szegény 
özvegy annak lehetne kitéve, hogy egy vagy több 
esztendeig egy fillér nyugdíjat sem kapna. 

7. Enyhítette a konvent a törvény 24. §-ának 
ama rendelkezését is, a mely szerint neveltetési, 
esetleg gyámolítási segély csak hat árva részére 
folyósíttatik, — felhatalmazván a nyugdíjintézet 
végrehajtó-bizottságát arra, hogy a hatnál több 
árva segélyezésére nézve esetről-esetre előterjesz-
tést tehessen a konventnek. 

8. Méltányolta a konvent a járulékok szept. 
1-jei befizetése ellen emelt kifogást is és a be-
fizetések határidejét nov. 1-jében állapította meg. 

9. A belépés legutolsó terminusát 1908. jan. 
l-ben állapítván meg a konvent, ezzel kapcsolat-
ban kimondta azt is, hogy ha valaki addig a 
belépés korábbi terminusát illetőleg nem nyilatko-
zik és okmányait be nem küldi, olybá tekintetik, 
mint a ki csak 1908. január 1-től kezdve kiván 
az intézet tagja lenni s a belépési járulékok be-
fizetésére nézve adott öt évi kedvezményt nem 
óhajtja igénybe venni. Ilyen esetben tehát a kedvez-
mény elvész és a járulékok egyszerre, egy összeg-

ben fizetendők be. Igen ajánljuk tehát az érdekelt 
lelkészeknek, hogy belépési nyilatkozataik és okmá-
nyaik beterjesztésével el ne késsenek. 

10. Nagy megkönnyebbítését czélozza a kon-
vent a kongruás lelkészeknek ama határozatával, 
hogy felterjesztést intéz a kultuszminiszterhez az 
iránt, hogy a kongrua-törvény 14. §-ának a levonható 
kiadásokra vonatkozó pontja értelmében számítsa 
le a kimutatót lelkészi jövedelemből a nyugdíj -
intézeti évi tagdíjat is, illetve a kongrua-segélyt 
emelje annyival, hogy a lelkészek 1600 koronás 
javadalma csonkítatlanul megmaradjon. 

11. A könnyebb kezelés szempontjából és az 
előbbi pont alatt foglalt határozat folyamányaképen 
felterjesztést intéz a konvent a kultuszminiszterhez 
az iránt is, hogy a nyugdíjintézeti évi tagdíjak a 
kongruás lelkészek kiegészítési összegéből az ille-
tékes egyházi hatóságok által visszatarthatok 
legyenek. 

12. Minden félreértés kikerülése végett ki-
mondta a konvent, hogy 40 évi intézeti tagság 
után senki sem köteles tovább fizetni az évi díja-
kat, még abban az esetben sem, ha nyugdíját 
nem kivánja igénybe venni. Ennek kiegészítéséül 
azonban emlékezetbe idézzük a 2. pont alatt fog-
lalt ama rendelkezést, hogy az egyházak, illetve 
fentartó testületek ebben az esetben is kötelesek 
tovább fizetni a 2% évi járulékot. 

13. Ugyancsak a félreértések kikerülése végett 
kimondatott, hogy a 65 éves korra nézve 1908. 
jan. 1-seje az irányadó. A ki ekkor a 65 évet 
betöltötte, a belépésre nem köteleztetik. 

14. Szintén az egyöntetűséget szolgálja és a 
számításokat könnyíti meg az a határozat, hogy 
a tagok díjfizetésére nézve a megválasztatás, illetve 
az állás vagy javadalom változás utáni év január 
1-seje az irányadó. 

15. Azok, a kik az özvegy-árva-gyámintézet-
nek tagjai voltak, de a nyugdíjintézetbe belépésre 
nem jogosultak vagy abba belépni koruknál fogva 
nem kötelezettek, gyámintézeti tagságukat és 
jogaikat, kötelezettségeik tovább is teljesítése mel-
lett megtarthatják. 

16. A lelkészképesítésű nyugdíjas tanárok, 
ha lelkésszé választatnak, a nyugdíjintézetnek tagjai 
nem lehetnek. 

Ezeken kivül voltak ugyan még az egyház-
megyéknek és kerületeknek egyéb kívánságai is, 
ezeket azonban, részint a törvény világos szavai, 
részint a kezelési nehézségek miatt, nem honorál-
hatta a konvent. Ilyen óhajtás volt pl. az, hogy 
a karenczévek alatt elhunyt tagok befizetett járu-
lékai adassanak vissza, mert ez ellenkezik a tör-
vény 16. §-ának világos szavaival; továbbá, hogy 
a járulékok mindenkor a tényleg élvezett javada-
lom után fizettessenek, mert annak okmányolt 



megállapítása, hogy valaki többszöri szolgálati 
helyváltoztatások esetén milyen javadalomban része-
sült, igen bajos és a kezelést rendkivül bonyodal-
massá is tevő volna, s különben is nem esik mél-
tatlanság senkin, ha visszamenőleg a legutóbb 
élvezett javadalom után fizeti meg a járulékokat, 
mert azoknak ellenében nyugdíja is a legutóbb 
élvezett javadalom alapján állapíttatik meg. 

Ismételjük tehát, liogy nézetünk szerint a 
konvent megtette a végrehajtás körében mindazo-
kat a könnyítéseket, a melyeket megtehetett. E g y 
igen fontos pont és az abban foglalt elégtelen 
intézkedés maradt csak változatlanul. Ez a törvény 
20. §-a, a , mely az özvegyi évjáradékot 5 0 0 koro-
nában állapítja meg, nagy eltéréssel más nyugdíj-
intézetek ama rendelkezéseitől, a mely szerint az 
özvegyet fele illeti meg annak az összegnek, a 
melyre a férj, mint nyugdíjra, igényt tarthatott 
volna, Ezen változtatni azonban most nem állott 
módjában a konventnek. Hisszük azonban, hogy 
ha a konvent látni fogja a nyugdíjintézet megerő-
södését és mérlegelheti annak teherbíró képességét, 
segíteni fog ezen a bajon is, annyival is inkább, 
mivel a törvény az özvegyi évjáradék fokozására 
szabad utat nyit. 

Az egyetemes konventet és a könnyítésekre 
nézve javaslatot tevő végrehajtó-bizottságot csak 
elismerés illetheti a tett intézkedésekért. A jóakarat 
megvolt bennök; a mit megtehettek, megtették s 
hogy többet nem tehettek, nem rajtok, hanem a 
a viszonyokon múlt; ezeken a viszonyokon pedig 
maga a zsinat sem változtathatott volna. 

Talán maradtak még kielégítetlen kívánságok; 
de a leglényegesebbek megnyerték lionoráltatásukat 
s hisszük, hogy az eddigi panaszolkodásokat és 
nyugtalanságot a békés megelégedés és a jövő 
iránt való bizalom fogja felváltani. 

Adja Isten, hogy a nyugdíjintézet legyen 
áldásává mind a lelkészi karnak, mind magának 
az anyaszentegyháznak. 

Hamar István. 

Kérelem a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság megerősítése érdekében. 
A M. P. I. T. 1889-ben arra a czélra alakult, hogy 

az egyházi irodalmat evangéliomi szellemben művelje, 
magyarnyelven népszerűsítse és a nagyközönség körében 
terjessze, hogy így a keresztyén vallásos és erkölcsös 
életet irodalmi úton ápolja és feilessze. 

Erre a czélra részint tudományos, főleg egyház-
történeti műveket (Tudományos könyvek, 24 kötet, Egy-
háztörténeti Adattár, 6 kötet) és tudományos havi folyó-
iratot (Protestáns Szemle, 19 kötet) ad ki, részint népies 
vallásos füzeteket ̂ {Koszorú czímen eddig 140 füzet) és 

népszerű valláserkölcsi munkákat {Házi Kincstár, eddig 
8 kötet) készíttet és terjeszt. 

A tudományos könyvek ós a folyóirat kiadási 
költségeit a társulati tagok (számuk ezerötszáz) tagdíjai 
és az alapítványok (befizetve mintegy hatvanezer korona) 
kamatjai fedezik; de a két népszerű kiadványsorozat 
(a Koszorú és a Házi Kincstár) csak a nagyon szerény 
Károli-alapra (eredetileg is csak ötezer korona) és a 
kiadványok évi forgalmára van fektetve. Ebből a kettős 
forrásból eddig is csak úgy voltunk képesek az előállí-
tás költségeit fedezni, hogy boldogult elnökünk, Hegedűs 
Sándor, 13 éven át minden esztendőben 900—1000 
koronát adott a Koszorú írói díjaira. 

Ál lott emlékű elnökünk halálával ez az utóbbi 
forrás teljesen megszűnt s ezzel a hét legnépszerűbb 
kiadványunk súlyos válságba jutott, mert a Károli-alapnak 
1906. decz. 31-ón immár kétezer koronára lefogyott 
forgótőkéjét az 1907. évi költségek teljesen fölemésztik. 

Társulatunk igazgató-választmánya s ennek javas-
latára a közgyűlése is, mikor e leverő helyzetről értesült, 
egy szívvel-lélekkel arra határozta magát, hogy a Károli-
alap megerősítése s ezzel a Koszorú és Házi Kincstár 
cz. kiadványok biztosítása érdekében minden tőle tel-
hetőt megtesz: gyűjtést indít, segítséget kér s a forgalom 
fokozását teljes erővel munkába veszi. Mert azt tartja : 
Isten és az egyház és a nemzet ellen való vétek volna, 
hogy ezek a nagy áldással működő kiadványok meg-
szűnjenek. Hálátlanság volna Hegedűs Sándor emléke 
iránt, hogy a mit ő egymaga példás áldozatkészséggel 
éveken keresztül meg tudott tenni, azt az áldozatot a 
másfélezer tagból álló Társaság és a negyedfél millióból 
álló két protestáns egyház közönsége meghozni ne tudná! 
Hisz ezek a kiadványok (Koszorú, Házi Kincstár) a 
magyar protestáns népnek és ifjúságnak valóságos lelki 
erőtáplálékai lettek. Társadalmi és irodalmi igehirdetői 
az evangéliomnak, írásos tolmácsai ós terjesztői az evan-
géliomi keresztyén kultúrának. Sőt egyebek is. Irodalmi 
ellenszerei a megdöbbentően terjeszkedő nemzetsorvasztó 
klerikálizmusnak ós a hitromboló nemzetközi szocziáliz-
musnak; kipróbált erejű hitvédő bástyák, lángnyelvű 
sajtóapostolok, a melyeknek nemcsak megszűnését nem 
szabad engednünk, hanem minden erőnket ki kell fej-
tenünk azok megszilárdítására, hogy nemzetépítő és 
erkölcsnemesítő munkájukat minél szélesebb körben és 
minél nagyobb erővel folytathassák. Nekünk erős meg-
győződésünk, hogy a M. P. I. T.-nak s közelebbről 
ezeknek az evangéliom népszerűsítő kiadványoknak meg-
szilárdítása magyar protestáns egyházunknak elsőrendű 
érdeke és erkölcsi kötelessége. 

Ezeknél az okoknál fogva, társulatunk közgyűlésé-
sének megbízásából, tisztelettel és bizalommal felkérjük 
összes hitfeleinket, egyházközségeink, egyházmegyéink 
és kerületeink elöljáróit, de különösen a M. P. I. T. 
tagjait 

1-ször arra, hogy a Károli-alapra alapítványt, ado-
mányt, vagy tetszés szerinti évjáradékot szíveskedjenek 
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adni, gyűjteni és küldeni a M. P. I. T. pénztárába 
(Bendl Henrik pénztárnokhoz, Budapest, IV., Deák-tér 
4. sz.). A szükséglet húszezer korona tőke, vagy ennek 
megfelelő évjáradék. 

2-szor arra, hogy uj tagok gyűjtése útján társu-
latunk anyagi és erkölcsi erejét fokozni legalább oly 
mértékben segítsenek, hogy közgyűlésünk határozatának 
megfelelőleg egy év leforgása alatt minden régi tag egy 
új tagot szerezzen a társulatnak. (Az alapító tag egy-
szersmindenkorra 200 K-t, a rendes tag 12 K évdíjat, 
a pártoló tag 6 K évdíjat és a segítő tag 3 K évdíjat 
fizet a társulatnak). Taggyűjtő ívet és Társulati tájékoz-
tatót kivánatra készséggel küld Szőts Farkas titkár, 
Budapest, Kálvin-tér 7. sz. 

3-szor arra, hogy a Koszorú füzeteinek és a Házi 
Kincstár köteteinek vásárlása, ajánlása és terjesztése 
által kiadványaink forgalmát növelni s ezzel a Károli-
alapot erősíteni szíveskedjenek. (A kiadványok Hornyánszky 
V. Budapest, V., Akadémia bérháza, útján rendelhetők 
meg, a ki a rendszeres terjesztés módja és feltételei 
felől készséggel nyújt felvilágosítást.) Végül 

4-szer a gyülekezeteket, egyházmegyéket, egyház-
kerületeket, valamint az elemi és középiskolák elöljáró-
ságait tisztelettel fölkérjük arra, hogy Koszorú és Házi 
Kincstár vállalatunkat valamely állandó évjáradékkal 
támogatni szíveskedjenek, a minek fejében az iskolák 
szegény tanulói és az egyházi szórványok és missziói 
gyülekezetek szegény tagjai részére mi évről-évre meg-
ktildenénk a megfelelő füzeteket és köteteket. 

Hittestvéri és hazafias bizalommal kérjük egyház-
hatóságainkat, hitfeleinket és egyházi sajtónkat, hogy 
társulatunkat ebben a szent és hazafias munkában eré-
lyesen támogatni szíveskedjenek. Vállvetett erővel, 
egyesített buzgósággal sokra mehetünk. Ha mindenikünk 
megteszi a magáét, a M. P. I. T. megerősödik, nagy 
alkotásokra képesül, egyház- és honmentő munkát végezhet, 
egyházi és erkölcsi újjászületésre vezethet. 

A (pénztárnokhoz Bendl Henrik, Deák-tér 4.) be-
érkezett alapítványokat, adományokat és taggyűjtéseket 
a Társaság folyóiratában, a „Protestáns Szemlé"-ben 
nyilvánosan fogjuk nyugtázni. 

Budapest, 1907. október havában. 

Hittestvéri és hazafias üdvözlettel 

Zsilinszky Mihály s. k., Baksay Sándor s. k., 
a M. P. I. T. ügyvivő elnöke. a M. P. I. T. lelkészi másodelnöke. 

Antal Gábor s. k., Gróf Tisza István s. k., 
a M. P. 1. T. lelkész elnöke, a M. P. I. T. világi másodelnöke. 

Szöts Farkas 
a M. P. I. T. titkára.. 

* * 
* 

Ehhez a felhíváshoz, a mely a legvilágosabban 
állítja elénk a helyzetet és teendőinket, csak azt az 
óhajtást fűzzük, hogy vajha megtalálná az utat szíveink-
hez s munkára indítaná kezeinket! Szerk. 

ISKOLAÜGY. 

Az evang. tanáregyesület megalakulása. 
Az orsz. evang. tanáregyesület alakuló közgyűlése 

f. hó 20-ikán folyt le Budapesten, a városligeti fasori 
evang. főgimnázium dísztermében. A mi a 90-es évek-
ben a patakiak és eperjesiek kezdeményezésére Debre-
czenben nem sikerült, t. i. a tanári unió, az sikerült 
külön ma már nagy hírre emelkedett Orsz. ref. tanár-
egyesület intézményében, a melynek, hisszük, méltó segédje 
és elvtársa lészen a múlt vasárnapon megalakult ev. fő-
és középiskolai tanáregyesület. Ezt is az eperjesi nagy-
hírű és múltú eperjesi főiskola tanárkara s annak élén 
Gömöry János főgym igazgató kezdeményezte, s nevezett 
főiskola dékánjaiból és igazgatóiból álló előkészítő-bizott-
ság valóban dicséretes buzgóságot fejtett ki a nagyhiva-
tású tanáregyesület megalakulása ügyeinek előkészíté-
sében. Irt, agitált s kapaczitáit mindenfelé, hazánk összes 
ev. fő- és középiskoláinak tanárkaraiban, s ma már az 
egyesületnek jövője biztosítottnak tekinthető. 

Az alakuló közgyűlést Hörk József pozsonyi theol. 
akad. tanár elnöklete alatt bizalmasabb természetű elő-
értekezlet előzte meg, a melyben a tanáregyesület meg-
választandó tisztikara fölött folyt ritka egyértelműséggel 
az eszmecsere. Majd a fasori evang. templomba vonultak 
az ország összes fő- és középiskoláiból szép számmal 
megjelent tanárok, a hol Kovács Sándor pozsonyi ev. 
theol. akad. tanár tartotta az alkalmi szónoklatot. Szép 
és tartalmas beszédének alkalmazó részében, a nem 
épen kedvező viszonyokra való folytonos utalással azt 
hangoztatta, hogy úgy egyházi, mint tanügyi téren 
„mélyebbre kell vetnünk a hálót a Krisztus által". 

A főgimnázium egyik melléktermében elköltött 
rövid reggeli után az alakuló közgyűlés vette kezdetét. 
A megjenteket, köztük br. Prónay Dezső egyet, felügyelőt, 
dr. Meskó László államtitkárt és tiszavidéki esperesi 
felügyelőt, Zsigmondy Jenő egyet, főjegyzőt, M. Dietz 
Sándor egyetemi tanár, Négyessy László orsz. közép-
iskolai, Sinka Sándor orsz. ref. tanáregyetemi alelnököt 
s a hazai fő- és középiskolák, főleg az eperjesi kollégium 
igen számos tanártagjait Poszvék Sándor soproni theol. 
igazgató, mint korelnök üdvözölte, hangoztatva a prot. 
iskolaügy ama régi kegyeletes tradicziót, a melyek min-
denkor azt az irányelvet követték és követni is fogják 
szüntelen, hogy a nevelés és oktatás terén egység és 
harmónia legyen a tudomány, a nemzeti eszme és a 
valláserkölcsiség között. 

A tartalmas megnyitó beszéd után Gömöry János 
igazgató olvasta fel az előkészítő-bizottság jelentését, a 
melyből kitűnt, hogy az orsz. ev. tanáregyesület meg-
alakításának eszméje az eperjesi tanári kar lelkes buzdí-
tására, a haza összes ev. tanintézeteiben a tanárok 
között igen kedvező fogadtatásra talált, úgy hogy mai 
220 tagjával már biztató jövőnek néz elébe. A köz-
gyűlés hálás elismerést szavazott az eperjesi előkészítő 



bizottságnak, s nyomban elhatározta, hogy az egyes 
tanárkarok által felülbírált, immár végleg szövegezett 
alapszabályt egyhangúlag elfogadja és az egyetemes 
gyűlés útján megerősítés czéljából fölterjeszti a belügy-
miniszterhez. 

Miután Poszvék S., mint korelnök, a tanáregyesü-
letet éljenzések között megalakultnak jelentette ki, az 
előértekezlet javaslatára, illetve annak megbízásából 
Fischer Miklós indítványára, elnöknek egyhangúlag dr. 
Meskó László államtitkárt s tiszavidéki ev. esperességi 
s nyíregyházai főgimn. felügyelőt, ügyvivő alelnöknek 
dr. Mágőcsy Dietz Sándor egyetemi tanárt s bpesti ev. 
főgimn. felügyelőt, főgimn. alelnöknek Fischer Miklós 
iglói főgimn., s főiskolai alelnöknek dr. Masznyik Endre 
pozsonyi theol. akad., titkárnak Gömöry János eperjesi 
ev. koll. főgimn. igazgatót, pénztárosnak dr. Szigety 
Lajos bpesti s jegyzőknek dr. Rell Lajos békéscsabai 
s Jeszenszky István pozsonyi ev. főgimn. tanárt válasz-
tották meg. 

A választások egyhangú megejtése után Meskó 
László, ev. egyházunknak ez a rendkívül agilis világi 
tagja, nyomban elfoglalta az elnöki széket és kifejtette, 
hogy a tanáregyesületi elnöki állás elfoglalására hármas 
ok is készteti. Az első — úgymond — az, hogy evang. 
világi embernek — különösen neki, ki oly sokat köszönhet 
a prot. iskoláknak, főleg Eperjesnek — sohasem szabad 
kitérnie az egyhangú közbizalom által ráruházott köteles-
ségek elől ; a második, liogy a nyíregyházai főgimnázium 
kormányzótestületének élén évek óta foglalkozik — tudjuk 
nagy sikerrel s a tanári karral ritka harmóniában — 
az oktatás ügyével, s a harmadik, hogy hajdanában ő 
is kathedrán volt, s akkor alkalma volt megismerni a 
tanári pálya szépségét, de sok baját, nehézségét, sőt 
keserűségét is. Igaz híve a testületi szellemnek, meleg 
barátja a tanárok tömörülésének, de csak addig, a mig 
felsőbb állami és egyházi czélokkal nem jut ellenkezésbe. 
Ama bizalmának és reményének adott lelkes és lelkesítő 
alakban kifejezést, hogy az oly szép és biztató auspici-
uinok között megalakult tanáregyesület az alapszabályok 
keretén belül eredményes és üdvös munkát fog végezni 
az iskolák és az anyaszentegyház javára. 

A lelkes éljenzésekkel kisért elnöki bemutatónak 
méltó társa volt Mágőcsy Dietz Sándor alelnöknek szép 
programmja; mely eszmékben és eszméitető gondolatok-
ban gazdag beszédek, Négyessy és Sinka beszédeivel 
együtt, dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. akad. dékán-
tanár indítványára, a jegyzőkönyvben vagy talán a tanár-
egyesület által kiadandó emlékkönyvben fognak nap-
világot látni. 

Megjegyezzük még, hogy a közoktatásügyi minisz-
ternek benyújtandó s Fischer Miklós igazgató tollából 
származó memorandum végleges szövegezése egy bizott-
ságra s az egyes szakosztályok megalakítása a jövő évi 
közgyűlésre bízatott. Ezt a közgyűlést az eperjesi 1687. 
évi vértanúk emlékének a kollégiumban való leleplezé-
sével kapcsolatban, hihetőleg Eperjesen fogják megtartani. 

Az eperjesiek máris erősen készülnek a nagyszabásúnak 
ígérkező emlékünnepély megtartására. 

A minden izében lelkes alakuló közgyűlést a 
Gambrinusban kedélyes közebéd fejezte, be, a melyen 
Meskó, Dietz, Négyessy, Sinka, Ludmann, Masznyik, 
Szlávik s többen lelkes felköszöntőket mondottak. 

E helyütt is a legmelegebben üdvözöljük az Orsz. 
Ev. Tanáregyesületet megalakulása alkalmából s további 
munkásságára Istennek áldását kérjük. Ha már együtt 
— ev. és reformátusok — nem tudunk vagy akarunk 
haladni, legalább külön*) fejtsük ki tanügyi téren is a 
história és hitelveink által megszentelt karizmatikus 
képességeinket. Két prot. tanáregyesületünk pedig vivát, 
floreat, crescat! Szüksége van arra hazánknak és egy-
házunknak egyaránt! 

Dr. Gömöri. 

TÁRCZA. 

Miért nem hallgatják sokan a prédikáeziót? 
(Folyt.) 

Az említett hosszabb fejtegelés a föltett kérdésre 
a feleletet nem a szószékben s nem a lelkészekben, hanem 
általában az emberek gondolkozásmódjában keresi. Nem 
sokan hallgatjak az igehirdetőket. Ez tény. Régen többen 
hallgatták ? Igen. De vigyázzunk: ne simus laudatores 
temporis acti. 

Ha tisztán akarunk látni, el ne feledjük, ne tévesz-
szük szem elől, hogy azoknak a száma, a kik hallván 
nem hallanak, mindig nagy volt. „Az igaz keresztyének 
száma — így szól idevonatkozólag a válasz — azoké 
t. i., a kik azért hallgatják az Igét, hogy azt meg is 
hallják, a múltban épen olyan szűkkörű volt, mint most. 
Igen, ünnepnapokon eljöttek a templomba, megtöltötték 
a templomot, áhítattal hal lgat tak. . . meghajtották fejü-
k e t . . . de azért bizony csak hallották az Igét, de nem 
hallgatták meg. Alázatos ábrázatot formáltak, de lelküket 
nem alázták m e g . . . a megbízhatóság, becsületesség — 
a legbiztosabb hőmérője az erkölcsösségnek — gyengén 
állott". 

Lássuk, mi történik napjainkban az egyházakban 
s különösen minő folyamat megy végbe a társadalom-
ban ? Amott a 1 lkószeknek egy töredéke — a mely 
azonban számban gyarapodik — reálisabb keresztyén-
séget követel: keresztyén társaságokat szervez, esti 
istentiszteleteket, bibliaolvasásokat stb. tart. Ez — a 
czikk szerint — felingerii azokat, a kik a teljes evan-
géliumot (l'Evangile intégral) nem akarják, s hara-
gusznak azokra, a kik a „túlzókkal tartanak". Míg az 
egyházban a többé-kevésb' é ingerült küzdelem folyik, 
maga a társadalom a gond* lkodás és az érzület tekin-

*) Azónban egymással folytonos érintkezésben és harmó-
niában ! Szerk. 



tetében nagy változáson megy át. „A múltban a nép 
tűrte nyomorát, szenvedéseit, kivéve mikor az módnél-
küli volt. Ma másképpen van : a politikai jogok egyen-
lőségének teréről letér s a vagyoni, nemkülönben az 
azzal összefüggésben álló előnyök egyenlősége felé tör. 
Mindenki vagyont akar szerezni, hogy élvezzen. Ez 
magyarázza jórészt a szoczializmns áramlatának növe-
kedését, s habár el kell ismernünk, hogy annak soraiban 
nem hiányoznak olyanok, a kik a testvériség, egyenlőség 
gazán altruistikus ideái vezetnek : a túlnyomó részt nem 
vezetik eme magasabb elvek, a mit bizonyit a gyűlölet, mely 
e mozgalmat általában jellemzi. Nem hallgatnak Ők az 
engedelmesség, az alázatosság eszméire, sőt nem is 
fogadják el az olyan vallásnak elveit, mely azt tanácsolja, 
hogy a szegénységet megpróbáltatásnak tekintsük. Ok 
azt hiszik — s e vélemény nem alaptalan — hogy a 
vagyonos, irányadó osztályok az evangéliommal visszaéltek, 
oly czélból, hogy föntartsák a kiáltó igazságtalanságokat, 
azon társadalmi különbségeket, melyeket az evangéli-
omnak ki kellene engesztelnie. Ennélfogva (így okoskod-
nak) félre az útból minden izetlenséggel, a melylyel 
eddig visszaéltek a nép elnyomására! Foglaljuk le a 
kényelem és az élvezetek forrásait a magunk számára! 
Persze azok meg, a kik azok birtokában vannak, meg 
akarják tartani mindazt, a mit a modern világ nekik 
nyújthat. Innen ered a rideg küzdelem, a pénznek, a 
nyereségnek szomja, mely korunkat jellemzi. Es emez 
izgatás, eme küzdelmek között, az anyagiaknak eme 
hajszolása közepette hova lesz a léleknek mélységes 
sóvárgása ? Erre ők azt mondják egészen nyiltan: Engem 
egy szem kása jobban érdekel, mint az efféle!" 

A fejtegetés ezután rámutat azokra, a kik, ha egyéb-
ként a társadalomjavítók más elveivel egyet nem értenek 
is, a vallást, az egyházat illető kérdésekben velük rokonok 
s azoknak számát növelik, a kik az Igét nem hallgatják. 
Régen nem igen dicsekedtek az emberek azzal, hogy 
volteriánusok, ma — czikkíró tapasztalata szerint — 
máskép áll a dolog: ma tetszik az embereknek az, ha 
azt mondják róluk, hogy „szabadgondolkozók". ' Sokan 
szakítanak a vallás dolgaival, mint a melyek csak régen 
voltak jók, „hiszen az ember férfikorában csak nem 
veszi fel gyermekkori ruháját". Sok felületes ember 
pedig azon mód elfogadja a frázisokat. 

De azt mondaná valaki: az ember nem igen indul-
hat pusztán frázisok után. Ott van maga a lét, az ő 
misztériumával. A gondolkodó, még ha szabadgondolkozó 
is, önkéntelenül is arra gondol, a ki nélkül a lelki életen 
fenyegető örvények zúgnak át. Úgy látszik, a czikkíró is 
érezte, hogy itt nem elég könnyedén azt mondani: sok 
ember szavak után indul. Mélyebben keresi a sokaság 
eltévelyedésének, vagy ha jobban tetszik : elfordulásának 
okát. Előre kijelenti, hogy itt épen nem szól tudósokról; 
nem valami tudományos szellemről van itt szó, mert 
hiszen ez sohasem vallásellenes. 

Ezek előrebocsátása mellett kijelenti, hogy a pogány-
ság a szellemi fejlettség előtt megállani sohasem tudott 

s hogy a szóban forgó sokaság a külső keresztyén máz 
daczára jóformán pogány. 

Hogyan érti első kijelentését és mi a jelentősége 
ennek a sokaságra? Az elsőnek értelme az, hogy az 
emberi eltne, mihelyt némi akadályt legyőzött, akár 
csak valami hódító az első győzelem után, mámorba 
esik. Mindent lehetségesnek tart. Nem ereszté még mérő 
ónját minden titokszerűnek mélyére ? Hát majd leereszti! 
Persze vannak még misztériumok; ott van az életnek, 
a végtelennek titka! Előbb-utóbb az ész mindent meg-
magyaráz s ez az elme kevély; épen olyan büszke az 
elért eredményekre, mint reményeire. Es mi a jelentő-
sége ennek a sokaságra nézve, mely magát szabadon 
gondolkozónak nevezi? Az, hogy — épen mert nem 
gondolkozik — ezen u. n. haladók sorába áli. 

„Ez a raczionalizmus munkája — így folytatja a 
fejtegető — és én azt a modern törekvést értem alatta, 
mely az okoskodó értelmét akarja tenni minden létező 
kritériumává, eltávolítván, mintegy nem létezőnek tekint-
vén mindazt, amit az ész nem foghat fel". 

„Ez a raczionalizmus halálos a vallásos érzelmekre 
nézve, mert a priori kizár minden misztériumot, s misz-
térium nélkül nincsen vallás. Persze nem mindent vetnek 
el Jézus vallásából, az ő erkölcstanától és személyiségétől 
eltekinteni nem tudnak, azonban egy híres vallás meg-
alapítójának rangjára helyezik le. Miután pedig voltak 
vallásalapítók, a kik a törvényhozásban preczizebben 
jártak el, hiszen Jézus a lelkiismeret felköltésére helyezi 
a fősúlyt, nem pedig a törvényekre, mihez képest művét 
csak a felébredt lelkiismerettel lehet megérteni, — ennek 
következtében alájahelyezik Confuciusnak, Buddhának, 
sőt Mohamednek is, mint a kik részletesebb, praktikusabb 
törvényeket alkottak." 

„ A mi erkölcstanát i l leti . . . két szempontnak elő-
térbe tolásával ennek értékét is alászállítják. Először 
találnak benne olyanokat, melyeket már mások is han-
goztattak előtte. Azután meg kijelentik, hogy Jézus szép 
dolgokat mondott, de semmi praktikust nem létesített, 
meghagyta a többnejűséget, a rabszolgaságot s tehát 
azóta az emberiség haladt. Ezt hangoztatta Forel A. a 
Semeur Vadois-ban. Ebből az a konklúzió, hogy . . . a 
humanizmus halad a maga útján. Nem az Isten 
ki kezet nyújt az embernek, magához emelvén őt, hanem 
az ember emelkedik lassú, de szabályos lépéssel; mert 
a felülről jövő lélek emeli az embert. Van-e szükség 
ezen erőre? Mindenre elégséges az ész, az ember szelle-
mének szárnyaiban elegendő erő van, hogy őt a végtelen 
haladás magaslataira emelje." 

„íme ez az a tanítás, mely hatalmába ejti a lelkeket, 
az új vallás, mely isteníti a fajt, az embert. Nem egyéb 
ez, mint az ész vallása, persze más formában." 

„Most megfelelek a felvetett kérdésre. Igen, napjaink-
ban vannak sokan, a kik az Igét nem hallgatják. Nem 
hallgatják pedig azért, mert lelki dolgok őket nem ér-
deklik, mert a vallás ügyeit elavultaknak tartják. 

„Én azonban ebben nem látok katasztrófát! 



„Az Igét hallották azelőtt sokan, de nem hallgatták 
meg, nem fogadták be, csak kevesen. Őszintén szólva, a 
mai állapotot jobban szeretem, mert tisztább, világosabb.'1 

„Régen abban az illúzióban voltunk, hogy íme az 
emberek keresztyének, mert a hit külső formáinak eleget 
tettek. Ez a keresztyénség azonban nem vetett gátat a 
részegeskedésnek, nem korlátozta a törvénytelen gyerme-
kek számát, sem a fösvénységet, sem a kereskedelem 
fogásait, sem a családok gyűlölködését, sem a politikai 
raffinériákat, sem a megtűrt bűnöket. Amaz illúziónál jobb-
nak tartom az új szituácziót; legalább tájékozódhatunk." 

„Legyen világosság és lőn világosság". Az Úr el-
választá a világosságtól a sötétséget. Elismerem, hogy 
van ebben megdöbbentő ; félek, hogy Krisztus egyházára 
fájdalmas kor következik, de hát a tisztázott helyzet 
mégis többet ér! Az egyház a holt tehertől megszaba-
dulva, a veszély által ösztönöztetve, azzá lesz, olyanná 
lesz, a minek és a minőnek lennie kell 

„U. i. Ne értsenek félre ! Az aggodalom érzésével 
nézem én a vallástalanság terjedését, azt siratom is, de 
a jelennek megmérésére mérléket keresvén a múltban, 
Izrael népének történelméből azt olvasom, hogy ott a 
haladást ugyanezen bajok mozdíták elő. „Elhagytak 
engem, élő kútfejet és magoknak kutakat ástak, beom-
lott kutakat, melyekben nincsen víz". 

„Az evangéliumban való előrehaladásnak első fel-
tétele, hogy a helyzet a maga valójában álljon előttünk. 

Bármily fájdalmas lenne is a válság. . . áldjuk az 
Istent. Az igaz helyzet felismerése mindig előhaladást 
jelent az illúzióhoz képest". 

Közli: Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD 

A ref. egyetemes konvent ülései. 
Részint a zsinat előkészületei, részint a megalkotott 

törvények végrehajtása szokásossá tette az utóbbi évek-
ben, hogy a konvent egy évben kétszer is ülésezzék. 
Ez az utóbbi ok tette szükségessé jórészt most is, hogy 
az elnökség a folyó évben is immár másodszor tanács-
kozásra hívja össze a konvent tagjait. A lelkészi nyug-
díjintézeti törvény, a mint igen jól tudjuk, nagy terheivel 
nem nyerte meg az érdekeltek rokonszenvét. Szüksége 
forgott fenn tehát annak, hogy a konvent a végrehajtás 
mikéntje tekintetében olyan nyilatkozatokat tegyen, illetve 
határozatokat hozzon, a melyek az aggodalmaskodókat 
és panaszkodókat lehetőleg megnyugtassák. Megoldandó 
kérdésként állott a konvent előtt a konventi központi 
épület emelése és a konventi központi iroda szervezése 
s. S ezeken kivül tárgysorozatra került még egy csomó 

adminisztratív ügy is, a melynek elintézése szükségessé 
tette a konvent egybehívását. 

Kíváncsian vártuk azt is, hogy vájjon a konventi 

elnökség szóvá teszi-e a lelkészi egyesület ügyét s ha 
szóvá teszi, milyen álláspontot fog elfoglalni? A meg-
nyitásnál azonban elmaradt minden elnöki megnyitó és 
így a lelkészegyesület felől való véleménynyilvánítás is, 
a mit csak helyeselni tudunk a jelen körülmények között. 

Az ülés okt. 22-én, délelőtt 10 órakor a reform, 
főgimnázium nagytermében vette kezdetét, Kun Bertalan 
lelkészi elnök buzgó imádságával. Ennek elhangzása 
után báró Bánffy Dezső világi elnök, üdvözölvén a meg-
jelenteket, minden beszéd nélkül megnyitotta az ülést. 

Az alakulás formaságain átesvén s az egyet, tan-
ügyi bizottságba, dr. Ballagi Géza helyébe dr. Finkey 
Ferencz sárospataki jogtanárt választván meg, rátértek 
a tárgysorozat elején helyet foglalt különböző jelentések 
tárgyalására. Minden vita nélkül, egyszerűen tudomásul 
vették, hogy a kerületek megalkották az egyetemes adó-
alapi végrehajtó-bizottságokat; hogy a kultuszminiszter 
kiutalványozta a folyó évre a 200,000 korona évi segélyt, 
a tanári fizetések kiegészítésére szolgáló összeget és a 
három millió újabb segélyből már az idén esedékes egy 
millió koronának a ref. egyházat illető részét, 698,800 
koronát, a melyből az egyet, adóalapnak esik 489,160 
kor., a lelkészi nyugdíj- és özvegy árva gyámintézetnek 
133,333 kor. 34 fillér, a közigazgatási alapnak pedig 
76,306 kor. 66 fillér. A kultuszminiszternek ama leiratát, 
a melyben azt kívánja, hogy a közalapi végrehajtó-
bizottság elnöke a közalap jövedelmeinek felhasználásá-
ról a jövőben, minden évben lezárt, okmányolt szám-
adását a konvent jóváhagyása után két példányban 
mutassa be és csatolja ahhoz a földhitelintézet által 
kiállítandó tőkeálladék-kimutatást is, a közalapi végreh. 
biz. javaslata alapján a prot. közös bizottsághoz tették 
át, az egyöntetű eljárás megállapítása végett. 

Tudomásul vette a konvent, hogy a kultuszminiszter 
a káplántartási kongruát 45,000 koronára emelte fel; 
azt azonban már nem fogadta el a konvent, hogy a 
miniszter ezt az összeget olyan átalányösszegnek kívánja 
tekinteni, a melynél nagyobbat nem hajlandó utalvá-
nyozni. íme, egy újabb példája a kultuszminiszter ár 
jóindulatának. Szerzeteseknek, apáczáknak felsegélésére, 
a nagy egyházi javadalmasoknak a róm. kath. lelkészi 

.kongrua rendezése alól felmentésére van pénz az állam-
kasszában, de a prot. egyházak segélyezése, a kultusz-
miniszter szerint immár „nyugvó pontra jutott", azaz 
elérte a maximumát! A konvent azonban, nagyon helye-
sen, nem fogadta el ezt a miniszteri álláspontot és el-
határozta, hogy felterjesztést intéz a kultuszkormányhoz 
az iránt, hogy a káplántartási kongrua ne átalányösszeg-
ben, hanem a tényleges szükségletnek megfelelőleg utal-
ványoztassék, elég garanczia levén a konvent arra nézve, 
hogy a káplántartási kongruában csak azok részesülje-
nek, a kik arra valóban rá vannak szorulva. 

Ugyanezzel az íigygyel kapcsolatban került tárgya-
lás alá a dunántúli kerületnek ama felterjesztése, a mely 
szerint káplántartási kongrua volna kérendő az olyan 
lelkészek részére is, a kik nem kongruások ugyan, d^ 



jövedelmük a káplántartás mellett alábbszáll 1600 koro-
nánál. A konvent nem tette meg a kívánt felterjesztést, 
miután káplántartási kongrua csak kongruás lelkészeknek 
adatik, hanem a felterjesztés helyett azt ajánlotta, hogy 
az olyan lelkészek, a kiknek jövedelme az egyházható-
ságilag elrendelt káplántartás folytán 1600 koronánál 
alább szállt, kérjenek kongruakiegészítést. 

A konventi központi hely felépítése és a központi 
iroda létesítése tárgyában Dókus Ernő referálta a kikül-
dött bizottság jelentéseit és javaslatait. A központi hely 
felépítésére már megvan a telek Budapesten, a VII. 
kerületi Szabó József- és Abonyi-utczák sarkán. Ered-
ményes volt az épület tervére hirdetett pályázat is s 
most már csak a kivitel van hátra. A konvent a jelentést 
helyeslőleg tudomásul vette és a bizottságot az épület 
felépítési munkájának keresztülvitelére felhatalmazta. 

A központi épület felépítésével elvégre lehetővé 
válik, hogy a most különböző előadók által vezetett 
egyetemes intézmények szintén központosíttassanak és 
ezzel az adminisztráczió dolga könnyebbé, egyöntetűbbé 
és szabályosabbá tétessék. Ez, a bizottság előterjesztése 
szerint egy központi iroda szervezését és abba egy kon-
venti előadónak és a megfelelő segédszemélyzetnek a 
beállítását teszi szükségessé. A beállítandó konventi elő-
adó kezelné a konventi levéltárt, szerkesztené a konventi 
jegyzőkönyveket, vezetné a közalap, az egyetemes adó-
alap, a lelkészi nyugdíj- és özvegyárva gyámintézet, az 
amerikai egyházmegye stb. ügyeit s általában jobbkeze 
lenne a központi elnökségnek. A központi iroda szerve-
zése és kellő személyzettel ellátása természetesen újabb 
pénzáldozatot igényelne, az azonban megtalálná fede-
zetét, részint a különböző egyetemes intézmények elő-
adóinak már eddig is fizetett tiszteletdíjakban, részint 
pedig a közigazgatási államsegélyben. A bizottság azt 
javasolta, hogy a konvent mondja ki elvileg a központi 
iroda szervezését, s utasítsa a bizottságot, hogy az arra, 
valamint az iroda vezetőjének hatáskörére vonatkozó 
szabályzatot a tavaszi konventre mutassa be, a központi 
előadó személyére és javadalmazására vonatkozólag pedig 
még a jelen ülés alatt tegyen előterjesztést. 

A bizottságnak a központi iroda szervezésére vonat-
kozó javaslata általános rokonszenvre talált; de a kivitelt 
illetőleg voltak egyeseknek bizonyos aggodalmaik. így 
Fejes István szerint rósz vért szülne, ha a központi iroda 
személyi és dologi költségei általában a közigazgatási 
államsegély terhére Íratnának. A kerületek várják a köz-
igazgatási államsegélyt, hogy terheiken könnyíthessenek, 
s ha most a központi irodára abból évi 48,000 korona 
visszatartatnék, magokat látnák megrövidítve. A fedezet 
kérdését tehát ő függőben hagyná, vagy legalább is 
elvül azt állítaná fel, hogy a költségek nagyobb része 
a központi előadó által kezelendő egyetemes alapokra 
háríttassék s csak az általuk nem fedezhető szükséglet 
Írassék a közigazgatási államsegély terhére. Báró Bánffy 
Dezső Fejes aggodalmait azzal igyekezett eloszlatni, hogy 
a visszatartandó 48,000 koronában benne vannak már 

a kerületek által eddig a zsinat dologi kiadásaira és a 
konventi adininisztráczióra fizetett járulékok is, tehát, a 
mikor ezek alól a kerületek felmentetnek, alig rövidül-
nek meg az által, hogy a konvent ezekre a czélokra 
évenkint 48,000 koronát visszatart a közigazgatási állam-
segélyből. 

György Endre a kerületek autonómiája szempont-
jából kifogásolta a bizottság ama javaslatát, hogy az 
iroda fentartási költségei a közigazgatási államsegélyből 
vonassanak el. A törvény és a gyakorlat szerint a kerü-
letek vannak hivatva arra, hogy a központi és a zsinati 
dologi kiadások fedezéséről, a meghatározott kulcs sze-
rint, gondoskodjanak. A bizottság javaslatára nézve 
tehát meg kellene hallgatni a kerületeket. A mi pedig 
a központi előadó személyének már most leendő kijelö-
lését illeti, szintén nem helyesli, mert így a konvent, a 
javadalmazás és a hatáskör megállapítása tekintetében 
feszélyezve lehetne. Készítse tehát el a bizottság az 
irodára és a központi előadó hatáskörére vonatkozó 
szabályzatot a tavaszi konventre s akkor tegyen elő-
terjesztést az előadó személyére és javadalmazására 
nézve is, — addig pedig a központi iroda felállítására 
és a költségek fedezésére nézve kérdeztessenek meg a 
kerületek. Ilyen értelemben határozati javaslatot is nyúj-
tott be. 

Foyarassy Albertnek György Endre indítványát, 
gróf Tisza Istvánnak, gróf Degenfeld Józsefnek és dr. 
Darányi Ignácznak a bizottság javaslatát pártoló fel-
szólalásai után a konvent a bizottsági javaslatot fogadta el. 

Az ülés végén Dóhus Ernő a zsinati számvizsgáló-
bizottság jelentését terjesztette elő, a mit az ülés tudo-
másul vett. 

A második napi, okt. 23-diki ülésen Kenessey Béla 
referálta az egyetemes adóalap végrehajtó-bizottságának 
jelentését, s annak alapján tudomásul vette a konvent, 
hogy az adócsökkentési segélyt kérő folyamodványokhoz 
szükséges rovatos ívek kinyomattak és megfelelő utasítás 
mellett az esperesi hivatalokhoz megküldettek. 

Szöts Farkas a lelkészi nyugdíjintézeti végrehajtó-
bizottság jelentését mutatta be, s az abban foglalt javasla-
toknak megfelelőleg a konvent igen nevezetes, a lelkészi 
kart megkönnyebbítő és megnyugtató határozatokat hozott. 
E határozatokkal lapunk vezető helyén foglalkozunk. 

Az ülés végén Antal Gábor dunántúli püspök tett 
jelentést a püspöki és a főgondnoki kar nevében a 
Gusztáv Adolf-egyesülettel való érintkezés ügyéről. A 
jelentés alapján tudomásul vette a konvent, hogy az 
egyesület hajlandó a református gyülekezeteket is támo-
gatásban részesíteni, s ennek viszonzásul kimondta, hogy 
minden évben, a pünköst utáni vasárnapon templomi 
gyűjtést rendez az egyesület javára. 

(Folyt, köv.) 



A dunamelléki ref. egyházkerület köz-
gyűlése. 

(Folyt, és vége.) 

Az okt. 15-iki ülésen a kerületi rendszabály-javas-
lat folytatólagos tárgyalása volt az első pont. Az egyház-
megyék beterjesztett véleményének figyelembevételével 
a tervezet némely pontjaiban módosíttatott, némely pont-
jaiban pedig kiegészíttetett. Az I. t.-czikk 23. §-a alap-
ján az alsóbaranya-bácsi egyházmegyéből Feketehegy és 
Kossnthfalva (Omoravicza), a kecskeméti egyházmegyé-
ből Czegléd, Halas, Jászkisér, Kecskemét, Nagykőrös, a 
pesti egyházmegyéből Budapest, a solti egyházmegyéből 
Dömsöd, Dunapataj, Dunavecse, Fülöpszállás, Laczháza, 
Kunszentmiklós, Solt és Szabadszállás jelöltettek ki 
olyanokul, mint a melyekben az egyházközségi közgyűlés 
képviseleti alapon szervezendő. Az 51. § alapján a tanács-
birák száma az alsóbaranya-bácsi, felsőbaranyai, külső-
somogyi, solti, tolnai, vértesaljai egyházmegyékben 6—6-
ban, a kecskemétiben 8-ban, a pestiben 10-ben állapítta-
tott meg. A 14. § i) pontja alapján Budapest, Halas, 
Kecskemét, Nagykőrös szavazata 8-ban, Czeglédé 6-ban, 
Kunszentmiklósé 4-ben, Kossuthfalváé, Solté, Szabad-
szállásé 3-ban, Dömsödé, Dunapatajé. Dunavecséé, Fekete-
hegyé, Fülöpszállásé, Jászkiséré, Laczházáé, Monoré, 
Újpesté 2-ben állapíttatott meg. 

A II. t.-cz.-re vonatkozó rendszabályok megalkotása 
során hosszabb vitát eredményezett a pesti egyházmegye 
azon indítványa, hogy a hitoktatói minőségben eltöltött 
esztendők is gyakorló segédleikészi szolgálatnak minő-
síttessenek. A gyűlés többsége elfogadta a pesti egyház-
megye indítványát. 

A közalapról szóló IV. t.-cz.-nél elhatározta a gyűlés, 
hogy felterjesztést intéz a konventhez az iránt, hogy a 
közalapi járulékok kivetésénél és beszolgáltatásánál a 
szórványok lélekszáma ne vétessék figyelembe. 

A tanügyi rendszabályok kidolgozása még folyamat-
ban van s így azokkal majd csak a legközelebbi köz-
gyűlésen foglalkozhatik a kerület. 

A megalkotott rendszabályok ki fognak nyomatni. 
B. Pap István theol. igazgató a theol. választmány 

jelentését referálta ezután. A theol. tanárok fizetésrende-
zésének ügye a számszékhez utaltatott a fedezet ki-
mutatása végett. A theologiának a Kálvin-téri épületből 
kihelyezése s e czélra a budapesti skót misszió épületé-
nek megvétele tárgyában folytatott eljárás eredményre 
nem vezetett, miután a kerület a kért összeget meg nem 
adhatta. Az e czélra kiküldött bizottság mandátuma tehát 
meghosszabbíttatott s felhatalmaztatok a bizottság arra, 
hogy valamely alkalmas telket keressen az új theologiai 
épület számára. A bizottság tagjai, a kerületi elnökségen 
kivül, Kálmán Gyula, Mády Lajos, Petri Elek, Szőts 
Farkas, B. Pap István, gr. Teleki József, Puky Gyula^ 
dr. Nagy Dezső és dr. Szabó Lajos. Megújította továbbá 
a kerület azt a korábbi határozatát, hogy a theologíán 
Török Pál emlékére jubiláris alapot teremt s azt 1909-re, 

a theol. akadémia teljessé lételének 50-dik esztendejére 
kivánja összehozni. 

Az irodalmi bizottságnak, szintén B. Pap István 
által előterjesztett ós tudomásul vett jelentése után dr. 
Darányi Gyula egyes gyülekezetek ingatlan eladási és 
vételi ügyeit referálta. A gyűlés hozzájárult a gyüleke-
zetek kívánságaihoz; csupán a szentmártonkátai föld-
eladás ügyét küldötte vissza pótlás végett. 

Dr. Szabó Lajos ker. vagyonkezelőnek a Madas-
féle és a seregélyesi birtokra vonatkozó jelentése és 
javaslatai helybenhagyattak. 

Dr. Nagy Dezső ügyész a theol. intézet peres 
vagyoni ügyeiről, a kecskeméti jogakadémiai tanár-
választási szabályzatról és a nagykőrösi tanítóképző fen-
tartási ügyeiről tett jelentést. Ezek közül csak a nagy-
kőrösi tanítóképző ügye keltett nagyobb emócziót. A 
nagykőrösi tanítóképző fokozatos fejlődése ugyanis újabb 
terheket ró a kerületre és a nagykőrösi egyházra, mint 
fentartótestületekre, de a két fél nem igen tud meg-
egyezni a költségek fedezési aránya tekintetében. A 
tavaszi közgyűlés bizottságot küldött ki, a végre, hogy 
a nagykőrösi egyház megbizottaival folytasson e tekin-
tetben tárgyalást és letesítsen határozott megegyezést. A 
megegyezés a kiküldöttek közt létre is jött, azt azonban 
a nagykőrösi egyháztanács nem fogadta el, mert az egy-
házra nézve sérelmesnek és súlyosnak tekintette. Vita 
indult tehát meg a felett, hogy mit cselekedjék most 
már a kerület? Némelyek arra az álláspontra helyezked-
tek, hogy miután a megállapodás a kiküldöttek között 
megtörtént, azt erősítse meg a kerület. Mások azonban 
nem kívántak a nagykőrösi egyház presbitériumának 
ellenére intézkedni, hanem új tárgyalás kezdését látták 
szükségesnek. A határozat ilyen értelemben mondatott ki. 

Dr. Tegze Gyula igazgató a kecskeméti jogakadé-
miáról tett jelentést. Jelentése tudomásul vétetett; a 
kerület által fentartott tanszék javadalmának emelése 
ügye a számszékhez utaltatott. 

Takács József aljegyző az anyásítási kérelmeket 
terjesztette ezután elő. Anyásíttattak : Törtei, Kis-Kun-
Félegyháza, Ujbanovcze Ez utóbbi a konventnél állandó 
segélyre ajánltatott. A csengődi tiliában a reformátusok 
és evangélikusok uniója helybenhagyatott. Csepelnek a 
solti egyházmegyéből a pesti egyházmegyébe beosztása 
véleményezés végett a pesti egyházmegyéhez tétetett le. 
A dombovári missziói egyház szervezésének kérdése, az 
alsóbaranya-bácsi egyházmegye meghallgatása mellett, a 
missz ói bizottsághoz tétetett át. 

A harmadik na()i tárgyalásokat, Kelecsényi Zádor 
előterjesztése mellett, a missziói bizottság jelentése 
rekesztette be. 

A negyedik napon, okt. 16-án delelőtt és délután 
folyt az ülés, hogy a tárgysorozatnak végére juthasson. 

Benedek Sándor előterjesztése mellett helybenhagyta 
a közgyűlés Nagykőrös, Sárbogárd, Szabadszállás, Duna-
pataj, GyömrŐ, Péczel és Szada kölcsönkötését, azután 
pedig a tanügyi jelentések tárgyalására tért át. 
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Apostol Pál a középiskolai szakosztály jelentését 
mutatta be, a melynek során a halasi gimnázium állam-
segély-kérése, némely kikötések mellett helybenhagya-
tott, s a középiskolai szakosztályi előadóságról lemondott 
Katona Mihály érdemei jegyzőkönyvileg örökíttettek meg. 

H. Kiss Kálmán a nagykőrösi tanítóképzőről tett 
jelentést. Az igazgató-tanács szervezetéről és hatásköré-
ről szóló szabályzatot a gyűlés helybenhagyta s felhívta 
a vallástanítást végző lelkészeket az idegen tanítóképzők-
ben tanuló ref. növendékek adatainak beszolgáltatására. 

A Ráday-könyvtár-bizottságnak Hamar István által 
előterjesztett jelentéséből tudomásul vette a gyűlés, hogy 
a könyvtár rendezése végéhez közeledik, de egyszersmind 
felhasználtatik a rendezésre nyert államsegély is. Most 
már a könyvtár megnyitásának és továbbfejlesztésének 
kellene következni, a mihez azonban a helyiség bővítése 
és a könyvtárnak rendes könyvtárnoki személyzettel el-
látása volna szükséges. Remélni lehet ugyan, hogy a 
közoktatásügyi kormánytól bizonyos évi segítséget nyer-
het a kerület a könyvtár gyarapítására és a dologi ki-
adásokra, de a személyi kiadásokat a kerületnek kellene 
magára vállalnia. Erre azonban, sajnos, nem sok hajlan-
dóság mutatkozik ; pedig a Ráday-könyvtárban a kerület 
és a theologia olyan kincs birtokában van, a melynek 
megtartásáért és közhaszonra bocsátásáért valóban érde-
mes volna áldozatot hozni. A megoldás kérdése a jog-
és gazdaságügyi bizottságokhoz ós a számszékhez téte-
tett át véleményezés végett. 

Szöts Farkas a kerületi értekezletnek a lelkészi 
nyugdíjintézeti törvény végrehajtását illető és lapunk mult 
heti számában közölt határozati javaslatait terjesztette 
ezután elő. A megjelölt könnyítéseket a gyűlés általában 
óhajtandóknak jelentette ki ; aggodalmak merültek azon-
ban fel a tekintetben, hogy a határozati javaslatok némely 
pontjai nem viciálják-e magát a törvényt s hogy az 
óhajtott könnyítések megtörténhetnek-e a konvent hozzá-
járulásával s nem a zsinat volna-e illetékes azok meg-
tételére ? Mészáros János, Benedek Sándor és Szöts Farkas 
igyekeztek megnyugtatni az aggodalmaskodókat, s a 
gyűlés el is fogadta a ker. értekezlet határozati javas-
latait s azoknak értelmében ír fel az egyet, konventhez. 

Az egyházmegyéknek Adám Kálmán főjegyző által 
referált felterjesztései során kimondták, hogy a kerületi 
tisztviselőkre és tanácsbirákra nézve nem léptetik életbe 
á restaurácziót és hogy felkérik a konventet a 3 millió 
államsegély törvény által biztosításának sürgetésére. 

A délutáni ülést csaknem teljesen a számszék jelen-
tései és a segélyek kiosztása töltötték ki. 

Segélyt nyertek I. az államsegély-pénztárból a) egy-
házak: Baja 150, Karanes 250, Kórógy 300, Kő 200, 
Vukovár 200, Bisse 200, Czinderibogárd 100, Czún 300, 
Drávacsepely 100, Ipacsfa 65, Kemse 200, Kisharsány 
200, Szava 150, Ujmindszent 150, Zaláta 200, Jászkara-
jenő 300, Tápiószele 300, Kazsok 200, Kapoly 200, 
Bábony 150, Nagyberény 150, Kereki 150, Őszöd 150, 
Magyar-Székely 150, Budafok 100, Erzsébetfalva 100, 

Gödöllő 200, Hatvan 300, Kisoroszi 150, Kispest 100, 
Ócsa 100, Őrszentmiklós 150, Rákosszentmihály 200, 
Rákosliget 200, Szentendre 100, Szigetmonostor 100, 
Üllő 100, Nagypall 150, Alapszentivány 150, Szedres 
100, Bonyhád 200, Vereb 400, Váralja 500, Kerekegy-
háza 250 koronát; b) lelkészek: Kis Mózes 100, Szigeti 
Bálint 200, Gödöllei József 150, Horváth Antal 100, 
Kis József 200, Lutár Sándor 100, Szabó Gyula 150, 
Szűcs Sándor 200, Török Lajos 200, Baranyai Károly 
100, Kovács Géza 100, Sáfár Béla 200, Sipos Pál 150, 
Iíósa Ferencz 150, Domby Béla 150, Kassay Dezső 100, 
Gerenday Endre 300, Göde Sándor 200, Biczó Zsigmond 
200, V. Molnár István 100 koronát. 

II. A Baldácsy-alapból a) egyházak: Vaiszló 300, 
Félegyháza 500, Ádánd 300, Érsekcsanád 500, Báta 500, 
Tinnye 400 koronát; b) lelkészek: Kulifay Elek 300, 
Kurucz Sándor 300, Józan Sándor 400, Kiss Adolf 400, 
Begedi Lajos 300, Biczó Pál 250, Kuthy István 150, 
Tatay Lajos 400, Tóth Kálmán 400 koronát. 

III. A Szondy-Kenessey-alap 400 kor. segélye Vuko-
várnak adatott. 

IV. Közalapi segélyre ajánltattak: Tárház 1000, 
Kosd 600, Vasad 500, Tiszavárkony, Pusztaszentimre, 
Vértesdoboz 400—400, Dunabogdány 200 koronára; 
Tabajdi Lajos és Csáki István kórvényei- pártolólag ter-
jesztettek fel a konventre. 

V. Tökesegélyre ajánltattak elsősorban : Tahitótfalu, 
Tiszavárkony, Nagyváty-Kacsóta, Újpest, Somogytúr, 
Kazsok, Dunabogdány, Somogyendréd, Vejti, Vaál, Csabdi, 
Erzsébetfalva, Hévízgyörk, Szabadka,Dunaföldvar; másod-
sorban : Iváncsa, Vadkert, Zombor, Rákosszentmihály. 

VI. A segélyt kórt lelkészözvegyek a Baldácsy-
alapból fejenként 25, a közpénztárból fejenként 15 kor., 
az árvák 10—10 korona segélyt kapnak, míg a tanító 
özvegyeknek és árváknak a közpénztár 10—40 koronát 
fog kifizetni. 

A még hátramaradt, kisebb fontosságú ügyek le-
tárgyalása után a gyűlés a késő esteli órákban Baksay 
Sándor püspök hálaadó imádságával ért véget. 

RÉGISÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

Az uszódi ref. egyház levéltárából. 

1769. év. 

Dje 254 Marty Ao 1769. az Isteni Tiszteletbéli 
Ususunknak megengedéséért, Predikátiók tételekért és 
Biblia olvasásért ismét ilyen Instantia adódott bé ő 
Excellentiájának Érsekünknek: 

Nagyméltóságú Groff, örökös földes Urunk, kinek 
kezeire mint szolgáknak szemeik az ő Urokra és szol-
gálóknak szemeik az ő Aszszonyoknak kezére, ugy nézünk 



nagy engedelmességgel Excellentiádra, várván Atyai tőle 
leendő földi segedelmünket. 

Nem hisz Atyai szelid kegyessége Jó Kegyelmes 
Urunknak bennünk, hogy ámbár mondgya is Excellen-
tiád ezt vagy amazt meg nem adni Instalasunk idején, 
a mit kérünk, ugy elhitetett természeti könyörületessége 
és kegyelmessége bennünket. Innen vagyon, hogy ennyit 
bátorkodunk Isteni tiszteletünkért is Excellentiádnál sup-
licálnunk, mert: 

Valamint a Lélek drágább és nemesebb a Testnél, 
azonképen bátor akármely külső Világi Testi hasznot 
néző dolgot tégyünk is, együnk, vagy igyunk is, de azok 
minékünk olcsóknak, mulandóknak, alávalóknak, Ízetle-
neknek, kedvetleneknek és keserűeknek teczenek és 
találtatnak, egy lévén a szükséges dolog, mellyet Máriá-
val kellene választanunk; hanem ha, mint régenten 
Eliseus, Excellentiád mindeddig erre általunk Instált, kért 
és várt kegyes engedelmével megsózottattnak és egés-
ségesekké tétetnek. Innen tehát : 

Belső szívbéli forró nagy indulattal (mellyet még 
szóval is kifejezni állig tudhatunk), mély alázatossággal 
mégis kérjük Jó Kegyelmes Urunkat, Excellentiádat, 
mely Méltóságodnak inkább javára mint sem karára 
Jobbágyi kedvekért lenne, engedgye meg csak azon Isteni 
tiszteletbéli Ususunkat, melytől nem más, hanem Excel-
lentiád eltiltott, ne légyünk Pásztor és lelki mezőn (mely 
az Istennek beszéde) legeltetés nélkül való Juhok; hogy 
el ne veszszünk lélekben (mert Isten szava: „A nép, 
mely tudomány nélkül való: el vész"). Mely alázatos 
kérésünket midőn Excellentiád nagy kegyelmességébiil 
megadánd: igy lészen, mint az Asvérus Király idejében 
Susánban megszabadult sidók az Istennek dicsőségére, 
Excellentiád dicséretes örök emlékezetire örömnek és 
vigasságnak, sőt lakodalmi örvendetes napnak tarcsuk 
azt, mellyen ez leend. Imádván Istent Excellentiád életé-
ért és szerencsés megmaradásáért, maradván 

Jó Kegyelmes Urunknak Excellentiádnak 

Istent érette imádó, 
szegény alázatos Jobbágyi 

Uszódi lakosok. 

Az fejjebb megirt Indorsatio után Pünkösd Havá-
nak utoljára és Júniusnak elején hozzá kezdvén az 
Templom építéséhez egy szívvel lélekkel egész Ecclé-
siastul, az Méltóságos Érsek fát reá engedvén, két három 
hetek alat az Tetejét meg hagyván és felnyilalván az 
egész derekat, Templomunknak tapasztásával és két kar-
nak belé csinálásával fel építettük minden Contradictio 
nélkül, Istenünk Segitségébül, Simon János Bíróságában 
1768— esztendőben. Az karok oldala asztalos festésével 
együt. Ao 1770. Djebus February az Prédikállás és az 
Biblia olvasásnak meg engedése iránt újonnan Instantia 
iratot és Pestre az Érsek után fel vitettetet, az Instantia 
pedig ilyen módon stylizáltatot: 

Nagy méltóságú Groff Kegyelmes Érsek örökös 

földes urunk és nékünk érdemünk felet való kegyes 
Patronusunk! 

A minden napi kenyér vétel nélkül lévő eledelt 
kívánó embernek minémű passiója légyen mind addig, 
még magának ennek bevételében orvosságát találj 3.i, Si 
minden napra való egészséges fel viradás erre minden 
embernél tapasztalható példa, urunk Jézus Krisztus drága 
Szent Szavai Szerént pedig nem csak kenyérrel él az 
ember, hanem az Istennek Igéjével, mely az ő szájjábul 
származik. Ne csudálya hát innét Jó Kegyelmes urunk, 
hogy Excellentiádtul, mint Isten után legnagyobb gyámo-
lunktul és Atyánktul nem anyira testi mint Lelki kénye-
rünk meg szerzéssére engedelmet koldulunk, mert felette 
igen éhezünk és szomjúhozunk, mely iniat nem nyugha-
tunk és maradhatunk. Kicsoda pedig az ember, így szól 
az Idvezítő, ki az ő fianak követ adgyon, ha ő tőle kénye-
ret kér, ha halat kér vajon kigyót ádé néki. A jó Atyák 
tudnak jó ajándékokat adni a fiaiknak, mi lehet nékünk 
nagyobb jó, mellyet Jó Kegyelmes urunk nékünk aján 
dékozna, mint erre való engedelmet, hogy Templomunk-
ban való felmeneteliínkben az Isten beszédének kénye-
rével, s annak közöttünk való hirdetésével s abban vetet 
hitünk symboluma szerént megelégitetnénk. Vajon azért 
meg tagadnáé ezt tőlünk Jó Kegyelmes urunk, hogy 
éhei halyunk meg. Esdekelünk azért mint fiak kegyes 
Atyánk előtt és könyves Szemekkel suplicálunk kezeit 
és lábait tsókolgatva, szányon meg már ennyi sok Ins-
tantiánk után. Hiszem jó Kegyelmes urunk nem kissebb 
Excellentiád kegyelmessége, mint az előtt élt Érsekeknek, 
kiknek uralkodások alat nem voltunk ettől elrekeszt\e. 
Ha méltóztatik Excellentiád vélünk ez jótt tenni, bizony 
áldás és örök emlékezet származik ebbül Excellenciádra. 
Hadd miis, mint más Keresztyények, a Királyi Korona és 
Excellentiád birtoka alat élyünk békességes életett és 
Excellentiád boldog és szerencsés életéért az úr Isten-
nek Imádkozhassunk maradván 

Jó Kegyelmes Urunknak 
Excellentiádnak 

Igaz Hívei és hűséges 
örökös szolgáló Jobbágyi 

uszódi Lakosok. 

Mi leve erre a Válasz, ez, hogy Nem lehet, Nem 
lehet, Király tiszti ez, és nem az enyim, ha az meg 
engedi énis meg engedem, Sokszor meg mondottam már. 
Ez sem hiteles, mert király nélkül s annak hire nélkül 
csak maga Authoritásábul vevé el tőlünk regi Ususunkat 
és a mint el vette ugy visszais engedhetné, ha akarná. 

Indorsatio. Az Uszodiak eddig engedet Kegyel-
münkel meg elégedgyenek és magokat ahoz szabják, 
másként ha töbre fognak vágyni, ettűl is el fognak esni. 

Hajós 201 May 1770. 
Groíf Botyányi Josef Kalocsai Érsek 

mpria. 
Közli: Molnár János, 

erzsébetfalvai ref. lelkész. 
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EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A zágoni ref. gyülekezet Antal 
Lajos lisznyói lelkészt, — a haranglábi ref. gyülekezet 
Nagy Mihályt, — a küküUöszéplaki ref. gyülekezet Oálji 
Sándort, — az egrestői ref. gyülekezet Magyari Zoltánt 
választotta meg lelkipásztorává. 

Az evang. egyetemes gyűlés f. hó 23-án kezdte 
meg tanácskozásait Budapesten. Megelőző napon értekez-
letet tartottak, a melyen a szőnyegre kerülő fontosabb 
ügyeket vitatták meg. Már az értekezleten, hogy úgy 
mondjuk: puskaporos volt a hangulat, mikor azok a 
sérelmes törvényhozási és miniszteri intézkedések jöttek 
szóba, a melyek a jelen politikai éra alatt mind szembe-
tűnőbbekké és visszatetszőbbekkó válnak. A másnapi 
ülésen ezt a hangulatot még forróbbá tette báró Prónay 
Dezső egyetemes felügyelő megnyitó beszédének ama 
része, a mely a szekularizáczió kérdését hozta szőnyegre, 
a legelitélőbben nyilatkozván a szekularizáczió gondola-
táról és magánjogi alapon bizonyítgatván a klérus hábo-
ríthatatlan birtokjogát a kezei között levő vagyonra nézve. 
Prónay beszédét állandó zaj és ellenmondások kisérték, 
jeléül annak, hogy az nem a közfelfogás tolmácsolója 
volt. A gyűlési tagok egy része bizonyára nem azért 
volt elégedetlen báró Prónay beszédével, mivel a szeku-
larizácziót óhajtaná, hanem azért, mert Prónay sem tör-
ténelmileg, sem jogilag el nem fogadható alapon szállt 
síkra a r. kath. egyház kezében levő vagyon magánjogi 
természetének védelmére és annak olybá feltüntetésére, 
mint a mellyel szemben még a hatályosabb ellenőrzés 
lehetősége is ki volna zárva. A r. katti. egyház kezében 
levő vagyonnak ilyen természetű felfogása és jogi minő-
sítése felszólalásra kényszerítette a második napi ülés 
elején Zsilinszky Mihály, volt kultuszminiszteri államtit-
kárt s kerületi főfelügyelőt is,' nehogy az a vád érhesse 
a prot. egyházat, hogy a mikor a 48. XX. végrehajtását 
követeli, akkor talán a más vagyona ellen intéz táma-
dást. Kijelentette, hogy a szekularizáczió propagálásától 
tá vol áll; de azt sem ismeri el, hogy a r. kath. egyház 
kezében levő vagyon magánjogi természetű vagyon volna, 
a mellyel szemben az államnak semminemű joga nem 
lehetne. E vagyon jogi természetének tisztázására igenis 
szükség van és pedig most van szükség, a mikor a r. 
kath. autonomia a megvalósulás stádiumában van, ne-
hogy koldusként kelljen a protestánsoknak hátul kullog-
niok, a míg a r. katholikusok automobilon száguldanak. 
Prónay hosszabb beszédben válaszolt Zsilinszkynek, 
védelmezve előző napi beszédében elfoglalt álláspontját, 
— ii gyűlés tekintélyes része azonban nem neki, hanem 
Zsilinszkynek adott igazat. — Az egész dologra nézve 
nekünk is az a véleményünk, a mi Sztehlo Kornélé, 
hogy szerencsétlen dolognak tartjuk a kérdés felvetését, 
a mely csak arra alkalmas, hogy ellenfeleink fegyverül 
használják fel ellenünk, holott sem a református, sem 
az evangélikus lelkészi kar nem kívánja a szekularizá-
czió szőnyegre hozását. Hogy voltak a lelkészi kon 
gresszuson egyesek, a kik a szekularizáczió, sőt az egy-
ház és az állam szeparácziója mellett szólaltak fel s 
vannak még azóta is, a kik ilyen értelemben írnak, 
az tény; ezekből a tisztán egyéni és a papság összes-
ségének véleményével semmiképen sem azonosítható 
nézetekből azonban, ellenségeink nagy örömére, azt a 
himet varrni, hogy a „prot. papság" „egyházrablásra" 
indult — rettenetes tévedés, a mi nem csak a lelkészi 
kart állítja igen kedvezőtlen világításba, hanem, a mint 
az evang. egyet, gyűlés példája mutatja, magában az 

egyházi életben is a legsajnálatosabb belső meghasonlás 
szülőanyja lehet. 

Az alsószabolcs-hajduvidéki ref. egyházmegye 
f. hó 16-án Debreczenben tartott közgyűlésén az egy-
házmegye belkörű ügyein kivül nagyfontosságú, egyete-
mes kérdések is kerültek szőnyegre. Dr. Balthazár Dezső 
esperes, a ki tevékeny részt vett a ref. lelkészegyesület 
előkészítésében, majd pedig az egyesület elnökévé válasz-
tatott, esperesi jelentésében megemlékezett az 1907. 
XXVII. t.-czikkről s annak 35-dik § "3-t Yi klerikális 
reakczió által megrontott törvényhozási szellem betegsé-
gének súlyos kórtünete "-képen mutatta fel, a mely 
„egyenlősít a jogegyenlőség nevében ott, a hol egy-
házunkat, a magvar vallást meg lehet szégyenítem s 
kiváltságol ott, a hol Róma nemzetközi érdekeinek ki 
lehet szolgáltatni a magyar nemzeti kultura legszentebb 
érdekeit." Meg kell tehát indítani a küzdelmet a törvény 
revíziója érdekében. Megemlékezett a ref. lelkészegyesület 
és annak állásfoglalása ellen felhangzott vádakról is. 
Tiltakozott az ellen, hogy a lelkészegyesületben a lelkészi 
kar el akarná zárni magát a világi elemtől, vagy hogy 
a hivatalos egyház ellen akarna állást foglalni. Reámu-
tatott arra is, hogy a kongresszus akkor, a mikor a 
48. XX.-nak egyfelől betűszerinti, másfelől becsületes 
végrehajtását követelte, nem támadt a r. kath. egyház 
vagy az annak kezében levő vagyon ellen, hanem csak 
nyílt és egyenes álláspontot foglalt el „a közéleti hazug-
ságok eme klasszikus korában", a tekintetben, hogy a 
klerikális reakczió aknamunkájának útját bevágja ós a 
prot. egyház törvényadta jogait biztosítsa. A közgyűlés 
egyhangúlag kimondta, hogy esperese egyéniségében és 
eljárásában megbízik, a lelkészegyesületi mozgalmat 
helyesli s esperese véleményével magát azonosítja. — 
A másik közérdekű dolog Kis Ferenez püspökladányi lel-
késznek az 1907. XVII. t.-cz. sérelmes intézkedéseinek 
revíziójára vonatkozó határozati javaslata volt. A hatá-
rozati javaslat bő részletezéssel, pontról-pontra muta-
tott reá a törvény 35. §-ának, a tökéletes egyenlőséggel 
ellenkező kivételes rendelkezésére és az Utasításnak ezt 
még csak fokozó intézkedéseire. A gyűlés a határozati 
javaslatot el is fogadta és elhatározta, hogy annak értei 
mében felterjesztést intéz a kerületre a törvény revíziója 
és az Utasítás hatályon kivül helyeztetése tárgyában. 

A ref. egyetemes konvent f. hó 22-én megkezdett 
tanácskozásait 25-én végezte be. Az első napokról szóló 
tudósítást részint a Belföld rovatban, részint pedig a 
lap vezető helyén találják meg olvasóink. 

A máramaros-ugocsai ref. egyházmegye f. hó 
11-én megtartott közgyűlését György Endre gondnok 
figyelemreméltó beszéddel nyitotta meg. Reá mutatott 
arra, hogy a tudatlan és a tudományos hitetlenség, más-
felől pedig a vakbuzgóság milyen veszedelmes támadá-
sokat intéznek egyházunk ellen. „Azon túlkapásokból 
— mondá — melyek, fájdalom, napról-napra sűrűbben 
fordulnak elő közéletünkben s melyeket a klerikaliz-
mus túlkapásainak bátran nevezhetünk, egész sorozatot 
állíthatnánk össze". Csupán az egyházmegyét illetőleg 
is aggasztó jelenség az, hogy a kultuszminiszter a mára-
marosszigeti ref. főgimnázium feletti felügyeletet egy 
szerzetes főigazgatóra bízta, azután pedig a máramaros-
szigeti piarista - gimnázium kiegészítését mozdítja elő 
állami támogatással. A törvényesség szempontjából nem 
lehet ugyan ezeket az intézkedéseket kifogásolni, „de 
— mondá — talán mégis valami, inponderábilis aggasztó 
jelenség van abban, hogy ezen tünetek egy időben, egy 
azon téren folynak le egyházmegyénk területén is, a 
mikor széles ez országban hasonló jelenségeket észlelünk, 



melyek a magok összefüggésökben azt a gyanút keltik 
fel, hogy a felekezetiesség szelleme készül tanyát ütni 
közöttünk". Megemlékezett György Endre a ref. lelkész-
egyesület megalakulásáról is s erre nézve a következő 
kijelentést tette: „Nem értek egyet azokkal, a kik ezen 
lelkészegyesülettől bizonyos mértékben féltik az egy-
ház jövőjét. Én a magam részéről azt tartom, hogy nem 
csak joguk volt külön tömörülni^a protestáns lelkészeknek, 
de azon fontos teendők szempontjából, melyeket hivatva 
vannak ellátni, egyenesen kívánatos is, hogy e teendői-
ket megbeszéljék, a köztük előforduló bajokat orvosolni 
megkíséreljék. Örömmel üdvözlöm tehát tömörülésöket. 
Van azonban mindenesetre egy kérésem és egy figyel-
meztetésem lelkészeinkhez, különösen azokhoz, kik tagjai 
lettek az egyesületnek, és ez az, hogy a mi hitelveink 
szempontjából a papság magában véve csakis maga 
magát képviseli, vagyis a miként nem lehet, hogy pl. 
a gondnokok testülete magában reprezentálja az egyhá-
zat, ép úgy ez az egyesület képviselheti lelkészeink 
egyetemes érdeke t, de nem képviselheti egyházunkat, 
még kevésbé az összes protestáns egyházak egyetemét. 
Minden esetre szeretném, ha e distinctiót mindig min-
denütt figyelembe vennék és akkor a lelkészegyesület 
állásfoglalásáért nem támadnák a protestáns egyházakat, 
azon egyszerű oknál fogva, hogy az az egyesületnek és 
nem az egyháznak nyilatkozata. Ha e kiilönböztetést 
mindig óvatosan megtesszük, egyáltalán nincs semmi 
okunk a félelemre s a legnagyobb örömmel lehet üdvö-
zölni az országos lelkészegyesület megalakultát". Ehhez 
a komoly és helyes nyilatkozathoz csak azt fűzzük hozzá, 
hogy a lelkészegyesület megtette a distinctiót önmaga 
és az egyház egyeteme között és óvakodott attól, hogy 
önmagát az egyház egyetemének, nyilatkozatatait, állás-
foglalását az egyetemes egyház nyilatkozatának és állás-
foglalásának minősítse. Nincs tehát semmi ok a félelemre. 

I S K O L A . 

Háromszázötven éves iskolai jubileum. A soproni 
evang. Liczeum f. évi nov. 21-én jubileumot ül. Az inté-
zetet most 350 esztendeje alapította meg a protestáns 
áldozatkészség. Azóta virágzó intézményé fejlődött. Itt 
tanultak Kiss János, Berzsenyi Dániel, Döbröntey Gábor 
és más sok jelese a hazának. Petőfi Sándor, soproni 
katonáskodásakor, szintén élvezte az intézet melegét. 
Itt alakította meg lelkes társaival együtt Kis János 
1790-ben az első ifjúsági egyesületet, a „Magyarországot", 
a melynek mintájára szervezték a hazai középiskolákban 
az ifjúsági Önképző köröket. A jubiláris ünnepély napját 
a rendező bizottság november hó 21-ére állapította meg. 
Az ünnepi megnyitót Gyurátz Ferenez, a dunántúli ev. 
egyházkerület püspöke mondja. A meghívottak között 
van a vallás- ós közoktatásügyi miniszter (vájjon tudo-
mást vesz-e róla ? Szerk.), a tudományos Akadémia s az 
összes testvérintézetek. Az intézet volt növendékeinek, 
a mennyiben lakhelyük ismeretes, névre szóló meghívó-
kat küldenek s a mennyiben meghívót nem kapnának, 
ezen az úton is meghívják az érdeklődőket. 

A sárospataki ref. theologián a folyó iskolai 
évben 23 I. éves, 40 II. éves, 18 III. éves, 30 IV. éves, 
összesen I l i növendék iratkozott be. 

Felhívás és kérelem. Tisztelt kartárs urak! Be-
bizonyított tény ma már a magyar ipar hanyatlása, a 
kivándorlás emelkedése és a külföldi ipar termékeinek 

nagymennyiségű beözönlése hazánkba. E három szeren-
csétlenség egymásból folyik és nagy mértékben járul 
hozzá a drágaság emelkedéséhez s az ország elszegénye-
déséhez. Kereskedelmi államtitkárunk, Szterényi József,-
kimutatta a pécsi iparos kongresszuson mondott beszé-
dében, hogy a magyar ipar hanyatlását a kevés inas 
és segédmunkás idézi elő. Ma, midőn hazánkban minden 
tényező azon dolgozik, fárad, hogy népünket az ipar-
űzésre szoktassa s ezáltal hazánkat iparosállammá tegye 
— megakadályozza ezt azon körülmény, hogy évről-évre 
kevesebb lesz az inas. Közel fél millió önálló kis-
iparosunknál mindössze 120,000 inas tanul, kik a segéd-
munkásoknak 50%-át sem képezik. A kivándorlás leg-
főbb oka a gazdaságoknak gépekkel való berendez-
kedése, ez pedig fölöslegessé teszi a kézierő egy részét 
s így a kereset nélkül maradt földmunkások kénytelenek 
itt hagyni hazánkat. A külföldi ipartermékek beözönlését 
pedig természetszerűleg kisiparunk csekély termelőképes-
sége idézi elő, mely a segédszemélyzet csökkenésére 
vezethető vissza. Tisztelt kartársaim ! Ezen állapotokon 
egyedül a tanítói kar segíthet. A tanító, ki folyton a nép 
között él, hazafias és nemes munkát végezhet népünknek 
s azok gyermekeinek ipari pályákra való terelése által. 
Alulírott, mint a Lakatosmesterek Országos Szövet-
ségének titkára, elhatároztam, hogy nevezett szövetség 
fölkérésére inas-elhelyező irodát létesítek, melyből a 
lakatos és egyéb vasműves mesterségekre évente leg-
kevesebb 15—20 ezer, sőt több inast helyeznék el, 
mert ennyire tehető a kereslet. A tanítóságra, kartársaimra 
számítok ezen munkában való segédkezésre. Magam tel-
jesen díjtalanul helyezem el a kartársaim által ajánlott 
fiúkat, akár fővárosi, akár pedig vidéki lakatos vagy 
más vasiparosoknál inasnak. Azt hiszem, ha a vidéki, 
különösen a kivándorlás által sújtott vidékek tanítói 
minden képességükkel igyekezni fognak rábeszélni tanít-
ványaikat s azok szüleit, hogy ipari pályára szánják 
magukat, illetve gyermekeiket, akkor kellő számú inas 
elhelyezése által a föntemlített három szerencsétlenségtől 
s az elszegényedéstől megmenthetjük hazánkat. Ma egye-
dül az ipari pályán tud a szegény ember gyermeke 
boldogulni, mert 3—4 év alatt fölszabadulva, kora ifjú-
ságában is tisztességes keresethez, biztos megélhetéshez 
jut. Jövője, előhaladása, boldogulása biztosítva van 
Ismételve kérem kartársaimat, szíveskedjenek ezen haza-
fias és humánus tervemben segítségemre lenni s bárminő 
fölvilágosításért levelező-lapon engem fölkeresni. Buda-
pesten, 1907. november hó 10-én. Kartársi üdvözlettel: 
Zombory Béla, a Lakatosmesterek Országos Szövetsége 
titkára, Budapest, VII., Dohány-utcza 58. — Ezt a fel-
hívást és kérelmet a magunk részéről is a legmelegebben 
ajánljuk és pedig nemcsak a tanító, hanem a lelkész urak-
nak is szives figyelmébe. Nagy ideje volna már, hogy eddig 
csupán földműveléssel foglalkozott, de abból már meg-
élni nem tudó népünket a tisztességes exisztencziát biz-
tosító ipari pályákra irányítsuk, s ebben a dologban a 
lelkész és a tanító urak tehetnének legtöbbet. 

GYÁSZROVAT. 

Szászy István, a pócsinegyeri ref. gyülekezetnek 
46 éven át volt érdemes lelkipásztora, folyó hó 19-én, 
életének 72-dik, lelkészi szolgálatának 47-dik évében, 
hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. 

Legyen áldás emlékezetén! 



P A L Y A Z A T . 

Pályázat. 
A rákospalotai református egyházba káplánt keresek. 
Fizetése egy évre 1400 kor., lakás, fűtés, világítás. 

(Ágyneműről, ellátásról, takarításról maga gondoskodik). 
Kötelessége: lelkészi teendők végzése és hittan-

tanítás 6—8 órán. 
Az állás november 1-én elfoglalandó. 
Rákospalota, 1907. okt. 23. 

Benkö István, ref. lelkész. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Gyengeséget, 
akár szervezeti fejletlenségből, akár betegségből 
származnék, gyorsan gyógyít a SCOTT-féle Emulsio, 
melyet tökéletes táp gyógyszernek lehet nevezni, 
mert rendkívül hatásos a gyógyereje, s emellett 

ízletes és könnyen 
= emészthető = 

A legmakacsabb beteg is gyorsan hozzá-
szokik a SCOTT-féle Einulsiohoz, mely 
a leggyengébb gyomornak sem okoz 

nehézségeket. 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
f/s£,ul?s?onr: Kanható a gyógyszertárakban. féle módszer véd-
- Wök \1gye-lembe venni. — 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

N Y1LTTÉR. * 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
.srin >:<"- l.i)>óczi Salvntorfovvós-vállalut 

Hudupest, V., Rudoljrakpurt 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, rész let f izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jótál lással kap-
hatók . Fonográf ok, g r a m o f o n o k , 
hegedűk , fuvo lák , cziterák, oka-
rinák stb olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkaért. 

Árjegyzéket ingyen küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

S Z T . L U KA CS - FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LÜKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Kucla. 

Téli é s n y á r i g y ó g y h e l y . 
Természetes forró-meleg-, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú z > , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j n k , lakás, ellátás felöl kimerítő 

= — — • = prospektust küld ingyen a — . = 

Szt.-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

forrás 
széns avval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt, Lukácsfürdő Kútvállalat Budán, 

HIRDETÉSEK. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

E T I ^ " 

h a r m ó n l u n i o k a t 
mindkét rendszer Szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 



= A KOR =í 
tudományos és szépirodalmi népszerű 

képes folyóirat. 
Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

! Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
| nevekkel 1-50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 

Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 

J Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 
Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 

] Csakis a Kogutoviez-fé le földgömbök | 
magyar gyártmányok. 

] 3 

fl világhírű fleol-lisrinoniunioK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: I V . , Ü j v i l á g - u t c z a 16. Budapest: V I I . , K e r e p e a i - u t 82. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
„ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Á r p á d - u . , Erzsébetfalva: H i t e l M á r t o n - u . 8 7 , Váoz: S z é c h é n y i - u • 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok iskolák,dalárdák, k;':poh:á!< 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
-aktára. Specialista vonó^hangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5% kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Ezen czégtáblán i s -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a rmoniumgyáros 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palota ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t I 8 © l - b e n . 

Az 1 8 8 ; . évi k iá l l í t áson «Nagy d i t x o k l e v i U és 
«Ferencz-József l o v a g r e n d d e l " , a i 1904. é r i vesz-
prémi k iá l l í t áson a r a n y é r e m m e l k i t ü n t e t v e , a zon -

l i ivü l s zámta lan k i t ü n t i t é s és e l i smer i* . 
Készit ke l l emes és t ö m ö r h a n g ú , Iegiobb é» leg-
újabb r e n d s z e r ű o r g o n á k a t . Elvál la l j a v í t á s o k a t 
és á t a l a k í t á s o k a t . Kisebb o r g o n á k kész le tben v a n -
nak, Szolid m u n k a és j u t á n y o s á r a k . Áz o r g o n á k 
jóságá t m i sem b izony í t j a inkább, min t az , h o g y 
a g y á r a lap í t ása ó t a 400-ná l t ö b b ú j o r g o n a le t t 

m e g r e n d e l v e és kész í tve . 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

' f í j 111 en tesen ktlldetik. 

Első magyar óragyár gőzerő 
berendezéssel. 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

L L E R J Á N O S 
MAJER KÁROLY utúda 

Budapest, VII., Csömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. a 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — vil lamos erőre berendezet t — hangszergyár . 
O T f l l f l / U O O I Ü Q I cs. és kir/udvarihangszergyáros, 
A I I l y l / J l X X I " K . 1 a m. kir! zene-akadémia, szin-
V I U l f n y u i . l l U l házak, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczíhd-u, 5. sz, Gyár: Öntöház-u, 2, sz, 
Tuvábuá ajánlja saját gyárában készült, elismert, legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós és fúvu-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Táro-
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá1, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban = = = = = = 
—^ és kicsinyben. 
Telefon 81-20. 

Fizikai 
Kémiai 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
Ajánlások: 

Erdély és Szabó 
A nm. vallás és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

A legjotob 

kályhákat é s . A , kandal lókat 
szállít " ' jjrag^Ejmb ^áa^őrH é s i c l r á l y i 

H E / I Ü S J C H « W | p u d v a r i s z á l l í t ó 
B u d a p e s t , T l i o n e t - u d v e r . 

Külön legességek; t e m p l o m o k , csa ládi h á -
zak, i sko lák , irodák stb. részére. Több 
m i n t 100 ,000 van be lő l e hsgzná la tban 

V a l ó d i 
c s a k e z z e 

a v é d ő -
j e g y g y e i . 

MEIDINGER-QFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető esakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M á r i a V a l é r i a u t o * a lO. 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Aradi-utcza 6 0 . 

Tudományos 
műszerek E 
gyára. = 

W Te le fon 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak saját telepükön mindennemű 
f i z i k a i , k é m i a i és g e o m e t r i a i tan-
eszközöket. Továbbá a népiskolai új tanterv 
szerint összeállított legújabb fizikai, kémiai és 
gazdasági taneszközöket a legjobb kivitelben 
s a legjutányosabb árban. — Árjegyzékek s 
költségvetések díjtalanul küldetnek. —El ismert 
elsőrangú gyártmány. — Kitüntetve 1906-ban 

állami ezüstéremmel. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, Ví., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás kitffnS cséplésért. % Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

iizemre, valamint 

V i l l a m o s faeniínlakomobil-

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

E z e n m o t a r c s é p l o - k é s i l s t e k t e l i i l i n u l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e f e l ő l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrná l Maros-Németi (Erdély) Kozma József úrná l Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

A j e l enko r legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépíökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gözgepek 
cserébe vétetnek. 

Halász H u bert 
B U D A P E S T 

Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23. 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

HORNYÍNSZKY VlKTOK CS. ÉS KIB. UDVABI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 39.964. 
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Hirdetési díjak : Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. H A M A R I S T V Á N . 
E l ő f i z e t é s i ára : Fél oldal . M kor. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: iX., Kálvin-tér 7. sz., 
a hová a kéziratok, előlizetcsi cs hirdetési díjai; stb. 

E l ő f i z e t é s i ára : 

. 10 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: iX., Kálvin-tér 7. sz., 
a hová a kéziratok, előlizetcsi cs hirdetési díjai; stb. Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

N>uiczad oldal 5 kor. intézendók. negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : 1517—1907. H. I. — Egy kis szócziológia. — Kálvinszövetség. Dr. Pálóczi Horváth Zoltán. — Dr. Baltazár 
Dezső nyilatkozata: — B e l f ö l d : A ref. egyetemes konvent ülése. — Az evangélikusok egyetemes gyűlése. — I r o d a l o m , 
— E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyáazrova t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

[. o ^ .; . n fa 

1517—1907. 
Négyszázkilenczven esztendővel ezelőtt koppant 

meg a wittenbergi vártemplom ajtaján a kalapács-
ütés, hegy felébressze síri álmából a keresztyén-
ségnek kriptába zárt evangéliomi öntudatát s hogy 
a kiszegezett 95 tételben urbi et orbi kihirdesse 
a lelkiismereti szabadság magna chartáját. 

Lelkünk előtt hatalmasan bontakozik ki a 
mult idők homályából annak a bátor, önmagában 
háborgó s háborgásában az evangéliom fényessége 
által megvilágosodott lelkű szerzetesnek az alakja. 
Hálával emlékezünk róla. De nem avatjuk sem 
szentté, sem térdeinket meg nem hajtjuk előtte, 
mert ő is csak ember vala, csak eszköz az örökké-
való Isten kezében. Lelkünk magasztalása, ajkaink-
nak diadalt zengő éneke csak Istenünkhöz száll 
fel, ki erős várunk, oltalmunk és paizsunk, s ki 
adta nékünk kegyelméből az ő hűséges, igaz szol-
gáit, hogy el ne nyelhesse a sötétség a világos-
ságot s hogy a pokol kapui diadalmat ne vehes-
senek a Krisztus igaz anyaszentegyháza felett. 

Négyszázkilenczven esztendő ! Pár híjj án fél-
ezer év! Hányszor tépte meg ez idő alatt a régi 
bősz ellen az evangéliomi lelkiismereti szabadság 
magna chartáját! Hányszor tört ellenünk, hol nagy 
erővel, hol csellel, hogy kiragadja kezünkből és 
eloltsa az evangéliomnak, az igazságnak fáklyáját! 
De erős várunk vala az Isten, jó alkalom és védő-
fegyver, s az a szabadságlevél meg nem semmisült, 
az evangeliom fáklyája meg nem oltathatott! 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagyfele Dustless'-szel portalanttandák 
a t i idövész terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétkiildi egyedül a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
OTaliodjuuk utánzatoktól. Utasítások ingyen. 

Adjunk hálát érte a kegyelem Istenének, a 
mi Urunk Jézus Krisztus atyjának! De ne bízzuk 
el magunkat s ne feledjük kötelességeinket. A régi 
ellen forrong szüntelen, s ha a haladó idő kiverte 
is kezéből az öldöklő fegyvereket, a cselvető tudo-
mánya nemcsak megmaradt, hanem még növeke-
dett. Ne aludjunk azért! Nyissuk fel szemeinket 
és lássuk meg cselvetéseit, fedezzük fel titkos 
aknáit, a melyekkel bástyáinkat igyekszik romba-
dönteni! Titkos hatalma, ravaszul elleplezett ereje 
vészes jelenségeit láthatjuk körülöttünk minden 
téren. Vigyázzunk azért és övezzük fel az isten-
ségnek minden fegyvereit, hogy támadásait diadal-
masan visszaverhessük és bástyáinkat megoltal-
mazhassuk ! 

S ne feledjük kötelességeinket sem. A lelki-
ismereti szabadság magna chartája nem azért bíza-
tott reánk, hogy az archívumok pora borítsa be 
vagy a konfessziók fekete táblái rekesszék maguk 
közé! Az evangéliomi világosság fáklyája nem 
azért adatott kezünkbe, hogy a véka alá rejtsük! 
Elő . . . elő azzal a magna chartával! Igéi hadd 
hirdessék az igazságot széles e világon! Elő . . . 
elő azzal a fáklyával, hadd űzze a sötétséget s 
hadd támasszon ragyogásával e földön fényt és 
életet! 

Ekkor leszünk a nagy ősök méltó utódai! 
Ekkor töltjük be szent hivatásunkat! S ekkor fog 
megnyugodni rajtunk Istennek áldása! H. I . 



Egy kis szoeziológia. — Kálvinszövetség. 
A dunamelléki ref. egyházkerület október hó 

15-én tartott értekezletén dr. Kováts István, a 
lelkészi kar egyik fiatal, tehetséges tagja tartott 
felolvasást „Egyházunk társadalmi munkásságáról", 
ecsetelvén Skóczia s a külföld ez irányú tevékeny-
ségét s felszínre hozva a Kálvinszövetség kérdését. 
A felolvasás kissé terjedelmes volta és a kissé 
sok elmélet a református vallás művelő és élesztő 
hatásairól, valamint az egyháznak a gazdasági 
életbe való beilleszthetőségéről, elfárasztotta ugyan 
a hallgatóságot: de utolsó akkordjaiban mégis 
emelte az érdeklődést az által, hogy rámutatott az 
egyház sorvasztó bajaira s annak egyedüli orvos-
szerére — a Kálvinszövetségben való tömörülésre. 

Nézetem szerint a praktikus kérdések fel-
vetése, megvitatása s a kivitelre alkalmas indítvá-
nyokba öntése volna az egyházi értekezletek főczélj a, 
s ez a czél nem lett elérve. Ezért, bár elismerés-
sel adózom a felolvasónak tárgya kimerítő meg-
világításáért, de épen mert az egyháztársadalmi 
munkásság sokoldalúságát fejtegette — a mibe 
egész elmerültünk — s mert hiányzott a konkrét 
javaslat, hiába próbálta néhány felszólaló a hatá-
rozatot provokálni, ez a határozat nem követke-
zett be. 

Evek óta látogatom az egyházi értekezleteket 
s hovatovább meggyőződöm arról, hogy ezek az 
értekezletek szép eszméket vetnek ugyan felszínre, 
de irányító hatásuk sem a hivatalos egyházra, sem 
a kálvinista társadalomra, de magára a ref. lel-
készi karra sincs. Elmélkedünk, panaszkodunk, 
egy keveset vitatkozunk, de eredményt elérni nem 
vagyunk képesek. 

Legalább bizonyos, már érett kérdésekben, 
mint a vasárnapi munkaszünet, a serdültek vallá-
sos továbbképzése, az áttérések meggátlása, a 
vasárnapi iskolák, a meglevő vallásos egyletek 
mikénti támogatása, lelkészképzés, valláserkölcsi 
népnevelés stb. egy ilyen kerületi egyházi értekez-
letnek olyan hatással kellene lenni, hogy a fel-
vetett eszmék, a kimondott elvek már a következő 
években látható nyomokat mutatnának! De mit 
látunk? Először is nagyon kevés az érdeklődő, 
—- a mi a felolvasások akadémikus jellege mellett 
nem is csoda — aztán az egyházkerületi közgyűlés 
tagjai a hivatalos ügyek elintézésével s a közbe-
eső alkalmi ünnepélyekkel úgy kimerülnek, hogy 
fontos kérdések meghallgatása, megvitatása eleve 
ki van zárva. így aztán fohászkodunk, kesergünk 
is egy kissé s eredmény nélkül oszlunk szét, úgy 
hogy a felvetett eszmék is csak halvány visszhan-
got keltenek, még az érdeklődők lelkében is. 

Ezért még inkább meggyőződtem arról, hogy 
a hivatalos egyházi hatóságok adminisztratív teen-

dőiknek túltömöttsége miatt, az egyházi értekez-
letek pedig a fentebb kimutatott okokból, nem 
képesek egyházunk ütőerére tenni kezüket s ha 
látják is a bajokat s érzik is az orvoslás szüksé-
gét, nem találják meg az orvosságot. 

Egyházunk alapjait helyreállítani, a folyton 
torlódó egyháztársadalmi bajokat kiküszöbölni, élő 
hittel lüktető egyházi életet teremteni csak társa-
dalmi utón lehet, s nagyon csalódik, a ki akár a 
hivatatos egyháztól, akár az államtól vél segítsé-
get hozni! Az előbbinek nincs sem ideje, sem 
hatásköre és ereje hozzá; az utóbbitól pedig a mi 
kálvinista egyházunk ne várjon semmi jót, mert 
ha ad valamit, ugyanannyit vesztünk önkormány-
zati jogainkból. 

Az egész kálvinista társadalomnak kell talpra 
állani, hogy a felismert bajoknak — legalább a 
legégettőbbeknek — továbbterjedését megakadá-
lyozzuk. 

Igaz, hogy elmaradt közgazdasági állapotaink, 
az aránytalan birtokmegosztás, a nagybirtokok 
nagybérleti rendszere, a kivándorlás, a valláserkölcsi 
niveau sülyedése, az „egyke"-rendszer, a hirtelen 
meggazdagodási vágy, végül az álapostolok izga-
tasai s a nemzetellenes szocziálizmus terjedése: 
mind közrehatnak a nemzetet és egyházunkat sor-
vasztó szegényedés és hitetlenség kifejlődésére; de 
az is bizonyos, hogy lelkészeink, tanítóink nem vol-
tak előkészülve a gazdasági és társadalmi élet nagy 
és rohamos változásaival szemben, a melyeket tisz-
tán szószéki prédikácziókkal, erkölcsi oktatásokkal 
feltartóztatni és megállítani nem lehetett. Nem vol-
tak rá előkészülve, tanítva és fogékonnyá téve. 

Elismerem, hogy a közgazdasági változások 
s az élet drágasága a szerény életviszonyok kereteit 
támadták meg elsősorban s hogy a napjainkban 
a „nemcsak kenyérrel él az ember, de Isten igé-
jével is" keresztyéni elv sokszor kísértetbe hozza 
a szegénységet az irányban, hogy vájjon nem meg-
fordítva kellene-e inkább mondani ? de a kenyér 
kérdés — szerény belátásom szerint — tulon-tul 
lett előtérbe állítva lelkészi kar részéről. 

Szeretem vallásomat, szeretem lelkészeimet, 
mert ők a világosság, az evangéliom terjesztői. Szere-
tem tanítóinkat, mert ők — lelkészeink túlnyomó 
részével egyetemben -— szerény viszonyok között is 
lobogtatják a hazaszeretetet, a szabadság és a szere-
tet fáklyáját! De ne nehezteljenek, ha ki merem 
mondani, hogy a vasárnapi istentiszteleten, az 
agendák elvégzésén és a szabályszerű leczke-órák 
megtartásán kivül, igen kevés helyen nem sokat 
foglalkoznak a néppel. 

Egy kis beregmegyei falu — neve Ardán-
háza — szűk völgyben, hegyektől körülvéve sin-
lődött, pusztult. Kopár kis földjein alig termett 
valami. Szegénység s az ezzel járó kivándorlás és 



uzsora lakosait megtizedelte s pusztult a kis ruthén 
faln. De előáll a lelkész — a görög kath. lelkész 
— létesíti a fogyasztási és hitelszövetkezetet, s ime 
megmenti a még megmaradott lakosságot az uzso-
rától. Gyümölcstermelésre buzdítja a lakosságot, 
selyemhernyót és gubót tenyésztet velük (ezt el-
végzik a gyerekek és aggok), ültet eperfákat, 
megtanítja a népet a méhészetre, a lányok s 
asszonyok szövést tanulnak, s ma Árdánháza szövő-
ipara az egész országban ismeretes (szőnyeget is 
gyártanak, de még milyeneket!). Es mi az ered-
mény ? Az, hogy tíz év sem telt bele és Árdánháza 
egy gyümölcsös kert, egy virágzó község, a hová 
bevándorolnak az emberek. A község vagyonoso-
dik s képes vállalkozni még a kövező munkák 
elválalására is — szövetkezeti alapon. Ez az igazi 
egyháztársadalmi munka! Ezt akarja a Kálvin-
szövetség ! 

De mutathatok fel példát a mi lelkészeink 
sorából is, s hogy Ardánházát emeltem ki első 
sorban, azt csak azért tettem, mert sehol sem talál-
hatok ennél kiemelkedőbbet — tekintve a nagy 
fejlődéshez képest a megadott alapfeltételek mini-
mumát. 

Ott van pl. Törökszentmiklós, a hol Kutas 
Bálint ref. lelkész járt elől a fogyasztási-, hitel-
szövetkezet és gabonaraktárszövetkezet megterem-
tésében. 0 talán az első lelkész a szövetkezet terén, 
a kinek életbevágó eredménydús működéséről köte-
teket lehetne írni. Máté Lajos ref. lelkész Visontán, 
Barabás Samu ref. lelkész Magyarláposon fejtenek 
ki hasznos működést. Utóbbi munkájáról azt írja 
az Országos Központi Hitelszövetkezet, a Magyar 
Gazdaszövetség és az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület együttes kiadásában megjelenő s lelké-
szeinknek nagyon is figyelmébe ajánlható „Nép 
barátja" czímű 1907. évre szóló naptár „Emelkedő 
falvak" czímű czikkében, hogy Barabás nem pihent 
s nem pihen ma sem, hogy községét a virágzó jó-
létnek lehető magas fokára emelje. Ezt részben 
már el is érte; a további munka már a tökélete-
sítés munkája lesz. Van is Magyarláposon 982 
tagu szövetkezet, az üzletrészük értéke 136,200 
korona s 11 év alatt 20,800 korona tartalék gyűlt 
össze. Ebből kelt életre a gazdakör, mely új irányt 
adott a gazdálkodásnak s megteremtette a mintagaz-
daságot, tej szövetkezetet, népolvasót, népkönyvtárt. 

Örömmel olvashatja el bárki is Szikszay András 
ref. lelkésznek „Az ibrányi hitelszövetkezet áldá-
sai" czímű, 1900. okt. 30-án Perbenyiken tartott 
előadását (megjelent a Gazdaszövetség kiadásában). 
Nehéz munka állott előtte, a mikor a népet a 
szövetkezeti eszméknek megnyerni igyekezett, de 
áldás kisérte működését. Önbizalmat meríthet belőle 
minden lelkész, ha e kis füzetet olvassa. Bölcs 
mérséklet és áldozni kész türelem, melyek Szik-

szayt a munkára serkentették. Mily boldog lehet 
öntudata és lelkiismerete mikor így szólhat: „a 
nyomor és nélkülözés hamuját elhárították s most 
összefogott kezekkel megindult a nép a jólét és 
megelégedés tűzhelye felé." Ha a pap ily önérzet-
tel nézhet vissza munkájára, ott silány kenyér 
helyett bizonyára jut kalács és jobblét a lelkész 
részére is. 

És ha e rövid sorozatban, melyből lehet, hogy 
egyesek talán kimaradtak (a miért elnézésüket 
kérem), legutoljára Andrássy Kálmán buji ref. lel-
készt említem, úgy ezt azért teszem, mert legtöb-
bet szeretnék időzni az ő működésének ismerteté-
sénél. Ezelőtt két évvel emlékiratban számolt be 
25 éves működéséről, a mit igen melegen ajánl-
hatok a nagytiszteletű urak figyelmébe. Leírja, 
hogy teremtett a nagy, szemetes tanyából rende-
zett, jó kinézésű községet, hogy emelkedett az 
egyház vagyona ingatlanban 180-ról 288 holdra 
s a pénzkészlet 2398 koronáról 15,000 koronára, 
pedig kiadtak építkezésekre s javításokra ez idő 
alatt 23,000 koronát. Van a községnek fogyasz-
tási és hitelszövetkezete is, melynek áldásai köz-
ismertek. E mellett nevelte, tanította Andrássy a 
népet — s meghozta ez is gyümölcseit. „Teljes 
reményem van, — írja — hogy felvilágosodik 
végre mindenfelé ez a jó magyar nép; megérti, 
hogy erő van benne, jóra segítő erő. Istenen kivül 
csak a maga erejére támaszkodhatik, de minden 
jót létesíthet, ha összetart." Valóban örömmel kell 
üdvözölnünk áz ilyen lelkészeket, a kik, mint 
Andrássy, így váltják be a beköszöntőjükben vál-
lalt erkölcsi kötelezvényt. Ennek kapcsán örömmel 
olvastam a felsőszabolcsi egyházmegye közgyűlé-
séről — épen Andrássy nagytiszteletű úr tollából 
— közreadott referadából, hogy az esperesi jelen-
tés már megemlékszik arról is, hány hitel-, fogyasz-

, tási- és tejszövetkezet létesült az egyházmegye 
területén. 

A kezdeményező lépéseket tehát megtaláljuk 
egyházunk kebelében is a szocziális eszmék iránti 
érzék terén. E példáknak arra kell ösztönözniök, 
hogy meg kell keresni a helyi viszonyok figye-
lembevételével a nép vagyonosodásának alapjait, 
rászoktatni a népet a munkára s ez új kereset-
források megszeretésére; egyesíteni őket gazdasági, 
tömöríteni szövetkezeti alapon s az olvasó körök-
ben, vallásos egyletekben, kivált a hosszú téli idő' 
szakban, fel kell fejteni előttük szeretettel és ki-
tartással az evangéliomban rejlő nagy erőket. 
Szeretetre buzdítva őket, önként megnyílnak a 
szivek mindennemű jótéteményekre. A nép vagyo-
nosodásával emelkedik az egyház s a lelkész jöve-
delme! Ez az igaz evangéliumi alapon álló fejlő-
dési processus, a melyhez nem kell más, csak egy 
kis fáradság, a nép szeretete, a hivatásérzet, erős 



hit és rendületlen bizalom az Úrban, a ki meg-
segíti minden az ő szőlőjében munkálkodó fiát. 
Ha a lélek erős a lelkészben: a Szentlélek ereje 
kitöltetik újra és újra az egész gyülekezetre. 

Mózes nem adott a Lévi nemzetségének örök-
séget a földi javakban, de törvényben kötelezte a 
népet a Lévi fiainak eltartására. A magyar kálvi-
nisták Lévi nemzetségének sem jutottak földi javak, 
de örököltek nagy lelki javakat, a melyek előbbre 
valók ama javaknál, csak használni kell tudni és 
a nép javára fordítani, s önként teremnek elő az 
anyagi lét feltételei. A magyar kálvinistaság anyagi 
erősítése szaporodással és vagyonosod ássál jár, 
mely viszont erősíti az egyházközséget és ezzel 
új meg új jövedelemforrások nyílnak meg a lel-
készek rézzére is. 

Kétségtelen azonban, hogy a világiak részé-
ről is sok mulasztás történt, a mi a régi földesúri 
felfogásból s a „quieta non novere "nemesi jelszó-
ból, a nemesség konservativizmusából önként folyt; 
mert ne feledjük el, hogy 1848-ig a nemesség 
volt a nemzet, melynek több százados maradisága 
természetszerű volt, csak az a sajnos, hogy ennek 
közfelfogása napjainkig is érezteti hatását. E fel-
fogás szerint a nép szolga volt, a kinek csak 
testi erejére van szükség, — ez volt mindenütt a 
felsőbb osztálynak a népről való véleménye, sőt 
— ne ringassuk magunkat álomban — a felsőbb 
osztályok ma is hajlanak erre a felfogásra; így 
az angol arisztokrácziában is, a mely pedig a 
kegyeskedésig vallásos, nem nagyon gondolkoznak 
ma sem másként, — az amerikai plutokráczia 
pedig valóságos fehér rabszolgatartó. Több gene-
rácziónak kell elmúlnia nálunk is, míg közép- és 
felső osztályunk megérti, hogy a népnek lelke is 
van s ezt a lelket szükséges és felette érdemes 
kiemelni a tudatlanság, a babonákra s a miszti-
czizmusra való hajlandóság homályából, az álpró-
féták tanai által való megmételyezettségből! Szük-
séges és felette érdemes az evangéliomi erőt, a 
felvilágosodást, a haza, faj és vallás szeretetet, a 
köz iránti érdeklődést, az együvétartozás és össze-
tartás érzéseit beléoltani s egy új, tetterős, szilárd-
hitű, józan, munkás, erőtől lüktető kálvinista magyar 
egyház alapjait lerakni. 

Nem a nagy egyházi vagyonban, sem annak 
elvételében van tehát a boldog jövendő, hanem a 
nép szükségleteinek felismerésében, lelkének szeli-
ditésében, művelésében s bajainak orvoslásában, s 
nem is egészen állami segítséggel, hanem főleg 
társadalmi uton. 

A dolog súlypontja azonban szocziális szem-
pontból a hitbizományi, főpapi kötött birtokok 
és latifundiumok miképeni kezelésében rejlik egy-
felől, másrészről általános közgazdasági bajaink 
orvoslásában, a telepítési-, birtok-, ipari-, keres-

kedelmi, szóval a helyes közgazdasági politikában, 
a mivel a 40 éves alkotmányos aera óta kormá-
nyaink a legújabb időig édes keveset törődtek. 

De valljuk meg, nem is volt nálunk kiérett 
magyar szocziális és közgazdasági tudomány napja-
inkig. Én úgy látom, hogy sok javulás történt a 
szocziális és közgazdasági tudományos és gyakor-
lati fejlődés terén az utóbbi időben, s kell is, hogy 
egy nemzeti kormány lerakni tudja a jövő Magyar-
ország szilárd alapjait, különben a szoczializinus 
duzzadó ereje mindent elsöpör. 

Fogjunk tehát hozzá a komoly, czéltudatos 
munkához. Egyesüljön az egész kálvinista magyarság 
egy szövetségben, s lássa be, hogy az élő kálvi-
nista egyházi élet lehet az a só, a mely megtartja 
magát az egyházat, erősíti annak híveit, tettre 
buzdít mindannyiunkat s megszilárdítja magát a 
magyarságot. De ha a só megízetlenül, ha a kál-
vinistaság elveszti hivatása öntudatát, mivel sóza-
tik meg? 

A régi nemtörődömség és az örökös hallgatás 
elalvásra vezet, Életre kell tehát hívni az egyházat; 
anyagilag is erősíteni s ezzel a lelkészi és tanítói 
karnak a lelkiekben való működésre a kellő füg-
getlenséget biztosítani csak akkor leszünk képesek, 
ha minden egyháztag megkeresi és megtatálja a 
maga munkakörét, a melyet híven be is tölt. 

Ezt akarja a Kálvinszövetség! Hozzászoktatni, 
buzdítani az inteligens és egyszerűbb elemeket az 
egyházért való munkavállalásra; képesíteni min-
denkit az egyháztársadalmi munkára; megismerni 
a nép baját, azt orvosolni, s emellett tömöríteni 
és egyesíteni a kálvinsta egyháznak minden tagját, 
egy közös czélra: a magyar Sión újjáépítésére, a 
gazdasági elem bevonásával, de evangéliomi alapon. 

Az eszközök adva vannak, a czél ki van 
tűzve, s ime nincs senki, sem egyházi, sem világi 
férfiaink között, a ki a szövetség élére álljon s a 
zászlót kezébe vegye. Az alapszabályok meg vannak, 
tagok is jelentkeztek, de vonakodnak egyházi és 
világi nagyjaink a főhelyet elfoglalni. Pedig volna 
munkás, czéltudatos gárda a hátuk megett, mely 
— hiszem — sokat tudna tenni s képes lenne a 
nagy czél érdekében mindent elkövetni, úgy hogy 
par ev alatt nem lenne község az országban, mely 
ne hirdetné a Kálvin emlékezetére alakult s Kriszus 
nevében létrejött szövetség üdvös hatásait. 

A szövetségnek pedig országosnak kell len-
ni, s ezért országosan ismert egyházi és világi 
férfiút óhajtunk a szövetség élére, a kiknek neve 
maga is félsikert jelenthetne. Remélem meg is 
fogjuk találni. 

Visszatérve a dr. Kováts István úr felolvasására, 
szívből örülök, hogy a fiatal generáczió képviselője-
ként az egyháztársadalmi munka méltó eszközének 



deklarálta a Kálvinszövetséget, s nem kétlem, hogy 
köszönettel veszi a Kálvin szövetség azokat az új 
eszméket is, a melyeket a felolvasó a szövetség 
elé tárt. Én meg vagyok róla győződve, bogy a 
Kálvinszövetség mihamar megkezdheti munkásságát 
és akkor az ellenesek is sorainkba állanak s a 
kétkedők és vaskalaposok is belátják annak szük-
ségességét és a Szövetségben rejlő nagy erőt. 

De, hogy e nagy munkában vezető szerepet 
játszhasson a lelkészi és a tanítói kar a maga 
tudásával és buzgóságával: a lelkészképzést és a 
tanítóképzést új alapokra kellene fektetni. Közgaz-
dasági és szocziális ismeret nélkül egy lelkésznek, 
egy tanítónak sem volna szabad a paróchiára, az 
iskolába kimenni, mert a lelkész és tanító a falu 
központjai kell, hogy legyenek, a kikben összefut 
az egyházközség lelki élete. Kell, hogy ők legyenek 
vezetők, tanácsadók az egyházközség tagjai között 
minden családi, társadalmi és gazdasági kérdésben! 
Persze, ha irányadó egyházfők oly jelszókkal 
állnak elő hivatalos közgyűléseken, hogy a papok 
ne tanulmányozzák a szoczializmust, mert maguk 
is szocziálisták lesznek, az csak megnehezíti azoknak 
munkáját is, a kik keresztyén szellemben és evan-
géliomi alapon foglalkoznának a társadalmi tudo-
mányokkal s a közgazdasági ismeretekkel. Ez a 
vaskalaposság megölője lehet egyházunknak. 

A szűklátkörűség betegségéből azonban ki 
kell gyógyulnunk, mert csak az egész országot 
átölelő és minden területre kiterjedő nagy egyház-
társadalmi munka élesztheti fel a szunnyadó és 
ernyedő erőket. 

A róm. kath. theológiákon részben ott van 
már a szocziális tanszék, a néppárt keresztyén 
szocziális alapon szervezkedik, a mi egyházunk 
lelki vezérei pedig mindezt nem látják, vagy nem 
érzik! 

Conservativismus a szabadságjogok megőr-
zésében kell, hogy elv legyen és okos dolog is; 
de alkotni, építeni csak az tud, a ki halad a korral 
s a ki belelát még a jövőbe is! A nemzetközi 
álpróféták tanainak terjedése, a kivándorlás, az 
„egyke" rendszer, a tüdővész és gyermekpusztulás 
s a hitetlenség, mint általános nemzeti betegségek 
mellett, melyek egyházunkat is sorvasztják, hogy 
fogja ez a szegény, de lelkiekben még mindig 
gazdag kálvinista társadalom és egyház megállani 
helyét, ha széjjelhúznak tagjai és nem is kívánnak 
nagy munkára vállalkozni és nagy czélokért lel-
kesedni ?! 

A hivatalos egyház, az egyházi értekezletek 
(pláne, ha oly kevéssé látogatottak, mint a duna-
melléki egyházkerületé volt), sohasem fognak egy-
házerősítő és építő intézményeket létesíteni; ezt 
csak egy országos szövetség viheti keresztül. 

Hiszem, hogy szavam nem marad elhangzó 

szó és a Kálvinszövetség legközelebbi megalakulása 
után kibocsátandó felhívás viszhangra fog találni 
az egész kálvinista lelkészi, tanítói karban és minden 
egyes egyháztagban, a ki tudatára ébredt annak, 
hogy a talentum ok miképpeni forgatását egykor 
számon kéri az Ur! Pál apostol azt írta egykor 
a filippibelieknek: „Viseljétek úgy magatokat, a 
mint illik a Krisztus evangéliomához, hogy ezt 
halljam dolgaitok felől, hogy erősen állotok, egy 
lélekben, és hogy egy akarattal viaskodtok az 
evangéliom hite által". Ez az egy lélek és ez az 
egy akarat kell csak nekünk s akkor semmi csodás 
nem lesz abban, ha fényleni fog ez a mi kálvi-
nista egyházunk ; mert én tudom, hogy ha közös 
erővel tanítjuk a népet, hogy megtartsa minda-
zokat, a melyeket a Krisztus parancsolt: velünk 
lesz az Isten és az 0 fia — amint azt megígérte — 
minden napon, e világ végezetéig. 

Dr. Pálőczi Horváth Zoltán. 

Dr. Baltazár Dezső nyilatkozata. 
A dunántúli, dunamelléki ref. egyházkerületi 

és az evang. egyetemes gyűlésen élesen kárhoztató 
megítélésben részesült a reform, lelkészegyesület 
kongresszusának a 48. XX. végrehajtása tekinte-
tében elfoglalt álláspontja. Mindhárom helyen az 
a felfogás volt a kárhoztató megítélés egyik főoka, 
mintha a lelkészegyesület kongresszusa a r. kath. 
egyház kezében levő javak szekularizáczióját köve-
telte volna. Reámutattunk már, hogy ez a felfogás, 
téves; de hát hiába, a mi felvilágosításunkat nem 
veszik tudomásul, sem világi vezető férfiaink, sem 
a napilapok, sőt még protestáns laptársaink sem. 
Most, a Magyar Szó okt. 26-iki számában maga 
dr. Baltazár Dezső, a ref. lelkészegyesület elnöke 
nyilatkozik ebben a kérdésben. Nyilatkozatát, a 
helyzet tisztázása végett, egész terjedelmében a 
következőkben közöljük: 

Tekintettel arra, hogy beszédeim és írásaim 
értelmének magyarázása folytán az én egyéni állás-
pontom félszeg világításban állíttatott a nagy kö-
zönség elé, szükségét érzem bizonyos határozott 
distinkcziókkal eloszlatni minden homályt. Stíl-
szerű volna ugyan úgy tenni, mint a hogy egy-
nehány lap klerikális érdekben táplált jóreménység-
gel szuggerálni szeretné, hogy t. i. „meggondolván 
magamat", módosítanám előbbi álláspontomat ; 
ennek pendantja a politikai élet mostani színteréről 
úgyis bőséggel kínálkozik. Nem vagyok azonban 
hajlandó sem a stílusnak, sem a példának hódolni, 
a mikor ez a hódolás a leghatározottabb meggyőző-
dés szilárdságának, a leghatározottabb szándék és 
törekvés megbízhatóságának rovására esnék. 



Én nekem megvan a magam kialakult véle-
ménye és nézete a szekularizáczió felől, a melynek 
törekedni fogok megnyerni, a mennyire gyenge 
erőmtől telik, a magyar liberális közvéleményt, s 
ez annál könnyebb lesz, minél vakmerőbbekké 
válnak a klerikás reakczió túlkapásai. Megvan a 
maga hivatalos álláspontja a kivatalos egyháznak 
az 1848 : XX. t.-cz. teljes végrehajtása tárgyában; 
ugyanezen tárgyban megvan a lelkészi kongresz-
szusnak is és pedig mindkettőnek olyan, hogy 
annak érvényesítése a szekularizáczió bizonyos 
nemének és mértékének alkalmazása nélkül el 
sem képzelhető. 

Az én igénytelen nézetem az, hogy az egy-
házak használatába átbocsátott állami javakat az 
államnak, magasabb nemzetgazdasági és szocziális 
követelmények kielégíthetése czéljából, be kell vonnia 
és az így felszabadult hatalmas termelési tényezőt 
az intenzív hasznosítás társadalmi háztartásának 
adni át, vagyis a nemzet egyetemét segíteni, bol-
dogítani vele. Távol legyen, hogy a szekularizá-
cziót az 1848: XX. t.-cz. vonatkozásának szűk 
keretében tekinteném és mintha a mások többjé-
nek irigylése ösztönözné annak sürgetésére lelke-
met. Nagy nemzeti és társadalmi egyetemes érdek 
átértése és átérzése késztet engem arra; olyan 
egyetemes érdeké, melynek érvényesítése áldást 
hozna róm. katholikusra, nem róm. katholikusra 
egyaránt. Hiszen ennek áldását a nagy egyházi 
latifundiumok környékének róm. katholikus népe 
látná első sorban, a mit majd törekedni fogunk 
igaz testvéri szeretetből megértetni vele. 

Hogy a szekularizáczió kérdését az 1848: 
XX. t.-czikkei kapcsolatosan volt szerencsém a 
lelkészi kongresszus elnöki székében fölvetni, az 
csak a helyzetnek inczidense volt. A református 
lelkészek mozgalmának egyik fontos tényezője 
ugyanis az 1848: XX. t.-cz.-nek a viszonosságot 
és egyenlőséget, továbbá az egyházi és iskolai 
szükségletek közálladalmi költségek útján fedezé-
sét megállapító rendelkezésének végrehajtása iránti 
törekvés volt kezdettől fogva. Ennek a mozgalom-
nak egyik impozáns alkalmakor, az országos 
kongresszuson is, dominálni ennek a kérdésnek 
kellett; s ha az 1848: XX. t.-czikk kérdése fel-
vettetett, természetszerűen szóba kellett jönni kö-
vetkezményének, a szekuiarizácziónak is. Én hoztam 
szóba; állom s állani fogom változtatás nélkül 
úgy, a mint most értelmezem. 

Maga a kongresszus az 1848: XX. t.-czikk 
végrehajtása mellett foglalt állást, a nélkül, hogy 
az állami adomány-természetű javaknak az egy-
háztól leendő bevonása iránt óhajt fejezett volna 
ki; megállott annál a mesgyénél, a melyen a szoros 
értelemben vett szekularizáczió túl esik. Kifejezett 
megállapítását kívánja az egyház használatában 

levő javak tulajdonjogi természetének; s az állami 
adomány természetieknek jövedelmét államsegélynek 
minősíteni; továbbá hathatós ingerencziát biztosí-
tani az államnak, hogy eredetileg egyházi és kultu-
rális czélra adományozott javai erkölcsi, nemzeti 
és kulturális szempontokból kifogás alá eshető 
czélokra ne fordíttassanak. A szekularizáczió kér-
dését határozatában csak akként érinti, hogy a 
választmányt annak tanulmányozásával megbízza. 
Igy tehát míg egyfelől tény az, hogy az egyházi 
javak bevonása mellett a kongresszus nem foglalt 
kifejezetten állást, másfelől korai volna a klerikális 
reakcziónak ez oldalról a veszélyen keresztül ment 
nyugalmában ringatni magát. Éz a kérdés többé 
nem fog elaludni, míg csak a nemzetgazdasági 
szocziális magasabb érdekek kielégítése mellett 
megoldást nem nyer. Liberális tradiczió ez; a mit 
a reakczió elhomályosíthat uralomrajutásának át-
meneti idején, de a szabadság és világosság köz-
ponti napja felé törő társadalmi és politikai evolu-
cziók újra és újra szőnyegre vetnek, míg csak tör-
ténelmi tényt nem tudnak belőle csinálni. 

A református egyház legmagasabb hivatalos 
szerve pedig: a zsinat épen a törvények királyi 
jóváhagyását tudomásul vevő deklarácziójában ki-
mondotta az 1848: XX. t.-czikk teljes végrehajtá-
sára irányuló akcziót; vagyis ugyanazt, a mit a 
lelkészek kongresszusa; a mit pedig most a feledé-
kenység, mint a hivatalos egyház álláspontjával 
ellenkezőt, erőlködik a közönség elé állítani. Feles-
leges talán ismételnem, hogy a legfelsőbb hivatalos 
egyházi hatóság által deklarált teljes végrehajtás 
a szekularizáczió bizonyos nemének és mértékének 
alkalmazása nélkül alig képzelhető; mert talán 
csak nem a mostani igazságtalan adórendszer foly-
tán amúgy is roskadásig terhelt adózónép zsebéből 
fognánk előteremteni a teljes végrehajtás fedezetét, 
hagyván az egyházak kezén az oktalan fényűzést 
tápláló enormis jövedelmeket. 

A szekularizáczió bizonyos neméről és mérté-
kéről csak a kongresszus és a hivatalos egyház 
álláspontjával kapcsolatban szólok; mert a magam 
egyéni nézete szorosan körvonalozott; de ez a nézet 
is távol áll a radikális szekularizáczió ama fogal-
mától, a mely az egyház magánalapítványi és szer-
zeményi javának állami lefoglalásában határozódik; 
mert az általam kontemplált szekularizáczió csak 
az állami adomány - természetű egyházi javakat 
vonja tárgykörébe; ennélfogva a vagyonkobzásnak 
még halvány látszatát sem tűri meg magán. A mi 
már most a kongresszus es a hivatalos egyház 
egybehangzó álláspontjával összefüggésbe hozható 
szekularizácziót illeti, arra nézve a gyakorlat es a 
tudomány számos különféle alakját kínálja az alkal-
mazásnak. melyeknek részletes ismertetése jelen 
közleményem czélján túl esik. 



A klerikális sajtó nem téved, a mikor azt 
mondja, hogy „meggondoltam magam": csak a 
magam meggondolásának az időpontjára nézve 
csalatkozik. Ennek időpontja ugyanis a szekulari-
záczió kérdésének felvetése előtti időre esik; hatá-
rozottsága pedig erős bástyafal a módosulás és 
változás lehetősége ellen. 

A szekularizáczió kérdését az országos ref. 
lelkészegyesület ezidőszerint még mint tanulmány 
tárgyat kezeli; de úgy hiszem, nem csalatkozom, 
ha azt remélem, hogy mikor határozat tárgya leend, 
ugyanazt a formát nyeri, a melyet én nálam nyert: 
mert így nem jelent tulajdonjog-fosztást; sőt a 
tulajdonjog megzavart rendjét állítja helyre s a 
viszonosság és egyenlőség törvényi elvének diadalát 
fogja jelenteni. 

Dr. Baltazár Dezső. 
* * 

* 

Dr. Balt;)zár Dezső e nyilatkozatához a 
következő megjegyzéseket fűzzük: 

1. A kinek van füle a hallásra és szeme a 
látásra, hallhatja és láthatja e nyilatkozatból, hogy 
mit akar a lelkészegyesület. Láthatja mindenki 
(ha csak készakarva nem akar látni), hogy dr. 
Baltazár Dezső egyéni felfogása és a lelkészi 
kongresszus hivatalos álláspontja között igen nagy 
a különbség. Dr. Baltazár az állami eredetű 
egyházi javak bevonását kivánja. nem is egyházi, 
hanem magasabb nemzetgazdasági és szocziális 
szempontokból; a lelkészi kongresszus pedig csak 
a 48. XX. becsületes végrehajtását követeli, az 
állami eredetű egyházi javak szekularizácziója 
nélkül, de a hathatósabb állami felügyelet bizto-
sításával és a vagyon jövedelmének a nemzet javát 
szolgáló egyházi és iskolai közczélokra fordításá-
val. S a mikor a lelkészi kongresszus' ezt követeli, 
nem gáncsot és kárhoztiltást, hanem dicséretet 
kellene, hogy érdemeljen, nemcsak a hivatalos pro-
testáns egyház, hanem még a római katholikusok 
részéről is. 

2. Dr. Baltazár Dezsőnek az állami eredetű 
egyházi javak szekularizácziójára vonatkozó egyéni 
véleményét tiszteletben tartjuk, annyival is inkább, 
mivel meg vagyunk győződve a felől, hogy törek-
vésében csakugyan nem a mások többje iránt 
való irigység ösztönzi lelkét. Nincs semmi kifo-
gásunk az ellen sem, hogy véleményének meg-
nyerni igyekezzék „a magyar liberális közvéle-
ményt". Egyet azonban komolyan kérünk a lelkész-
egyesület elnökétől, és ez az, hogy véleményének 
elfogadtatására csak „a liberális közvélemény" 
körében törekedjék, de az akczió vezetőjéül ne 
igyekezzék felhasználni a lelkészegyesületet. A mint 
a 48. XX. végrehajtására vonatkozó határozati 
javaslat bevezetésében, majd az a felett és a Kutas 

Bálint indítványa felett megindult vitában is fel-
mutattam, a szekularizáczió és a 48. XX. végre-
hajtása nem tartoznak együvé, sőt, a felekezeti 
háborúság elkerülése végett, gondosan elkülöní-
tendők egymástól, A 48. XX. becsületes végre-
hajtásának követelése joga és kötelessége a lelkész-
egyesületnek, — a szekularizáczió sürgetése azon-
ban, még. a dr. Baltazár által értelmezett alakban is, 
nem lehet feladata az egyesületnek, annál kevésbé, 
mert, a mint a tények mutatják, ellenfeleink azonnal 
az irigység és az egyházrablás vádját sütik reánk 
s mesterséges lármájukkal és szemfényvesztő ügyes-
ségükkel nemcsak a gondolkozni nem szerető nagy 
tömegnek, hanem még a saját egyházi vezetőink-
nek a fejét is megzavarják és tiszta látásukat 
elhomályosítják. A szekularizáczió követelését hagy-
juk azért arra a „liberális közvéleményre", de a 
lelkészegyesület feladatai közé ne sorozzuk. 

Én a lelkészegyesületnek, daczára az ellene 
emelt vádaknak és daczára annak az ódiumnak, 
a melyet az érdekében kifejtett tevékenységem 
folytán itt-ott magamra vontam: őszinte híve vagyok, 
mert az az édes reménység táplál, hogy az egye-
sület a maga komoly és a saját maga által meg-
alkotott keretben tartott munkálkodása által nagy 
áldására szolgál egyházunknak. De épen ezért 
káros dolognak tartanám, ha a lelkészegyesület, 
túllépve határait, oly kérdések megoldásába bocsát-
koznék, a melyek feladatán kivül esnek és a szo-
ros értelemben vett társadalmi és állampolitikai 
élet hatáskörébe tartoznak. 

Hamar István, szerkesztő. 

BELFÖLD. 

A ref. egyetemes konvent ülései. 
(Folyt, és vége.) 

A 24-diki ülésen, az elnökség javaslata alapján, 
megválasztották az adóalapi végrehajtó-bizottságok elnö-
keit. Megválasztattak, Dunamellékről: Lévay Lajos, Sógor 
Endre, Bagossy Károly, r Csontos Andor; Dunántúlról: 
Antal Lajos, Kutassy Ferencz, Mórócz Mihály, Mosonyi 
Sándor; Erdélyből: Jancsó Sándor, Józsa Sándor, Lénárt 
József, Péter Károly; Tiszáninnenröl: Vadászy Pál, Nagy 
Ignácz, Ragályi Béla, Révész Kálmán; Tiszántúlról: 
Andrássy Kálmán, György Endre, Pap Imre, Török Imre. 

Kenessey Béla a közalapi végrehajtó-bizottság nevé-
ben a közalapi jövedelmek miként leendő felosztására 
vonatkozólag tett javaslatot, a mit a konvent el is 
fogadott. 

Dókus Ernő a közalapi hely építtetése ügyében ki-
küldött bizottság javaslatát mutatta be, a központi elő-
adó személyére és javadalmazására vonatkozólag. Meg-
választásra dr. Baksa Lajos konventi tagot, Szeged város 
rendőrkapitányát hozta javaslatba. Javadalmát évi 12,000 
koronában cs 4000 kor. lakáspénzben kivánta megállapi-



tani, olyképen, hogy ha a központi hely felépül, az elő-
adó abban fog kapni hat szobás lakást, fűtéssel és vilá-
gítással, a mely utóbbiakért azonban, az előadó évenkint 
1000 koronát tartozik visszatéríteni. Ha dr. Baksa az első 
öt évben válnék munkaképtelenné : 12,000, ha a második 
öt évben: '24,000 kor. végkielégítést kapna, 10 évi szol-
gálat után pedig 4800 kor. nyugdíjra lenne igénye. Ha 
halála az első öt évben következnék be, özvegye 12,000, 
ha második öt évben: 24,000 kor. végkielégítést, férje 
10 évi szolgálata után pedig évi 2400 K nyugdíjat kapna. 

Antal Gábor püspök a bizottság javaslatához hozzá-
járult, bár szerette volna, ha az előadó egyelőre csak 
ideiglenesen állíttatott volna be. Javadalmát illetőleg 
azonban azt mégis kimondatni kívánta, hogy az csak a 
javaslatba hozott egyénre nézve állapíttatik meg és a 
konvent fentartja magának azt a jogot, hogy személy-
változás esetén a javadalom nagyságát revízió alá vehesse. 

A konvent dr. Baksa Lajost egyhangúlag megválasz-
totta, javadalmát, Antal Gábor ajánlott pótlásával, a 
bizottság javaslata értelmében állapította meg és fel-
hatalmazta az előadót, hogy a központi irodának kellő 
segédszemélyzettel ellátása tekintetében intézkedjék. A 
hivatali esküt majd az elnökség fogja felvenni az elő-
adótól. 

Megvan tehát a központi iroda s meg van választva 
a konventi előadó. Egy új intézmény létesült a ref. egy-
házban s kreáltatott egy olyan hivatali álás, a mit eddig 
nem ismert a magyar protestáns egyház. Hogy szükség 
van-e reá? alig lehet vita tárgya. Kétségtelen dolog, 
hogy az utóbbi évtizedek alatt létrehozott újabb intéz-
ményeknek külön-külön, egymástól és az elnökségtől 
sokszor távol lakó előadók által való kezeltetése nehéz-
kessé tette az adminisztrácziót és sok dologgal terhelte 
meg az elnökséget. Ezen segíteni csak egy központi 
iroda létesítésével lehetett. Ez ugyan ujabb lépés a 
czentralizáczió felé, — de hát ezt, a magunk és intézmé-
nyeink jobbvoltáért, kénytelenek vagyunk eltörni. Más 
kérdés az, hogy a központi iroda költségeit meg-
bírja-e egyházunk s hogy az előadó javadalma nem 
haladja-e túl azt a mértéket, a mely eddig egyházi éle-
tünk terén ismeretes volt legfőbb tisztviselőink javadal-
mazásánál? Ennek bonczolgatásába, itt, a gyűlési tudó-
sítás keretében, nem kívánunk belemenni, csupán annak 
megjegyzésére szorítkozunk, hogy a konventi előadó java-
dalma, nyugdíja jóval felülmúlja összes egyházi és iskolai 
tisztviselőink, még püspökeink javadalmát és nyugdíját 
is s ezzel bizonyos disharmonikus érzést támaszt lelkünk-
ben. A mi pedig a konventi előadó személyét illeti, — bár 
dr. Baksa Lajos tudását, egyházszeretetót, buzgóságát 
és egyházi életünk terén megbizonyított munkásságát a 
legteljesebb mértékben elismerjük, még sem tartózkodunk 
annak kifejezésétől, hogy helyén inkább szerettünk 
volna egy vele hasonló képességű és munkabírású papi 
embert látni! 

Ez ügy letárgyalása után az elnökség felfüggesz-
tette a tanácskozást, hogy a rendkivüli bíróság ülését 
megtarthassák. Az ezután újból megnyitott ülésben Dóczi 
Imre referálta az iskolaügyi-bizottság jelentését, a mely-
nek során nem egy olyan dolog került szőnyegre, a mely 
azt mutatja, hogy a kultuszminisztériumban nem igen 
respektálják a prot. iskolai autonomiát, sőt ha figyelembe 
veszik is, csak azért teszik, hogy minél szűkebb körre 
szorítsák. Igy a gyönki gimnázium államsegély-szerződé-
sét megkötötte a miniszter a fentartó-testülettel a konvent 
közbejötte nélkül és abban az általa kinevezett tanárok 
fegyelmi ügyeire vonatkozólag olyan kikötéseket vitt be, 
a melyek a középiskolai törvény alapján a minisztert 

meg nem illethetik. Hajlandó a miniszter a tanári fize-
tések rendezése végett államsegélyben részesíteni tanító-
képzőintézeteinket is, de szintén olyan kikötések mellett, 
a melyeket részére törvény nem biztosít s a melyek a 
leghatározottabban sértik iskolai autonómiánkat. A gyönki 
államsegély-szerződést a konvent nem is akczeptálta, 
hanem felír a miniszterhez, hogy ezt az ügyet az illeté-
kes egyházi, illetve iskolai főhatóságok szabályszerű meg-
hallgatása mellett oldja meg. Nem fogadta el a konvent 
a tanítóképzők segélyezésének feltételeit sem, s ebben a 
tárgyban is felterjesztéssel fog élni. Szomorú jelenségek 
ezek, a melyeknek csak két magyarázatát tudjuk adni. 
Vagy azt, hogy a kultuszminisztériumban nem olyan embe-
rek intézik a protestáns egyházi és iskolai ügyeket, a 
kik nincsenek tisztában a prot. autonómiával, — a mely 
baj ellen csak a protestáns ügyosztály szervezése volna 
a megfelető orvosság; — vagy azt, hogy a minisztérium-
ban olyan áramlat van, a mely a prot. autonomia el-
csipegetésóre törekszik, — a mely ellen meg a bátor 
és erélyes tiltakozás volna helyén! A míg azonban a 
nemzetiségileg tagolt evang. egyház ennek hangot ad, 
addig a magyarságában egységes és „vastag nyakúnak" 
nevezett ref. egyház csak erőtelen panaszkodásban és 
alázatos peticziókban hallatja szavát! 

Az iskolaügyi-bizottság jelentése után, dr. Nagy 
Dezső előterjesztésében, a közjogi szakbizottság jelentése 
került szőnyegre. Nem hiányoztak innen sem a sérelmek. 
A tiszántúli kerület azt panaszolta, hogy a kultuszminisz-
ter, a fedezet hiányára való hivatkozással, megtagadta 
az 1906. szept. 1-től decz. 31-ig esedékes ötödéves 
tanítói korpótlékok kifizetését, s hogy egyik kir. tanfel-
ügyelő, az egyházi illetékes hatóság mellőzésével, köz-
vetlenül akar rendelkezni a dévaványai iskolában. Mindkét 
tárgyban felirat fog intéztetni a miniszterhez. Szaporítja 
a sérelmeket, a mint szintén a tiszántúli kerület pana-
szolja, az is, hogy immár a független bíróságok sem 
akarják respektálni az egyháznak az 1790/91. XXVI. 
t.-cz.-ben az alapítványok autonomkezelésére vonatkozólag 
biztosított szabadságát, hanem olyan Ítéleteket hoznak, a 
melyek az alapítványok kiadását miniszteri jóváhagyástól 
teszik függővé. Egy konkrét esetben már a kúria is erre az 
álláspontra helyezkedett, — a minek ellenszere csak az 
lehetne, ha kultuszminiszter elvi kijelentést tenne arra 
nézve, hogy az alapítványok kiadásához miniszteri jóvá-
hagyás nem szükséges. Ilyen értelemben felirat megy a 
miniszterhez; a kerületek pedig felhivatnak, hogy az 
alapítványi ügyekben hozott bírósági végzéseket mutattas-
sák be a gyülekezetek, illetve érdekeltek által az egy-
házmegyei, illetve kerületi ügyészekhez, hogy az esetle-
ges sérelmek orvosolhatók legyenek. 

A közjogi-bizottság jelentése során pártolólag fel-
terjeszteni határozta a konvent a tiszántúli kerületnek a 
korcsmák vasárnapi bezárására vonatkozó kérvényét, s 
felhívta a többi kerületeket is, hogy ebben a tárgyban 
szintén nyilatkozzanak. 

Panaszolta a tiszántúli kerület azt is, hogy a kul-
tuszminiszter megtagadta a nagybányai vallástanítónak a 
tanítói nyugdíjintézetbe felvételét. Ugyanez az eset történt, 
Fejes István előadása szerint, a sátoralj a-újhelyi, Nagy 
Károly előadása szerint pedig Erdélyben öt vallástanító-
val. Á konvent ebben a tárgyban is felterjesztéssel fog 
élni a kultuszminiszterhez, annyival is inkább, mivel a 
királyilag jóváhagyott uj zsinati törvényben kifejezetten 
biztosítva van a tanítói oklevéllel rendelkező vallástaní-
tóknak az orsz. tanítói nyugdíjintézetbe beléphetése. Ezt 
azonban a kultuszminisztériumban megmt nem tudják, 
vagy nem akarják tudni ? ! 



A délelőtti ülés végzett dolgai közül még megemlít-
jük, hogy a konvent az egyetemes ügyészi állásra dr. 
Nagy Dezső, konventi jegyzőt vátasztotta meg. 

A délutáni ülésben a közjogi szakbizottság jelenté-
sei tárgyaltattak folytatólag. Ennek során helyeslőleg 
vétetett tudomásul, hogy a konventi elnökség felterjesztést 
intézett a miniszterelnökhöz, a horvát bánnak a horvát-
szlavonországi ref. gyülekezetek ügyeibe való és azokat 
az anyaegyháztól elszakadásra biztatgató beavatkozása 
ellen. Miután az adócsökkentési segély megnyeréséhez 
szükséges az állami egyenes adókról szóló kimutatás, 
a községi jegyzők azonban vonakodtak ezt a gyüleke-
zetek rendelkezésére bocsátani, a konvent felír a kormány-
hoz a kivetések lemásolhatásának engedélyezése tárgyá-
ban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter felhíván a 
konventet ama szerv vagy bizottság megjelölésére, a 
mellyel a 48 : XX. t.-cz. alapján nyújtandó dotáczió és 
az arra vonatkozólag alkotandó törvény ügyében előzetes 
tárgyalásokat folytasson, a konvent kimondta, hogy a 
tárgyalások folytatására a prot. közös bizottság ref. 
tagjait hatalmazza fel, a kiknek számát ad hoc dr. 
Nagy Dezsővel, Kenessey Bélával, Czike Lajossal és 
Dókus Ernővel egészítette ki. Fejes István indítványára 
a bizottság utasíttatott arra, hogy a tárgyalások során 
törekedjék a lelkészi kongrua fokozására és az ötödéves 
korpótlék kieszközlésére. Nagy Károly indítványa alapján 
pedig az is irányelvül adatott a bizottság elé, hogy az 
eddig különféle czímek alatt nyújtott államsegélyek 
kommasszálására és egy törvényben leendő biztosítására 
törekedjék. Ezzel kapcsolatban a közös bizottsághoz 
utasíttatott a tiszántúli kerületeknek a 48 : XX. t.-cz. 
végrehajtását sürgető felterjesztése is. 

Mády Lajos a közigazgatási bizottság jelentéseit 
terjesztette elő ezután. A konvent örömmel vette tudo-
másul, hogy Vilma hollandi királynő meleghangú levél-
ben köszönte meg a magyar ref. egyháznak a Ruyter-
emlékünnepélyben való részvételét és hogy egy, az 
emlékünnepélyt megörökítő ezüst emlékérmet küldött 
egyházunknak. Ez utóbbiért köszönő felirat fog intéztetni 
a királynőhöz; a levelet és az emlékérmet pedig, a 
központi hely elkészüléséig, a konventi elnökség fogja 
őrizni. A tiszántúli kerületnek a közigazgatási állam-
segély felosztására vonatkozó felterjesztését a konvent 
majd csak a segély teljessé lételekor fogja érdemleges 
tárgyalás alá venni. A supplikáczió eltörlése tekintetében 
nem sikerülvén megegyezni az evang. egyházzal, a kon-
vent nem tehetett egyebet, mint hogy a gyülekezetek 
tetszésére bízta az evang. supplikánsok el- vagy el nem 
fogadását. A Kálvin születésének négyszázados emlék-
ünnepélye rendezésére Genfben megalakult bizottság 
nevében Lucien Gautier theol. tanár az ünneplésben 
való részvételre híván fel a magyar ref. egyházat, a 
konvent kimondta, hogy az ünneplésben részt fog venni 
és felhatalmazta az elnökséget a rendező-bizottság által 
kibocsátandó felhívás aláírására. Végül tudomásul vette 
a konvent a kultuszminiszternek a kongruás lelkészek 
terménybeli járandóságainak újra felbecslését függőben 
hagyó átiratát. 

A missziói jelentés során elhatározta a konvent, 
hogy feliratot intéz a kultuszminiszterhez, az iránt, hogy 
az egyházi törvény I. t.-cz. 114. §-ának a) pontja értel-
mében ne vegye figyelembe a kongruasegély megállapí-
tásánál a lelkészek missziói segélyét. 

Késő este jutván a konvent a tárgysorozat végére, 
az elnökség a jegyzőkönyv hitelesítést és a gyűlés be-
rekesztését 25-én d. e. 11 órára tűzte ki. Ezen az aktu-
son a konvent tagjai már csak csekély számmal vettek 

részt. A jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése után 
Antal Gábor mondott köszönetet az elnökségnek, majd 
pedig Kun Bertalan püspök mondott hálaadó imádságot 
az ülésezések sikeres befejezhetéséért. 

Az evangélikusok egyetemes gyűlése. 
Amennyire csendes volt a reformátusok konventje, 

épen annyira izgalmas volt az evangélikusoknak okt. 
23—26. napjain Budapesten lefolyt egyetemes gyűlése. 
A ref. konvent elnöksége bölcsen hallgatott a szekulari-
zácziónak a ref. lelkészegyesülettel szemben ok nélkül 
emelt vádjáról; báró Prónay Dezső evang. egyetemes 
felügyelő azonban, bár a szekularizáczió vádja az evang. 
egyházat nem érintette, jónak látta ezt a dolgot elnöki 
megnyitó beszédébe belevenni s a rkath. egykáz kezé-
ben levő vagyon sérthetetlensége érdekében síkra szál-
lani, a mivel oly kínos zavart támasztott, hogy annak 
hullámai még a második napon is hevesen csapkodtak 
fel, . . . fel egészen az elnöki székig. S míg a ref. kon-
vent teljesen szó nélkül hagyta az új iskolai törvényt 
és a felterjesztett sérelmeknek legnagyobb részét a prot. 
közös bizottság konserváló jégszekrényébe utalta, addig 
evang. testvéreink türelme már elfogyott, s nemcsak 
keserű hangulatú beszédekben panaszolták fel a napról-
napra szaporodó sérelmeket, hanem, a kormányhoz és a 
törvényhozáshoz leendő felterjesztés végett emlékiratba 
is összefoglalták azokat. 

A ki figyelemmel kisérte az utóbbi években az 
evangélikusok és a reformátusok gyűléseit, azoknak 
hangulatát és az autonomikus kérdésekben tanúsított 
magatartását, lehetetlen, hogy bizonyos változást ne 
konstatáljon. Régebben a reformátusok gyűlései voltak 
hevesebbek, szókimondóbbak és az egyházi és iskolai 
autonomia bátor harczosai, — evangélikus testvéreink gyű-
léseit és magatartását pedig a circumspectusosság jelle-
mezte. Az utóbbi években azonban a kép egészen meg-
változott. A kálvinista vastag nyakak mintha meggyen-
gültek, a bátor ajkak mintha megnémultak volna, — ev. 
testvéreink pedig, félre téve a circumspectusosságot, 
büszkén emelik fel homlokukat és bátran reámutatnak 
az egyházat és az iskolát ért sérelmekre. Honnan ez a 
változás? nem feladatunk most kutatni. Csupán a tényt 
konstatáljuk, a mely valami olyat mutat, mintha a magyar 
kálvinizmusban meglankadt volna, az evang. testvérekben 
pedig fokozódott volna valami! 

A gyűlést, megelőző istentisztelet után, a Deák-
téri iskola dísztermében nyitotta meg báró Prónay Dezső, 
okt. 23-án. Beszéde elején megemlékezett arról, hogy 
az egyet, gyűlés hihetőleg most utoljára tartja üléseit 
a Deák-téri iskola dísztermében, mert a jövő gyűlés 
már alkalmasint az egyet, egyház központi épületébe 
lesz összehívható. Majd rátért az egyházi élet terén fel-
merült fontosabb mozzanatokra. A kultuszminiszter már 
megtette a kezdeményező lépést a prot. egyházaknak a 
48. XX, alapján állami dotáczióban részesítésére, s az 
iskolák körében tett ujabb intézkedések is fokozódó 
segítségben részesítik az egyházat. 0 ennek nem igen 
tud örülni, mivel a nagyobb mérvű segélyezés termé-
szetesen vonja maga után az autonomia gyengülését. 
Szóba hozta azután a szekularizáczió állítólagos követe-
lését és az ellen, mint anarchikus törekvés ellen, a leg-
határozottabban tiltakozott, mind a magánjog, mind a 
ker. morál szempontjából. Szerinte a rkath. egyház 
kezében levő vagyon, bármilyen eredetű legyen is, már 
csak az elévülés jogán is, a rkath. egyház magán bir-



toka, a mely ellen támadni ellenkezik a 10-dik paran-
csolattal. Beszéde e részét zajos közbeszólások és tilta-
kozások kisérték, s a hangulat csak akkor vált az egye-
temes felügyelővel szemben kedvezőbbé, a mikor a 
szabadgondolkodók hazafiatlan és vallásellenes törekvé-
seit bélyegezte meg. 

Baltik Frigyes püspök a megnyitó beszédnek jegyző-
könyvbe foglalását indítványozta, a gyűlés azonban 
ellenmondásokkal fogadván az indítványt, maga Prónay 
Dezső is kérte, a jegyzőkönyvek költséges voltára is 
tekintettel, beszédének a jegyzőkönyvből kihagyását. 

A megalakulás után Zsigmondy Jenő főjegyző 
olvasta fel az évi elnöki jelentést, a melynek egyes 
pontjait a gyűlés tudomásul vette, más pontjait pedig, 
mint tárgyalandókat, napirendre tűzte ki. Az elnöki 
jelentéssel kapcsolatban elhatározták, hogy feliratot 
intéznek a miniszterhez, az iránt, hogy a reformáczió 
emléknapján ne csak a tanulókat, hanem az evang. 
tanárokat is mentse fel az állami iskolákban a tanításon 
való megjelenés alól. 

Sztehló Kornél egyetemes ügyész a jogügyi bizott-
ság jelentését terjesztette elő, a mely behatóan foglal-
kozott azokkal a törvényhozási és miniszteri intézkedé-
sekkel, a melyek sérelmesek az autonómiára, s a melyek 
azt mutatják, hogy a jelenlegi kultuszkormány a fele-
kezeti egyenjogúság terén retrográd irányt követ. Sztehló 
ezeket a sérelmeket memorandumba foglalta össze és a 
bizottság nevében azt javasolta, hogy az terjesztessék 
fel a kormányhoz és a törvényhozáshoz. 

A jogügyi bizottság eme javaslata hosszabb, keserű 
panaszokkal teli vitát eredményezett. Szentiványi Árpád 
kerületi felügyelő ellene volt a feliratnak, mert az auto-
nomia sérelmét seholsem látja, (Elég baj ! Szerk.) és a 
memorandum igazságtalanul vádolja a kultuszminiszter^?!). 
Oyurátz Ferenez ép, az ellenkező véleményen van. 
Sérelmeink tényleg megvannak, s azok ellen tiltakozni 
nemcsak joga, de kötelessége az egyetemes gyűlésnek. 
A memorandum tehát a közös bizottság útján felterjesz-
tendő. Szeberényi Lajos Zsigmond pártolja a felterjesztést; 
de mivel a sérelmek általában az iskolák körében 
merülnek fel, azok megszüntetése végett sürgetni kell 
az összes iskolák államosítását. Laszkáry Gyula szerint 
az 1907. XXVII. t.-cz. 35. §-a tényleg nagy mértékben 
sérti az egyenlőséget és viszonosságot, kívánta tehát a 
memorandum felterjesztését. Hevessy Bertalannak, Haviár 
Dánielnek ós Scholtz Ödönnek a feliratot pártoló beszédei 
után Zsilinszky Mihály bányakerületi felügyelő emelke-
dett szólásra s hosszabb beszédben, konkrét adatokkal 
mutatott reá a jelenlegi kultuszkormány retrográd irány-
zatára. Ahhoz, hogy a felirat némely passzusai sirnít-
tassanak, hozzájárul ugyan, de ahhoz, hogy belőle a 
retrográd irányzatra vonatkozó megjegyzés kihagyassék, 
egyáltalában nem. Meskó László államtitkár tagadja a 
retrográd irányzatot és a kultuszminiszternek a 48. XX. 
2. §-ára vonatkozólag a közös bizottsághoz intézett vála-
szát is úgy magyarázta, hogy a miniszter igenis hajlandó 
a sérelmek orvoslására. Hogy a képviselőház küldöttsé-
gileg vett részt az Urnapi körmenetben, annak egyszerű 
oka csak az (?!!), hogy arra meghívót kapott. Ha a 
prot. egyház is meghívja a Házat a maga ünnepére, 
a Ház azokon is képviseltetni fogja magát (?!). Veress 
József szintén a feliratot pártolta s csupán annak némely 
kifejezését kívánta szelídíteni. 

A gyűlés, Sztehló Kornél záró felszólalása után, el-
fogadta a feliratra vonatkozó indítványt s a Sztehló által 
készített memorandumot és elhatározta, hogy azt, némely 
kitételek szelidítésével, felterjeszti a kormányhoz, a tör-

vényhozáshoz és egyszersmind átteszi a protestáns közös 
bizottsághoz is. 

A második napi, okt. 24-diki ülés még izgalmasabb 
volt, mint az első napi. Legelőször Zsigmondy Jenő fő-
jegyző ismertette a kultuszminiszternek a 48. XX. végre-
hajtása módozataira vonatkozó leiratát, s azt a felhívást, 
hogy az evang. egyház jelölje meg azt a szervet, a 
mellyel a dotáczióra vonatkozó törvényjavaslat tárgyában 
érintkezhetik. Az egyetemes gyűlés ilyen szervnek a 
prot közös-bizottságot jelölte meg, a melyben az evang. 
tagok számának négygyei szaporítását is kimondta, a 
következő napi ülésre tűzvén ki a négy tag megválasztását. 

Sztehló Kornél a prot. közös-bizottságnak amaz 
intézkedéséről számolt be, a melyet a protestánsoknak 
a r. kath. egyház javára történő megadóztatása adatai-
nak összegyűjtése iránt tett. A gyűlés helyeslőleg vette 
tudomásul az intézkedést és egyszersmind a leghatáro-
zottabban elitélte Hammersberg László egyházfelügyelő-
nek e miatt Zelenka Pál püspök ellen intézett támadá-
sát. Az egyet, ügyész által referált gyülekezeti sérelmi 
ügyeket a közös-bizottsághoz tették át. 

Ezek után Zsilinszky Mihály kerületi felügyelő 
emelkedett szólásra, hogy az előző nap elhangzott elnöki 
megnyitó egy pontjára nézve felvilágosítást kérjen. Eleve 
kijelentette, hogy a szekularizáczió kérdésének vitatásába 
nem kiván belemenni, de kell, hogy az egyház e fontos 
kérdés körében világos álláspontra helyezkedjék a róm. 
kath. egyház kezében levő vagyon jogi természetét ille-
tőleg. Az elnöki megnyitó a szekularizácziót olyképen 
mutatta fel, mintha az a r. kath. egyház privát vagyona 
ellen irányulna. Tisztában kell tehát lennünk a felől, hogy 
a r. kath. egyház kezében levő vagyon r. kath. vagyon-e 
vagy pedig államvagyon ; mert ha államvagyon, akkor, 
nem ugyan a r. kath. egyházzal, hanem az állammal 
szemben, arra vonatkozólag nekünk i-s jogos igényeink 
lehetnek. Kérdi tehát az elnöktől, hogy kit tart a róm. 
kath. egyház kezében levő vagyon jogos tulajdonosának? 

Báró Prónay Dezső nyomban felelt Zsilinszky kér-
désére és hosszabb vagyonjog-történeti fejtegetések után 
kijelentette, hogy az a tulajdonos, a kinek nevén a 
vagyon telekkönyvileg áll. Hogy a róm. kath. egyház 
kezén levő vagyonból mi az, a mi állami és mi az, a 
mi privát eredetű, nem keresi, mert ezzel még a kikül-
dött állami bizottság sem tudott tisztába jönni; előtte 
az a döntő, hogy a vagyon kinek a nevén áll a telek-
könyvben. S mivel a r. kath. egyház nevén áll, tehát 
az övé is a vagyon és szerencsétlenségnek tartaná annak 
elkobzását. 

Prónay beszédét és annak a r. kath. egyház kezén 
levő vagyon jogi természetét illető felfogását oly zajos 
ellenmondások kisérték, hogy Prónay egy ízben kényte-
len is volt beszédét félbeszakítani, annak bevégzése után 
pedig, lelkében teljesen felindulva, elhagyta az elnöki 
széket. Kis idő múlva újra megkezdődvén a tanácskozás, 
Sztehló Kornél és Meskó László a tárgynak a napirendről 
levételét indítványozták. Szentiványi Árpád helytelenítette 
Zsilinszky felszólalását, szavait és egy közbeszólásra adott 
nagyon is világias riposztját azonban elnyomták a zajos 
ellenmondások. Zsilinszky Mihály végül ismét kijelentette, 
hogy felszólalásával nem a szekularizáczió kérdését 
kívánta szőnyegre hozni, hanem csupán az elnöknek a 
papi vagyonjogi természetére vonatkozó álláspontjával 
kivánt tisztába jönni. A radikálizmusnak az elnök által 
hangoztatott vádját visszautasította és ajánlotta, hogy 
ilyen kérdések tárgyalásánál se a szenvedély, se a párt-
politikai felfogások ne szerepeljenek. S ezzel a kérdés 
le is vétetett a napirendről. 



Sztehló Kornél a jogügyi bizottság néhány kisebb 
fontosságú ügyre vonatkozó jelentését terjesztette ezután 
elő. Haendel Vilmos, a kultuszminiszternek a 48. XX. 
végrehajtása tárgyában a közös bizottsághoz intézett, 
már ismeretes leiratát s a közös bizottságnak arra adott, 
szintén ismeretes válaszát mutatta be, a mely utóbbit a 
gyűlés helyeslőleg vett tudomásul. 

Zsigmondy Jenő előterjesztése mellett megállapí-
totta a gyűlés az újabb államsegély felosztásának módo-
zatait, olyképen, hogy annak 1/3 részét a lelkészi nyugdíj-
intézetnek juttatja, V3 részét pedig a közigazgatási és 
az egyházi adóterhek csökkentésére fordítja. 

A harmadik napi, okt. 25-diki ülés főtárgyait az 
egyetemi prot. theol. fakultás szervezésének kérdése és 
a horvát-szlavonországi ügyek képezték. 

Az egyet, gyűlés felterjesztésére a kultuszminiszter 
azt válaszolta, hogy az egyetemi prot. theol. fakultás 
szervezése kérdését az egyetem reorganizálása idejére 
kívánja halasztani. Zsilinszky Mihály hosszabb beszéd-
ben mutatott reá, hogy az egyetemi prot. theol. fakultás 
szervezésének halogatása szintén egyik komoly sérelmét 
képezi a prot. egyháznak és kívánta, hogy a fakultás ügye 
állandóan felszínen tartassék, mindaddig, a míg az egyház 
joga nem érvényesül. A gyűlés ilyen értelemben határozott. 

Zsigmondy Jenő, a jogügyi bizottság nevében a 
horvát bánnak az egyetemes egyházhoz intézett amaz 
átiratát ismertette, a melyben a bán a zsinati törvénynek 
a horvát-szlavonországi autonom törvényekkel harmóniába 
hozását s egyebek között a horvát-szlavonországi evang. 
lelkészekkel és tanítókkal szemben az oklevélnek Magyar-
országon megszerzésére és a magyar nyelv tudására 
vonatkozólag fennálló követelmény elejtését kívánja, mi-
után Horvát-Szlavonországban egyedül a horvát nyelv 
tudása lehet csak kötelező, s egyben jelenti, hogy ezekre 
nézve már tárgyalásokba is bocsátkozott a horvát-szlavon 
egyházmegyével. A jogügyi bizottság izekre szedte a 
bánnak ezt a nagyon különös átiratát s reá mutatott 
annak tarthatatlan álláspontjára. A zsinati törvények ki-
hirdettettek Horvát-Szlavonországban is s miután azok 
rendelkezései ellen kifogások nem tétettek, kötelezőkké 
is váltak. Ezek alapján, már csak a hivatalos intézkedés 
szempontjából is, joga van az egyetemes egyháznak meg-
követelni a lelkészektől és a tanítóktól a magyar nyelv 
tudását, annyival is inkább, mivel semmiféle horvát tör-
vény sem gátolja ezt a követelményt. S különös, hogy 
míg a horvát kormány nem kifogásolja, sőt a Bécsben 
tanulhatás kieszközlése által egyenesen ajánlja a német 
nyelv megtanulását, addig tiltakozik az ellen, hogy a 
prot. papokra és tanítókra nézve a magyar nyelv tudása 
kötelező legyen. Az pedig, hogy a zsinati törvény reví-
ziója tárgyában a bán, az egyetemes gyűlés és a zsinat 
kikerülésével, az arra illetéktelen horvát-szlavon egyház-
megyével érintkezett, egyenesen beleütközik az autonó-
miába. Indítványozta tehát a bizottság, hogy a gyűlés 
ilyen értelemben adja meg a választ a bánnak s ragasz-
kodjék az egyházi törvényben biztosított jogaihoz. 

Ezzel a nagyfontosságú kérdéssel kapcsolatban 
Scholtz Gusztáv püspök beszámolt horvát-szlavonországi 
látogatása eredményével, a melyből sajnálattal értesült 
a gyűlés a felől, hogy az evang. gyülekezetek, egy kivé-
telével, mind az anyaegyháztól elszakadás és a külön 
horvát-szlavonországi evang. egyház szervezése mellett 
foglaltak állást. Janoska György, Belohorszky Gábor, 
Gyurátz Ferencz és Haendel Vilmos hozzászólásai után 
a gyűlés a jogügyi bizottság javaslatát fogadta el. 

Hörk József az akadémiai nagybizottság jelentését 
terjesztette ezután elő. Ennek során a gyűlés a pozsonyi 

theol. akadémián Stromp László halálával megüresedett 
tanszékre Kovács Sándor helyettes tanárt választotta meg 
rendes tanárrá, Kovács Sándor tanszékére pedig elrendelte 
a pályázat kihirdetését. 

A 48. XX. alapján nyújtandó dotáczió tárgyában 
a kormánnyal érintkezendő közös bizottságba- a gyűlés 
Meskó Lászlót, Beniczky Árpádot, Haviár Dánielt és 
Berzsenyi Jenőt választotta meg. 

A negyedik napon, okt. 26-án egész nap folyt a 
tanácskozás, hogy a tárgysorozat letárgyalható legyen. 

Góbi Imre a középiskolai bizottság jelentését mutatta 
be. Tudomásul vétetett és javaslatai elfogadtattak. 

Ezután az egyetemes levéltár rendezése és keze-
lése került napirendre. Az e felett megindult vitából úgy 
látjuk, hogy evang. testvéreink levéltára is csak olyan 
Augiás istállója, mint a mienk, és hogy annak rendbe-
hozására ós becsületes kezelésére a költség épolyan 
nehezen akar fesleni, mint minálunk. A jóakarat mellett 
különben épen nem nehéz kérdés ideiglenes megoldására 
csak úgy sikerült, hogy a levéltárnok 1200 K tisztelet-
dijának felét Sztehló Kornél vállalta magára. Bizony, úgy 
látszik, nekünk protestánsoknak nem sok érzékünk van 
könyvtáraink ós levéltáraink kincseinek megbecsülése iránt. 

Majd a Szeberényi Lajos Zsigmond ellen a kerü-
let által elrendelt fegyelmi eljárás ügye foglalkoztatta 
a gyűlést. Szeberényi a kerületi gyűlés végzését meg-
appelálta, s az egyet, gyűlés előtt is próbálta magát 
tisztára mosni ; a gyűlés azonban helybenhagyta a kerü-
let határozatát. 

A gyűlés egyéb végzett dolgai közül még megem-
lítjük, hogy a számvizsgáló bizottság jelentése tudomá-
sul vétetett, az 1908. évi költségvetés megállapittatott, 
a gyámintézet és a lelkészi nyugdíjintézet jelentései 
tudomásul szolgáltak, a lelkészfiakat segítő egyesület 
az egyházak támogatásába ajánltatott, a misszió egye-
sület alapszabályai helybenhagyattak, az evang. orsz. 
tanáregyesület alapszabályai pártolólag terjesztettek fel 
a belügyminiszterhez, és bizottság küldetett ki annak 
tanulmányozása végett, hogy az egyetemes egyház épü-
letében miként volna lehetséges egy diákotthon létesítése. 

A szokatlanul hosszára nyúlt ülésezést 26-án este 
Baltik Frigyes püspök hálaadó imádsága rekesztette be. 

IRODALOM. 
A „Hozsanna" bővített kiadása. Hozsanna énekes 

könyv. Összeállította: Victor J. Kiadta a Londoni Trak-
tátus Társulat. Kotta nélkül. Olcsó kötésben 60 fillér. 
10 példány 5 korona. Vászonkötésben 90 fillér. 

Kissé késve jelent meg a Londoni Traktátus Tár-
sulat e legújabb kiadása. Az első kiadás példányai már 
néhány hónapja teljesen elfogytak a raktáron s a máso-
dik kiadás, daczára a sokoldalú sürgetésnek, mégis csak 
késett. Ennek oka az volt, hogy a Társulat nem akarta 
a régi kiadást úgy, a hogy volt, ismét forgalomba hozni, 
hanem többet és jobbat akart adni az érdeklődő közön-
ségnek. Az első kiadás néhány lényegtelen kibáját könnyű 
volt kijavítani. Nehezebb volt azonban a kibővítés mun-
káját eszközölni. Nem azért, mintha időközben kevés 
új ének keletkezett volna, sőt az új énekek úgy külső, 
mint építő szépségüknél fogva igen nagy számmal köve-
teltek helyet az új kiadásban. 

Az eredeti és külföldi, valamint az egyházban 
használt énekek közül csak 70 énekre esett a választás. 
Ha a szerkesztő minden új és szép éneket felvehetett 



volna és a Társulat pénztára nem szabta volna ki lap-
számra a terjedelmet, akkor könnyű lett volna nyomda 
alá rendezni az új kiadást. így azonban valóban nehéz 
munkája volt a szerkesztőnek; de épen ebben tűnt ki 
ügyessége és szakértelme. 

A 70 újabb ének között van néhány eredeti új 
magyar szerzemény. 5 dicséret a ref. énekes könyvből. 
Néhány ág. ev. szerző éneke (Zábrák, Kovács, Sántha). 
Egy sereg szép régi ének, mint a 225. számú, melynek 
érdekes régi héber dallama van. Gusztáv Adolf kedves 
éneke (248). Egy szép nagypénteki ének a XIII. század-
ból (243). Zinzendorf gróf két éneke (219. és 236). Egy 
régi spanyol ének (220). Néhány missiói ének és egy 
zsidó missiói ének (250). Benne vannak a már széles 
körben ismert új énekek: a „Földi munka s baj mind 
elfogyott", azután a welsi rivájvei-ének, a pécsi Halleluja 
közkedvelt énekei, stb. A skót Church Hymnary-ből 
fordított énekek is nagyban emelik a gyűjtemény érté-
két. Alig van tér, mely kikerülte volna a szerkesztő 
figyelmét. Sok helyről és jól választott. 

Nagy kár, hogy az újabb énekek kottája csak később 
fog megjelenni. így csak azok énekelhetik az énekeket, a 
kik már tudják a dallamot kívülről. Igazán örvendetes 
dolog, hogy ilyenek is vannak, még pedig szép számmal. 

Tudomásom szerint a kottás kiadás is munkában 
van már. Ha el nem késtem, két kéréssel fordulok a 
szerkesztő úrhoz. Legyen szíves néhány szép éneket 
férfikarra is letenni. Ez az egyik. A másik pedig az, 
hogy néhány gyönyörű darabot szíveskedjék egyszerűbb 
letétben is közölni, hogy kevésbbé gyakorlott kar is 
énekelhesse az „Erős várunk . . ."-at, meg azt a felséges 
éneket: „Uram a töredelmes . . . " Hogy pedig a Társulat 
pénztára korlátokat ne állítson, kérem mindazokat, kik 
hiszik és tudják, hogy mily nagy és fontos szerepe van 
az erőteljes, lendületes evangéliumi énekeknek Isten 
országa terjesztésében, lássanak hozzá terjeszteni buzgón, 
nemcsak az énekeskönyvet, hanem az énekeket is. 

A könyvecske nagysága olyan, hogy a Biblia zseb-
kiadásával egybe lehet köttetni. Kiállítása egyszerű és 
csinos. A nyomás nem folytatólagosan történt, mint az 
szokásos ilyen szövegkiadásoknál, hanem verssorok szerint. 
A végén jó tartalomjegyzék van az énekek tartalma és 
első sora szerint abc rendben. 

A Hozsanna kiváló feladatokat van hivatva teljesí-
teni a belmisszió terén. Vasárnapi iskolák, vallásos össze-
jövetelek, egyletek, énekkarok kétségkívül felkarolják 
ébredésünk hajnalának e kis énekesét és tanulnak belőle 
sok éneket, magasztalni és dicsérni a Királyt, a teremtő 
a megváltó és a megszentelő igaz Istent. F. Gy. 

EGYHÁZ. 
Pftspökbeiktatás. Dr. Teutsch Frigyes, nagyszebeni 

lelkészt az erdélyi szász evang. egyházkerület új püspö-
két, a mult vasárnap iktatták be ünnepélyesen hivatalába 
Nagyszebenben. 

A reformáczió emlékezete. A budapesti protestáns 
egyházak, iskolák és egyesületek részint október 27-én, 
részint 31-én újították fel a hitjavítás megkezdődésének 
emlékezetét. Okt. 27-én a főváros összes református és 
evangélikus templomaiban alkalmi egyházi beszédek 
tartattak, az evangélikusoknál pedig úrvacsora osztás is 
volt. Okt. 31-én az iskolák és egyesületek tartottak isten-
tiszteleteket és ünnepélyeket. Ünnepélyeket rendeztek: 
az evang. polgári iskola Leányegyesülete, az evang. fő-
gimnázium, a ref. főgimnázium és a ref. theol. ifjúság-

gal egyesülten a főiskolai ifjúság Bethlen Gábor köre. 
Ez utóbbi ünnepélyen, Nánay Béla theologus imája után, 
Czikesz Sándor theol. szenior mondott megnyitó beszédet, 
Kovács Dezső, a Bethlen-kör tagja Madai Gyula alkalmi 
költeményét szavalta, a Bethlen-kör énnekkara énekelt, 
dr. Ballagi Aladár egyetemi tanár ünnepi beszédet tar-
tott, Haypál Benő budai ref. lelkész énekelt, A szép ünne-
pélyt Madai Gyulának, a Bethlen-kör elnökének beszéde, 
E. Szabó Dezső imádsága és a Bethlen-kör énekkarának 
éneke rekesztette be. 

Az abauji ref. lelkészegyesület feliratot intézett 
a konventhez, a melyben a 48. XX. alapján a lelkészi 
javadalom rendezésének és a korpótlékok megadásának 
sürgetésére, sőt követelésére kéri fel a konventet. A 
felirat tartalmát aláírjuk; találunk azonban benne egy 
passzust, a mit nem szívesen látunk abban. A felirat bízik 
a konvent hatásos működésében s épen ezért az abauji 
papság „nem ül a csúfolódók székébe, nem halad a 
kongresszusok utján, hanem a hivatalos egyház körén 
belül emeli fel saját ügyében esdő szózatát". Ennek a 
passzusnak jobb lett volna a feliratból kimaradni. „Ne 
itélj, hogy ne í téltessél!"—mondta az Ur, s az abauji 
lelkészek már eleve ítéletet mondottak és pedig kárhoz-
tató ítéletet, szept. 12-én kelt föliratukban, a szept. 18-án 
megtartandónak jelzett lelkészi kongresszus felett. Pedig, 
a mint a felől Abaujban is meggyőződhettek immár, az 
a kongresszus sem a csúfolók székébe nem ült, sem 
pedig a hivatalos egyházat nem kerülte ki, az abauji 
lelkészekével azonos kérelmével. Ezzel az eleve kimon-
dott kárhoztató Ítélettel az abauji lelkésztársak épen 
abba a hibába estek bele, a mit pedig elitéltek: bele-
ültek a csúfolódók székébe, a mikor pedig arra egyál-
talában nem volt semmi okuk sem. 

Vallásos összejövetelek. A budapesti német ref. 
templomban (Hold-utcza és Alkotmány-utcza sarkán), 
november 4—9-ig minden nap este 7 órakor evangélizáló, 
keresztyén élő hitre ébresztő ós hiterősítő összejövetelek 
tartatnak. Ez összejöveteleken, rövid orgonajáték, ének, 
ima és biblia-olvasás után dr. Szabó Aladár lelkész tart 
magyar nyelven előadásokat a lelki ébredésről és pedig: 
Hétfőn, nov. 4-én este 7 órakor: A lelki ébredés szük-
ségességéről, veszedelmeiről és áldásos voltáról. Kedden, 
nov. 5-én este 7 órakor: Az ébredésnek megtérésre s a 
Jézushoz való csatlakozásra kell vezetnie. Szerdán, nov. 
6-án este 7 órakor: A felébredt ember szenvedése és 
öröme. Csütörtökön, nov. 7-én este 7 órakor: A felébredt 
ébresztővé lesz. Pénteken, nov. 8-án este 7 órakor: A 
Szent Lélekkel való megtöltetésről. Szombaton, nov. 9-én 
este 7 órakor: Krisztus ereje a megtért ember imájában, 
szenvedésében, munkájában és bizonyságtételében. Az 
összejöveteleken a Bethánia-egylet kara is fog énekelni, 
egyes tagjai pedig magánénekeket adnak elő Kováts 
Lajos vallástanár vezetésével. Adományok szívesen fogad-
tatnak s evangéliomi czélokra fordíttatnak. 

Calumniare audacter, semper aliquid haeret! 
A titkos klerikális velleitásairól ismeretes Budapesti 
Hirlap ezzel a példaszóval minősíti okt. 27-diki számá-
ban a protestáns sajtónak Apponyi kultusz- és kultúrpo-
litikájának szemben emelt panaszait. Majd pedig Zsilinszky 
Mihály ellen támad az evang. egyet, gyűlésen elmondott 
beszédei miatt, s gúnyolódva kérdezgeti, hogy Zsilinszky, 
mint államtitkár, miért nem követelte a prot. egyetemi 
fakultást és a 48. XX. végrehajtását? Miért követeli 
ezt csak Apponyitól? Csak azért, szerinte, hogy alkalom 
legyen Apponyi közoktatásügyi politikáját klerikalizmussal 
megvádolni. — Zsilinszky Mihályt eme vádakkal szemben 
megvédelmezni nem tartjuk szükségesnek. A B. H.-nak 
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egyszerűen csak azt feleljük, hogy a tények beszélnek. 
A tények pedig, a melyek Apponyi kultusz- és kultúr-
politikáját jellemzik, sajnálatosan magukon hordják a 
klerikálizmus bélyegeit. Ha azok miatt felekezeti viszály-
kodás támad, bizony annak nem mi; hanem azok az 
okai, a kik azt a sötét bélyeget reá iitik az új idők 
kultusz- és kultúrpolitikájára. Persze, ha a protestánsok 
sérelmeiket panaszolják, mindjárt felekezeti harczot 
és gyűlölködést támasztanak ; de azt a Méltóságos hirlap 
vezetői egyáltalában nem látják és nem akarják tudni, 
hogy kik okozzák ezeket a sérelmeket, és hogy kik 
azok, a kik százféle szövetkezettel, egyesületekkel, kong-
regácziókkal fanatizálják a népet és szítják a gyűlöl-
ködést az emberek lelkében. Ezekkel szemben nincs 
soha egyetlen kárhoztató szava sem a Méltóságos hír-
lapnak. A mi pedig a megrovása végén nagyon emle-
getett nemzeti haladást illeti, hát majd megláthatja 
nemsokára a Méltóságos hirlap, hogy mi lesz abból, 
csak foglalják el az 1907. XXVII. t. cz. 35. §-a alapján 
kiváltságoltak elemi iskoláinkat, s hadd terjesszék azok-
ban, a német és franczia nyelv és kultura mellett az 
általuk hirdetni szokott felekezeti türelmet és békességet. 
Hanem hát akkor is majd mi leszünk okai a felekezeti 
pártokra való szakadozásnak ! 

EGYESÜLET. 
Két férfias nyilatkozat. A „Christian Endeavor" 

élőkeresztény szövetkezet központi titkára, Shaw, a követ-
kező jellemző szavakkal üdvözölte a szövetséget hiva-
talbalépésekor: 

„Én hiszek a Christian Endeavor"-ban. Nem valami 
különös módszerben, nem is a szavaknak változatlan 
formájában, hanem abban az eszmében, a mely huszonöt 
év óta módszerekben es szavakban keresett kifejezést. 

A Christian Endeavor ugy született és nem úgy 
készült. Megvannak benne a növekedésnek és terjeszke-
désnek föltételei. A szavak és módszerek csak ruhák, a 
melyekbe öltözködik; a ruha kicsiny lesz, időjártával 
kinő belőle, meg kell a ruhát újítani. Ez persze időbe,, 
pénzbe, fáradságba kerül, de megéri. Egy franczia baba 
is szép, kevesebb fáradságba és költségbe kerül, mint az 
eleven csecsemő; de van-e atya és anya, a ki megnövelje? 

A Christian Endeavor 25 évvel ezelőtt csecsemő volt; 
ma pedig izmos ifjú, a ki ugyan még nem érte el a czélt, de 
törekszik feléje. Hibái azok voltak, a melyek együtt járnak 
a gyermekkorral; sikerei pedig arányban állottak a kínál-
kozó alkalmakhoz é& a rendelkezésére álló eszközökhöz. 

Ismerve a múltját, még jobban a jelenét, merem 
állítani, hogy a jövője méltó lesz mind a kettőhöz s 
nagy áldása lesz az ifjúságnak ós egyháznak. Nagyon 
szerencsésnek érzem magam, hogy a megelőző titkárok-
kal szoros barátságban dolgozhattam eddig, kiknek egyike 
felállította az elveket, másika kezdte világszerte terjesz-
teni, harmadika pedig a jelen kor szükségeihez alkalmazta. 

Az ő nyomdokaikban most én folytatom a munkát, 
nem azért, mintha magamat különösen alkalmasnak érez-
ném rá, hanem, mert az Isten hívásának tartom ezt, 
épen úgy, mint sok más dolgot, a melyek gyökeres vál-
tozást idéztek elő életemben. 

Az én szándékomat a szövetséges fogadalom első 
szavai fejezik ki legjobban, melyek eddig is oly nagy 
befolyással voltak életem intézésére : „Bízva abban, hogy 
az Úr Jézus Krisztus erőt ad, megfogadom 0 neki, hogy 
törekszem azt cselekedni, a mit 0 kiván tőlem". 

Roosewelt Tivadar, az Egyesült-Államok népszerű 
elnöke, a következő levelet írta ugyancsak Shaw titkár-
nak, a ki meghívta őt az idei C. E. világgyűlésre: 

„Fehér ház, Washington, 1907. június 2. 
Kedves Shaw uram! Nagyon köszönöm levelét és 

az ön útján legszívesebb jókívánságaimat küldöm a 
Christian Endeavor szövetségnek nagyszerű munkájához, 
melyet végez. Legyen szabad különösen kifejeznem azt 
a biztos reményemet, hogy a világgyűlésnek egyik fő 
tárgya lesz annak a hangsúlyozása, hogy a C. E. tagjai-
nak a hazafiság dolgában is vezető helyet kell elfoglalniok. 

Előre is jó sikert kívánok munkájukra, mert a C. 
E. olyan dolgokért küzd, melyek a léleknek életbevágó 
szükségei, és hiszem, hogy sokat tehetnek a hazafiság 
ügyének is; mert végelemzésben a hazafiság alapköve-
telménye az, hogy az emberben meglegyenek azok a 
tulajdonságok, melyek valódi értéket adnak neki, a család-
ban, az egyházban és az életnek minden magasabb 
gondolkozásában. 

Kész híve 
Roosewelt Tivadar ". 

GYÁSZROVAT. 
Grátz Mór, a kolozsvári evang. gyülekezet lelki-

pásztora, 63 éves korában elhunyt Sátoraljaújhelyen. 
Temetése okt. 29-én Kolozsváron ment végbe, nagy 
részvét mellett. 

Nyugodjék békével! 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Uj erőt ad 
a SCOTT-féle Emuisió akkor is, mikor más szer 
már nem használ. Mindig veszélyes kétes értékű 
szerekkel kísérletezni, amikor az ember egészségé-

ről van szó. 

Gyengeség esetében 
különösen lábadozóknál 

vagy vérszegénység, tüdőbaj, túlterhelt 
munkából származó betegségek folytán 
az elővigyázatos ember azonnal ahhoz 
a szerhez folyamodik, mely számtalan 
epetben, kivétel nélkül hatásosan és biz-
tosan gyógyítja a gyengeséget. Ez a szer 

" a SCOTT-féle Emulsio. 

Az Emulsio vásár - ^ t r 5 

l ásáná l a SCOTT-
fé le módszer véd- _ . . . r n „ r n jegyet - a halászt Egy eredeti üveg ara 2 K 50 fill. 
- kérjük figye- a 

lembe venni. Kapható a gyógyszertárakban. 



Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a ezég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Kitüntetés. Schultes Ágost szinyelipóczi „Salvator"-
forrás vállalatát a pécsi országos kiállításon az állami 
aranyéremmel, továbbá az egészségügyi kiállításon Lem-
bergben elismerő oklevéllel és Nencki Marcell tanár arany-
érmével tűntették ki. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő: Hamar István. 

NYILTTÉR. 

A Bór- é s bi lhion-tartalmú, természetes é s vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik vesebajoknál , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél , a czukorbetegségné l , az 

emésztés i és l é l egzés i szervek hurutjainál. 
Szinye- TJ.póczi Salvotorforrás-vállalot, 

Jtudirpest, V., Jtuflolfrt'Tfpart 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, rész let f izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jótá l lássa l kap-
h a t ő k . F o n o g r á f o k . g r a m o f o n o k , 
hegedűk , fuvo lák , cziterák, o k a 
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert.jó munkáért. 

Árjegyzéket ingyen küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

SZENT-LUKÁCS-FÜRDÖ gyógyfürdő, Buda. 

Téli és nyári gyógyhely. 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap 
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú a t - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, el látás felől kimerítő 
-•-•• prospektust küld ingyen a — 

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

ö r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utc?a ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

KRISTÁLY forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyók éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküll töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfűrdő Kútvállalat Budán, 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

l egújabb térképkiadványai m a g á n h a s z n á l a t r a : 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 1'50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a K o g u t o v i e z - f é l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 



A vilnahírű fleol-harmoníumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasznála t ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen _ 
hangszeren a ját- ^ 
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérende. 

Ezen czégtáblán i s -
I azon üz-

letek, a melyekben 

eredeti SINGER varró-

A 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Tá r s 
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16. Budapest: VII , Kerepeái-ut 32. 

ÍA-' Muzeum-körut 27. „ VII , Király-utcza 52. 
,,, >. , v f » Terez-körut 21. „ n. , Fő-utcza 15. 
Újpest: Arpad-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u 1 

i A KO R = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
yfi képes folyóirat. & 

E z a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
i kiadóhivatal k ü l d : Budapest , V., Rudolf-rakpart 8. 

u— twt— — — ^ • J-rtwaetByvtnye. 
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legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél , 
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótá l lás k i tűnő csénlésért . \ 

A jeler.kor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsép,ökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok ter jesztése 

érdekében használt gőzgépéit 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Vil lamos benzinlokomobii-
cséplőkészleteit 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül l é tező újdondságI 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen motorcsépló-késiletek felülmúlhatatlan kitűnősége felől tudakozódni lehet : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
LegTríztosahh olcsó üzem ! Ár jegyzék k í v á n a t r a bérmentve . 

(gj|§ Hirdetmény. |p§| 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r K i r á l y i P é n z ü g y m i n i s z t é r i u m 

ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték ( X X I . s o r s j á t é k ) I. osztályára szóló 
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusítóknak árusítás végett kiadattak. 

Az I. osztály húzása 1 9 0 7 . n o v e m b e r h ó 21, és 2 3 - á n tartatik meg. A húzások a 
M a g y a r királyi á l lami e l l e n ő r z ő h a t ó s á g és kir. közjegyző jelenlétében nyilvánosan 
történnek a húzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítói-
nál kaphatók. 

Budapest, 1907. évi október hó 27-én. M a g y . K i r . S z a b . 
O s z t á l y s o r s j á t é k I g a z g a t ó s á g a . 

Lukács. Hazay. 
t 



Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

BUDAPEST-KŐBÁNYA 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-uteza 8. 

Petróleumlámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csillárok. 
Fém- és díszmü-

tárgyak. 
Valódi király-olaj 

a legjobb biztonsági 
petróleum. 

$ 
R a k t á r a k : 

B u d a p e s t e n : II., Szilágyi 
Dezsö-tér 3. sz.; V., Gizella-
tér 1. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19.; VIII., Üllői-út 2. 

sz,, Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : Simonffy-utcza. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

ír ==% 
Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyát. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 

a m. kir . zeneakadémia, sz ínházak, hadsereg, művészek stb. szál i í tőja-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minö-
. ségíí húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„ H a n g f a k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár é s 
= g y á r . = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
VN 

a— 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Földrajzi tanszerek eredeti gyári árakban. 
Aiánlások" ^ n m ' v a " ^ s ®s közokt. miniszter úr. 
n J q * Budapest székesfőváros tanácsa. 

Erdély és Szabó 

Országh Sándor 
orgona- és 

ha r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palo ta ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 1885. évi kiállításon «Nagy díszoklevél" és 
«Ferencz-József lovagrenddel®, az 1904. évi Ttu-
prémí kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jntányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 
Ezredéves országos kiállítás : 

díszoklevél. 

HORNYÁNSZKY V I K T O B CS. ÉS KIB. ÜDVAKI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 0 . 0 3 6 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . kor. 
Negyed oldal . . . . . . . . 10 kor. 
Njoíczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz. . 
a h o v á a kéziratok, elől izetcsi és hirdetési díjak síb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M V e z é r o z i k k : A róm. kath. sajtóegyesület . Hamar István. — A konvent ós a lelkészi nyugdíjintézet. — B e l f ö l d : 
A ref. lelkészi nyugdíj- és özvegyárva-gyámintézet 20-ik szakasza. Nagy István. — Vegyesházassági statisztika. Homola 
István. — M i s s z i ó ü g y : Az amerikai magyar ref. gyülekezetek történetéhez. Bede László. — R é g i s é g : Adalékok a 
dunamelléki ref. egyházkerület történetéhez. Molnár János. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — 
G y á s z r o v a t . — P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

A róm. kath. satjóegyesület. 
Folyó hó 4-én egy ujabb és nagyjelentőségű 

intézménnyel gazdagodott a magyar róm. kath. 
egyház Megalakult Budapesten, a Szent István-
Társulat dísztermében, „a katholikus egyházi és 
világi intelligenczia nagy részvétele mellett" a 
róm. kath. sajtóegyestílet, a melynek czélja „a 
magyarországi katholikus napi és időszaki sajtó-
nak, valamint a jó irányú irodalomnak föllendü-
lését, versenyképességét s a legszélesebb körben 
való elterjedését hathatósan előmozdítani". Azt a 
fegyvert tehát, a melynek forgatásában a római 
katholiczizmus a reformáczió idejében és azóta is 
hosszú ideig oly gyámoltalan volt, ma már nem-
csak erősen meg tudja fogni, hanem íme ért ahhoz 
is, hogy annak forgatóit tömörítse, képezze s 
vágásait a legszélesebb körre kiterjedővé tegye, 
és pedig nemcsak a védő, hanem a támadó harcz-
ban is egyaránt. Megvan már a magyar római 
katholikus hírlapírók Pázmány Egyesülete, látjuk 
mindennap az egyesület védőirodájának működését, 
s most íme, a sajtóegyesületben tömörítve lesznek 
nemcsak a hírlapírók, hanem tömörítve lesz a r. 
kath. egyháztársadalom is, a végre, hogy „magát 
és hozzátartozóit minden olyan sajtóterméktől, 
mely sérti a vallásos érzést és a keresztény erköl-
csöket, megóvja és lehetőleg résztvegyen a haza 
és egyház emez ellenségei ellen folyó küzdelem-
ben", továbbá, hogy „a kath. sajtót, körülményei-
hez képest hathatósan pártolja, előfizetés, terjesztés, 
ajánlás, hirdetések feladása útján és megfelelő 

kath. lapoknak a nyilvános helyiségekben (étter-
mekben, kávéházakban, körökben) való megköve-
telésével" és támogassa „tagdíjfizetéssel vagy pénz-
adományokkal". 

A róm. kath. irodalom és sajtó támogatására, 
terjesztésére alakult eme sajtóegyesületet kell hogy 
megfelelő figyelemre méltassuk mi, protestánsok. 
Figyelemre kell azt méltatnunk, ha csupán egyház-
és hitvédelmi tömörülést látnánk is benne; mert 
nem ok nélkül, hanem nagyon is méltán írhatják 
immár a róm. kath. lapok, hogy „a keresztény 
világnézetért, a katholikus elveknek a közélet min-
den terén való érvényesüléséért vívott mindennapi 
harezunkban ezentúl egy erős szervezet áll majd 
hátunk mögött, mely módot nyújt nekünk fokozot-
tabb munkálkodásra" (Alkotmány november 5-diki 
száma). De figyelemre kell méltatnunk még inkább 
azért, mert benne nemcsak védő, hanem támadó 
szervet is alkotott magának a magyar róm. kath. 
egyház és egyháztársadalom, s mint ilyen, még 
intenzívebbé teszi azt a küzdelmet, a melyet a 
rövid idő alatt szembetűnő fejlettségre jutott róm. 
kath. hírlap-, szak- és röpiratirodalom ellenünk, 
protestánsok ellen már eddig is folytatott. 

A ki megfigyeli a mai modern életet, fel-
• ismerheti, hogy nincs az a templomi és tanári 
kathedra, s nincs az a tudós professzor vagy éke-
sen szóló pap, a melynek és a kinek nagyobb és 
figyelmesebb hallgatósága, mélyebbre ható és mara-
dandóbb hatása volna, mint a sajtónak. Ennek 
szava messzehangzik s hatása szinte öntudatlanul 
érvényesül a lélekben. A r. kath. egyház, a mely 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítandók 
a t ü d b v é s z terjedesenek meggátlása czeljábol. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég-

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43 szám alatt. 
Ó v a K o d j u n k u t i l n x a t o l i t ó l . U t a » í t r t . s o l í i u g r e u . 



a kathedrát és a prédikáeziót különben is csak a 
háttérbe vagy az oldalhajóba tolta, bölcsen fel-
ismerte a nyomtatott hetü eme jelentőségét és 
hatalmát és világszerte lázasan igyekszik, hogy 
ezt a hatalmat szolgálatába hajtsa, részint hogy 
önmagát védelmezze, részint pedig — s ez a 
legújabb idő jelensége — hogy vele támadó 
harezba induljon. Ezt a jelenséget figyelhetjük 
meg hazánkban is, a róm. kath. sajtóorgánumok 
hirtelen' elszaporodásában és a sajtó szervezésében, 
munkásai támogatásában, pártolói tömörítésében. 

Ezzel a magyar római katholiczizmus kétség-
telenül oly fegyvert ragad meg és oly fegyver 
forgatásába tanul beje, a melynek élét nemcsak 
az atheista tudomány, nemcsak a vallástalan szoczi-
alizmus fogja megérezni, hanem megérezzük mi, 
magyar protestánsok is, a kik tiszta evangéliomi 
elvűségiinkkel és Róma ellen való protestácziónk-
kal ellenfelei vagyunk a pápistaságnak. 

Magyar protestánsok! Lelkészek, tanárok, 
tanítók és világiak! Vájjon nem volna itt az ideje 
annak, hogy ne csak védekezzünk, hanem igazaink 
hirdetéséről, terjesztéséről mi is gondoskodjunk ?! 

A protestáns sajtó képviselői (már a mennyiben 
megjelentek) már Hajdúböszörményben, a Bocskay-
szobor leleplezése alkalmával tartott értekezletükön 
szükségesnek látták a prot. sajtószövetség szerve-
zését és a sajtóiroda felállítását. A tervezgetések 
meg is indultak; a csatlakozásra a prot. sajtó 
munkásai fel is hivattak, s mi lett az eredmény? 
Az, hogy az előkészítő-bizottság felhívására alig 
reflektált egy néhány ember, a legtöbben még csak 
felelni sem tartották reá érdemesnek. A prot. sajtó-
szövetség tehát csak a levegőben lógó idea ma is, 
a mely támogatás, pártolás hiányában megvalósulni 
képtelen! Ám a túlsó oldalon nagyon is méltányol-
ták a hajdúböszörményi értekezletet és annak szán-
dékát. A pécsi róm. kath. nagygyűlés programm-
jára már odakerült a sajtóegyesület ügye, s pár 
hónap alatt a dolog valóra is vált, nagyobb, hatal-
masabb méretekben, mint a hogy mi a magunk 
tömörülését még csak képzelni is mertük volna! 
Valóra vált, nem részvétlenül, nem indolencziával, 
mint a mellyel a mi eszménk találkozott, hanem 
a róm. kath. papság és egyháztársadalom „nagy 
részvétele mellett". És nemcsak az eszme vált 
valóra, hanem a római kath. sajtóalap is immár 
circa 20,000 korona tőkével rendelkezik, míg a 
prot. sajtószövetség csak néhány jóakaratú ember 
tanácstalan tanácskozásából áll, s nemcsak hogy 
egy garasa sincs, de még a prot sajtó munkásai-
nak erkölcsi támogatását is nélkülözni kénytelen. 

A r. kath. sajtó munkásai háta mögött immár 
egy „erős szervezet" áll, a mely erkölcsi és anyagi 
támogatásával „módot nyújt nekik a fokozottabb 
munkálkodásra", — a prot. sajtó munkásai még az 

egymással való közelebbi érintkezés és az egy-
mással való szövetkezés szükségességét sem érzik, 
— hátuk mögött pedig nemcsak hogy egy „erős 
szervezet" nem áll, de nem áll még az előfizetőknek 
csak olyan gárdája sem, a mely a kezükben levő 
sajtóorganumoknak megfelelő nivón tartására is 
elégséges volna, hacsak a szerkesztők önmaguk nem 
lesznek nemcsak vezérczikk-írókká, hanem gyűlési 
tudósítókká és riporterekké is! A róm. kath. sajtó 
büszkén hirdeti immár, hogy „erőteljes, imponáló 
sajtónk lesz; éles, hatalmas fegyver az igazság 
védelmében", míg nekünk nemcsak napilapjaink 
nincsenek, de heti sajtóorganumaink is csak vege-
tálnak a szellemi és anyagi támogatás hiányában, 
Irodalmi Társaságaink pedig gazdagok a hátralé-
kokban és hogy ha kidől egy-egy áldozatrakész 
patrónusuk, nem lép azok helyébe más, hanem 
országos koldulást kell rendezniök, hogy a kiadvá-
nyaik további fentartásához szükséges pár száz 
koronát fillérenkint összehozhassák! 

Protestáns lelkészek, tanárok és tanítók s 
protestáns világiak! ébredjünk fel immár s lássuk 
meg kötelességeinket. Értsük meg, a mit a róm. 
kath. sajtó hirdet: „Itt tenni kell! Igen, tenni kell 
kitartóan, fáradhatatlanul, ha kell, önfeláldozással 
is. Mindnyájunk ügyéről, a katholiczizmus (nálunk 
pedig a protestantizmus) ügyéről van szó, s itt 
valamennyiünknek egy táborban kell lenni. Ki 
nincs velünk, ellenünk van!" 

Hamar István. 

A konvent és a lelkészi nyugdíjintézet. 
(Konventi jegyzőkönyv 28. szám.)*) 

Az ülés ismételt megnyitása után olvastatott az 
országos ref. lelkészi nyugdij- és gyámintézeti végrehajtó-
bizottságnak következő jelentése. 

„Főtiszteletü Egyetemes Konvent! 
Az országban részint lelkészi értekezleteken, részint 

egyházmegyei ós egyházkerületi gyűlések végzéseiből az 
országos lelkészi nyugdíjtörvény végrehajtására vonat-
kozólag annyi és oly fontos kívánalom és indítvány 
hangzott föl és terjesztetett végrehajtó-bizottságunk elé, 
hogy azokról az alábbiakban külön jelentést tenni köte-
lességünknek tartjuk. 

I. Teljesíthetetlen kívánalmak. Az egyházmegyék 
és lelkészértekezletek különösen három olyan kívánal-
mat hangoztatnak, a melyeket már az egyházkerületek 
is teljesíthetetleneknek nyüvánítottak. Ilyen az, hogy 
hivassék össze a zsinat és módosítsa a nyugdíjtörvényt; 

*) Bár a konvent határozatait már ismertettük és méltattuk, 
mégis, hogy a végrehajtó-bizottságjelöterjesztései, illetve, miután 
azok változatlanul elfogadtattak: a konvent határozatai szóról-
szóra ismeretesek legyenek olvasóink előtt, jónak látjuk a konventi 
jegyzőkönyv erre vonatkozó pontját egész terjedelmében közölni. 

Szerk. 



ilyen az, hogy halassza el az egyetemes konvent a nyug-
díjtörvény végrehajtását mindaddig, míg az állam a 
lelkészek kongruáját 2400 K-ra föl nem emeli; ilyen 
végül az, hogy a nyugdíjintézeti tagok pótló belépési 
járulékát vagy legalább ennek visszaníenőleg fizetendő 
4°/ 0-os kamatját fedezze az egyetemes konvent a nyug-
díjintézeti 400 ezer korona állami hozzájárulásból. 

Végrehajtó-bizottságunk ezeket a kívánalmakat, ille-
tőleg javaslatokat behatólag mérlegelte, de egytől-egyig 
teljesíthetetleneknek találta. A zsinatnak új ülésszakra 
való összehívását megengedhetőnek nem tartja, mert 
egy kellő előkészülettel, gondos szakértői számításra ala-
pított s az illetékes tényezők hozzájárulásával hozott 
törvényt megváltoztatni akarni, mielőtt a végrehajtását 
megkisérlettiik, nem tartja egyházunk méltóságához illő 
eljárásnak. A nyugdíjtörvény elhalasztását nem tartja 
lehetőnek. Nem először azért, mert az elhalasztással 
koczkára tennénk a már költségvetésileg biztosított 400 
ezer korona állami hozzájárulást. Nem másodszor azért, 
mert a lelkészi fizetéseknek 2400 koronára való kiegé-
szítése nem csupán az egyetemes konvent jóakaratától 
függ és ha ez a kiegészítés előbb vagy utóbb meg is 
történik, a fölemelt kongrua a fölemelés arányában emelné 
a kongruás nyugdíjintézeti tagok fizetési kötelezettségét. 
Azután a nyugdíjtörvényeknek akár zsinat utján való 
módosításába, akár életbeléptetésének konvent utján való 
elhalasztásába abból a pénzügyi okból sem tanácsos 
belemenni, mert a nyugdíjintézet sürgős felállítása nél-
külözhetetlen feltétele a roskadó gyámintézet megerősí-
tésének, hisz mindenki tudja, hogy a lelkészi gyáminté-
zet évek óta fizetésképtelen, hogy nyolcz év óta az 
országos közalap évi 50—50 ezer koronás segítségéből 
él. Végül azt a javaslatot sem tartjuk elfogadhatónak, 
hogy a nyugdíjintézeti tagok pótló belépési járulékát 
vagy legalább ennek visszamenőleg fizetendő 4%-os 
kamatját fedezze az egyetemes konvent a 400 ezer korona 
nyugdíjintézeti állami hozzájárulásból. Nem pedig azért, 
mert azt a 400 ezer koronát egyházunk se nem erre a 
czélra kérte, se nem erre a czélra kapta s bizonyos, 
hogy az államkormány sem engedné erre fordítani. 

Mindezeknél fogva a végrehajtó-bizottság tisztelet-
tel javasolja, hogy mind a nyugdíjtörvény életbeléptetése 
elhalasztásának, mind a tagok járulékának a^400 ezer 
korona állami hozzájárulással való fedezésének úgy 
erkölcsi, mint jogi ós pénzügyi szempontból czélra nem 
vezető indítványai fölött az egyetemes konvent térjen 
napirendre. 

II. Teljesíthető kívánalmak. A tiszáninneni, a dunán-
túli és a dunamelléki egyházkerületek, valamint a békés-
bánáti egyházmegye közgyűléseinek felterjesztései útján 
a végrehajtó-bizottság a nyugdíjtörvény végrehajtása 
tekintetében több olyan indítványról és javaslatról érte-
sült, a melyek a nyugdíjtörvény módosítása nélkül, de 
az ügyrend és a végrehajtási utasítás pótlásával és 
módosításával elfogadhatók és határozattá emelhetők. 
És mivel a végrehajtó-bizottság nagy súlyt vet rá, hogy 

a nyugdíjtörvény és az érdekelt tagok anyagi erejének 
lehető kímélésével és érzelmünknek lehető megnyugta-
tásával lépjen életbe: tisztelettel kérjük az egyetemes 
konventet, hogy a jelzett fölterjesztések alapján össze-
állított következő pótló végrehajtási utasítást elfogadni 
és határozattá emelni s egyben elrendelni méltóztassék, 
hogy ezen pótló utasítás és a már kibocsátott ügyrend 
alapján a végrehajtó-bizottság a jövő évi rendes konventi 
ülésre készítse el a törvény 4. §-ában követelt végleges 
nyugdíjintézeti szabályrendeletet. 

Pótló utasítás a lelkészi nyugdíj és gyámintézeti 
törvény végrehajtásához. 1. Az egyházi törvények VII. 
t.-cz. a kötelezett tagok kötelezettsége kezdetének ideje 
tekintetében nem intézkedvén s ezáltal ennek megálla-
pítását a végrehajtás körébe utalván, egyetemes konvent 
a belépési kötelezettség legkésőbbi határidejéül 1908. 
évi január 1-ső napját tűzi ki, minden kötelezett tagra 
nézve; annak megállapítását azonban, hogy nyugdíjába 
beszámítandó éveit 1908. jan. 1-től, vagy a gyámintézet 
keletkezésétől, vagy rendes lelkészi szolgálata kezdeté-
től, vagy segéd-, helyettes-lelkészi, tanári minőségben 
eltöltött évei kezdetétől kivánja-e számíttatni, minden 
rendes vagy missziói lelkész szabad elhatározásától teszi 
függővé, s ennek megfelelően a püspöki, illetőleg espe-
resi hivatalok útján felhivatni rendeli a lelkészeket az 
iránti nyilatkozattételre, hogy mely időponttól kívánják 
teljesíteni a visszamenő befizetéseket. A nyilatkozatok 
f. évi deczember l-ig a végrehajtó-bizottsághoz külden-
dők (Budapest, IX. Kálvin-tér 7. sz.). 

A visszamenő befizetés ekként fakultatívvá tétetvén, 
ebből kifolyólag: 

a) Azok a lelkészek, a kik 1908. jan. 1-től kíván-
nak a nyugdíjintézetbe belépni, kötelesek törzsfizetésük 
23%-át; s ha a gyámintézetbe a 10% belépési járulékot 
még be nem fizették, a törzsfizetésük 33°/0-át, mint be-
lépési járulékot vagy azonnal egész összegében, vagy 
öt év alatt öt egyenlő részletben befizetni, mely utóbbi 
esetben a másik évtől kezdve a hátralékos részletekből 
4°/ o egyszerű kamat is fizetendő. 

b) Azok a lelkészek, a kik gyámintézeti tagságuk 
vagy rendes lelkészi szolgálatuk kezdetétől akarják 
nyugdíjigényüket számíttatni, kötelesek törzsfizetésük 
23%"át s annak a beszámíttatni kért idő kezdetétől ese-
dékes 40/ 0 egyszerű kamatját vagy egyszerre, vagy öt 
év alatt öt egyenlő részletben befizetni. Ezen részletek 
után kamat nem fizetendő (26. § 1.). 

c) Azok a lelkészek, a kik segéd- vagy helyettes-
lelkészi s illetőleg tanári éveiket is be akarják számít-
tatni, ha időközben a gyámintézet tagjai lettek s ha 
beszámíttatni kért éveik a gyámintézet előtti időre esnek, 
gyámintézeti tagdíjat nem fizetnek, hanem olyan eljárás 
alá esnek, mint a kiknek rendes állásban eltöltött éveik 
vannak, t. i. a törzsfizetésnek 23°/o"át s ennek 4%-os 
egyszerű kamatját fizetik; de ha beszámíttatni kért 
ideiglenes szolgálati éveik egészben vagy részben a 
gyámintézet létesítése óta eltelt időre esnek, akkor a 
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belépési járulékon s ennek 4 százalék kamatján kivül 
még a 27a százalék gyámintézeti tagdíjat s ennek 4 
százalékos egyszerű kamatját is kötelesek vagy egyszerre 
vagy öt év alatt kamat nélkül befizetni. 

d) Azok a lelkészek, a kik nem tagjai a gyám-
intézetnek, kötelesek törzsfizetésük 33 százalékát, mint 
belépési járulékot, ennek a beszámíttatni kért időtől 
számított 4 százalék kamatját, továbbá szolgálatuk kez-
detétől a 2V-s százalék gyámintézeti tagdíjat s ennek 4 
százalék kamatját vagy egyszerre, vagy öt év alatt öt 
egyenlő részletben befizetni, mely utóbbi esetben a másik 
évtől kezdve a hátralékos részletektől 4 százalékos egy-
szerű kamat is fizetendő. 

2. Miután a nyugdíjösszeg megállapításánál 40 évnél 
több szolgálati év be nem számíttatik, azok a tagok, kik 
40 szolgálati évet betöltöttek, csupán a belépési járulé-
kot s ennek 4 százalékos kamatját fizetik, de a 40 szol-
gálati éven túl tagsági díj fizetésére nem köteleztetnek; 
a fenntartó testület azonban ez esetben is köteles a 2 
százalék évi járulékot fizetni. 

3. Törzsfizetés alatt a lelkész által jelenleg élve-
zett azon fizetés értendő, melyet az egyetemes konvent a 
gyámintézet szervezése alkalmával megállapított, továbbá 
ezenkívül az államtól kapott kongnia, mint magasabb 
fizetés, azon lelkészeknél, kik fizetéskiegészítésben része-
sülnek. De miután, daczára az országos özvegy-árva-
gyámintézet alapszabályai 18. §-a 2. pontjának, mely 
azt rendeli, hogy a gyámintézeti járulékok az 1894. 
évben jóváhagyott s az egyetemes konventhez felterjesz-
tett Jelentő-ivekben kitüntetett ós az 1895. évi 29. sz. 
végzés értelmében kiigazított fizetések alapján állapítan-
dók meg, és daczára annak, hogy az egyetemes konvent 
több alkalommal, de különösen 1901. évi 12. 7. sz. a) 
határozatával legszigorúbban elrendelte, hogy az 1894. 
évi jelentőívekben feltüntetett fizetésen feliil a kiegészí-
tési összeg után is kötelesek a 10 százalék belépési járu-
lékot és a 2V2 százalék évi tagdíjat befizetni, számtalan 
esetben kisebb fizetést mutattak ki s ennek megfelelően 
kisebb Összegek után fizették a gyámintézeti járuléko-
kat : egyetemes konventünk elvül mondja ki, hogy min-
denki azon összeg után igényelhet nyugdíjat s így azon 
összeg után fizetendő a pótló belépési és évi járuléka 
is, a mely összeg után fizeti jelenleg gyámintézeti járu-
lékát. Ha ezen összeg kisebb a törzsfizetésnél, vagyis a 
jelentőívben kimutatott fizetés és kongrua összeadásából 
előálló összegnél és az illető valódi törzsfizetése után 
kiván nyugdíjban részesülni, úgy ezt joga van kívánni, 
de köteles a fizetéskülönbözetnek 10 százalékát, ennek 
a gyámintézet létesítésétől, illetőleg, ha később lépett 
szolgálatba, ennek kezdetétől számított 272 százalék évi 
tagdíjat s mindkét összeg 4 százalékos egyszerű kama-
tait egyszerre vagy öt év alatt kamatmentesen befizetni. 

4. A régebben szolgáló lelkészekre nézve a kény-
szerhelyzet nyomása alatt elfogadja egyetemes konvent 
a jelenlegi állapotot s megengedi, hogy azon összegtől 
fizessék a nyugdíj intézeti járulékot, a mely után fizet-

ték a gyámintézetit; de jövőre nézve a legszigorúbban 
elrendeli, hogy magasabb fizetésbe lépés esetén a régi 
lelkészek is, az újonnan belépők pedig minden esetre 
az 1894. évi jelentő-ívekben kimutatott fizetés, továbbá 
a kongrua után fizessék a nyugdíjintézeti belépési já-
rulékot és évi tagdíjat. Ezért felhívja a nyugdíjintézet 
végrehajtó-bizottságát, hogy minden lelkészre nézve 
szerezze meg az 1894. évi jelentő-ív adatait, valamint 
hogy tartsa nyilván a fizetéskiegészítésre nyert össze-
get s ez úton állapítsa meg mindenki törzsfizetését és 
a netaláni fizetés eltitkolási eseteket hozza az egyetemes 
konventnek tudomására. 

5. Az intézetbe felvett tagok állását fenntartó tes-
tület ugyanazon összeg után lévén köteles évenként 2 
százalékot fizetni, a mely összeg után fizeti az illető 
javadalmas az évi járulékot: a lelkészi állás megüre-
sedése esetén és annak tartama alatt az állásfentartó 
egyház, tekintet nélkül arra, hogy mennyit fizetett az 
előbbi lelkész, azon összeg után köteles fizetni az évi 
2 százalék járulékot, a mely összeg az 1894. évi je-
lentő-ívekben megállapítva van, miután ezen idő alatt a 
kongrua fizetése szünetel. 

6. A mennyiben a férj életében nem fizette volna 
be gyámintézeti vagy nyugdíjintézeti belépési járulékát 
és tagdíját, ez a hátralék az özvegy évjáradékából tör-
lesztessék le, illetőleg tartassék vissza, de csak oly 
mértékben, a mennyivel kevesebbet fizetett be az elhalt 
férj, mint fizetésének 10 százaléka és öt évi gyáminté-
zeti (21/2 százalék) tagdíja. 

7. Egyetemes konvent utasítja a végrehajtó-bizott-
ságot, hogy azon esetben, ha egy családban hatnál több 
neveltetési vagy gyámolítási segélyt igénylő árva van, 
-ezeknek segélyezése iránt esetről-esetre tegyen indokolt 
előterjesztést az egyetemes konventhez. 

8. Egyetemes konvent, az Ügyrend 47. és 48. 
§-ában említett szeptember 1-sei határidő megváltoz-
tatásával megengedi, hogy az intézeti tagok és az állás-
fenntartó testületek a törvényszabta járulékokat minden 
év november l-ig fizessék be. 

9. Ha valamelyik kötelezett tag a tagsági ívben 
előirt okmányokat be nem szolgáltatta s így korábbi 
éveit beszámíttatni nem kívánta, úgy tekintendő, mint 
a ki 1908. január 1-től válik az intézet tagjává s a be-
fizetésre engedett öt évi kedvezményt igénybe venni 
nern kívánja; ezért tőle törzsfizetésének 23 százaléka s 
ha a gyámintézetnek nem tagja, a törzsfizetés 33 száza-
léka egyszerre beveendő. 

10. Egyetemes konvent felkérni határozza a val-
lás és közoktatásügyi miniszter urat arra, hogy az 1898-
XIV. t.-cz. 11. §-a II. 1. p. értelmében a lelkészi nyug-
díjárulékot a lelkészi fizetésből levonásba venni s azokkal 
a kiegészítést emelni méltóztassék. 

11. Egyetemes konvent felkérni határozza a val-
lás és közoktatásügyi miniszter urat arra, hogy az 1901. 
évi május 25-ről 30,353 sz. alatt kiadott utalványozási 
eljárás 9. pontja értelmében megengedni méltóztassék, 



hogy a nyugdíjintézeti járulékokat az egyházi főhatósá-
gok a lelkészi kongruákból visszatarthassák, illetőleg 
közvetlenül a rendeltetési helyökre juttathassák. 

12. A nyugdíjtörvény 9. szakaszának végső rendel-
kezése kimondja, hogy „a nyugdíjösszeg megállapításá-
nál 40 évnél hosszabb szolgálat nem számítható be" ; 
ennek megfelelőleg az egyetemes konvent kimondja, 
hogy 40 éven túl tagdíj fizetésére senki se kötelezhető, 
még abban az esetben sem, ha az illető nem megy 
nyugdíjba. 

13. Félreértések elkerülése végett az egyetemes 
konvent elhatározza, hogy a 65 éves korra nézve az 
1908. évi január 1-je az irányadó. 

14. A tagok befizetési kötelezettségére nézve min-
dig a választást, illetőleg az állás- és javadalomváltozást 
követő óv január 1-je az irányadó. 

15. Azok a gyámintézeti tagok, a kiknek a törvény 
értelmében vagy nem szabad belépniök (15. § d.) vagy 
nem akarnak belépni (7. §) a nyugdíjntézetbe, az egye-
sített nyugdíj- és gyámintézetnek 1908. január elsején 
túl is tagjai maradhatnak, de csak gyámintézeti tagsági 
joggal és ha a gyámintézeti tagsági joggal kötelezettsé-
göket tovább is teljesítik. 

16. Lelkészjellegű nyugalmazott tanár, ha lelkészi 
állást nyer is, a nyugdíjtörvény 15. §-ának d) pontja 
értelmében a lelkészi nyugdíjintézetnek tagja nem lehet. 

III. Egyéb fölterjesztések. 1. A dunántúli és duna-
melléki egyházkerületek közgyűlései egybehangzó felter-
jesztéssel azt kérik, hogy a nyugdíjtörvény 8. §-ának 
utolsó pontjában az a rendelkezés, hogy az ideiglenes 
szolgálati évek visszamenő beszámításánál az összes 
nyugdíjintézeti járulékok befizetése az után a rendes lel-
készi javadalom után teljesítendő, a melyre a javadalmas 
megválasztatott, akként alkalmaztassék, hogy ne az 
utolsó javadalom, hanem az időnként élvezett javadalom 
után fizessenek az érdekeltek. 

Végrehajtó-bizottságunk, bár a kért törvényalkalma-
zást méltányosnak tartja, de tekintve, hogy a szakértő 
számítás mindenütt a legutolsó javadalmat vette alapul, 
hogy azok a régebbi lelkészi fizetések, a melyekről itt szó 
van, okmányilag nehezen igazolhatók s hogy a külön-
böző fizetések a járulékkiszámítást nagyon megnehezítik, 
tisztelettel kéri az egyetemes konventet, hogy egymás-
után több javadalomra választott lelkészeknél mindig a 
legutolsó javadalom tekintessék befizetési alapnak. 

2. Az alsószabolcs-hajduvidéki egyházmegye kérése 
a nyugdíjintézeti végleges szabályrendelet elkészítése és 
a nyugdíjintézeti járulékok szabatosabb megállapítása 
iránt az e tárgyban hozott fenti határozat által elinté-
zést nyert. 

3- A kolozsvári egyházmegye az a kérelme, hogy 
a 65 évnél idősebb leikészek visszamenő befizetésénél 
az 1 százalék kiegészítő tagdíj után kamat ne szedessék, 
mint a törvény 8. §-ával ellenkező kérelem, nem telje-
síthető, valamint ugyanezen egyházmegyének az a kérése 
is mellőzendő, hogy a 6 karenczév ne az 1908. év 

január 1-én, hanem az 1907. év augusztus 1-én vegye 
kezdetét. 

4. Az erdővidéki egyházmegye ama felterjesztése, 
hogy a nyugdíjtörvény életbeléptetése mindaddig halasz-
tassék el, míg az állam a lelkészi korpótlékot meg nem 
adja, e jelentós 1. p. részében kifejtett okoknál fogva 
figyelembe nem vehető. 

5. Az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsának 
fölterjesztésében fölemlített amaz eshetőségre nézve, 
hogy lelkészjellegű nyugalmazott tanár, ha rendes lel-
késszé választatnék, tagja lehetne-e a lelkészi nyugdíj-
intézetnek, a végrehajtó-bizottság kimondandónak véli, 
hogy ezt a lehetőséget a nyugdíjtörvény 2. §. és 15. 
§-ának d) pontja egyenesen és határozottan kizárja. 

6. A tiszáninneni egyházkerület fölterjesztésének 
9. pontja kéri annak határozati kimondását, hogy ha 
valamely gyámintézeti, 1908-tól nyugdíjintézeti tag, az 
1908—1914-ig terjedő karenczévekben hal meg, az el-
hunyt tag családjának kamat nélkül fizesse vissza a 
nyugdíjintézet a befizetett járulékokat. 

A végrehajtó-bizottság e kérelem mellőzését kéri, 
mert a nyugdíjtörvény 16. §-a egyenesen kimondja, 
hogy „az egyszer befizetett belépési járulékok és tag-
dijak visszakövetelésére senki semmi esetben nem nyer-
het jogot". 

7. Zoványi Jenő, előbb tiszaföldvári lelkész, most 
sárospataki theol. tanár s kezdet óta gyámintézeti tag, 
kérdésére a végrehajtó-bizottság tisztelettel kéri, mondja 
ki az egyetemes konvent irányelvül azt, hogy az eddigi 
gyámintézeti lagok, ha a nyugdíjintézetbe nem is sza-
bad, vagy ha nem akarnak is belépni, 1908. jan. 1-én 
túl is tagjai maradhatnak az egyesített orsz. ref. lelkészi 
nyugdíj és gyámintézetnek, de csak gyámintézeti tag-
sági joggal és csak ha a gyámintézeti kötelezettségöket 
tovább is teljesítik. Budapest, 1907. okt, 21- Kiváló 
tisztelettel Dókus Ernő, a végrehajtó-bizottság elnöke. 
Szőts Farkas, végrehajtó-bizottsági előadó. 

BELFÖLD. 
A ref. lelkészi nyugdíj- és özvegyárva-

gyámintézet 20-ik szakasza. 
Vonatkozik az özvegyek évjáradékára, melyet 500 

(ötszáz) koronában állapít meg. 
E rendelkezésről a konventnek október 23-ikán 

tartott ülése kijelentette, hogy azon változtatni, azaz, e 
megállapított összeget az özvegyek javára emelni nincs 
módjában. 

Eleitől fogva két pontot tartottam elfogadhatatlan-
nak nyugdíjtörvényünkben; ezt egyházmegyénk lel-
készértekezletén ki is fejtettem, s a lelkészegylet fel-
szólalása folytán a hevesnagykunsági egyházmegye ilyen 
értelemben tett felterjesztést az egyházkerülethez. E két 
szakasz a 19. és 20. Amaz a 2-ik bekezdésben elrendeli a 



belépési járulék és az öt évi tagsági díjból hiányzó rész-
nek az özvegy évjáradékából két év alatt visszatartását. 
A törvényhozásnak e szörnyű tévedését a konvent 
helyreigazította. A másikra nézve nem tartja magát 
illetékesnek. 

Nem vitatkozás lévén a czélom, csak kifejezést 
adok annak, hogy nem tudom megérteni, mikép magya-
rázhatta, módosíthatta a konvent a 19. § 2-ik bekezdé-
sét, holott ez parancsolólag kijelenti, hogy a belépési 
járulék és öt évi tagsági díjból a férj elhalálozásakor 
„hiányzó összeg az özvegy évjáradékából két év alatt 
egyenlő részletekben törlesztetik le, illetőleg tartatik 
vissza" és illetéktelennek, jogosulatlannak jelentette ki 
magát a 20-ik § módosítására, holott e szakasz e kijelenté-
sével : „ . . . a mely összeg (500 kor.) az intézet fejlő-
désének eredményéhez képest feljebb is emelhető" 
még magában foglalja a lehetőségét annak, hogy a 
konvent a törvényhozás ezen intézkedését megváltoz-
tassa. Dehát a konvent ezt nem tette. Hanem nékünk 
lelkészeknek ebbe belenyugodnunk nem lehet. Úgy hogy 
én soha sem tudtam megérteni azt a nagy zajt, lármát, 
melyet lapokban, gyűléseken a nyugdíjtörvény felett 
általában ütöttek, holott e törvénynek a befizetésekre 
vonatkozó szakai nagyjában ugyanazokat kívánják tőlünk, 
melyeket p. o. az állami nyugdíjtörvény megfelelő szaka-
szai — hiszen egyenesen innen van a mienk átvéve — 
míg a jogainkat körülíró szakaszok alig nehézményez-
tettek, holott itt szenvedünk rendkívül súlyos sérelmeket, 
erre kellett volna teljes erővel ráfeküdnünk. 

Ilyen a 9. § 2-ik bekezdése, mely a lelkészek 
nyugdíjigényét zárt számhoz köti, kimondván, hogy „a 
nyugdíj összege 4000 (négyezer) koronánál magasabb 
nem lehet", holott az állami tisztviselők ugyanolyan, sőt 
esetleg kevesebb hozzájárulási kötelezettség mellett 30 
év után fizetésük teljes összegével mennek nyugdíjba. 

De legrettenetesebb, mint mondám, az özvegyek 
évi 500 koronája. Egy lelkész özvegyének 500 korona 
gyámdíj I ! . . . Hiszen ez olyan megalázó a lelkészekre, 
hogy ezt a gondolatot kimondani sem, még kevésbé lett 
volna szabad leírni valaha. 

De ne érzékenykedjünk. A hol számok beszélnek, 
ott a szívre hivatkozással nem érvelünk. 

Hát beszéljenek a számok! 
A tanítók belépési járulék czírnén befizetik nyűg-

díj- és gyámintézetükbe egyszersmindenkorra egyéni fize-
tésüknek 5%-át ; évi járulékul fizetnek 2%-ot a törzs-
fizetésbŐl. Ezenkívül fizetésemelkedés (p. o. korpótlék) 
esetén ennek 50%-át egyszersmindenkorra. 

A tanárok belépési járulék czímén beszolgáltatják 
egy évi fizetésük 33%-át, tehát úgy, mint a lelkészek, 
úgy azonban, hogy 600 korona után %-ot nem fizetnek, 
£IZ£IZ cl 

33% csak a 601. koronánál kezdődik. Évi járu-
lékul fizetnek 2%-ot-

Ezen befizetésekért a magok személyét illetőleg a 
tanítóík teljes fizetéssel nyugdíjba mennek 40 évi, a 
tanárok 30 évi szolgálat után ; az özvegyek amott 

nyerhetnek 1200 kor. évi nyugdíjat, emitt a következő 
ellátásban részesülnek: 1200 koronáig a fizetés 50%-át 
(tehát 600 kor.), azontúl korlátlanul 20%-ot ; e mellett 
a tanárok özvegyeinek fenn van tartva az a jog, hogy 
ujabb férjhezmenetel esetén vagy 2 évi nyugdíjjal 
végkielégítést kérjenek, vagy fenntartsák első férjök 
után rájok maradt nyugdíjigényüket második özvegysé-
gük esetére. 

Mennyivel több jogot biztosit tehát az állam az ő 
alkalmazottainak és intézete mennyivel több koczkázatot 
visel érettök sokkal kevesebb befizetés ellenében, mint 
az egyház! 

Mi lelkészek fizetünk 3 3 % - o t : majd évi 3V2%~ot-
És nyugdíjat nyerhetünk legfeljebb 4000 koronát 40 év 
után (tanárember 30 év után kaphat 5600—6000 koronát); 
az özvegyek évi 500 koronát s férjhezmenetelök által 
ezt is feltétlenül elvesztik. (23. § a) 

Hát mi ez ! ? . . . Ennek megváltoztatását sürgessék 
a lelkészek teljes erővel. Nem kegyelmet kérünk vele, 
hanem jogot követelünk. A mi ott lehet, miért ne lehetne 
itt is! ? A szám szám ott is, itt is. 

Avagy talán a fenntartó testület hozzájárulása több 
ott, mint itt! ? . . . Hát akkor járuljon többel az egyház 
is a nyugdíj- és gyámintézethez! Az intézet létesítésének 
a szükségességét bizonyosan nem a papok iránt érzett 
kegyeletes érzés, hanem a közegyházi érdek láttatta be 
a vezetőkkel. 

Kisújszállás. 
Nagy István 

ref. lelkész. 
* * * 

Közre adjuk e czikket, bár megvalljuk, hogy a 
konvent ismeretes és lapunk jelen számában egész terje-
delmében közölt, könnyítő határozatai után jobban szeret-
nénk, ha a lelkészi karban a megnyugvás érzetét kon-
statálhatnánk. Elismerjük, hogy kedvezőbb tételű nyug-
díjintézetet is lehetne létesíteni, ha erőnk volna hozzá, 
mint a milyen lesz, jelen alkotásában, a lelkészi nyug-
díjintézet. De a mikor ehhez nincs erőnk, azzal kell 
megelégednünk, a minek megvalósítására képesek vagyunk. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a lelkészi özvegy-árva-
gyámintézetet, a mely nem a kétszer kettő, hanem a 
hangulat szerint eszközölt alapszabály-változtatás követ-
keztében válott bankrottá, az utóbbi években csak a 
közalap újabb, nagymértékű segedelmével lehetett csak 
úgy ahogy fenntartani, — most pedig a nyugdíjintézet 
van hivatva arra, hogy azt a teljes bukástól megóvja. 
Ilyen körülmények között, a mikor nem csak egy új 
intézetet kell megteremteni, hanem egy, a bukás szélén 
állott másik intézményt is megmenteni, bármint óhaj-
tanánk is, nem lehet megvalósítani mindazt, a mit szeret-
nénk, s a mit tehetünk, csak az, hogy várjuk az egyesí-
tett intézetek megerősödését, a mi ha megtörténik, 
magától eljön az ideje annak, hogy az alapszabályok 
revízió alá vétetvén, kedvezőbb tételek állapíttassa-
nak meg. 



Ez a véleményünk az egyesített két intezetről 
általában. A mi a részleteket és czikkíró kifogásait illeti, 
megjegyzéseink a következők. 

A törvény 20. §-ára nézve, a mint czikkíró a felől 
a közölt határozatokból meggyőződhetik, nem jelentette 
ki a konvent, hogy azon változtatni nem tartja magát 
illetékesnek. Ez a pont szóba sem jött ; de nem azért, 
mert a konvent talán illetéktelennek tartotta volna magát 
a változtatásra, hanem azért, mert azon változtatni, ez 
idő szerint, nem állott módjában. A változtatás lehetősé-
gének kérdése, úgy tudjuk, tárgyaltatott ugyan a végre-
hajtó-bizottságban, de miután annak pénzügyi előfeltételei 
vannak, a melyek pedig, ez idő szerint, nincsenek meg: 
a bizottság arra nézve nem tehetett előterjesztést. 

A nyugdíj legmagasabb összegének 4000 koronában 
megállapítását szintén nem okozta más, mint csak az, 
hogy nincs elég anyagi erőnk a nyugdíjösszegnek korlá-
tozás nélküli megállapítására. 

Hogy az állami nyugdíjintézetek, kisebb befizetési 
tételek mellett kedvezőbb helyzetet biztosítanak a nyug-
díjasoknak és az özvegyeknek, az tény, bár czikkíró 
némely pontokat illetőleg nem eléggé pontosan van 
informálva, — ne feledjük azonban, hogy a tanítók és 
tanárok nyugdíjintézete mögött, a tagok és fentartótestü-
letek évi járulékai mellett, ott áll az állam a maga 
hatalmas erejével és a szükségletnek megfelelő anyagi 
támogatásával, míg a mi nyugdíjintézetünkhöz csak egy 
bizonyos évi összeggel járul, a többi szükségest pedig 
a magunk erején kell előteremtenünk. Erőnket meg is 
feszítjük s a közegyház, a mit csak lehetett, magára is 
vállalta, a mikor az egyesített két intézetnek mintegy 
670 ezer koronás költségvetéséből a tagokra csak körül-
belül 140,000 koronát hárított át. Azt mondani, hogy ha 
így nem tudunk az állami nyugdíjintézetekéhez hasonló 
kedvező tételeket biztosítani, „járuljon többel az egyház 
is a nyugdíj- és gyámintézethez" — könnyű dolog, de 
nehéz a megfelelés arra a kérdésre, hogy: „miből?" 
Hiszen újabb 2%-kal terhelte meg már ezen a czímén 
a gyülekezeteket, a közalap jövedelméből évenként 15%-ot 
(most mintegy 50 ezer K) kötött le. Mehet-e ez idő szerint 
tovább? Én úgy találom, hogy nem, bármilyen nagy 
jóakarattal kezelje is a kérdést. 

A mikor a konventi határozatokról szóltam a 43-dik 
számban, nem mondtam, hogy a konvent olyan ideálissá 
tette a nyugdíj- és gyámintézetet, hogy rajta változtatni 
nem is lehet, sőt egyenesen reá mutattam a 20. szakasz 
rendelkezésének elégtelenségére. De mondtam s mondom 
most is, hogy megtette azokat a könnyítéseket, a melye-
ket, részint a törvények vicziálása, részint a pénzügyi 
egyensúly megbillentése nélkül megtehetett. Lehetnek s 
vannak is vélemények, a melyek szerint a konvent olyan 
változtatásokat eszközölt, a melyeknek megtételére csak 
a zsinat lett volna illetékes — a mely véleményeket a 
magam részéről nem tartok jogosultaknak, — kétségte-
len azonban, hogy ha maga a zsinat tágyalta volna új-
ból a kérdést, az sem tehetett volna ez idő szerint többet, 

mint a mit tett a konvent, mert a nagyobb mértékű 
könnyítéseknek hiányoznak a pénzügyi előfeltételei. Nagyon 
optimista tehát czikkíró, a mikor abban a véleményben 
van, hogy a mi lehető az államnál, az lehető a mi 
szegénységünk mellett is. 

Ez idő szerint, bármint sajnáljuk is, nem tehetünk 
egyebet, mint hogy megnyugszunk a törvéitynek, a kon-
vent felfogása szerinti rendelkezéseiben s várjuk azt a 
jobb időt, a mely talán a következő zsinatig elérkezik, 
a mikor, akár a fokozódó államsegítség mellett, akár az 
egyesített két intézet megerősödésével, lehetővé válik e 
fontos intézményünknek kedvezőbb alapokra helyezése 
és a különben teljesen jogos igényeknek teljes mérték-
ben való kielégítése. Szerkesztő. 

Vegyesházassági statisztika 
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közle-

ményei szerint a f. év január tavában összesen 19,564 
házasság köttetett, ebből vegyesházasság 1684 (%-ban : 
8'61). Tiszta ág. h. ev. házasság 1408, ref. 2604. 
A gyermekek vallására vonatkozólag 452 megegyezés 
létesült. 197 az apa, 255 esetben az anya vallását fog-
ják követni a gyermekek. A róm. kath. egyház javára 
256, gör. kath. 18, ref. 138, ág. hitv. evang. 30, gör. 
kel. 6, unitárius 1, izraelita felekezet javára 3. 

Horvát-Szlavonországokban január havában össze-
sen 2785 házasság köttetett. Ebből 35 vegyesházasság 
(%-ban: 1'26). A gyermekek vallására vonatkozólag 7 
megegyezés létesült. 5 esetben az apa, 2 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. A róm. kath. 
egyház javára 5, ref. 1, ág. h. ev. í . 

Az ág. hitv. ev. egyház vesztesége január havában 
a róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 272 
vegyesházasságnál létesült 93 megegyezésből 43. Vesz-
tesége más hitfelekezetekkel szemben, a 136 vegyes-
házasságnál létesült 18 megegyezésből 8. Horvát-Szlavon-
országokban a r. kath. egyházzal szemben a 7 vegyes-
házasságnál létesült 4 megegyezésből, vesztesége 2. 
Más hitfelekezetekkel szemben 2 ilyen vegyesházasság-
nál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a 
róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesz- -
tesége január havában 53. 

A ref. egyház vesztesége a római kath. egyház-
zal szemben Magyarországon, a 698 vegyesházasságnál 
létesült 270 megegyezésből, 58. Horvát-Szlavonországok-
ban, a 15 vegyesházasságnál létesült 3 megegyezésből 
vesztesége egy. Más felekezetekkel szemben Magyar-
országon, a 277 vegyesházasságnál létesült 46 megegye-
zésből nyeresége 18. Horvát-Szlavonországokban 2 ilyen 
vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyar-
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége január havában 41. 

Február havában Magyarországon összesen 24,680 
házasság köttetett. Ebből vegyes házasság 2616 (%-ban : 
10"60j. Tiszta ág, hitv. ev. házasság 1171, ref. 2641, 



A gyermekek vallására vonatkozó 606 (%" ban: 23'17) 
összes megegyezésből esik az apa vallására 290, az 
anya vallására 316. A róm. kath. egyház javára 326, 
gör. kath. 39, ref. 180, ág. h. evang. 44, gör. kel. 16, 
izraelita hitfelekezet javára 1. 

Horvát-Szlavonországokban február havában 4000 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 80 (%ban: 
2'00). Tiszta ág. h. evang. házasság 27, ref. 2. A gyer-
mekek vallására vonatkozó 16 összes megegyezésből 
esik az apa vallására 6, az anya vallására 10. A róm. 
kath. egyház javára 11, gör. kath. 1, ref. 1, ág. h. ev. 
1, gör. kel. 2. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége február havában a 
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 390 
vegyesházasságnál előfordult 139 megegyezésből levonva 
a nyereség-veszteséget: 63. Horvát-Szlavonországokban 
a 10 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből nyere-
ség-vesztesége : 0. Más hitfelekezetekkel szemben Magyar-
országon, a 170 vegyesházasságnál létesült 21 megegye-
zésből vesztesége 6. ,Horvát-Szlavonországokban a 4 
vegyesházasságnál megegyezés nem történt. A Magyar-
birodalomban a róm. kath. ós más, hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége február havában 69. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyház-
zal szemben Magyarországon a 835 vegyesházasságnál 
létesült 339 megegyezésből levonva a nyereség-vesz-
teséget : 43. Horvát-Szlavonországokban a 4 vegyeshá-
zasságnál létesült egy megegyezésből nyeresége: egy. 
Nyeresége más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon, a 365 vegyesházasságnál létesült 48 megegyezésből: 
16. Horvát-Szlavonországokban a 4 vegyesházasságnál 
megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. 
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége 
február havában 26. 

Márczius havában Magyarországon összesen 12,758 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 1584 (%-ban : 
12'41). Tiszta ág. h. evang. házasság 432, ref. 2286. 
A gyermekek vallására vonatkozó 267 (%-ban: 16"85) 
összes megegyezésből esett az apa vallására" 161, az 
anya vallására 106. A róm. kath. egyház javára 71, 
gör. kath. 39, ref. 110, ág. h. evang. 17, gör. kel. 27, 
unit. 1, izr. 2. 

Horvát-Szlavonországokban márczius havában 671 
házasság köttetett. Ebből vegyes házasság 9, (%-ban : 
1'34). Tiszta ág. h. evang. házasság 9, ref. 1. A gyer-
mek vallására vonatkozólag megegyezés egy esetben 
sem fordult elő. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége márczius havában 
a róm. kath. egyházzal szembon Magyarországon, a 138 
vegyesházasságnál előfordult 31 megegyezésből levonva 
a nyereség-veszteséget: 5. Más hitfelekezetekkel szemben 
Magyarországon vesztesége: 8. Horvát-Szlavonországok-
ban megegyezés nem lévén, összes vesztesége Magyar-
országon márczius havában 13. 

A ref. egyház nyeresége a róm. kath. egyházzal 

szemben Magyarországon a 400 vegyesházasságnál léte-
sült 119 megegyezésből: 37. Nyeresége más hitfele-
kezetekkel szemben Magyarországon, a 283 vegyeshá-
zasságnál létesült 52 megegyezésből: 12. Horvát-Szlavon-
országokban megegyezés nem lévén, összes nyeresége 
Magyarországon márczius havában: 49. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

MISSZÍÓÜGY. 

Az amerikai magyar ref. gyülekezetek 
történetéhez. 

Bede László, máramarosszigeti vallástanár, a kit a 
konvent elnöksége küldött ki az északamerikai Egyesült-
Államok területén levő magyar ref. gyülekezetek ügyei-
nek rendezésére, rövid itthontartózkodás után újból vissza-
utazott Amerikába s működése programmját a követke-
zőkben ismerteti a Heti Szemle f. évi 41-dik számában: 

Október 8-án mult egy éve, hogy a konventi elnök-
ség megbízásából először léptem Amerika földjére. Kül-
detésemnek kettős czélja volt, t. i., hogy az egyházmegye 
egyes egyházainak függő ügyeit rendezzem, az egyház-
megye szervezetét az Egyesült-Állam ok törvényeivel meg-
egyezőleg megalkossam, s hogy kísérletet tegyek a még 
nem csatlakozott egyházaknak az „Amerikai Magyar Ref. 
Misszió" kötelékébe való áthozatalára. 

Misszióim ez utóbbi feladata nem sikerült. Nem 
sikerült pedig azért, mert a „Reformed Church in the 
U. S." boardjának 1907. évi jan. 8-án Philadelphiában 
tartott gyűlése ridegen elutasított azon kérésemmel, — 
a melyet megbízóimtól kaptam s azoknak nevében ter-
jesztettem a „board" elé — hogy engedtessék meg 
nekem, miszerint az egyes, még nem csatlakozott egy-
házakat^újra megkérdezzem : ha vájjon akarnak-e hát 
átjönni az „Amerikai Magyar Ref. Misszió" kötelékébe 
vagy nem"? 

Kérésem, illetőleg kérésünk egyáltalán nem tűnhe-
tett fel úgy, mintha „zaklatni" akartuk volna a gyüleke-
zeteket. Nem, sőt ellenkezőleg, kérésünk a „board" azon 
határozatára támaszkodott, melyet Dr. Antal Géza konv. 
kiküldött útján küldtek haza a konventi elnökségnek s 
a mely így hangzott: „Missziónk szívesen gondozza 
ugyan továbbra is a magyar ref. gyülekezeteket, de a 
mennyiben azok a hazai egyház pártfogása és támoga-
tásába óhajtanak menni, elébök semmi akadályt nem 
gördít". 

Igaz, hogy Dr. Antal Géza Whitner szuperinten-
denssel végigjárta s megkérdezte a gyülekezeteket már 
én előttem, de a mennyiben a gyülekezetek nemcsatla-
kozásuk okául nem elvi dolgokat, hanem akkori nehéz 
s válságos hazai politikai viszonyokat hoztak fel : ki-
küldettem, hogy a „board" fentebbi határozatára támasz-
kodva, kérdezzem meg újra a gyülekezeteket szándékuk 



felől akkor, a mikor azok a kifogásolt nehéz politikai 
viszonyok otthon elsimultak. 

Szándékunk tehát egészen jóhiszemű volt s egyál-
talában nem akart „zaklatás" és „háborgatás" lenni. 
Hogy miért utasíttattam el és illetőleg, hogy miért vál-
toztatta meg a „board" alig egy fél esztendő leforgása 
alatt véleményét, azt nem tudom, csak gondolom, de itt 
most nem akarom azt fejtegetni. 

Küldetésemnek másik feladata azonban — t. i. az 
egyházközségek függő ügyeinek rendezése, az egyház-
megyei szervezet megalkotása — a lelkészi kar buzgó 
támogatása mellett, szépen haladt előre. De a megol-
dásra váró dolgok sokasága egyfelől s a rendelkezé-
semre álló idő rövidsége másfelől még sem engedte, 
hogy munkámmal a kiszabott időre készen legyek, s így 
még hazautazásom előtt elköteleztettem, hogy feladatom 
ez utóbbi munkájának folytatására és befejezésére vissza-
térek. 

A csatlakozás kérdésével végzett a konventi elnök-
ség. Több kísérletet nem hajlandó tenni az egyházak 
megnyerésére. Kiveszi azonban a „szúró tövist" (Ref. 
Lapja) az amerikai magyar ref. egyházak testéből. Legyen 
kinek-kinek a maga meggyőződése szerint! 

Fel vagyok mentve az alól a tavalyi kötelezettség 
alól, hogy akár az amerikai missziói hatóságokkal, akár 
az egyes egyházakkal tárgyalásokba bocsátkozzam a csat-
lakozást illetőleg, hogy „ágense" (Ref. Lapja szerint) 
legyek a hazai egyháznak. 

Visszatérésem czélja tehát az, hogy az egyes egy-
házaknak még megoldásra váró ügyeit rendbe hozzam ; 
az egyházmegye szervezetét végleg megalkossam úgy, 
hogy az „Amerikai Magyar Ref. Misszió" (Hungárián 
Reformed Churh in America) az Egyesült-Államok tala-
jában gyökerező, annak törvényeivel megegyező, álla-

, milag elismert s minden kritikát kiálló erős s megdönt-
hetetlen intézmény legyen, — hogy az annak kötelékében 
összegyűjtött magyar ref. hívek serege, hazai képzettségű 
lelkészeik vezetése, tanácsolása s a szó legnemesebb 
értelmében vett lelkipásztori gondozása alatt, erőssége 
legyen mindenekben magyar ref. Sionunknak, előbbvi-
vője a magyar név becsületének. 

Megfogadjuk Harsányi Istvánnak a board" gyű-
lésén elhangzott tanácsolását és szervezünk egyházköz-
ségeket ott, a hol még eddig lelkészi gondozás nélkül 
élnek magyar ref. véreink, s a lerakott alapon ezen 
egyházszervezési munkával fogunk tovább építeni. 

Szervezünk kikötői lelkészeket, hogy a bevándorló 
mindjárt új életének legelső megpróbáltatásában hű lelki 
gondozást találjon. 

A mint ez elmondottakból is látszik, vár elég munka 
ránk. Ép azért szeretettel és bizalommal kérem különösen 
az egyházmegye lelkészi karát, hogy feladatom teljesí-
tésének nehéz munkájában álljanak mellettem mostan is 
azzal az ügybuzgósággal és szeretettel, a melyről a 
múltban már alkalmam volt nem egyszer meggyőződni. 

Nekem még csak egy programmpontom lesz ezek 

után. Múltkori kintlétem alatt nem szóltam a csatlakozás 
kérdéséhez sem pro, sem contra, hanem a mennyire 
lehetett, megfigyeltem a helyzetet mindkét oldalon. Nem 
szóltam pedig azért, mert néhány hónapi tanulmányozás 
után még nem tartottam magamat illetékesnek arra, 
hogy véleményt nyilvánítsak. Most azonban már, miután 
tiz hónap alatt eléggé megismertem mindkét párt állás-
pontját, harczmodorát, az érveket, melyekkel meggyőző-
désüket védelmezik, támogatják: alkalmat fogok venni 
magamnak arra, hogy tapasztalataimat s véleményemet 
„sine ira et studio" (harag és elfogultság nélkül) el-
mondjam. 

Midőn az „Amerikai Magyar Ref. Misszió" egyház-
megyéjét, annak lelkészi karát testvéri szeretettel üd-
vözlöm, vagyok mindnyájnknak 

szolgatársuk az Úrban: 
Bede László 

konventi kiküldött. 

R ÉGIS ÉG. 

Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 
történetéhez. 

Úszód község levéltárából. 

1770. év. 
1. Tapasztalván azt felséges Asszonyunk, hogy né-

mely Helységbéliek Templomokk ugy parokiális Házakk 
építésére nem lévén elégséges kölcségek, azoknak végben 
viendő épületyekre pénzt másoktul kölcsönözni Szoktanak, 
melly kárra és Szegénységnek állapottyára nézve rendel-
tetet, hogy ezentúl az olyatén esetben Senki a Felséges 
Consiliumnak avagy Nemes Vármegyének híre nélkül 
bocsátkozni ne merészelyen ugy az előbbeni Currensemnek 
értelme szerént a Közönységes Helységnek nevében, fent 
említet hír adás néküi adósságokat venni ne bátorkodgyon. 

* * 
* 

2. Felséges Asszonyunk bizonyos könyvet tilalmaz, 
hogy senki ne tarcson magánál, egy szóval tilalmaztatik ; 
Kinek Titulussá ekképen következik: Justa Religionis 
Coactio Seu Apodíxís quod Principes, Magístratus et 
Dynastae Román o Catholíci habita occasione et oportuni-
tate prossint ac debeant Acatholicos in Suis Ditronibus 
cominorantes cogere etiam mediis Violentiis iuro et extre-
nis quoties mitiora non prosunt. El. Authore Johanne 
Damiani Auguste Vindelicor, 1763 Ezek után marad 
Bugyin 6 a Aug. 1770. 

Kegyelmeteknek 
Jóakaró to Szolga Birája 

Dicskei Kovács Antal. 
* * * 

3. Parancsoltatik az Bíráknak, hogy a káromkodó-
kat példásképen büntessék, akik pedig nagyobb károm-
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kodásokat tesznek, azonnal Pesti Tömlöczben küldettes-
senek, ottan fogják érdemlet büntetéseket venni, mint aki 
épen mái napon a káromkodássért sententiáztatot, akinek 
nyelve nyaka csigáján húzattatot ki először, úgy üttetet 
el a feje, azután karóban tétettetet a feje másokk pél-
dájára. Dat. Tass Dje 3^ szept. 

jóakaró fő Szolga Birájok 
Dicskei Kovács Antal mpria. 
* * 

* 

Az Uszódi egyház levéltárából. 
Ao 1771 Dje 254 Febr. 

Currentáltatott a Felséges Udvariul, hogy az Oskola 
Mesterekk jövedelmét és íizetéssét fel kelletik az Ns 
Vármegyének még ez Holnapban küldeni minden Hely-
ségbül. Azért a Conventioját. meg írtuk ily formán 

1. Kész Pénz . . . . 20 f 
2. Buza Posonyi mérő . 12 >,0 

3. Sója font 50 S ^ 
4. Szalonnájára . . . 3 font 
5. Öl fája — öl . . . 4 

Gyermekektül fizetése nem jár, mert az 20 forint 
fizetésében vagyon foglalva. 

Minden féle Stoláit pedig a Sz. Benedeki Plébá-
niához foglalta az Papi Uraság. 

* * 
* 

Úszód község levéltárából. 
Isten áldgya meg kegyelmeteket! 

Noha ugyan az Oskola Mesterek Conventioit Com-
missárius Urunk g írta kegyelmetek, mind ő Felsége 
ujjonnan érkezet kegyelmes parancsolattya azt is kegyel-
mesen parancsolya, hogy nem csak az ilyetén Oskola 
Mesterekk neveit, és esztendőket, miultátul fogva taní-
tanak, hanem az ilyetén Religionak, vagy Vallásnak 
kezdetét is, miultátul fogva tanítanak fel jeclzük, Arra 
való nézve Tisztem s Hivatalom szerént kegyelmes paran-
csolatyának s hivatalomnak eleget tenni kívánván, ezen 
Currens levelem által kegyelmeteknek jelenteni kívántam 
s egyszersmind parancsolom is, hogy vévén ezen levele-
met, Nótárius Uraimék által papirosra feltétettetni el ne 
mulassák, mi a neve az Oskola Mesternek, hány eszten-
dős, hány esztendeje hogy tanít, hány gyermeket tanít, 
micsoda vallású, hány esztendeje, hogy az ilyetén Reli-
gionak vagy Hitnek Oskola Mestere, és a hol még 
Nerodolik Commissarius Uramnak meg nem írták a Con-
ventiot, azt is holnapi napon, ugy mint 14= siecséggel 
hozzám Kalocsára expressus által beküldeni el ne mulas-
sák. Lakiak és Ordasiak, ha neki könyebben esik, Pataj-
ban Biró kezében resignálják, úgy, hogy holnapután már 
ottan készen találjam Currensemmel együt. Ezzel Isten 
oltalmában ajánván kegyelmeteket maradok Kalocsán 
í m Martiy 1771. 

mindenkoron jó akaró Vice szolgabirájok 
Zaborszki Gábor mpria. 

Ao. 1773. 

Tizen nyolcz esztendeje hűséges magamviselésével 
Tiszteletes Atyák kegyes parancsolatyára éjjeli nappali 
sok szenvedésimmel nem kevés félelmek és üldöztetések 
között más Ekklesiában való Prédikátorságra hivattatá-
somnak és külsőképpen is szerencsés Előmenetelemnek 
megvetésével az Isten dicsősségének quindenaztatásim 
között is eddig való megtartásával ez Uszódi Árva Ekkle-
siát szolgáltam, most pedig, midőn ingyen sem gondolnám, 
karácsonynak Holnapjára, hogy megértették a tavalyi 
kitett Praeceptornak kiváltképen való Pátrónusi Nagy 
Gergely és Lovas István, hogy az Urbariumban szabad 
légyen az Notoriust és az Esküiteket a községnek meg-
tartani és el is bocsátani, háromszori Templomban való 
fenmarasztásokkal és a Helység házánál is leendő fel-
gyűjtéssel a községet arra vevék, hogy ha az Uraságtul 
szabadcságot vehetnének, lássák a birák, hogy engemet 
ki vessenek, de úgy, hogy kárt azzal ne okozzanak, 
mert most jól volnának, nyervén engedelmet Plenipoten-
tiarius Urtul annak, mint magok mondgyák, Commendá-
lásábul, azonnal hívták közikben Bugyiszlai Mestert, 
onnan mentek Tiszteletes Superintendens Uramhoz, és 
Senior Uramhoz, onnan tüstént Bogyiszlóra, hogy a mely 
vádak reá vágynák, azok alól megtisztítván magát Mester 
Uram * csakhamar utánna küldvén szekereket 19= febr. 
Ao 1773 el is hozták, más nap pedig engem indebito 
Tempore az házból kirakottattak keserves Téli időben; 
mondották, hogy nem maguktul volna az, hanem az 
Uraságtul, de mikor szemben mentünk volna, így szóllot 
Plenipotentiarius Ur, hogy ő nem bánja, ha holtig marasz-
tanak is. De fen nevezet Biró társával azt mondotta, 
hogy nem marasztanak, én is azt mondottam, hogy ha 
eő Excellentiája marasztana, még sem maradnék. Ilyen 
vastag háládatlanságal és irigységei concludálák köztök 
való hűséges és hasznokra let szolgálatomat, fizes meg 
Uram eő nekik, a mint szintén megérdemlették, add 
meg eő kezök munkáját és álnokságok jutalmát. 

Bérekesztem azért már soha itt nem munkálkodó 
írásomat Neh. 13, 14. Emlékezzél meg én rólam én 
Istenem e dologban ós ne engedgyed, hogy eltöröltesse-
nek az én jótéteményim, melyeket cselekedtem az én 
Istenemnek házával és annak rendtartásival. Ammen. 

In Museolo lamentabili meo Dje et Ao uti supra. 

Sallay Beniámin Levita. 

Sallay Beniámin Faddra költözött „hivatalának örö-
kössen való félretételivel és elvégezésivel"." Sicfata tulere. 
A ki is tőlünk dicséretessen elbúcsúzván, sok jó áldások-
nak és Tisztességes jóknak az egész Helységnek való 
kívánságával elköltözött. (Későbbi feljegyzés. Orosz). 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 

* Kis András mesterről emlékezik meg Sallay Beniámin 
lévita és nótárius. Ez a mester három év múlva „rendetlensége 
ós erkölcstelen magaviselete miatt az Ekklesia által kiűzetett". 
Orosz E. 



IEODALOM. 

Irodalmi ünnepély. A debreczeni Csokonay-kör; 
a Természettudományi társulattal karöltve, szép és nagy 
érdeklődést támasztott ünnepélyt rendezet f. hó 4-én a 
kollégium dísztermében, annak emlékezetére, hogy 100 
esztendővel ezelőtt jelent meg Debreczenben, a Diószegi 
Sámuel, debreczeni lelkész és Fazekas Mihály; debre-
czeni főhadnagy által írt Magyar füvészkönyv, a mely 
nemcsak, hogy alapvető mű volt a magyar botanikában 
a maga idejében, de még ma is tiszteletet érdemel a 
hasonló tárgyú művek között. Az ünnepélyen képvisel-
tette magát a Tudományos Akadémia, a budapesti Mű-
egyetem, a Természettudományi Társulat, a Nyelvtudo-
mányi Társulat, a Földrajzi Társaság, a Kisfaludy-Tár-
saság, a Nemzeti Muzeum és a budapesti egyetemi ifjúság 
természetrajzi szövetsége. Képviselve volt továbbá a 
tiszántúli kerület, a debreczeni főiskola, a debreczeni 
egyházi és városi elöljáróság. A kollégium dísztermében 
megtartott ünnepélyen Oéressy Kálmán, a Csokonay-kör 
elnöke üdvözölte a megjelenteket, a főiskolai énekkar 
egy vallásos éneket adott elő, a melynek szövegét 
Diószegi Sámuel írta, ezek után pedig Török Péter 
tanár méltatta a Magyar füvészkönyv tudományos értékét. 
A debreczeni dalosegyesület énekszáma után dr. Kardos 
Albert, a Csokonay-kör titkára tartott felolvasást a Magyar 
füvészkönyv magyaros stilúsáról és az az által terem-
tett magyar tudományos meghatározó nevekről. A dísz-
gyűlés után az ünneplő közönség a kollégiumi füvész-
kertbe vonult át, a hol a Diószegi-Fazekas emlékmű 
leleplezése történt meg. Itt dr. Tüdős János ismertette 
az emlékmű történetét; Mágócsi Dietz Sándor a Tud. 
Akadémia nevében mondott ünnepi beszédet; Komlóssy 
Arthur pedig a Csokonay-kör nevében átadta gondozás 
végett az emlékművet Erős Lajos kollégiumi rektor-
professzornak. A leleplező ünnepély végeztével a Kossuth-
utczai temetőbe vonultak ki és ott Könyves Tóth Kálmán 
lelkész és Kovács József polgármester beszéde mellett, 
megkoszorúzták a Magyar füvészkönyv halhatatlan nevű 
szerzőinek sírjait. 

A budapesti Bethlen Gábor kör emlékkönyve, 
díszes kiállításban, gazdag tartalommal megjelent. Az 
emlékkönyv sikerült kivitelben, mellékletképen adja 
Bethlen Gábor arczképét, azután külön czímek alatt is-
merteti a kör történetét és törekvését, közbe-közbe 
pedig adja a protestáns egyházak kiváló férfiai által az 
emlékkönyv számára írt emléksorokat, végiil pedig közli 
a kör 1901—1907. évi tisztikarának névsorát. Az emlék-
könyvet, a mely irodalmi érték tekintetében is dísze 
lehet minden protestáns család asztalának, a legmele-
gebben ajánljuk olvasóink jóakaratú figyelmébe. Ára 3 
korona. Kapható Hornyánszky Viktor bizományában, 
Budapesten. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A gyúrói evangelikus gyülekezet 
Mikulás Kálmán pápai segédlelkészt választotta meg 
lelkipásztorává. 

Lelkészbeiktatások. Gura Jenő, a merényi evang. 
gyülekezet új lelkipásztora okt. 21-én foglalta el hiva-
talát és abba október 27-én iktattatott be ünnepélyesen. 

A beiktató ünnepélyen az egyházmegyét Weber Samu 
főesperes és Münich Kálmán felügyelő képviselték. A be-
iktatást Weber Samu főesperes végezte. — Szintén a 
mult hónap végén történt meg a szabolcsi ref. egyház-
község új lelkipásztorának : Tomory Dezsőnek hivatalába 
beiktatása is. A beiktatást Görömbey Péter esperes végezte. 

Esperesválasztás. A drégelgyalánki ref. egyház-
megye kiküldött bizottsága október 28-áu bontotta fel a 
Nagy Gedeon elhunytával megüresedett esperesi hivatalra 
beérkezett szavazatokat. Esperessé, Sörös Béla losonczi 
lelkész 3 szavazatával szemben, 6 szavazattal Oroszy 
Jenő, nógrádverőczei lelkész választatott meg. 

A ref. lelkészegyesület ügyében Dr. Baltazár 
Dezső elnök meleghangú felhívást intézett a lelkészek-
hez, kérvén, buzdítván azokat az egyesületbe való be-
lépésre. A felhívás, a míg egyfelől reámutat a lelkészi 
kar tömörülésének szükséges és üdvös voltára, másfelől, 
az alakuló kongresszus állásfoglalása és a megalkotott 
alapszabályok értelmében komolyan hangsúlyozza, hogy az 
egyesület épen nem akar egyház lenni az egyházban, hanem 
az anyaszentegyház és a haza egyetemes javára kíván mun-
kálkodni; továbbá nem akar elhidegülést vagy épen 
viszályt támasztani a lelkészi és a világi elcra között, 
hanem a világi elemmel karöltve, annak segítségét kérve 
és várva kiván dolgozni. —Mi, a magrnk részéről szin-
tén kérjük lelkésztársainkat az egyesületbe belépésre. 
Nehéz idők következnek el reánk. Tömörüljünk tehát, 
hogy a vészek között szilárdan megállhassunk! 

Templomszentelés. A szádelöi ref. gyülekezet okt. 
hó 20-án szentelte fel nagy lelki örömmel a községet 
sújtott tűzvészben elpusztult régi temploma helyén, részint 
a hívek áldozatkész buzgósága, részint az országos gyűj-
tés támogatása mellett emelt új, díszes templomát. A fel-
szentelő imádságot Ragályi Géza esperes, a gyülekezetnek 
23 éven át volt lelkipásztora mondotta, kérvén Istennek 
áldó és oltalmazó kegyelmét a csapás által sújtott gyüle-
kezetre és a száz év alatt már harmadszor megújított 
templomra. Az alkalmi egyházi beszédet Szabados László, 
körtvélyesi lelkész tartotta. Utána Keresztúri Károly, 
helybeli lelkész ismertette a templomépítés történetét és 
hálás szívvel emlékezett meg azokról a résztvevő szívek-
ről, a kik a csapássújtotta gyülekezetet adományaikkal 
segítették temploma újraépítésében. Különösen kiemelte 
a jóltevők közül Baksay Sándor, dunamelléki püspököt, 
a ki kerületében 2000 koronán felül gyűjtött. Az épít-
kezés történetének felolvasása után úrvacsoraosztás volt, 
Fodor György perkupái, Tóth Kálmán komjátii és Konyha 
Pál vendégii lelkész közreműködésével. Ennél az úr vacsora-
osztásnál azonban olyan újítások történtek, a miket egy-
általában nem helyeselhetünk. Az történt ugyanis, hogy 
Fodor György először megáldotta az úrasztalát, Tóth 
Kálmán agendázott, Konyha Pál pedig külön agendázott 
a bor felett. Kíváncsiak vagyunk reá, hogy honnan vették 
ezt az agenda-formát ? Istentiszteletünk élénkítésének, 
főként evangéliomi melegséggel telítésének nagy barátai 
vagyunk, de annak már épen nem, hogy czeremonializ-
musba csapjunk át s hogy az egyes liturgiális cselek-
ményeket, a melyeknek belső természete az egység, 
részekre szaggassuk szét, talán csak azért, hogy annál 
több lelkész szóhoz jusson. Az ilyen törekvéseknek semmi 
helye a mi istentiszteletünkben. Ez csak a pápás isten-
tiszteletbe és a „fényes segédlet" körébe való. 

Uj egyházmegyei gondnok. A dési ref. egyház-
megye. a Szacsvay Sándor lemondása folytán megürült 
egyik főgondnoki állásra Rettegi Sándor földbirtokost, 
eddigi egyik algondnokot választotta meg. 



Egyházmegyei értekezletek. A nagyenyedi ref. 
egyházmegye okt. 30-án Székelykocsárdon, — az erdő-
vidéki ref. egyházmegye okt. 31-én Erdőfülében tartotta 
meg értekezletét. Az előbbin Veress Károly értekezleti 
elnök mondott megnyitó beszédet, Simon Károly fel-
olvasott, Jancsó Lajos esperes pedig az egyházi törvények 
alkalmazásáról szólott. Az utóbbin Balázs Ignácz mondott 
elnöki megnyitó beszédet, Kovács Sándor felolvasott, 
Karácson György pedig a fülei templomépítés történetét 
ismertette. 

Kik azok, a kik felekezetileg széttagolják a 
nemzetet? A klerikális ós a titkos klerikális lapok sze-
rint persze a protestánsok. Az igazság megállapítása 
végett itt idézzük a néppárti „Szombathelyi Újság" egyik 
legközelebbi számának következő passzusát: „Itt az alka-
lom a közeledő megyebizottsági tagválasztások alkalmá-
ból, a mikor is leginkább lesz alkalmunk arra, hogy 
elveinket elsősorban a vármegyén, e szűkebbkörű parla-
mentben érvényre juttassuk. Epen azért vigyázzunk s ne 
feledkezzünk meg arról, hogy önmagunk kezébe van le-
téve jövőnk, a mikor e téren választási jogunkat gyako-
roljuk, mert a hogy megalakítjuk azon kört, a mely 
számtalan dologban sorsunkat intézi, a mely nekünk 
hivatalnokokat küld s terheink felett diszponál: a mely 
a nyilvánosság s különösen a parlament és kormány 
előtt a közvéleményt képezi, röviden, mely helyettünk 
és nevünkben cselekszik, mondom, a hogy e kört, e 
bizottságot megalakítjuk, a szerint remélhetjük elveink 
érvényrejutását s a néppárthoz fűzött reményeink betel-
jesedését. Jelszavunk legyen tehát saját embereinket 
beválasztani, a kiknek igazi néppárti politikájáról meg-
győződtünk s kiknek jellemében elég garancziát látunk 
arra, hogy bajainkat ismerve, hozzáfűzött reményeinket, 
elveinknek a vármegyén s általa a parlamentben leendő 
érvényrejuttatásával valóra váltják". Ehhez nem szük-
séges kommentár! Persze, a magukat liberálisoknak 
hirdető, de voltaképen a klerikalizmus szekerét toló 
politikai lapok az ilyen jelenségeket és törekvéseket 
nem látják meg s azoknak elítélésére nincs egyetlen 
szavuk sem; de ha a protestánsok talán egy kissé han-
gosabban és erőteljesebben merészelnek szólani, az 
felekezeti háborúság-támasztás és a magyar nemzetnek 
felekezeti széttagolása! Hogy politikai lapjaink eme 
magatartása megváltozzék, arra nézve nincs reményünk, 
mindaddig, a míg a r. kath. főpapságnak olvasatlan és 
elszámolás kötelezettsége alá nem eső százezrek állanak 
rendelkezésére. Vigyázzanak azonban a protestánsok és 
az igazán liberális nem protestánsok, hogy a megye-
bizottsági tagok megválasztásánál útját vágják a kleri-
kális néppárti aknamunkának! 

Egyházi aranykönyv. Balassa Etelka úrhölgy, néhai 
Balassa Pál leánya, ősei hitbuzgósága által vezettetve, 
a kápolnásnyóki református gyülekezetnek egy tiszta 
ezüstből készült, dús aranyozású úrasztali kelyhet aján-
dékozott. 

I S K O L A . 

Tanári jubileum. Porubszky Pál, a nyíregyházai 
evang. főgimnázium tanára most érte meg szolgálata 
25-dik esztendejét. Ebből az alkalomból az intézet elöl-
járósága és tanári kara, valamint a város képviselő-
testülete és társadalma meleg ünneplésben részesítette 

a jubiláló tanárt, a ki nemcsak mint tanár, hanem mint 
író és szerkesztőember is a legnagyobb elismerésre tette 
magát méltóvá. 

A tanítóképzöintézeti tanárok adója tárgyában 
a közigazgatási bizottság legközelebb kimondta, hogy a 
néptanítóknak adott községi adómentesség a tanítóképző-
intézeti tanárokat nem illeti meg. 

A kolozsvári ref. theol. fakultás elöljárósága, a 
fakultás vagyonügyi autonomiája tárgyában a kerület 
igazgató tanácsához benyújtott emlékiratában kiterjesz-
kedik a tanári fizetések rendezésére is. Javaslata erre 
vonatkozólag az, hogy az alapfizetés, mint eddig is volt, 
4000 koronában állapíttassék meg, s az eddig négy ízben 
esedékes 400 kor. korpótlék öt ízben nyújtatván, a kor-
pótlókok összege 2000 koronára emelkedhessék. A mi 
az eképen megállapított javadalom és az állami jog-
akadémiai tanárok javadalma között még fennforgó külön-
bözet elenyésztetését illeti, az emlékirat azt javasolja, 
hogy a fenntartó testület a 800 kor. kezdőfizetés-külön-
bözetet 10 évi szolgálat után, a további két 600 koronás 
fizetésfokozati emelkedést pedig a 15-dik, illetve a 20-dik 
szolgálati év betöltésével folyósítsa. A rendezés 1907. 
szept. 1-től venné kezdetét. E szerint a javaslat szerint 
1—5 évig 4000, 5—10 évig 4400, 1 0 - 1 5 évig 5600, 
15—20 évig 6600, 20—25 évig 7600, 25 éven felül 
8000 korona lenne a tanároknak a nyugdíjba beszámí-
tandó fizetése, nem szólván a lakáspénzről, illetve a 
természetben nyert lakásról. Ez a fizetésrendezési terve-
zet végeredményében eléri ugyan az állami akadémiai 
tanárok javadalmát, azonban 30 évi szolgálat alatt mégis 
20,000 koronával kevesebb összegre rúg, mint az állami 
akad. tanároknak ugyanezen idő alatt nyert javadalma. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsanna nőegyesület f. hó 10—16. 
napjain, mindenkor délután 5—6 ig tartja meg szokásos 
imaheti összejöveteleit. Nov. 10-én a Mester hívásáról, 
11-én a királyi parancsolatról, 12-én a sikeres vigyázás 
isteni kulcsáról: az imádkozásról és megalázkodásról, 
13-án az őrködés kiválóságáról és annak felelősségteljes 
voltáról, 14-én a kísértésekben való vigyázás szükséges-
ségéről, 15-én a sikeres őrködés lényegéről és jutalmá-
ról, 16-án az őrködők dicső és lelkesítő jövőjéről fognak 
elmélkedni. Az összejövetelekre szívesen hívogatnak 
mindenkit. 

A pápai ág. hitv. ev. nőegylet mult hó -31-én 
szépen sikerült reformácziói emlékünnepélyt rendezett a 
következő műsorral: 1. Isten felséges adománya. Éne-
kelte az állami tanítóképző-intézet ev. növendékeinek 
énekkara. 2. Ima. 3. Megnyitó beszéd. Mondta Czipott 
Géza missziói lelkész. 4. Szent Bertalan éj. Irta s fel-
olvasta Magyar Géza segédlelkész. 5. Phantasie Men-
delssohn-Bartholdi-tól. Zongorán előadta Hlatky Ida úr-
hölgy. 6. A wormsi kihallgatás. Ifj . Porkoláb Gyulától. 
Dialóg. Előadta Hidegh János theol. hallgató és Káldy 
József főgimn. tanuló. 7. Románcz. Beethoventől. Hegedű-
szóló. Előadta Bognár János főgimn. tanuló. 8. Ima. 9. 
Erős várunk . . . Énekelte a közönség. 



GYÁSZROVAT. 
Kesserü Lajos, a bogyiszlói ref. gyülekezetnek 

43 éven át volt buzgó és szeretett lelkipásztora, a solti 
ref. egyházmegye tanácsbírája, élete 72-dik évében, 
rövid szenvedés után, f. hó 2-án elhunyt. Halálát nagy 
és szép család és kiterjedt rokonság gyászolja. 

Legyen emlékezete áldott! 

P Á L Y A Z A T . 

Pályázat tanári állásokra. 
A csurgói államilag segélyezett református főgim-

náziumban megüresedett egy magyar-német és egy latin-
görög nyelvi rendes tanszék. 

Ezekre pályázatot hirdetünk. Javadalmazása min-
deniknek évi 2400 K törzsfizetés, 400 K lakbér (esetleg 
természetbeli lakás) és ötször 200 K ötöd'éves korpótlék. 
A törzsfizetési fokozatok intézetünkben a következők: 
két tanszéknek évi 3200 K, két tanszéknek évi 3000 
K, két tanszéknek évi 2800 K, négy tanszéknek évi 
2600 K és három tanszéknek évi 2400 K és az állami 
fizetéskiegészítés. Helyettes tanári fizetés évi 1600 K. 

Pályázók a keresztlevéllel, egészségi bizonyítvány-
nyal, oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal vagy minősít-
vényi táblázattal felszerelt s a belső-somogyi református 
egyházmegyei közgyűléshez czímzett kérvényüket 1907. 
decz. 2. estig alulírotthoz küldjék be. 

A megválasztottakra az eskütétel, a székfoglaló 
beszéd tartása s az országos felekezeti-, községi- stb. 
tanárok részére létesített nyugdíjintézetbe való belépés 
kötelező. 

Az állások azonnal elfoglalandók. 
Homokszentgyörgy, Somogymegye, 1907. nov. 8. 

Barakonyi Kristóf, ref. lelkész, 
az igazgató-tanács elnöke. 

K 0LÖNFÉLÉK. 

A gyógy tudomány a reá háramló feladatot, hogy 
a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 
ellen sikeresen harczoljon, .csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 
gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól 
megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Yáczi-körút 18. szám alatt van. 

A fiatal leányok 
ha testileg gyengék, vagy csak muló betegségben 
szenvednek is, már régóta bizalommal viseltetnek 
a SCOTT-féle Emulsio iránt, mert fejlődésükre 
jótékony hatással van ez az ízletes, könnyen 

emészthető 

legj bb erősítőszer, 
tf&f) Serdülő leányoknak minden alkalommal 

ezt a bevált, kitűnő szert kellene hasz-
nálniok, a mikor gyengék, fáradtak és 

kedvetlenek. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SGOTT-
féle módszer véd-
jegyét a halászt 
— . k é r j ü k f igye -

lembe venni , 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
Kapható a gyógyszertárakban. 

ÓS Ót ÓS <3*. £ ÓS ÓtÓSfÓSÓSÓSÓS ÓS 

Az Első Leány ki házasító-Egylet mint szövetkezet-
hez (Gyermek- és életbiztosító-intézet Budapest, VI. ker., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban.) folyó év 
október havában 2,074.300 korona értékű biztosítási 
ajánlat nyújtatott be és 1.806.700 kor. értékű új bizto-
sítási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 
106.960 kor. 56 fillér fizettetett ki. 1907. január 1-től 
október 31-éig bezárólag 19,228.130 korona értékű biz-
tosítási ajánlat nyújtatott bf és 16,432.630 kor. értékű 
új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek 
fejében a folyó évben 1,002.076 korona 83 fill. és az 
intézet fennállása óta 12,205.322 korona 74 fill. fizette-
tett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden 
nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelő-
nvösebb feltételek mellett. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NY1LTTÉR* 

A Bór- és hiíhion-tartalmú, természetes és vasmentes 

- f o r r á s 
kitűnő sikerrel használtatik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél , az 

emésztési és lé legzés i szervek hurutjainál. 
Színi/f- l.ipóczi Salvutorforríis-vállalat 

Budapest, VJtudol{rakpart 8. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

S Z E N T - L U K Á C S - F Ű R D Ö g y ó g y f ü r d ő , l iuda . 

Téli é s n y á r i g y ó g y h e l y . 

Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, YÍ/gyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gj ógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú x - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felől kimerítő 

= prospektust küld ingyen a = = 

Szt-Lukács-fürdö igazgatósága, Buda. 

Országh Sándor 
o i ' g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 

CZIMBALMOK, as Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás kitűnő csénlésért. % 

A jelenkor legegyszerűbb és ícgiiikóltítesebb 
motorcsép'ckészlete. Gépész né lkü l köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

erdőkében hasznait gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

iizemre, valamint 

V i l l a m o s tozinSokamobil-

c s é p l o k é s z | e t e i t 
kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül lé tező ú j d o n d s á g l 

Önműködő, ellenőrző cs biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: g ő z g é p e k , m a l m o k , jár-
gányok, cséplők, vetogépek stb. 

E z e n m o t o f c s é ; i l ( i - k é s 7 l e t e k feliiiiimlhatallan kit í :n.":sége f e l ő l t u d a k o z ó d n i l e h e l : 
Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi (Erdély) . Kozma József ú r n á l Kadarkút. 

Legbiztosabb olcsó iiznn ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

cs . é s k i r . u d v a r i s zá l l í t ó 
R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 

Ala.pitta.tott 1801-ben. 
Az 188;. évi kiállításon «N»gy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel®, az -904. évi vesi-
prémi kiálittásou aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elváilai javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos ár»K. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra. 

i!íjtnente»en küldetik. 

h a v m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-ttc:a ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek kíilön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést ls szállít a 

Szt. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

forrás 

• • 

iskolapad, irodabútor, tornaszerek 

w a r m ű s z f i r f i k 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

Erdély és Szabó tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 

A j á n l S S O k " ^ n í , ' v a " ^ 8 közokt. miniszter úr. Budapest székesíöváros tanácsa. 

m. kir. szab. hangszergyára 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 

gyártása. 

legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, részletfizetésre is leg-
messzebbmenő jótállással kap-
hatók. Fonográ fok ,gramofonok , 
hegedűk, fuvolák, cziterák, oka 
rinák stb olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 
Árjegyzéket ingyen küld 

Mogyoróssy Gyula 

Telefon 5 8 - 2 0 . 



fl világhírű Aeol-harmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király -u. 58. - Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák,kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
-aktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendf, 

Ezen czégfáhlán is-
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti S1KGER varró-

ne 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

S i n g e r Co. Varrógép R é s z v . Társ , 
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeái-üt 32. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII, Király utcza 52. 
.-„ >í / V í ' ! Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Arpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 14 

Első magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapesf, VII., Csömöri-út 50, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

= A KOR = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
*e képes folyóirat. & 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos lartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
"lőfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
x kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 150 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a Kogutoviez-fé le földgömbök 

magyar gyártmányok. 

| G A N Z - f é l e | 
ty Villamossági Részvénytársaság ty 

| LEOBERSOORF 
*  

BUDAPEST *"" vv 
=RATIBOR = $ 
— 

Városi iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elektromos világítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vízbefecskendezéssel. Malomberendezé^ék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek, g 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprító-
gépek. Kőzűzók. Golyómalmok. Dugat tyú- és 
czentrifugalszivattyúk nagy emelő magasságra. 
Bányagépek, Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst-
emésztő készülékek. Vízszűrők. 



Qrgona-harmóniumok. 
A sjönySrü hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és inint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első m a g y a i — vi l l amos erőre b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
O T f i l A I H O O C ö I C 8 -® s l í i i \udvari hangszergyáros, 
^ I l l t l l l II AaTH n i a m- k ' r zene-akadémia, szín-
i a a U l l n y U L I l U l házak, művészek stb. szállítója. 

B u d a p e s t , II,, L á n c z í h d - u . 5 . sz , G y á r : Ö n t ö h á z - u , 2 , sz, 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, Vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! s f ^ 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá1, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban 
- és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

X K é s z í t ü n k o l t á r o k a t , yj, 

$ s z ó s z é k e k e t , 
v ' 
| dan s t y l b e n , j u t á n y o s 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 5 9 szám. 

Ajánlják az ágostai és ev. ref. egyházak részére az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m. : Úrasztal- és szószékteritöket 
a legegyszerűbbtől a legdíszesebb hímzett kivitelben, bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéket és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
különféle anyagból stylszerű kivitelben, oltárképeket vá-
szonra művészileg festve, bármely nagyság- és alakban. 

— • • Á r j e g y z é k k ö l t s é g v e t é s e k , r a j z o k és m i n t á k a t b é r m e n t v e k ü l d ü n k . - * — 

Marx és IVlérei 
Budapest, VI., Aradi-utcza 6 0 . 

Tudományos 
műszerek = 
gyára, 

* M Telefon 2 1 - 0 6 . 
"^BSöSuiíjí i x&Sss; 

Gyár tanak saját te lepükön mindennemű 
-fizikai, k é m i a i és g e o m e t r i a i tan-
eszközöket. Továbbá a népiskolai új t a n t e r v 
szer in t összeál l í tott legújabb fizikai, kémiai és 
gazdasági taneszközöket a legjobb kivitelben 
s a legjutányosabb árban . — Ár jegyzékek s 
költségvetések dí j talanul küldetnek, — El ismer t 
e lsőrangú gyár tmány . — Kitüntetve 1906-ban 

ál lami ezüstéremmel . 

A l e g j o b b 

kályhákat é s A kandallókat 
szállít 

HEIM H. 
c s á s z á r i é s k : i r á l y i 

a d v a r i s z á l l í t ó 

K u d a p e s t , T í í o n e t - u d l v a r . 
K ü l ö n l e g e s s é g e k ; t e m p l o m o k , c s a l á d i h á -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b . r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 v a n b e l ő l e h a ® z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
c s a k e z z e 

a v é d ő -
j e g y g y e i . 

Prospektusok és költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o » a Í O . s a s . 

,^ sí . e) •> - t-iye^ ? • e-• • < fyví t-i-t ^ s f y . 2 

m 

j H a lász H u be r t 
§ ! B U D A P E S T 
KE) 

Gyár és i r o d a : V I I ker. , Angol -utcza 2 3 . 
B S . o o o 

B?) Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
gigj csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 

műköiapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépitkezésekhez tartozó mindennemű mun-

i kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 
továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

HORNYANSZKY VIKTOR ÜS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 0 . 1 0 6 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . M kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyoiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, e lőf izetési és hirdetési d í ja t stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r e z i k k : Br. Bánffy Dezső főgondnok, elnöki megnyitó beszéde. — Apponyi kultuszminiszter nyilatkozata. — 
T á r c z a : Dobos János két levele Török Pálhoz. Molnár János. — K ö n y v i s m e r t e t é s . Keresztesi Samu. — B e l f ö l d : 
Az abauji reform, lelkészegyesület feliratához. Oláh Péter. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — 
P á l y á z a t o k . — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

Br. Bánffy Dezső elnöki megnyitó beszéde. 
— Elmondotta az erdélyi egyházkerületnek f. hó 9-én megnyitott közgyűlésén. — 

Fötiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

„Megnehezült az idők viharos j arasa felettünk!" 
Ezen idézettel vezettem be 1902 . november 8-án a 
főt. Egyházkerületi Közgyűlés előtt elmondott 
elnöki megnyitómat. „Aggódva nézünk köriil, lát-
juk a sötét mult vészes árnyait előtünedezni sötét 
odúiból; érezzük, hogy tenni kel l ! Erezzük, hogy 
valamit tenni kell!" 

Öt év telt el, hogy e szavakkal vezettem be 
az erdélyi református egyházkerület közgyűlésének 
tanácskozásait, és sajnos, ma sem mondhatok egye-
bet, mint hogy „Megnehezült az idők viharos járása 
felettünk!" Talán nehezebbek az idők és talán 
— s a j n o s — g y e n g é b b e k erőink, melyekkel magun-
kat körülbástyázhatnók. Gyengébbek erőink, mert 
mintha a nehéz idők nyomása nemcsak nem tömö-
rített volna, de sőt inkább a széthúzás tüneteit 
látom jelentkezni. 

A magunk köreiben keressük nem egy eset-
ben a széthúzást és próbáljuk a bizalmatlanság 
hangján vagy keresett szavak hangoztatásával a 
jogczíinet arra, hogy drága áldozatok árán szer-
zett önkormányzati szabadságunk természetes és 
sok meggondolással alkalmazott korlátain magun-
kat túltegyük és magunk által alkotott egyházi 
törvényeink és szervezetünk félretolásával, törvé-
nyeinkben fel nem található szövetkezések létre-
hozásával. épen azon erőnket gyöngítsük meg, 

melyek összetartottak a múltban, melyek védbás-
tyáink voltak százados küzdelmeink idején és melyek 
ma is legbiztosabban alkalmasak arra, hogy a 
megnehezült idők viharos járása felettünk legkeve-
sebb rombolással vonulhasson el. 

Az egyházmegyei, egyházkerületi és egyete-
mes egyházi szervezetek törvénnyel biztosított jogai 
és kötelességei szinte tervszerűen tolatnak félre, 
midőn alkalmi, időszaki alakulások keretébe vonat-
nak be azok a nagy kérdések, melyeknek tárgya-
lása és megoldása, törvényeink által létrehozott 
szervezetünk keretében, törvényes intézkedések foly-
tán kell hogy elintéztessenek. 

Nem változtat a helyzet természetellenes vol-
tán semmi olyan kijelentés vagy jóhiszemünek 
látszó Ígérgetés, hogy a mozgalom nem irányul 
sem törvénnyel megalkotott szervezetek, sem a 
közbizalom folytán az ügyek intézésére beállított 
vezető szervek ellen sem. A tényben magában van 
az aggodalomra okot szolgáltató jelenség és van 
épen ma; a mai nehéz időkben, midőn összetar-
tásra, egyetértésre és erős tömörülésre van szükség 
a jelentkező retrográd áramlatokkal szemben. 

Hova jutunk és egységes , összetartó, véde-
kező munkánk erejét hol találjuk meg mi magunk 
és hogy reméljük, hogy a velünk szemben álló, 
hogy az állami ügyeket intézni hivatott tényezők 
megértsék, hogy mi a küzdelemben mindig és 
mindenben együtt vagjoink, ha mi magunk alko-

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-fele Dustless'-szel portalanítanak 
a t ü d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétkiildi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Óvaliodjunk utóuzatol í tó l . Utas í tások i n g y e n . 



tünk újabb szerveket és ezzel alkalmat adunk arra, 
hogy a hivatalos egyház mellett nem hivatalos szer-
vezkedés is beleszólván, az egységes akarat egy-
értelmű megnyilatkozása kétségessé tétethessék. 

Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés! Az 
utolsó idők alakulása és mozgalmai, ezeknek követ-
keztében kifejezésre jutott különböző nyilatkozatok, 
melyek nem egy vonatkozásban egymással ellen-
tétesek, mondatták el ezeket én velem. Az egy-
ségben van az erő, az egységes vezetésben a 
harcznak a sikere. Apró csatározó csapatokkal 
lehet apró helyi sikereket vagy győzelmeket elérni, 
de nagy, egyetemünke térdeklő kérdések győzelemre 
vitelét nem; pedig — Főt. Egyházkerületi Köz-
gyűlés ! — mint mondottam ezelőtt öt évvel: 
„Megnehezült az idők viharos járása felettünk!" 
Tenni kell valamit; tenni kell, de csak olyant kell 
tennünk, de csak olyant szabad tennünk, mit egy-
értelmű erős összetartással együtt állapítunk meg, 
törvényes szervezetünk keretében, törvényes formák 
között, őseinktől öröklött autonómiánk keretében 
és nem önként jelentkezőkből alakult, népgyűlés 
jellegű összejövetelek alkalmával. 

Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés! Nem 
szeretném, ha félreértenének. A szervezkedés, az 
önkéntes alakulás jogosultságát általában elösme-
rem; de megingathatatlan meggyőződésem, hogy 
azzal nem az erők tömörülését hozzuk létre, hanem 
épen ellenkezőleg, a gyengeség magvát magával 
hozó ellentéteket idézzük fel. ilyen körülmények 
között tennünk valamit aligha fog sikerülni, pedig 
már ismételten mondottam: tennünk kell valamit! 
Tennünk kell, szemben a középkor újabban fel-
tünedező türelmetlenségével és szemben azon reak-
czionáris irányzattal, mellyel szemben a múltban 
mindig meg tudtunk állani és melynek nem egyszer 
nemzetellenes törekvéseit a protestánsok, mi refor-
mátusok szorítottuk vissza tiltakozó szavunkkal, 
vagy ha kellett, vérünk ontásával is. 

Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés! Távol 
áll tőlem, hogy a harczi riadót akarnám megfújni; 
távol áll az is, hogy argressziv mozgalmaknak és 
offenzív kitöréseknek legyek képviselője; de a véde-
kezés jogainknak, törvényen alapuló autonómiánk-
nak érdekében kötelességünk, és nekem — kit a 
Főtiszteletü Egyházkerület bizalma annak idején 
ezen egyházkerület élére világi minőségben állított 
és kit a haladó évek és ennek folytán szürkesé-
gein — talán érdemtelenül is — a magyar egye-
temes református egyház világi elnökévé tett 
elengedhetetlen kötelességem reámutatni a helyzetre 
és ha egyébre nem. arra figyelmeztetni önmagun-
kat, hogy legalább is föltétlen összetartásra van 
szükség. 

A múltnak nehéz küzdelmeiben, valahányszor 
nehéz napjaink bekövetkeztek és hitünkért — és 

többnyire ezzel kapcsolatosan nemzetünkért — kel-
lett küzdenünk: találkoztak nem hozzánk, protes-
tánsokhoz tartozó nagy, nemes és szabadelvűén 
gondolkozó férfiak, kik velünk együtt vállalták a 
küzdelem harczát; mert a miért küzdöttünk, az 
megfelelt a nemzet érdekeinek és autonom szer-
vezetünkön alapuló jogainknak, — országos tör-
vényeinken alapuló jogainknak védelme volt. 

A mi magyar ref. egyetemes egyházunknak, 
általában a protestánsoknak, de kivétel nélkül a 
magyar állam Összes egyházainak jogait törvények 
biztosítják. Egyébről nem is lehet szó, mint hogy 
a törvénnyel biztosított jogok és szabadságok be-
tartassanak és végre is hajtassanak. De épen azért 
nyughatatlanok most napjainkban a kedélyek, mert 
nem látszik alaptalannak az aggodalom, hogy a 
törvények végrehajtása és alkalmazása tekintetében 
nézeteltérések látszanak fölmerülni és egyes ese-
tekben tett intézkedések a törvény rendelkezései-
nek nem felelnek meg. 

Már 1902. év november 8-án, a Főtiszteletü 
Egyházkerületi közgyűlés előtt elhangzott meg-
nyitómban egész sorozatát a sérelmeknek ismer-
tettem, főkép hivatkozással az 1791. évi XXVI. 
t.-cz.-re. E sérelmek — ismételt sürgetés daczára 
- sok részben ma is fennállanak, daczára annak, 
hogy az idézett t.-cz. 6-ik szakasza határozottan 
kimondja, hogy protestáns hívek — például az 
úgynevezett kanonika vizitáczió adatai alapján 
fizetésre nem kötelezhetők. Nem kivánom Főtisz-
teletü Egyházkerületi Közgyűlés! az akkor rész-
letesen fölsorolt sérelmeket ismételni, nagy részben 
fennállanak azok; egyházi legfőbb hatóságaink 
különösen az egyetemes konvent — ismételten 
fordult orvoslásért, legtöbb esetben eredmény nélkül. 

Évek óta első sorban az 1848 évi XX. t.-cz. 
2. és 3. szakaszainak kérdése uralta a helyzetet. 
Beismerem, hogy a 3. szakasz végrehajtása tekin-
tetében értékes intézkedések történtek; beismerem, 
hogy a múlttal szemben tetemes javulást értünk 
el, — de mindennek daczára az eddig elért eredmény 
nem a kérdés megoldása és nem az 1848. évi 
X X . t.-cz. 3. szakaszának végrehajtása. E tekin-
tetben a megoldást a törvény 2. szakaszában ki-
fejezett viszonosság és jogegyenlőségben kell keres-
nünk ; e tekintetben az anyagiaknak az állam 
részéről való kedvezőbb kielégítése még mindig 
nem a megoldás, sőt talán épen a valódi megoldás 
megnehezítése. A már ismételten hivatkozott 1902. 
év november 8-iki megnyitó beszédemben foglal-
koztam a kérdéssel s akkor is elmondottam, hogy 
aprólékos, részleges tatarozás helyett, ha megoldást 
akarnak elérni, arra az útra kell lépni, a mely a 
Deák Ferencz által követett állam és egyház 
közötti viszony rendezése; az egyetlen helyes út 

mint azt Deák is kívánta — kellő előkészítés 



alapján. Szükségesnek látom Főtiszteletű Egyház-
kerületi közgyűlés, hogy a mint akkor tettem, 
most is Deák Ferencz álláspontjára helyezkedjem 
és Deák Ferencznek 1873. június 28-án a kép-
viselőházban elmondott beszédével — részben abból 
is idézve — foglalkozzam. Deák helyeselte az 
akkori vallás- és közoktatási miniszternek azt a 
javaslatát, hogy bizottság küldessék ki, mely az 
állam és egyház közötti viszonyoknak a lehetőségig 
való szabályozása kérdésével foglalkozzék. Nehéz 
kérdés ez, mondja, „az állam és egyház közötti 
viszonyok egész Európában a legnehezebb kérdések 
közé tartoznak"; példa erre, mint mondja, Porosz-
ország is. Az állam és egyház közötti viszonyra 
nézve ő két rendszert ismert: az amerikait és az 
európait. Az amerikai azon elvből indult ki, hogy 
az állam a kultusz dolgába minél kevesebbet avat-
kozzék ; csekély eltéréssel a kultuszokat az állam-
mal szemben úgy tekinti e rendszer, mint asszo-
cziácziókat és valamint minden asszocziáczióra nézve, 
ha azok tanai vagy eljárása a státusra veszélyesek 
lehetnének: az ellen felszólal, úgy jár el a kul-
tuszokra nézve is, egyebekben szabad kezet engedve. 

Az európai rendszer ettől tetemesen eltér, 
folytatja Deák, és kifejtvén a keresztyénség fel-
vételével és az állami alakulással kapcsolatos törté-
nelmi múlton alapuló helyzetet, előadja, hogy a 
keresztyénség érdekei összeszövődtek a státus min-
den intézményével és annak gyökerei, mondhatni, 
minden állami intézménnyel összenŐtek. „így lettek 
az államvallások és azok intézményei hatalmasakká", 
folytatja Deák. Majdnem minden államban volt 
egy vallás, melyet a többiek felett a fejedelmek 
kegyeltek, ápoltak, kitüntettek és védelmeztek, 
í g y alakultak az államvallások. Magyarországon 
is, folytatja Deák, századokon át folyt a belhábor ú 
a r. kath. uralkodó vallás érdekében, míg végre 
1848-ban a r. kath. vallás megszűnt államvallás 
lenni, törvényileg egyenlővé tétetett a más feleke-
zetekkel ; de hatalma és az ebből eredő és az állam 
újabb intézményeivel is Összeszőtt érdekei tényleg 
még ma is uralkodóvá teszik. Deák az amerikai 
és a Magyarországon is érvényben volt és daczára 
az 1848-iki törvényeknek, még most is hatályban 
levő európai rendszer fölött előnyt ad az amerikai 
rendszernek, azonban számit történelmi multunk-
kal, de mégis a czélt, „az egyenlőséget és viszo-
nosságot" feltétlen szem előtt tartandónak mondja. 
Ezekre tekintettel — de egyebekre is, melyekkel, 
hogy hosszú ne legyek és a közvetlen ide ez alka-
lommal nem tartozókkal ne foglalkozzam, egyebe-
ket mellőzve — járul hozzá a javaslatba hozott 
bizottság kiküldéséhez, mindenek felett, hogy a 
változott viszonyokhoz képest tisztába hozassék 
az állam és az egyház közötti viszony. Szóba 
hozza az egyházi javak elvétele kérdését; nézete 

azonban nem az elvétel, hanem csak a számba-
vétel. Meg kell különböztetni, mondja, mik az egy-
ház valóságos tulajdonai, melyek a maga kultu-
rális czéljaira rendelvék, azok sértetlen hagyandók: 
„rendezni és arányosítani kell a kérdést". Kiter-
jed a r. kath* autonómia kérdésére is, melyet igen 
helyesen is megalfeotandónak tart. Elmondja végre, 
hogy ezen kérdésben nagy óvatossággal kell el-
járni, a leggondosabb óvatosságnak kell az eréllyel 
és józan ésszel párosulnia, mert a kérdés könnyen 
el mérgesíthető. Felesleges lesz aztán keresni: ki 
kezdte ? Ha elhibázzuk a lépéseket, nehezen lehet 
a hibát helyrehozni. Úgymond: „a világtörténe-
lem sokszor bizonyítja, hogy kicsiny okokból nagy 
szakadások lettek". Miért? Mert hozzájárul a 
magánérdek, az indulat, a szenvedély. Egyik a 
másikat tüzelte és az olyan ember, ki vallási dol-
gokkal nem is törődött, a legdtihösebb vallási 
háborúnak harczosa lett. „Kerülni kell a vallási 
háborúkat, mert e téren nemcsak a fegyveres 
háború, hanem a tollal és szóval folytatott háborúk 
is veszélyesek". 

Ezeket mondtam, Főtiszteletű Közgyűlés, azon 
alkalommal és a mit elmondtam akkor, ahhoz ma 
is ragaszkodom. 

Mint Deák mondotta, a helyzet tisztázása 
érdekéből számbavételre van szükség és a számba-
vétel alapján következhetik az a rendezés, mely a 
jogegyenlőség és viszonosság szem előtt tartásával 
módját kell hogy találja a helyzet tisztázásának, 
a nélkül, hogy a szerzett jogok és vagyonok el-
vétessenek — mégis végrehajtassék az 1848. évi 
XX. t.-cz. 3. szakasza. 

A Deák Ferencz beszédében is érintett orszá-
gos bizottság annak idején kiküldetett, annak mun-
kálatai már több mint 30 éve tárgyalásra készen 
állanak. Ott kell felvenni a fonalat, a hol az el-
ejtetett; a Deák Ferencz által ajánlott út kere-
sendő ismét meg, mert hisz' azon bizottság rámu-
tatott azon intézkedések szükséges voltára, melyek 
figyelembevételével a. kérdés megoldható. Ha ezt 
az utat nem követjük, nem fogjuk tudni föltartóz-
tatni azt a mozgalmat, mely most a szekularizá-
czió jelszava alatt megindult és a mely míg egy-
felől csak arra alkalmas, hogy a különböző egy-
házak között az ellentéteket fokozza és valóságos 
vallásháborúvá fejlessze, addig másfelől végered-
ményében igazságos nem is lehet, mert szerzett 
jogokat, a magánjog keretébe tartozó birtokviszo-
nyokat zavarna meg. 

A mi protestáns papjaink megnyugodhatnak 
abban, a mit egyik legelőkelőbb r. katholikus, gróf 
Zichy János mond: „hogy igenis szükségessé vált 
a református papság anyagi helyzetének gyökeres 
és gyors javítása; igenis parancsolólag követeli a 
közszükséglet által befolyásolt közvélemény a meg-



kezdett társadalmi reformoknak radikálisabb for-
mákban való folytatását i s ; de óriási megrázkód-
tatassal és ki nem számítható kárral járna az, 
sőt a ref. papság tekintélyének ártana első sorban, 
ha a szekularizáczió útján és árán változtatnának 
anyagi helyzetükön". 

Gróf Zichy Jánosnak igaza van ! Kétségtelen, 
hogy elodázhatatlanul szükségessé vált a protes-
táns papság- anyagi helyzetének gyökeres és gyors 
javítása; és ha ezt el lehet érni a beláthatatlan 
megrázkódtatássái járó és az állam érdekeit alap-
jában megingató osztozkodás nélkül, minthogy el 
lehet érni, — úgy ezt az utat kell választani és 
ez az út megtalálható, ha Deák Ferencz tanácsait 
tartjuk szem előtt. De nekünk, protestánsoknak 
meg kell gondolnunk azt is, hogy a szekularizáczió 
egyoldalú nem lehet és a mint az érintené a nagy 
r. kath. vagyonokat, úgy nem kímélhetné sáros-
pataki, debreczeni, nagyenyedi és összes más egy-
házi alapjainkat sem. 

Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés! Igaz-
ságos akarok lenni, midőn a szekularizáczió jel-
szavával megindult — ha nem tévedek ez év 
szeptember 18-án Budapesten a református 
papok kongresszusán világgá bocsátott mozgalmat 
elitélem. — Tartozom az igazságnak azonban azzal, 
hogy megemlékezzem arról, a mi pár héttel az 
előtt, augusztus végén Pécsett történt; mert hisz 
ott módokat kerestek arra, hogy a r. katholikus 
egyház régi hatalmát visszaszerezzék; és erre a 
pécsi VII. r. kath. nagygyűlés egyik kiváló tagja: 
Görcsöni Dénes a legalkalmasabb módot és eszközt 
abban látja, „ha a katholikus nagygyűlés meg-
alkotná azt a szervezetet, mely egyik legjelentősebb 
fordulópontjává válnék a magyar katholiczizmus 
történetének. Kezdete, kiindulópontja lehetne a 
katholiczizmust egyedül talpra állító konzervatív 
politika a gróf Apponyi Alberttől pár év óta han-
goztatott kurucz katholiczizmus érvényesülésének, 
a mely nem tűrne el többé semmiféle sérelmet, 
megtorolna minden báutalmat és a tömeg nevelé-
sével és összetartásával hadsereget tomörítene a 
mögé az államférfiú mögé, a ki még eljövendő, s 
a ki majd visszaszerzi sok opportonizmus által 
elengedett, sok körültekintéssel eljátszott jogainkat". 

íme így szól a harczi riadó, melyet Pécsett 
megfújtak. Tehát agresszív kurucz r katholiczizmust 
akarnak, melyet nemrég gr. Apponyi hangoztatott. 
Csak az a kérdés, ki ellen akarják azt szervezni: 
az állam vagy a protestantizmus ellen ? A köz-
vélemény megfordítása és a római katholiczizmus 
restaurálása a bevallott czél. íme így beszéltek 
Pécsett! És még többet is, mellyel a Főtiszteletü 
Egyházkerületi Közgyűlés figyelmét fárasztani nem 
akarom. Szolgáljon azonban ezen tény, — ha nem 
is mentségéül, de legalább enyhítéséül, a reformá-

tus papok ülésén Budapesten szeptemberben el-
hangzottaknak. 

Íme, a Deák Ferencz 1873-ik évben elhang-
zott beszéde rendjén, mint rémkép odaállított 
vallásháború. Nem foly ugyan fegyveres háború, 
de a tollal és szóval folytatott háború veszélyei 
már itt vannak. Ilyen hangulat mellett nem kell-e 
aggódnunk, hogy vájjon az 1848. évi XX. t.-cz. 
2. szakaszában biztosított jogegyenlőség és viszo-
nosság megvalósítható lesz-e? Nem kell-e aggód-
nunk, hogy vájjon a protestánsok részéről az ez 
irányban megindított tárgyalások eredményre fog-
nak-e vezetni és fogjuk-e tudni biztosítani a vallás-
szabadságot, mely egyszersmind maga a vallási béke 
is ? Ez csak ott lehetséges, a hol a törvény minden-
kivel egyenlően bánik és a hol a törvényt kezelő 
hatóságok mindenkinek egyenlő mértékkel mérnek. 

A magyar törvényhozás 1791 óta eddigelé 
a vallásszabadság kérdésében mindig szabadelvű 
volt. A mi csak a vallásügyet érdeklő törvény 
hozatott, egészen a legújabb időkig, az mind az 
1848. évi X X . t.-cz.-ben kifejezett egyenlőségi 
elv fejlesztésére törekedett. Még a reverzálisokat 
törvényesítő 1894. évi 32. t.-cz. is, a mely a 
mult század derekán uralkodott felfogással ellen-
tétben liberálisnak ismerte el a szülők szabad 
elhatározását a gyermekek vallását illetőleg és a 
mely reánk protestánsokra nézve kétségtelenül 
hátrányos: alapelvében nem sértette meg a A 8-iki 
törvényt, mert az egyenlőség és viszonosság alapján 
állott. 

Az 1907. évi törvényhozás tért el először 
attól az iránytól, a, melynek alapjai az 1848-ik 
évi XX. t.-cz.-ben letéve vannak és a melyet 
eddigelé a magyar törvényhozás állandóan köve-
tett. 1907. • évi 27. t.-cz. 35. §-ának jutott a 
dicsőség ezen irányt megtörni es a visszafejlődés 
útját a magyar törvénytárban egyengetni. 

Csak jelentéktelen dolognak látszik, hogy a 
magyar törvényhozás, midőn a nem állami tanítók 
segélyezését szabályozza, más mértékkel mér a 
hitfelekezeti iskolánál működő szerzetesrendi taní-
tóknak és tanítónőknek, mint a világi tanítóknak. 
Jelentéktelen dolognak látszik, hogy míg a tör-
vény a világi tanítók alkalmazását — ha az állam 
a fizetéskiegészítéshez 200 koronát meghaladó 
segéllyel hozzájárul — a miniszter jóváhagyá-
sától teszi függővé, a szerzetes és apácza kine-
vezése sohasem függ miniszteri jóváhagyástól. 
Jelentéktelen dolognak látszik, hogy míg a tör-
vény a világi tanítókat az állam fegyelmi hatalma 
alá helyezi, sőt bizonyos esetekben a felekezeti 
tanítók kinevezését is a miniszterre bízza, addig 
a szerzetesek és apáczák fölött az államot semmi-
féle fegyelmi hatalom meg nem illeti; a többnyire 
külföldi hatóság alatt álló szerzetestanítót és apá-



czát külföldi hatóság rendeli ki és ha az ilyen 
szerzetes vagy apácza a magyar állam vagy a 
magyar nemzet ellen izgat, vagy azokat a vétsé-
geket elköveti, a melyeket a magyar törvény oly 
keményen büntet, magyar állami hatóság fegyelmi 
bíráskodása alá nem vonható. 

A szerzetesekre és apáczákra a törvény 22. 
§-ának intézkedései ki nem terjesztetvén, ezek 
kizárólag saját felsőbbségeik fegyelmi hatósága 
alatt állanak, s miután bizonyos, hogy a Gráczban, 
vagy Innsbruckban székelő szerzetes rend fegyelmi 
szabályai nem ismerik a magyar törvény szabá-
lyait, az ily szerzeteseknek és apáczáknak szabad, 
legalább így látszik: a) a magyar nyelv tanítá-
sát elhanyagolni; b) államellenes irányt követni; 
c) a hitfelekezetek ellen izgatni, növendékeik 
vallását sértő nyilatkozatot tenni; d) kivándorlási 
ügyekkel foglalkozni. 

Hát nem jelentéktelen dolog ez sem ; de jelen-
tősége teljesen eltörpül azon szomorú jelenség 
mellett, hogy a magyar törvényhozás a X X . század 
elején lemondott azon nagy tradicziókról, a melyek-
ért a múlt században a nemzet legjobbjai, egy 
Kossuth, egy Deák, egy Eötvös síkra szállottak; 
rést ütött a vallásfelekezetek közötti egyenlőség 
és viszonosság nagy elvén. 

Ezen visszafejlődő szellem egy másik szomorú 
jelensége az, hogy a magyar képviselőház, elő-
ször mióta fennáll, a múlt évben elhatározta, 
hogy küldöttség által részt vesz az úrnapi kör-
menetben, és azon a ház küldöttsége a ház egyik 
alelnökének vezetése alatt részt is vett. Már maga 
az a tény, hogy a magyar állam legfőbb képvi-
selő testülete valamely felekezet ünnepén hivata-
losan résztvesz. a más felekezetek ünnepein pedig 
nem, erősen beleütközik az 1848. X X . t.-cz. 2. 
§-ában kimondott egyenlőségi és viszonossági elvbe, 
és nyilt ellentétben van a magyar vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr által hozzánk intézett 
leiratában foglalt azon kijelentései, hogy „a kor-
mánynak legkomolyabb törekvése és feladata a 
törvényekben lefektetett egyenlőségi és viszonos-
sági elvnek szigorú végrehajtása". Még elszomo-
rítóbb azonban a magyar képviselőház ezen ténye, 
ha figyelembe vesszük, hogy azt az ünnepet, a 
melyet a magyar képviselőház ily tüntetőleg meg-
ünnepelt és a mely eredetileg IV. Orbán pápa 
által a „testté vált szent ostya" tiszteletére lett 
behozva, a tridenti zsinat „de cultu et veneratione 
huic sacramenti" czímíí fejezetében „a győztes 
igazságnak az eretnekségek feletti diadalünnepe" 
gyanánt rendelte megünnepelni, hogy „az eretnekek, 
látva az egyetemes egyháznak fényét és vigado-
zását, szégyenkezve és megzavarodva észretérje-
nek". A magyar képviselőház tehát öntudatlanul 
bár, a magyar haza negyedfél millió polgárának 

vallása és vallási érzelmei ellen tüntetett, midőn 
ezen egyházi ünnepen hivatalosan részt vett. 

Főtiszteletíí Egyházkerületi Közgyűlés! 1902. 
november 8-án tartott megnyitó beszédemet, mint 
már ismételten mondottam, így kezdettem: „Meg-
nehezült az idők viharos járása felettünk". — 
És vájjon az azóta eltelt 5 év alatt javultak-e a 
viszonyok? Vájjon kevésbbé nehéz felettünk az 
idők viharos járása? 

Úgy gondolom, méltóztatnak velem egyetér-
teni abban, hogy: nem ; sőt ellenkezőleg, ha talán 
jogaink érvényesítése tekintetében részben értünk is 
el eredményeket és ezzel az 1848. XX. t.-cz. 3-ik 
szakasza részben legalább végrehajtatott: az idé-
zett törvény 2-ik szakasza alapján fölsorolt sérel-
meink alig nyertek orvoslást, sőt e tekintetben az 
idők irányzata kedvezőtlenebb. 

Ezzel a kedvezőtlenebb helyzettel szemben, 
azzal a Pécsett hirdetett agresszív kurucz irány-
zattal szemben mi is kényszerítve vagyunk, — 
nem ugyan agresszív és offenzív küzdelemre, de a 
védekezés harczára. 

Hogy e védelmi harczot sikerrel megvívhassuk, 
egyértelműségre, összetartásra van szükség. E 
harczban fegyvereink lehetnek a jog és igazság, 
az ezeket biztosító országos törvények és történelmi 
alapon rendre fejlődő százados, múlttal bíró ön-
kormányzatunk. E fegyverekkel, csakis e fegy-
verekkel tarthatjuk meg azt, a mi a miénk: az 
evangélium tanain alapuló Kálvini református 
hitünket és azon törvényekkel is biztosított joga-
inkat, melyek mellett évszázadokon keresztül kitar-
tottunk és melyekért vérünket ontottuk nem egy-
szer, midőn a nemzet szabadságáért is küzdöttünk. 

Nem új alakulásokra, nem időszaki önkéntes 
vállalkozás rendjén összejött egyesülésekre van 
szükség, ha az ellenáramlattal szemben megállani 
akarunk; hanem azoknak a védbástyáknak meg-
védelmezésére, melyek védtek a múltban és a 
melyek minket fenntartani vannak hivatva a jövőben. 

Ezek hangsúlyozásával jelen közgyűlésünket 
megnyítottnak nyilvánítom. 

Apponyi kultuszminiszter nyilatkozata. 
Báró Bánffy Dezső főgondnoknak lapunk első helyén 

közölt megnyitó beszéde, különösen annak az 1907. XXVII. 
t.-cz. 35. §-ára vonatkozó része nyilatkozatra késztette 
gróf Apponyi Albert kultuszminisztert. Nyilatkozatát, a 
mely a Magyar Hírlapban jelent meg, a következők-
ben adjuk: 

„Bánffy fő gondnok konkrét vádja a községi és hit-
felekezeti néptanítók járandóságairól szóló törvényczikk 
35-dik szakaszára, az úgynevezett szerzetes-paragrafusra 
vonatkozik. Hasonló alapú ez a támadás, mint az ágostai 



evangélikusok egyetemes gyűlésén a Zsilinszky kerületi 
felügyelőé és Zelenka püspöké volt. Hasonlóan alaptalan 
ez a támadás is. 

A világi tanítók és szerzetes-tanítók felett való 
állami felügyeletről már 1876. évi XXVIII. t.-cz. intéz-
kedik, nem pedig a most alkotott. 

Az új törvény 35-dik szakaszának támadói nem 
olvasták el sem a törvényt, sem a végrehajtásra vonatko-
zólag kiadott utasítást. Pedig az utasítást megküldtem 
minden egyházi főhatóságnak s igy alkalmuk nyilt annak 
megismerésére. Azon nem csodálkozom, ha a protestánsok 
készpénznek veszik mindazt, a mit egyházuk vezető 
férfiaitól egyházi gyűléseken hallanak s természetesnek 
találom, hogy ily riasztó beszédek rájuk hatással vannak. 
Annál inkább kell hibáztatnom azok eljárását, a kik 
alaptalan előadásaikkal riadalmat keltenek. Az ő fel-
lépésük rosszindulatú (a rektifíkáczió szerint: Az ő fel-
lépésük politikai indulat jellegével bír). 

A mi Bánffy főgondnok vádjának azt az állítását 
illeti, hogy a szerzetes-tanítóknak szabad elhanyagolni a 
magyar nyelv tanítását, eltekintve attól, hogy ezidő szerint 
az én tudtommal nincs is egyetlen szerzetesi iskola sem, 
a melyben nem magyar lenne a tannyelv, az a 35-dik 
szakasz világosan intézkedik, a mikor utolsó kikezdésé-
ben megemlíti a miniszter közvetlen rendelkezése alá 
tartozó fegyelmi esetek között a 22. szakasz 1. a) pont-
ját, a mely a magyar nyelv tanításának elhanyagolásáról 
szól s az eljárás a szerzetes-iskolákra nézve még súlyo-
sabb, mert az iskola bezárását vonhatja maga után. 

Ismétlem, hogy a szerzetesrendit tanítók és tanító-
nők által vezetett népiskolák, illetve maguk ezek a tanítók 
és tanítónők tehát, tanítói működésük tekintetében ép úgy 
az állam felügyelete alatt állanak, mint a világi tanítók 
és tanítónők. 

Kár tehát ebben a szakaszban jogosulatlan előnyö-
ket keresni, a melyek a szerzetesrendű tanítók és tanító-
nők számára biziosíttattak volna; ha valamiről, úgy (el-
tekintve a sokkal csekélyebb íizetéskiegészítéstől, a mely-
nek végösszege 100, illetve 300 koronával marad el a 
világi tanító és tanítónő kezdő fizetésétől) inkább hátrá-
nyokról, mint előnyökről lehet beszélni. Magából abból a 
tényből pedig, hogy a szerzetesrendű tanítókra nézve, 
helyzetük természeténél fogva, némely különleges intéz-
kedés történt, ép oly kevéssé lehet a jogegyenlőség 
elvének megsértésére következtetni, a mint nem tekin-
tetett soha ilyennek az az általános intézkedéstől hasonló-
kép sokban eltérő szabályozás, a melyet a szerzetesrendű 
középiskolák az 1883. évi XXX. törvényczikkben nyer-
tek. Jogegyenlőség olyan országban, a mely történelmi 
alapon fejleszti tovább intézményeit és a mely a dolgok 
természetén nem akar eröszakot ejteni, nem jelentheti 
minden egyes esetben a jogszabályok egy formaságát: csak 
azt zárja ki, hogy akár létező jogok elismerésében, akár 
új. jogok és kedvezmények vagy kötelességek megálla-
pításában részrehajlás, kedvezés, vagy háttérbeszorítás 
érvényesüljön. 

A jelenlegi kormányzat minden ilyen hibát gondo-
san kerül, át van. hatva a jogegyenlőség és a paritásos 
eljárás szellemétől és azt érvényesíteni akarja, úgy az 
általa kezdett törvényhozási intézkedésekben, mint az 
igazgatásban. Az 1848. évi XX. törvényczikk 2. és 3. 
szakaszának fokozatos végrehajtása terén erős lépésekkel 
akar előre haladni. Ezt a tények már eddig is igazolták 
és a közeljövőben még inkább igazolni fogják. Nem tar-
tunk tehát attól, hogy a vallási béke megzavartassék. 
Sokkal magasabb véleményünk van minden illetékes 
tényező méltányossági érzetéről és hazafiúi lelkiismeretes-
ségéről, semhogy azok bármelyikéről is föltételezhetnők, 
hogy minden tárgyi ok nélkül, politikai vagy tisztán 
szubjektív érzelmek, vagy czélok szuggesztiója alatt, a 
nemzet súlyos helyzetét felekezeti viszályok fölkeltésóvel 
még súlyosabbá, tenni képes volna. 

Látszik, hogy azok, a kik a protestánsokat mégis 
föl akarják izgatni, mennyire hiányában vannak minden 
izgatáskeltésre alkalmas anyagnak, hogy ilyen alaptalan 
támadásokkal lépnek föl". 

* * * 

Eddig tart a kultuszminiszter úr nyilatkozata. Jellem-
zője neki egyfelől a tagadás, másfelől a már nem is 
először hangoztatott ama vád, hogy a magyar protestan-
tizmus, a mikor kifogásolni meri a kultusz- ós kultúr-
politika azon irányzatát, a mely gróf Apponyi miniszter-
sége alatt vált határozottan kiélezetté és feltűnővé: 
politikai rejtett czélokat szolgál; valamint az a merész 
állítás, hogy a mikor az 1907. XXVII. t.-cz. 35. §-át 
kifogásoljuk, azt a nélkül tesszük, hogy a törvényt és 
annak végrehajtási utasításait elolvastuk volna. 

Nem tölthetvén meg lapunk hasábjait ennek a 
különben nagyon fontos kérdésnek tárgyalásával, most 
csak közöljük a kultuszminiszter úr nyilatkozatát; de 
vissza fogunk térni reá legközelebb. Eleve is vissza kell 
azonban utasítanunk azt a vádat, mintha titkos politikai 
érdekek szolgálatában állva panaszkodnánk gróf Apponyi 
egyház- és iskolai politikája ellen; valamint azt is, hogy 
a törvény és a végrehajtási utasítás kellő mérlegelése, 
pláne elolvasása nélkül hangoztatnánk panaszainkat. 
Ha ebben a tekintetben valaki mulasztást követett el, 
azok nem mi, a panaszkodók vagyunk, hanem inkább 
a miniszter úr, a ki talán a hírhedt 35. §. sebtiben való 
megszerkesztése és ugyanolyan elfogadása mellett nem 
igen jött tisztába annak a fogásnak a jelentőségével és 
értelmével, a mely Molnár János apátúrnak törvénnyé vált 
javaslatában csempésztetett be a magyar iskolai politi-
kába. Bármint hangoztassa is tehát a miniszter úr, hogy 
a szerzetesrendű tanítók és tanítónők által vezetett nép-
iskolák, illetve magok a tanítók és tanítónők épúgy 
állami felügyelet alatt állanak, mint a világi tanítók és 
tanítónők, ki fogjuk mutatni, mind a törvény, mind a 
végrehajtási utasítás alapján, hogy ez nem úgy van, 
hanem igenis az a tény, hogy a szerzetesrendű taní-
tókkal és tanítónőkkel ellátott és ellátandó iskolák és 



azoknak fentartói olyan kiváltságokat élvezhetnek, a 
melyek az 1848. XX. érvényben létele mellett csak a 
magyar iskola-politikának az egyenlőség és viszonosság 
tekintetében retrográd irányba csapódását mutatják. Ezt 
tagadni csak annak lehet, a ki az egyenlőség és viszo-
nosság törvényét úgy értelmezi, mint gróf Apponyi 
Albert, hogy „jogegyenlőség olyan országban, a mely 
történelmi alapon fejleszti tovább intézményeit és a 
mely a dolgok természetén nem akar erőszakot ejteni, 
nem jelentheti minden egyes esetben a jogszabályok egy-
formaság át /" 

Itt, itt, az egyenlőség és viszonosság törvényének 
ilyetén felfogásában van az az eltérés, a mely elválaszt 
bennünket a miniszter úrtól, s ez az, a mely gyakorlati 
érvényesülésében olyan eredményekre vezet, a melyek 
ellen fel kell szavunkat és tiltakozásunkat emelni, nem-
csak azért, mivel protestánsok és sérelmeket szenvedett 
felek vagyunk, s nem is azért, mintha titkos politikai 
czélok szolgálatában állanánk, hanem azért, mert a 
törvényt megbecsüljük és azt eredeti értelméből kifor-
gattatni nem engedjük. Szerk. 

TÁRCZA. 

Dobos János két levele Török Pálhoz. 
I. 

Édes Barátom Pali! 

Decemb. 9. 10. napjain ott jártam volt Budán, és 
így a tőszomszédban, és bár mint vágytam, bár utam fő 
czélja a ti meglátástok volt, mégis a Duna jege miatt 
el kelle jőnöm a nélkül, hogy a Pesti parton kiszállhat-
tam volna. Vágytalak pedig látni, tőled dolgokat hallani, 
mellyeket itt fülem lévén nem hallhatok, szemem lévén 
nem láthatok. Vágytam nődet látni azon erős hittel, hogy 
én hozzátok keresztelőbe megyek s elsőszülött gyerme-
kedet beneventálhatom az adventi napokban, azonban 
mindezekből semi lett és én csak tornyotok tetőjét lát-
határa meg, a Duna száz mértföldnyi távolságra vetett 
tőletek, nem maradt egyéb, mint dohogni a jobb parton, 
és sinával (?) a balpartra irigykedve pislogni át. 

Ha én ezt előre képzelhetem, inkább abbahagyom 
Pomázi utamat, s veled töltöm el a néhány órát, melly 
Pomázon is jól teldegélt. A czikkekkel, mellyeket kül-
döttem, nem vagyok elégedett. Megtettzik rajtuk a bete-
ges kedvetlenség, melly itt nyakamra nehézkedett' és 
öklöz, mint Jób ördöge, nem sok idő múlva küldöm a 
három imádságos könyv ós Édes János predikáczióinak 
bírálatát, nem sok kedvezéssel. Azután küldöm meglehet 
az itteni szavazási rendszerre írt észrevételimet Sárközy-
ével együtt, a tisztújítás ügyében és a protestáns lap 
mellett. Sárközy nem tudom nálad létében praenumerált-e 
a lapra, ha nem, küldjétek el okvetlenül számára. Hanya-
gok ezek a mi embereink minden jóakarat juk mellett 

is, ezen emberek hátára a gályát vonó rabok kalapácsa 
kellene, melly őket mindannyiszor oldalba ütné, vala-
hányszor tágítnak. 

Mióta írtam, azóta a fiatal Pázmándyval többször 
valék, ő meglehetős véleménnyel van maga felől, többet 
mint a mennyit a nemes öntudat megengedne, attyától 
észt öröklött, elveket mennyiben? azt még nem tudom. 
Hozzám jó, nehéz ugyan neki engemet fellebb tenni 
vagy tolni azon alacsony fokon, hová ő a református 
lelkészeket sorba ülteté, s félek tőle: hogy az irántami difii-
dentia, vagy lenézés azon mértékben nevekedik majd 
nála, a menyiben magamat az itteni paphadtól meg-
különböztetem. Van egy neme a magyar nemességnek, 
melly még a szellemi elsőségeket is egyedül magának 
vindikálja, mint a földbirtokot és alispányi hivatalt. 

Perczel Móriczot azóta közelebbről tanultam ismerni, 
még pedig olyan helyeken és viszonyokban, honnan 
embert jobban lehet ösmerni, mint az alsó tábla mellől. 
0 eddig elvből volt az oppositió szélein, sebes combi-
natio, virágzó képzelődés, új féltudományosság, annak a 
mit tud és a mit tanult mesteri feldolgozása, sebes sajá-
titás, lobogó tüz, és még, gyermekes egyszerűség az, mi 
ez embert olyanná tette, a milyen, és leend egykor, 
néhány év múlva az alsó tábla legelső szónokává. — 
Szemerénél ő most is több, mert Szemerének azt tanulni 
kell, a mi nála természetes és rögtön jő. 

Budáról megérkezvén, fejem veszélyesen megfázott, 
orrom és alsó ajkam kisebesedett, féltem, hogy nagy 
beteg leszek, de már most lábbadó félben vagyok. Házam 
népe meglehetős egésségben van. 

A Biblia fordításról most már határozottan lemon-
dok, mióta Luthernek önvallomását olvastam, azóta nem 
merek a munkára gondolni, ha szükség, adjátok tudtára 
a közönségnek. — Pázniándy urat megkértem, hogy Tóth 
Ferenez Magyar Ország reformatioját illető kéziratait le-
iratás végett kerítse meg, igérte szolgálatát, ha meg 
kapom, majd hozzávetek belőle, mikor kezdjek a nagy 
munkához, vagy kezdjek-e, nem-e? — Ars longa, vita 
brevis ! életem hidegülni kezd, mint a föld vég sarkai felé. 

Székácsot, és jó barátinkat csókolom. Mond meg 
Székácsnak, hogy vettem levelét az újságokkal együtt, 
nem sokára küldök négy öt iv zagyvalékot és neki egy 
levelet, mellyben még most nem tudom mit, de sokat 
irok. — Egyházkerületi szavazat bontó gyülésünk Jan. 
16. lész helyben, lész módom a gyáva, tudománytalan, 
felüleges, szélleibéllelt Pápai szellemet közelebbről meg-
ismerni, megismerni a szolgalelkü paphadat, melly N. 
Mihályt Ön meggyőződése ellenére választá félelemből 
püspökének. — Hetényi kisszerű, bujkáló szerepet ját-
szott. Püspökké nem lehetvén, le készül tenni a papságot, 
ő kimegy a nyájból, ha a kolompot nem az ő nyakába 
kötik — senki a catliolicismus elveit nem pártolhatja, 
hiú és gőgős uralkodni vágyó szellem nélkül. — Itt van 
embered! a Sarolta hires írója. 

Az Úr áldjon meg édes Palim ! az apai legédesebb, 
nem képzelhető örömöket nem "sokára izelítni fogod, 



komolyabb lés// az igaz ez örömök mellett, de bo'dogabb 
mint eddig valál, és én e boldogságodban, mennyire 
embertől és jó baráttól telik, hidd el, részt, eleven részt 
veszek. Kömlőd Decemb. 16. 1844. 

szives barátod D. 

A darmstadti újság maiiisi és Juniusi kötetét, a 
nélkül, hogy mézzét kiszíhattam volna, küldöm — a 
többi újságok még nyereg alatt — a Repertóriumból 
közelebb küldök néhány német magyar birálatot stb. 

II. 
Édes Palim! 

Apríl. 24—26-ikán tartott Tatai gyűléséről a Tatai 
egyházmegyének sokat lehetne írnom, de nincs kedvem 
hozzá semi. Yetted-e levelemet, mellyben emlitém, hogy 
a rendszer sokkal népszerűbb módosításokkal, csak az 
egy presbyterek restaurátiója bukván meg, szerecsésen 
keresztül ment gyülésünkön ? nem tudom, ha nem vennéd 
a levelet, közöld e hirt a kerület nagy szívbánatára. 

Most jöttem haza a komárom megyei Kardos gyű-
lésről. — az egyházi e folyó hó 21-ikén lész szinte 
Komáromban. — Nem vala eszem ágába se, hogy fel-
Szóllaljak a megye teremében, de egy pápista pap, udvardi 
plebanus Báró Majthenyi annyi bolondot összebeszélt az 
administratorok mellett, hogy lehetetlen volt őt amúgy 
calvinistásan meg nem borostálni. A bárót atyafinak 
czímezvén mindenütt, úgy megirtódzott e nevezettől, hogy 
többé belőle egy szót se lehetett kivenni. Sárközy, Per-
czel kemény beszédeket tartának, a komáromi sujtásos 
szellemet megrovókat, a magistratus csak fejét rázta 
és horkolt, mint a ló, mellynek füle közé vágnak. 

Főjegyzőnek — a hírek szerint — nagy többséggel 
Bali esperes választatik; nem tudván a tuladunai ordó 
hova lenni, megválasztja ez embert, hogy Nagy Mihállyal 
kezet fogva minden mozgást lekötözzenek. A komáromi 
vidékben, vagy is a csalóközi megyében maga a gondnok 
Pázmándy dolgozik nudiate a rendszer megbuktatásában, 
mint a veszprémiben Kocsi Sebestyén, a pap fiú ! — A 
komáromi nagy kerületi gyűlésben sokan fenik rám fogu-
kat, és készülnek kipelengérezni, ha lehet. T. Dienes 
Gábor Urat kérd fel, hogy ne hagyjon, kivált ha majd a 
szentelő tanácsnok ellen felszóllalok. Ti is jertek el cum 
collateralibűs, ós lássátok mint vernek meg; a Pápai 
professor had szinte kés/.ül rajtam mérgét kiönteni. 

Helyben a Pázmándi had alacsonyságokat tervez 
ellenein; illyenek a többek között, hogy ők a maguk 
illetőségét a paptizetésből megtagadják, ők párt-papot 
nem fizetnek sat. — Van itt egy nagy barkós kis szolga-
bíró, az a leggonoszabb, mint Faust homunculussa, és 
egy esküdt, Maller nevű, kire a rokon nevű csákvári pap 
dolgozik sat. — Mindezek mellett nem félek, s ha Isten 
egésséget ád, megküzdűnk Komáromban kíméletlenül. 

E levelet Perczel viszi, veled ügye lész könyvei 
végett, terjeszd őket mennyire lehet, mert nagy szükség 
Van réájuk, írj ha van időd és küld el könyveimet, ha 
nálad volnának. Vagy hozasd el őket Erhard sógortól. 

Bátyámnak mostanában nem írtam, de a napokban 
megírom kellemetlen helyezeteniet. Nőm, gyermekeim — 
Bélát kivéve — egéségesek. Nődet, testvéreidet, és kis 
lyányodat csókolva vagyok 

Kömlődön maj. 7. 1845. 
barátod Dobos. 

Ha Gróf Rádayval beszélhetsz el ne felejts rólam 
említést tenni, és ügyemet felvilágosítani Pázmándy 
Dienes ellenében. 

A Ráday-könyvtár levéltárából közli: 
Molnár János, 

erzsébetfalvai ref. lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
E g y h á z t ö r t é n e t i o l v a s m á n y o k a k ö z é p i s k o l á k f e l s ő 

o s z t á l y a i s z á m á r a . Összeállította Tankó Béla református főgimn. 
vallástanár. 

A különböző fokű és jellegű iskoláknak mindig 
egy volt s lesz a feladatuk örökké: hogy a növendéket 
az életre előkészítsék, hogy megadják'azon alapot, melyen 
az ismeret, a tudás épülete minél magasabbra emel 
kedhessék. Az utóbbi években mind jobban és jobban 

(kezd érvényesülni az az általános elv, hogy az alapozásra 
minél nagyobb gond fordittassék, hogy a növendékek 
ne csak bő ismerettel, hanem az ismereteknek tudatos 
elrendezésével kerüljenek ki az iskolából. E czélt szol-
gálják az újabb tankönyvek s az ezek mellé rendelt 
olvasókönyvek. 

Egyházunk sohasem maradt el a kor szellemétől, 
sőt a felvilágosodás zászlóját mindenkor kezében tartva, 
arra törekedett, hogy a tudomány terjesztésében, az 
ismeretek osztogatásában vezető legyen, a mi természetes, 
is. A ref. egyháznak veleszületett joga, jobban mondva 
kötelessége, hogy folyton reformáljon, mindig jobbat, 
szebbet ós magasztosabbat alkosson, hogy tagjait a töké-
letesedésnek minél magasabb fokára emelje. S hogy a 
czélt elérje, folyton gondoskodik arról, hogy ne csak a 
világi ismeretekben, hanem a szorosan vett valláserkölcsi 
igazságokban is növekedést vegyenek növendékei. 

A vallás igazságainak megtestesülését vagy torz-
képpé való alakulását az egyház történetében, az itt 
szerepelt egyének életében szemlélhetjük leginkább, s 
ezért fordított és fordít egyházunk ma is oly nagy gon-
dot az egyháztörténet tanítására. 

A valláserkölcsi élet mélyítésére a konvent által 
megállapított irányelvek kezdenek lassankint megvalósulni. 
A hit és erkölcsi igazságok a kornak megfelelő könyvek-
ben jelennek meg; a hit- és erkölcstan, valamint az 
egyháztörténet anyaga, ezeknek beosztása: mind a hala-
dást mutatják. 

Azon körülmény, illetve intézkedés, hogy az egy-
háztörténet a középiskolák V., VI. és VIII. osztályaiban 
taníttatik, lehetővé, sőt szükségessé teszi, hogy azt bő-
vebben, részletesebben tanítsuk, mint eddig. De a szoro-
san vett egyháztörténetbe sem foglalhatunk be mindent. 



Elégnek is tartom, ha az események csak főbb vonások-
ban adatnak, mint Bátory és S. Szabó József könyvében 
lát juk; de ezek mellett nagyon jó szolgálatot tesznek az 
olyan történeti olvasmányok, mint a melyeket Tanhó 
Béla három füzetében találunk. 

Az első füzet tartalma négy szakaszban: A ker. 
egyház Nagy Konstantin koráig; A római egyház és a 
pápaság; A római egyház hanyatlása; A keresztyénség 
Magyarországon. 

Az őskeresztyénség s ebben Jakab, János és Pál 
apostolok jellemzése, Konstantin ós utódai alatt a keresz-
tyénség küzdelme és szenvedése, az egyházszervezet és 
pápaság, továbbá az istentisztelet fejlődése, az erkölcsi 
élet alakulása és az egyházi tan kialakulása tekinteté-
ben nyújt jellegzetes képeket, a melyek a hit és erkölcsi 
élet megszilárdulására szolgálnak. 

A középkori énekekből a füzetben találjuk Ambro-
sius reggeli és esteli himnuszát, továbbá Tárkányi Béla 
fordításában: „Te deum laudamus", „Jesu dulcis memó-
ria", „Dies irae, dies illa", „Stabat mater dolorosa". 

A római egyház hanyatlása és a keresztyénség 
Magyarországon czímű szakaszokban feltünteti a pápaság 
erőfeszítését, jellemzi Leót, festi az előreformátorok és 
reformáló zsinatok küzdelmeit, majd szól a magyarok 
ősvallásáról s a keresztyén vallásra való térésükről s a 
keresztyénség hódításáról és megerősödéséről. 

A második füzetben a reforinácziótól kezdve nap-
jainkig ad érdekes szemelvényeket Luther, Melanchton 
és Zwingli irataiból, melyek nemcsak érdekesek a tanulóra 
nézve, hanem értékesek is, mert a nagy reformátorok 
szelleme közvetlenül nyilatkozik meg bennök. Szépen 
jellemzi Kálvint s ismerteti az általa folytatott reformá-
cziót, majd „A keresztyén vallás alapvonalai" czímű mun-
káját Nagy Károly fordításában. 

Érdekes szemelvényeket találunk a „római egyház 
védekezése a reformáczió ellen" s „a protestantizmus 
belső fejlődése és átalakító hatásai a Szellemi és erkölcsi 
művelődés terein" czímű részekben. E szemelvényekből 
német és magyar egyházi íróink tollából sok értékeset 
tanulhatnak növendékeink. 

A harmadik füzetben a magyar reformáczióhoz tar-
tozó, azt ismertető és világosító olvasmányokat találunk, 
melyek föltétlenül erősítésére szolgálnak a protestáns s 
főként a kálvinista öntudatnak. A reformáczió s a kálvini 
reformáczió elterjedésének okai, Szegedi István és Dávid 
Ferencz jellemzése, majd Bocskay, Bethlen és I. Rákóczi 
György élete és munkálkodása s az általuk eszközölt 
békekötések gyakorolnak ránk felemelő hatást. 

A protestáns egyházakra vonatkozó törvények, a 
császári rendeletek s a szenvedések világából felsorolt 
olvasmányok mind alkalmasak a vallási és egyházi élet 
emelésére és erősítésére. Az olvasmányok általában jól 
vannak összeválogatva, s én hiszem, hogy a füzetek 
alkalmas és hasznos segédeszközül fognak szolgálni az 
egyháztörténelem tanításánál. Melegen ajánlom a vallás-
tanárok figyelmébe. Keresztesi Samu. 

BELFÖLD. 
Az abauji ref. lelkészegyesület feliratához. 

Lapunk f. évi 44-dik számában megemlékeztünk 
az abauji ref. lelkészegyesületnek, a lelkészi javadalom 
rendezésére és a lelkészi korpótlékok sürgetésére, sőt 
követelésére vonatkozólag a konventhez intézett feliratá-
ról. A feliratnak egy passzusát azonban kifogásoltuk. 
Erre a kifogásolásra a következő megjegyzéseket vettük : 

„Az abauji ref. lelkészegyesületnek a konventhez 
intézendő felirata tartalmát, a Prot. Egyh. ós Isk. Lap 
szerkesztősége a lap 44-dik számában az Egyház rovat-
ban aláírja. Ez bizonyára örömére szolgál a lelkészegye-
sületnek és ezt a körülményt, a mikor újabb gyűlését 
fogja megtartani, majd emlékezet okáért föl fogja jegyez-
hetni. Kifogásol azonban a feliratban egy kifejezést s 
azt kihagyandónak véli. Ez a kifejezés a következő: 
„nem ül a csúfolódók székébe, nem halad a kongresz-
szusok útján, hanem a hivatalos egyház körén belül 
emeli fel saját ügyében esdő szózatát" ; és ebből azt 
állapítja meg, hogy a mi lelkészegyesületünk szept. 12-én 
tartott gyűlésében ítélt a 18-án megtartandónak jelzett 
kongresszus felett. 

Ebből az a valóság, hogy az abauji lelkészegyesület 
előzetesen állást foglalt a kongresszus megtartása ellen, 
és erre vonatkozó álláspontját már a f. évi tavaszi gyű-
lésen körvonalozta és az e tárgyban felvett jegyzőkönyvét 
már akkor megküldötte dr. Baltazár Dezső alsószabolcs-
hajduvidéki esperes úrhoz. Aggódva szemlélte már akkor, 
hogy a tervezett kongresszus meg akarja kerülni a hiva-
talos egyházat, a világi elemet ki akarja zárni köréből 
és némelyek csúfolkodtak a konventnek úgynézett bátor-
talan magatartása felett. 

Ez ellen a vélemény ellen szól az abauji lelkész-
egyesületnek feliratából kivett amaz idézet. Bizonyosan 
nem a szept. 18-án megtartandónak jelzett kongresszus-
nak ilyen vagy amolyan határozata ellen. Azt nem tud-
hatta még, hogy a kongresszus nem fogja a hivatalos 
egyházat kikerülni és hogy az abauji lelkészekével azo-
nos kérelmet fog szerkeszteni. Ennek viszont csak örven-
deni fognak az abauji lelkészek s felette nem fognak 
csúfolkodni. De hogy az eredményt a hivatalos egyház 
útján, a konventen szereplő hatalmas világi elem segé-
lyével fogjuk-e elérni, vagy a kongresszusok útján, a 
jövő fogja megmutatni. Az abauji lelkészegyesület az 
előbbi útat tartotta ecldig czélravezetőnek. 

Oláh Péter, 
lelkészegyesületi elnök. 

* * * 

Kiadtuk a reflekcziót, a mely az abauji lelkész-
egyesület álláspontját kívánja igazolni. A nélkül azonban, 
hogy a dolgot kiélesíteni akarnánk, sőt épen azért, hogy 
kölcsönös megértésre jussunk a lelkészegyesület körül, 
egynehány megjegyzést hozzáfűzünk Oláh Péter lelkósz-
egyesületi elnök úr nyilatkozatához. 



Legelső sorban is kijelentjük, hogy a kifogásolt 
passzusra tett megjegyzésünkkel az abauji lelkészegye-
sületet egyáltalában nem kívántuk megbélyegezni. Meg-
jegyzésünket nem is olyan hangon tartottuk, hogy abból 
valaki ezt olvashatta volna ki. 

A lelkészegyesület kérdése, eltekintve a tömörülés 
gyakorlati eredményeitől, elvi kérdés, s az elvi kérdé-
sekben tiszteletben tartjuk a magunkéval ellenkező véle-
ményeket és meggyőződéseket is. Ha valaki, a tények 
által indokolva, abban a meggyőződésben van, hogy a 
lelkészi karnak a lelkészegyesületben való tömörülésére 
vagy nincs szükség, vagy ha szükség volna is reá, a 
lelkészegyesület nem illeszthető be egyházi életünk kere-
tébe, — bár mi ellenkező nézeten vagyunk — tisztelettel 
tudomásul vesszük, de mindig azzal a jószándékú törek-
véssel, hogy az ellenkező véleményűeket a magunk állás-
pontjának helyessége felől meggyőzzük. 

Tudtunk az abauji lelkészegyesületnek az akkor 
még csak előkészületben volt ref. lelkészegyesülettel 
szemben elfoglalt álláspontjáról. Meg is emlékeztünk róla 
lapunk f. évi 17-dik számában és pedig a nélkül, hogy 
elítéltük volna azt. Mindössze csak azt ,a reményünket 
fejeztük ki, hogy a ref. lelkészegyesület eszméjét a ref. 
papság higgadt többsége meg fogja tisztítani a hozzá 
tapadt salaktól és hogy a lelkészegyesületből olyan 
szervezkedés válik, a melytől senkinek sem kell félnie 
s a melyhez az abauji papság is nyugodt lélekkel csatla-
kozhatik. Az ellenkező meggyőződést tehát tiszteletben 
tartottuk. 

Hanc veniain damus petimusque vicissim ! — ezt 
a Horatius-féle elvet követtük azonban, a mikor az abauji 
lelkészegyesületnek a konventhez intézett feliratát ismer-
tettük és annak egy passzusát kifogásoltuk, mert abban 
a kifogásolt passzusban épen ennek az elvnek az érvé-
nyesülését nem láttuk. Engedjen meg az abauji lelkész-
egyesület, de mi most is abban a véleményben vagyunk, 
hogy a kifogásolt passzusnak jobb lett volna a feliratból 
kimaradnia. Akárhogy magyarázzuk is a dolog elvi oldalát, 
valójában mégis kárhoztató ítélet foglaltatik abban a 
lelkészegyesülettel szemben, és pedig eleve kimondott 
kárhoztató ítélet, olyan időben kimondva, a mikor még 
nem tudhatta az abauji lelkészegyesület azt, hogy az 
orsz. ref. lelkészi kongresszus tényleg milyen álláspontra 
fog helyezkedni a hivatalos egyházzal szemben; bár, a 
mi az elvi állásfoglalást illeti, már az akkor ismeretes 
alapszabálytervezet tájékoztathatta volna e tekintetben. 

Ezeket különben nem azért mondottuk el, hogy 
rekrimináljunk és velők a kérdést kiélezzük, hanem 
csupán megjegyzésünk elvi igazolására. A tény az, hogy 
az orsz. ref. lelkészegyesületnek f. évi szept. 18—19-én 
megtartott alakuló kongresszusa sem a hivatalos egy-
házzal nem helyezkedett ellentétbe, sem nem zárkózott 
el egy olyan szélesebbkörű egyháztársadalmi szervezke-
déstől, a mely JL világi elemet is felölelheti, sőt egy 
ilyetén szervezkedés munkálását feladatául tűzte ki, sem 
pedig nem ült a csúfolók székébe. Ezt a tényt Oláh 

Péter, lelkészegyesületi elnök úr is elismeri, s ezzel 
igazolja azt a reménységünket, hogy az orsz. ref. lel-
készi kongresszus olyan szervezkedéssé vált, a melytől 
senkinek sem kell félnie. 

Ha azonban ez a tény s megvan immár az abauji 
lelkészegyesület részéről is ennek elismerése, most követ-
kezik a „hic Rodus, hic salta!" Fentartja-e az abauji 
ref. lelkészegyesíilet az orsz. ref. lelkészegyesület felől 
szept. 12-én kimondott ítéletét?! Igénytelen nézetünk 
szerint, miután azok a veszedelmek, a melyektől félt, 
nem teljesedett be : nem tarthatja fenn tovább. Az a 
kérdés, hogy az orsz. ref. lelkészegyesület és az abauji 
lelkészi kar által egyezőleg kivánt eredményt „a hiva-
talos egyház útján, a konventen szereplő hatalmas világi 
elem segélyével fogjuk-e elérni, vagy a kongresszusok 
út ján?" — nem lehet immár elválasztó fal közöttünk, 
miután az orsz. ref. lelkészegyesület kongresszusának 
hivatalos állásfoglalásából világosan látszik, hogy az 
egyházunk javára szolgáló kérdések megoldását nem a 
hivatalos egyház s nem a világiak mellőzésével, hanem 
azok útján és azok támogatásával kivánja elérni. Ha az 
abauji lelkészegyesület azt az útat tartotta „eddig" czélra-
vezetőnek, „ezentúl" sem kell más utat követnie akkor 
sem, ha — a mint lapunk 17-dik számában mondottuk: 
„nyugodt lélekkel csatlakozik" az orsz. ref. lelkészegye-
sülethez. Szeretjük hinni, hogy ezt meg is fogja tenni! 

Szerkesztő. 

1 KOD ALOM. 
A Luther-Társaság újabb kiadványaiból a követ-

kező művek küldettek be lapunk szerkesztőségébe : 
A ker. egyház történetének vezérfonala. Irta dr. 

Nielsen Frigyes püspök. Dán eredetiből fordította Szebe-
rényi Lajos Zsigmond, békéscsabai evang. lelkész. 234 
oldal. Ára 2 korona. 

Pálfy József. A soproni tanítóképző félszázados 
örömünnepére írta Kapi Béla, körmendi evang. lelkész. 
54 lap. Ára 30 fillér. 

A bánat tisztít. Elbeszélés. Irta Torkos László. 31 
lap. Ára 10 fillér. 

Kovács Balázs esete. Pályadijat nyert elbeszélés. 
Irta Kapi Béla, körmendi evang. lelkész. 27 oldal. Ára 
10 fillér. 

Kaphatók a Luther-Társaság könyvkereskedésében, 
Budapest, Szentkirályi-u. 51/a. 

Az egységes német helyesírás: szabályok és 
széjegyzek. A legújabb hivatalos adatok alapján kidol-
gozta Kemény Ferencz. Negyedik kiadás. Ára 60 fillér. 
Ez az 54 lapra terjedő füzet igen hasznos segédeszköz 
mindazok részére, a kik a német nyelvet tanulják és 
németül írnak, s egyaránt alkalmas az iskolai és magán-
használatra. A hazai viszonyokhoz alkalmazott terjedel-
mes szójegyzék nem éri be azzal, hogy a szavaknak fő 
alakjait és változásait közli, hanem egyúttal megadja 
magyar jelentésüket is s így valóságos kis német-magyar 
szótár. A füzet használhatóságát mi sem bizonyítja job-
ban, mint az a körülmény, hogy már 4-dik kiadást ért. 
Kapható Lampel R. könyvkereskedésében. 



Előfizetési felhívás a Dunántúli Református 
Egyházkerület Történetére. Irta Thury Etele theol. tanár. 
A dunántúli ref. egyházkerület folyó évi közgyűlésében 
elhatározta, hogy a fentírt czímű munkát, — mely a 
szakbirálók véleménye szerint „levéltári kutatásokon 
alapuló, legnagyobb részében eddig ismeretlen adatokat 
tartalmazó, a kerület kül- és beléletét híven feltüntető 
értékes munka, mely a tárgy és egyház iránt való szere-
tettől áthatottan van írva s nemcsak a történettudomány 
mai színvonalán áll, hanem megjelenése valóságos 
nyereségszámba megy szegényes egyháztörténeti irodal-
munkra" — kinyomatja és azt saját gyülekezeteinek az 
1908. évi parókiális könyvtári illetmény gyanánt adja. 
Tekintettel arra, hogy feltételezik, miszerint elegendő 
számú megrendelő is jelentkezik, a két kötetben 60 
ívre tervezett munkát, lehetőleg jutányos, 10 korona 
árban bocsátják az érdeklődők rendelkezésére. Azok az 
előfizetők, a kik a mű árát a dunántúli református 
egyházkerület pénztára, Pápa czím alatt beküldik, bér-
mentve fogják azt megkapni, míg a megrendelők után-
vétellel. A megrendelés a dunántúli református egyház-
kerület pénztára, Pápa czím alatt folyó évi november 
25-ig küldendő be. 

EGYHÁZ. 

Lelkész választások. Az ó-budai ref. gyülekezet, a 
Mészáros Sámuel elhunytával megüresedett lelkészi állásra 
egyhangú meghívás utján Kontra Aladárt, a gyüle-
kezet eddigi hitoktató-segédlelkészét választotta meg. — 
A mayyar-láposi ref. gyülekezet, a Kolozsvárra távozó 
Barabás Samu helyére Pap Lajos, debrádszéplaki lel-
készt hívta meg lelkipásztorává. 

Egyházmegyei gondnokválasztások. Az erdélyi 
ref. egyházkerület széki egyházmegyéjében Schilling Ottó 
közjegyző, — erdővidéki egyházmegyéjében pedig Bedö 
József nyugalmazott igazgató választattak megfőgondnokká. 

Egyházmegyei tisztújítás. A békési evang. egy-
házmegyében folyó hó 4-én bontották fel az elnökségre 
beadott szavazatokat. A 27 érvényes szavazatból 23 esett 
Veres József orosházai lelkészre, mint esperesre s ugyan-

annyi Haviár Dánielre, mint felügyelőre. Az egyház-
megye tehát újból a régi, kipróbált elnökre bízta a 
kormányzatot. 

Az evang. lelkészek tanuló fiait segélyező intézet 
a mult hónapban tartotta meg évi közgyűlését. Az egye-
sület tagjainak száma 132, még pedig 35 alapító és 97 
rendes tag. 1906. végén volt az intézetnek 925 kor. 33 
fillér pénzmaradványa és 12,346 korona 3 fillér tiszta 
vagyona. Az intézet 13 lelkészfiúnak szavazott meg össze-
sen 720 korona segélyt és egy szabad asztalt. Megejtet-
ték újabb hat évre a tisztikar megválasztását is. Elnökké 
lett Veres József, alelnökké Handel Vilmos, ügyvivővé 
Okályi Adolf. — Vájjon a ref. lelkészi kar mikor fog 
ehhez hasonló humánus intézetet teremteni?! 

Boldog kilátások! Melichár Kálmánnak a római 
kath. autonómiáról legközelebb megjelent könyve újból 
felszínre vetette ezt a régen vajúdó kérdést. Foglalkozik 
Melichár könyvével az Alkotmány is és pedig vezető 
helyén ; azonban azzal, illetve annak álláspontjával épen 
nincs megelégedve. Hogyan is lenne, a mikor Melichár 
ilyen fajta veszedelmes elveket vall: az autonómia bizto-
sítékot fog nyújtani a szentszéknek minden, az államra 
nézve nyomasztó intézkedései ellen; — a legfőbb kegy-

úri jog az alkotmányos felelős kormány által gyakorlandó 
államhatalmi jog ; — a főkegyúri jognak a felelős kor-
mány útján való gyakorlása nem veszélyeztetheti a r. kath. 
érdekeket; — a vallás-1és tanulmányi alapok jogi ter-
mészete még mindig nincs eldöntve; — lehetetlen, hogy 
a törvényhozás külön törvény alapján előzetesen hatal-
mazza fel az autonómiai kongresszust, hogy a szorosan 
megvont határok között megalkothassa a szervezetet stb. 
— Bizony ezek veszedelmes, „modernista" nézetek, a 
melyek megérdemlik, hogy legalább is az Alkotmány 
Indexére kerüljenek. A ki ilyen elveket hirdet, az nem 
viheti előbbre az autonómia ügyét. „Melichár — mondja 
az Alkotmány — fejtegetéseiben megállapodott a Széll-
Wlassics korszaknál. Kitűnően megvilágítja, hogy a kér-
dések akkor miként állottak; de feledi azt, hogy azóta 
nagyot fordult a világ. Az autonómia megvalósítása ma 
olyan kezekben van, melyek, ha szükségből 1902-ben 
el is fogadták volna az autonómiát az akkor kínált jog-
körrel, ma nem állapodhatnak meg ott, ha elveikkel nem 
akarnak ellentétbe jutni, ha azokat nem akarják fel-
függeszteni". — Sapienti pauca! Bizony nagyot fordult 
ez utóbbi időben a világ, s azok a „jó és biztos kezek", 
a melyek a r. kath. autonómia szálait szövögetik, úgy 
látszik, nagyobbat fognak markolhatni, mint a mekkorát 
markolhattak volna a Széli-Wlassics korszakban! Majd 
meglátjuk, hogy hátiy zsákkal telik. Mert hogy telik, 
azt a mai megfordult világban bizonyosra vesszük! 

A Kálvin-Szövetség előkészítő bizottsága, Petri 
Elek lelkész elnöklete alatt f. hó 11-én ülést tartott 
Budapesten, hogy a Szövetség hivatalos megalakulása 
ós jövendő akcziója ügyét megbeszélje. P. Horváth 
Zoltán beszámolt az eddig elért eredményekről, a melyek, 
bár hasonlók a mi protestáns egyháztársadalmi mozgal-
maink közismeretes szegényes eredményeihez, mégis 
azt a reménységet nyújtják, hogy ha a Szövetség hiva-
talosan is megalakul és megkezdi munkálkodását, talán . . . 
talán olyan egyháztársadalmi szervvé nőheti ki magát, 
a mely nemcsak vegetál, hanem élni és munkálkodni is 
képes lesz. A szövetség alapszabályainak végleges meg-
erősítése rövid idő alatt meg fog történi, a mikor is meg-
tartható lesz a hivatalos megalakulást kimondó és a 
végleges tisztikart megalakító közgyűlés. Ennek idő-
pontja, miután a megerősített alapszabály leérkezése még 
nem bizonyos, nem volt ugyan megállapítható, de már 
nincs is messze. — A Kálvin-Szövetség ezen legközelebb 
megtörténő megalakulását a magunk részéről szívesen 
üdvözöljük már előre is, mert benne a magyar kálvi-
nistaságnak egy olyan újabb tömörülését látjuk, a mely 
nemcsak az egyház és a haza javát munkálja, hanem 
egy újabb lánczszeme lehet annak a hatalmas, czéltu-
datos köteléknek is, a mely, mint „Protestáns Szövetség" 
egykor összefoglalja a magyar protestantizmus minden 
rendű és rangú tagjait, az anyaszentegyház építésére 
és a haza boldogságának munkálására. Mi így képzel-
jük, így reméljük. Hogy így lesz-e valóban? — a jövő 
fogja megmutatni. Majd meglátjuk, hogy az a lelkészi 
elem, a mely egyesületbe tömörülése mellett is hangoz-
tatja a világi elemmel való harmóniát s az a világi 
elem, a mely a lelkészek tömörülésében keserűen pana-
szolja a maga mellőztetését, tud-e találkozni, egyesülni, 
harmonikusan működni a Kálvin-Szövetség keretében ? ! 
— Az előkészítő bizottság arra kéri mindazokat, a kik-
hez taggyiijtől ós kérdő íveket küldött, hogy azokat 
sürgősen beküldeni szíveskedjenek. 

Vallásos estólyek. A budapestiéi, lelkészek, a kate-
cheta-testiilet támogatása mellett vallásos estélyeket fog-
nak rendezni a tél folyamán a Kálvin-téri templomban, fő-



ként a serdiiltebb ifjúság evangelizálására. Az estélyeken 
lesznek orgonaszámok, felolvasások, bibliamagyarázatok, 
vallásos költemények felolvasásai. Egyelőre két estély 
időpontja van megállapítva. Az első decz. 7-én, a második 
decz. 14-én fog megtartatni, mindenkor este 7 órakor. 

Papszentelés. Az erdélyi ref. egyházkertilet új 
lelkipásztorait, a közgyűléssel kapcsolatosan, f. hó 10-én 
szentelte fel hivatásukra dr. Bartók György püspök. — 
Ugyancsak folyó hó 10-én szentelte fel Scholtz Gusztáv 
bányakeriileti püspök Szende Károly és Walter Antal 
újonnan kibocsátott lelkipásztorokat. 

Lelkészi jubileum. A bártfai evang. magyar-német 
egyházközség f. é. november hó 3-án ünnepelte Francz 
Vilmos lelkész hivatalos működésének 25-dik évfordulóját, 
a mikor is Tirscher István felügyelő vezetésével az 
egyház-tanács testületileg felkereste az ünnepelt, lelkészt, 
szívélyesen üdvözölte s elismerésül és emlékül egy értékes 
ezüst serleggel megajándékozta. A városban székelő 
hatóságok, hivatalok s különféle intézetek és egyletek 
küldöttségek útján tisztelegtek az ünnepeltnél, kit levél-
ben számos kartársa és tisztelője az ország minden vidé-
kéről üdvözölt. Az üdvözlők sorát az állami gimnázium 
prot. tanulóifjúsága fejezte be, a mely az ünnepeltben 
hitoktatóját lelkesen üdvözölte s a szép nap emlékére 
ezüst írókészlettel tisztelte meg. 

Püspöki egyházlátogatás és templomszentelés. 
Gyurátz Ferenez dunántúli evang. püspök f. hó 9-én a 
hőnyi gyülekezetben végezte be a győri egyházmegyének 
még a tavasszal megkezdett meglátogatását, s ez alka-
lommal felszentelte a gyülekezet új templomát is. A 
gyülekezet nagy ünnepélyességei fogadta a f. hó 9-én 
kebelébe érkezett püspököt, a kinek tiszteletére az 
egyházmegye elnöksége is megjelent. Megérkezése után 
a püspök az iskolát vizsgálta meg, azután pedig a tem-
plomban tartotta meg a canonica visitatiót. Másnap, 10-én 
ment végbe a templom ünnepélyes felszentelése, a melyen 
az egyházmegye és a megye protestáns világi előkelő-
ségei szokatlan nagy számmal vettek részt. A templom-
szentelés után küldöttségek tisztelegtek a püspök előtt. 

Az erdélyi ref. egyházkerület f. hó 11-én foly-
tatta és be is végezte tanácskozásait. A mint értesülünk, 
az egyházkerület minden vita nélkül elfogadta az igaz-
gatótanács előterjesztéseit és javaslatait. Tanárokká 
megválasztották dr. ifj. Bartók Györgyöt Nagyenyedre 
és Bakóczy Károlyt Székelyudvarhelyre. Dr. ifj. Bartók 
Györgyöt a kolozsvári theologiai akadémiához mint a 
filozófiai tudományok magántanárát megerősítették. 

A budapesti VI—VII. kerülelti ref. templom 
helye. A budapesti ref. egyház elöljárósága, a VI—VII. 
kerületi parókhiális körben építendő új templom számára 
az Izabella- és Kemnitzer-utczák sarkán fekvő városi 
telek átengedését kérte a fővárostól. Daczára annak, 
hogy a pénz- és gazdaságügyi bizottság már jó ideje 
pártolólag terjesztette ezt a kérelmet a tanács elé, a 
dolog elintézése mindeddig függőben maradt. Most azon-
ban, a mint haljuk, a tanács is hozzá]árult a kérelemhez 
és annak teljesítését javasolja a közgyűlésnek. 

I S K O L A . 

A soproni evang. főiskola jubileuma. Mint már 
jeleztük, a soproni evang. főiskola f. hó 21-én fogja 
megülni fenállása 350 éves jubileumát. Az ünnepély 
programmja a következő : I. Ünnepi istentisztelet a 
gyülekezet templomában, d. e. 10 órakor: 1, Közének. 

„Jövel Szentlélek Úr Isten". 2. Oltári imádság. Mondja 
Brunner János espereslelkész. 3. Ünnepi karének. Énekli 
a gyülekezet énekkara Altdörfer Viktor vezetése alatt. 
4. Oltári beszéd. Mondja főtiszt. Gyurátz Ferenez püs-
pök. 5. Közének. „Hogy ne dicsérném az Istent". — 
II. Iskolai ünnepély a főiskola tornacsarnokában, d. e. 
11 órakor: 1. Kapi Gyula: „Isten a mi oltalmunk". 
Énekli a főisk. három intézetének egyesített énekkara, 
Kárpáti Sándor tanár vezetése alatt. 2. Megnyitó szó. 
Mondja Poszvék Sándor lic. igazgató. 3. Ünnepi beszéd. 
Mondja Hetvényi Lajos főgimn. tanár. 4. Ünnepi óda. 
Irta s előadja Payr Sándor theol. akad. tanár. 5-
„Himnusz". 

Theol. akadémiáink népessége. A folyó 1907/1908. 
iskolai évben a ref. theologiai akadémiák népessége a 
következő számokat mutatja fel : Budapesten van 23 I. 
éves, 20 II éves, 14 III. éves, 15 IV. éves, összesen 
72 növendék. Debreczenben van 40 I. éves, 40 II. éves ; 
40 III. éves és 32 IV. éves, összesen 152 növendék. 
Kolozsváron van 31 I. éves, 40 II. éves, 25 III. éves, 
34 IV. éves, összesen 130 növendék. Pápán van 8 I. 
éves, 15 II. éves, 17 III. éves, 12 IV. éves, összesen 
52 növendék. SárospjataJcon van 23 I. éves, 40 II. éves, 
18 III. éves, 30 IV. éves, összesen 111 növendék. Az 
idén tehát, ha az összes IV-ed évesek sikkerrel végzik 
be esztendejüket és sikerrel teszik le az első képesítő 
vizsgálatot, 123 ifjú Timótheus fog az egyház szolgála-
tába állani. 

EGYESÜLET. 

A budapesti skót misszió nöi szövetségének 
tagjai november 16-án, délelőtt 11 órától kezdve, egész 
napon az iskolaház nagytermében, V., Hold-utcza 17. 
szám, missziói és jótékonysági czélokra kézimunka-kiál-
lítást rendeznek. A kézimunkák, melyeket a szövetség 
tagjai az elmnlt év alatt készítettek, valamint a többi 
kiállított tárgyak, mint könyvek, képek, kártyák stb. 
eladók. A kiállítással összeköttetésben az iskola többi 
termeiben : vidám játékok gyermekek részére, alkalmi 
„műkiállítás", kalapdíszítő és egyéb verseny férfiak 
számára, magyar és angol közreműködők hangversenye, 
tombola-játék. Tombola-jegyek előre vásárolhatók. 4—6 
óra közötti időben „afternoon tea", angol módon fel-
szolgálva. Az összes bevételek a pogány misszió és 
hazánkban a szegények és szűkölködők felsegélyezésére 
fordíttatnak. Adományok a fenti czélokra köszönettel 
fogadtatnak. A kiállítás ingyen megtekinthető. 

A Filadellia diakonissza-szövetség a budapesti 
Széchenyi-telepen házat vásárolt magának, a diakonissza-
otthon számára. Az Otthon vezetőjévé a szövetség Pauer 
Irmát választotta meg. A szövetséghez ez idő szerint 17 
diakonissza tartozik. — Ezzel kapcsolatban bizalommal 
hívjuk fel a lelkész urak figyelmét a budapesti ref. 
egyház Bethesda-kórházára, a melyben a betegek mér-
sékelt díj mellett a leggondosabb és legmodernebb 
ápolásban részesülnek. A napi ápolási díj a III. vagy 
közös osztályon 2 korona, melyért orvosi kezelésben 
és ellátásban részesül a beteg, a második osztályú 2 
ágyas kórszobákban 5 korona és az I. osztályú külön 
szobában 7 korona. Az I. és II. osztályií betegek az 
őket kezelő kórházi orvosoknak a megállapodáshoz mért 
tiszteletdíjat tartoznak fizetni. Az I. és II. osztályú bete-
gek ezenkívül a kezelésre elhasznált kötőszerek árát is 



megtérítik. Fizető betegek az ápolási díjat 2 hetenként 
előre fizetik be és a fizetést a határnap lejártakor meg-
újítják. Az ápolási díjak úgy a felvételi, mint az el-
bocsátási napra- felszámíttatnak. A Bethesda-kórházban 
van belgyógyászati és sebészeti osztály. Ragályos beteg-
ségben szenvedők nem vehetők fel. Vagyontalan betegek 
az állam költségén kezeltetnek. Megkeresések a kórház 
lelkészi hivatalához (VII., Hermina-út 39. sz.) intézendők. 

A magyar evangéliomi missziói szövetség nov. 
22-től decz. 2-dikáig tartja meg missziói imahetét a 
Hold-utczai skót iskola nagytermében. Minden nap este 
V.,7 órakor imaórát, VaB órakor pedig földrajzi és missziói 
előadások lesznek, a melyeken földrajztudósok és missziói 
munkások fogják ismertetni, vetített képek kíséretében 
a missziói területeket. Az imaórára a belépés ingyenes; 
a missziói előadásokra 1 koronás, 60 és 20 filléres jegyek 
adatnak ki. Az előadások tiszta jövedelmét a magyar-
országi protestáns missziói munkák támogatására fordítják. 

P Á L Y Á Z A T 

Pályázat tanári állásokra. 
A csurgói államilag segélyezett református főgim-

náziumban megüresedett egy magyar-német, és egy latin-
görög nyelvi rendes tanszék. 

Ezekre pályázatot hirdetünk. Javadalmazása min-
deniknek évi 2400 K törzsfizetés, 400 K lakbér (esetleg 
természetbeli lakás) és ötször 200 K ötödéves korpótlék. 
A törzsfizetési fokozatok intézetünkben a következők: 
két tanszéknek évi 3200 K, két tanszéknek évi 3000 
K. két tanszéknek évi 2800 K, négy tanszéknek évi 
2600 K és három tanszéknek évi 2400 K és az állami 
fizetéskiegészítés. Helyettes tanári fizetés évi 1600 K. 

Pályázók a keresztlevéllel, egészségi bizonyítvány-
nyál, oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal vagy minősír-
vényi táblázattal felszerelt s a belső-somogyi református 
egyházmegyei közgyűléshez czímzert kérvényüket 1907. 
decz. 2. estig alulírotthoz küldjék be. 

A megválasztottakra az eskütétel, a székfoglaló 
beszéd tartása s az országos felekezeti-, községi- stb. 
tanárok részére létesített nyugdíjintézetbe való belépés 
kötelező. 

Az állások azonnal elfoglalandók. 
Homokszentgyörgy, Somogy megye, 1907. nov. 8. 

Bar akónyi Kristóf, ref. lelkész, 
az igazgató-tanács elnöke. 

gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól 
megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Váczi-körút 18. szám alatt van. 

A fiatal leányok 
ha testileg gyengék, vagy csak muló betegségben 
szenvednek is, már régóta bizalommal viseltetnek 
a SCOTT-féle Emulsio iránt, mert fejlődésükre 
jótékony hatással van ez az ízletes, könnyen 

emészthető 

egjobb erősítőszer, 
Serdülő leányoknak minden alkalommal 
ezt a bevált, kitűnő szert kellene hasz-
nálniok, a mikor gyengék, fáradtak és 

kedvetlenek. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a S C O T T -
féle módszer véd-
jegyét - a halászt 
— kér jük f igye -

lembe venni. 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
Kapható a gyógyszertárakban. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A gyógy tudomány a reá háramló feladatot, hogy 

a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 
ellen sikeresen, harczoljon, csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 

NY1LTTÉR* 

A B ó r - és L r i t h i o n - t a r t a l m ú , természetes és vasmentes 

S a l v a t o r - f o r r á s 
ki tűnő sikerrel használ tat ik v e s e b a j o k í l á l , a h ú g y h ó l y a g 
b á n t a l m a i n á l és k ö s z v é n y n é l , a c z u k o r b e t e g s é g n é l , az 

e m é s z t é s i és l é l egzés i s z e r v e k h u r u t j a i n á l . 
Szinye-TAJMCH Sulvtxforforr ás-vállalat 

Budapest, V.. Rudolfrakpart 8. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



KRISTÁLY forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étrágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sserint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szl. Lukácsfürdő Kútvállalat Budán. 

Kállai Lajos motorgyára 
B u d a p e s t , VI., G y á r - u t c z a 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s kítú'nS c s é p l é s é r t , "j 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsép.ökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom é s ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomobil-
csépiőkészleteit 

kettős tiSztitó-saerkezettel. 

! E g y e d ü l l é t e z ő ú f d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző 6s biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

CZIMBALMOK, 
jabb szabadalmazott aczél belsó 

szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, r é s z l e t f i z e t é s r e is leg-
m e s s z e b b m e n ő j ó t á l l á s s a l kap-
h a t ő k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , f u v o l á k , cz i t erák , o k a -
r inák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Á r j e g y z é k e t i n g y e n kü ld 

Mogyoróssy Gyula 
m . kir. s z a b . h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

O r s z á g h S á n d o r 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 6 1 - b e n , 

Az 188$. évi kiállításon .Nagy disaoklevél. is 
«Fcrencz-József lovagrenddel*, az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitöntetve, azon-

kívül számtalan kitüntités és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van> 
nak. Szolid monka és jutányos árak, Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Ár jegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra; 

O r g o n a -
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkét rendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
A • 'i • Tanerőknek s lelké-Arjegyzek ingyen 8 2 e k n e k ^ ^ 

es bermentve. lékengedmény. 

Készletfizetés engedélyezve. 
Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 

állomásig. 

Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

SZT, LUKÁCS-FÜRDÖ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

S Z E N T - L U K Á C S - F Ü l i D Ö gyógyfürdő, Buda. 

Téli és nyári gyógyhely. 
Természetes forró-meleg, kénes források, iszapfürdők, iszap-
borogatások, massage, vízgyógyintézet, gőzfürdők, kő- és kád-
fürdők, gyógyvízuszodák. Olcsó és gondos pensió. — C s ú x - , 
k ö s z v é n y - , i d e g - , b ő r b a j o k , lakás, ellátás felöl kimerítő 

= = - • - prospektust küld ingyen a — -

Szt-Lukács-fűrdo igazgatósága, Buda. 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 150 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a Kogutoviez-fé le földgömbök 

magyar gyártmányok. 
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legjobb ORAR jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
^ evő-eszközök, ch in a-ezüst dísztárgyak n p részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész, az ev, ref. egyházak szál l í tója. 

B u d a p e s t , V I I . , E r z s é b e t - K ö r ű t 2 9 . 

•Jutányos 
á r a k ! 
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fl uilőshlrű fleol-harmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője : 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélí ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák,kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját 
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

= A KOR p 
tudományos és szépirodalmi népszerű 

képes folyóirat. & 
Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú magyar f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

í f e t f e ige 

K é m i a i ' m ü s z e r e k 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-
szerzési forrása. 

tanszerkészítö- intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Földrajzi tanszerek eredeti gyári árakban. 
A ján lások : 

Erdély és Szabó 
A nm. vallás- és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 



legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél , 
gégebajoknál, gyomor- é s hólyaghurutnál 

Karlsbad M A T T O N 1 H E N R I K Budapest 

Ezen czégtáblán is-
merhetik fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül árusíttatnak 
eredeti SINGER varró-

gépek. 

A mi gépeink nem 
szorulnak ajánlásra. 

Csak arra kérünk 
ügyelni, hogy kellő 

helyen vásároljon. 

Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16 BudapesI: VII., Kerepeai-ut 32. 
IV., Muzeum-körut 27. „ VII , Király utcza 52. 

,, VI., Teréz-lcörut 21. ,, II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Szécbényi^u. 14 

Magyar fém- és iámpaárúgyár 
részvénytársaság 

BUDAPEST-KŐBÁNYA 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 

a m. k i r . zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánl ja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkaí jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedíík vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
- gyár. = = = 
Saját ta lá lmányi (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes soíohangszerré általam konstruál-
ta tok, iskolával együtt 35 frt tól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frt tól fel jebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 
= vetítő készülékek = 

a legnagyobb választékban és 
legk i tűnőbb kiv i te lben kaphatók 

Calderoni és Társa 
m ü - és t a n s z e r r a k t á r á b a n 

Budapest , IV., Kishíd-utcza 8. 

Petróleumlámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csillárok. 

tárgyak. 
Valódi király-olaj 

a legjobb biztonsági 
petróleum. 

R a k t á r a k : 
B u d a p e s t e n : II., Szilágyi 
Dezső-tér 3. sz.; V.,Gizella-
tér 1. sz.; VII., Erzsébet-
körűt 19.; VIII., Üllői-út 2. 

sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : Simonffy-utcza. 

Ezredéves országos kiállítás: 
díszoklevél. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 0 . 1 6 1 . 



f 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
Hirdetési díjak : 

Két hasábos egész oldal . . . 
Fél oldal 
Negyed oldal 
N>uiczad oldal 

. 40 kor. 

. M kor. 
10 kor 
5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előf izetési cs hirdetési díjak stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM V e z é r e z i k k : Az evang. egyetemes egyház kérvénye a magyar képviselőházhoz. — Keressük az igazságot! H. I. — 
Tárcza: Emléklap 1860-ból. Barla Sz. Jenő. — B e l f ö l d : Vegyesházassági statisztika. Homola István. — Régiség : 
Adalékok a dunamelléki reform, egyházkerület történetéhez. Molnár János. — Nekrolog : Szászy István (1835—1907.) 
Veress Jenő. — I roda lom. — E g y h á z . — Isko la . — E g y e s ü l e t . — P á l y á z a t o k , — K ü l ö n f é l é k — H i r d e t é s e k . 

Az evang. egyetemes egyház kérvénye a 
magyar képviselőházhoz 

az 1907. 27. t-cz. ?5. §-ának és az egyházi autonomiát szükség 
nélkül megszorító szakaszának módosítása iránt. 

Mélyen tisztelt Képviselőház! 

Közel hatvan esztendeje annak, hogy a magyar 
törvényhozás a bevett vallások közötti egyenlőség 
és viszonosság nagy elvét kimondotta, és elrendelte, 
hogy egyházi és iskolai szükségleteitik állami eszkö-
zökből fedeztessenek. Ez a nagy elv nem manna-
ként hullott alá az égből; századok elnyomott és 
újra feléledt viharjainak, de különösen a mult 
század első felében a magyar nemzet legjobbjai 
által vívott küzdelemnek gyümölcse volt ez. 

A magyar nemzet szabadsága és a vallás-
szabadság két összetartozó fogalom. Együtt küz-
dött ez a két eszme, együtt vérzett és együtt 
bukott. 

Az idegen uralom, a mely a vallásszabadságot 
eltiporta, ezzel együtt eltiporta a magyar nemzetet 
is, és a magyar nemzet legjobb fiai, tekintet nélkül 
vallásukra, a vallásszabadság védelmét a zászló-
jukra írták. 

A vallásszabadság, a mely az egyenlőséget 
és a viszonosságot magában foglalja, megkívánja 
azt, hogy az állam a felekezeteket egyenlő el-
bánásban részesítse. A vallásszabadság egyszer-
smind maga a vallási béke. Ez csak ott lehetsé-
ges, a hol a törvény mindenkivel egyenlően bánik 
és a hol a törvényt kezelő hatóságok mindenkinek 
egyenlő mértékkel mérnek. 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítanak 
a t l i d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a k o d j u n k u t á n z a t o k t ó l . U t a s í t á s o k i n g y e n . 

A törvényhozás 1791 óta a vallás dolgában 
mindig szabadelvű volt. A mi csak a vallásügyet 
érdeklő törvény hozatott egészen a legújabb időkig, 
az mind az 1848 . évi X X . törvényczikkben kifeje-
zett egyenlőségi elv fejlesztésére törekedett. Még 
a reverzalisokat törvényesítő 1894 . évi X X X I I . 
törvényczikk is, a mely a mult század derekán 
uralkodott felfogással ellentétben liberálisnak ismerte 
el a szülők szabad elhatározását ^ gyermekek 
vallását illetőleg és a mely reánk protestánsokra 
nézve kétségtelenül hátrányos, alapelvében nem 
sértette meg a 48-iki törvényt, mert az egyenlő-
ség és viszonosság alapján állott. 

Az 1907 . évi törvényhozás tért el először 
attól az iránytól, a melynek alapjai az 1848-ik 
évi X X . törvényczikkben letéve vannak és a melyet 
addig a magyar törvényhozás állandóan követett. 
Az 1907. évi XXVII . törvényczikk 35. §-a törte 
meg ezt az irányt és a visszafejlődés útját egyen-
geti a magyar törvénytárban. 

Csak jelentéktelen dolognak látszik, hogy a 
magyar törvényhozás, midőn a nem állami tanítók 
segélyezését szabályozza, más mértékkel mér a 
hitfelekezeti iskoláknál működő szerzetesrendi taní-
tóknak és tanítónőknek, mint a világi tanítóknak. 
Jelentéktelen dolognak látszik, hogy míg a törvény 
a világi tanítók alkalmazását — ha az állam a 
fizetés kiegészítéséhez 2 0 0 koronát meghaladó 
segéllyel hozzájárul — a miniszter jóváhagyásától 
teszi függővé: a szerzetes és apácza kinevezése 
sohasem függ miniszteri jóváhagyástól. Jelenték-
telen dolognak látszik, hogy míg a törvény a világi 



tanítókat az állam fegyelmi hatalma alá helyezi, 
sőt bizonyos esetekben a felekezeti tanítók kineve-
zését is a miniszterre bízza, addig a szerzetesek és 
apáczák felett az államot semmiféle fegyelmi hata-
lom meg nem illeti, a -többnyire külföldi hatalom 
alatt álló szerzetestanítót és apáczát külföldi ható-
ság rendeli ki, és ha az ilyen szerzetes vagy 
apácza a magyar állam vagy a magyar nemzet 
ellen izgat, vagy azokat a vétségeket elköveti, a 
melyeket a magyar törvény oly keményen büntet, 
nevezetesen ha: a magyar nyelv tanítását elhanya-
golja, államellenes irányt követ, vagy a hitfeleke-
zetek ellen izgat, növendékei vallását sértő nyilat-
kozatot tesz, nem lehet őt e miatt a magyar állami 
hatóság előtt felelősségre vonni; fegyelmi hatósága 
az a külföldi rendfőnök, a ki a magyar állam 
fegyelmi törvényeit semmibe sem veszi, sőt a kinek 
hitelvei szerint az a szerzetes, a ki az eretnekek 
ellen izgat és azok vallását sérti, nem fegyelmi vét-
séget, hanem dicséretre méltó cselekményt követ el. 

Hát nem jelentéktelen dolog ez sem, de jelen-
tősége teljesen eltörpül azon szomorú jelenség 
mellett, hogy a magyar törvényhozás a XX. század 
elején — habár csak egy szórványos esetben — 
lemondott azon nagy tradicziókról, a melyekért a 
mult században a nemzet legjobbjai, egy Kossuth, 
egy Deák, egy Eötvös síkra szállottak, és ezzel 
rést ütött a vallásfelekezetek közötti egyenlőség 
nagy elvén. 

Midőn a törvény így, a vallásegyenlőség nagy 
sérelmére, a szerzeteseket és apáczákat különös 
privilégiumban részesíti és azokat az állam büntető 
hatalma alól kiveszi, utat egyenget a római katho-
likus egyháznak arra, hogy az ő elemi iskoláit, 
a mellett, hogy az állam segélyét teljes mértékben 
igénybe veszi, az állami közvetlen befolyás alól 
kivonja; mert nem kell neki egyebet tenni, mint a 
világi elem kizárásával iskoláiban az amúgy is feles 
számban lévő szerzeteseit és apáczáit alkalmazni. 

Az iskolatörvény által alkotott helyzet aggo-
dalmat gerjesztő képe tehát egyfelől a minisztertől 
függő protestáns iskola és az állami beavatkozás-
tól ment róm. kath. iskola. 

Hogy ez az állapot az 1848. X X . törvényczikk-
ben kimondott egyenlőségi és viszonossági elvbe 
ütközik, ezt bővebben bizonyítani nem szükséges. 

De nemcsak a vallásegyenlőséget sérti az 
1907. évi iskolatörvény; mélyen belenyúl az egy-
házunk autonómiájába is; mélyebben, a mint ezt 
az állami érdek követeli. 

Protestáns egyházunk legdrágább, legféltettebb 
kincse az ő autonómiája. Ez adott nekünk erőt 
a multban, ez védett meg bennünket az abszolút 
hatalom támadása ellen; ez volt a mult évszázad 
hatodik évtizedében (a pátens idejében) a magyar 
nemzet ébredésének, a magyar alkotmány vissza-

állítása iránti küzdelemnek előharczosa. Akkor, a 
midőn a szabad szó el volt fojtva és nem volt 
hely, nem volt alkalom, a hol az megnyilvánulhatott: 
a protestánsok gyűléseiben nyilvánult meg az, és 
habár a hatalom a szónokokat börtönbe vetette, 
a szabad szó hatása felvillanyozta a nemzetet és 
azt többé elfojtani nem lehetett. 

Ez a protestáns autonómia érdeme volt, és 
ezért a protestáns autonómiát minden magyar 
hazafinak kegyelettel kell megvédeni és épségben 
tartani. Nem lehet tudni, hogy mikor lesz a nem-
zetnek még erre szüksége! 

Ezt az autonómiát újabb időben sok támadás 
érte. Az állam azon a czímen, bogy a felekezet-
nek segélyt ad, mindig egy nagyot nyirbál az auto-
nómián. Nem a jelenlegi kormány, nem a mostani 
törvényhozás kezdte ezt az irányt meghonosítani; 
nyomait megtaláljuk ennek már a korábbi törvé-
nyekben is. Azt mondják, hogy az autonómia 
megszorítása az állami segély elfogadásának szük-
ségszerű következménye. Ez azonban helytelen 
állítás és az 1848 : X X . törvényczikknek sem sza-
vaiból, sem szelleméből nem következik. Az állam-
tól azért követeljük és fogadjuk el a segélyt, mert 
az ő közművelődési feladatait helyette teljesítjük; 
mert más felekezeteknek ezekre a czélokra millió-
kat adott, és mert jogos és igazságos, hogy polgá-
rainak egyenlő mértékkel mérjen. Ha az állam 
akkor, midőn más felekezeteknek milliókat adott, 
nem kivánta, hogy ezek ezen adományok fejében 
önrendelkezési jogukról lemondjanak, méltányos 
és igazságos, hogy tőlünk se követelje azt. 

Nem akarjuk ezzel azt mondani, hogy nem 
helyén való dolog, hogy az állam a felekezetek 
autonómiáját állami érdekből megszorítja. Salus 
reipublicae supreina lex esto! Szívesen lemondunk 
mi is autonómiánkról, ott és annyiban, a hol és 
a mennyiben ezt az állam és a magyar nemzet 
érdeke követeli. 

De az autonómiának ezen megszorítása az 
állami segélyezéstől független. Nem azért szabad 
és kell korlátozni az autonómiát, mert állami se-
gélyben részesül, hanem meg kell azt tenni az 
állam érdekében akkor is, ha az államtól egy 
fillért sem kapunk. 

Az állam ne menjen tovább az egyházi auto-
nómia korlátozásában, mint azt az állam érdeke 
követeli. Meggyőződésünk szerint ezt a határt az 
új iskolatörvény túllépte. Tényleg kivette az elemi 
iskolát a mi hatalmunkból. A mi elemi tanítónk 
már csak annyiban a mienk, hogy mi az ő eltartá-
sához nagyobb összeggel járulunk, mint az állam, 
de az ő sorsa és egész exisztencziája teljesen a köz-
igazgatási bizottság és a miniszter jóvoltától függ. 

Félő, hogy ez elvitázhatatlan tény azt az alá-
rendeltségi viszonyt is károsan fogja befolyásolni, 



a melynek a tanító és az egyházi hatóság között 
az egyházi fegyelem érdekében meg kell lenni. 

Nem akarunk mi kivételes szabályokat a pro-
testánsok részére. De a midőn a mi egyházi alkot-
mányunk, a melyet 0 Felsége a király szentesített, 
épen oly szigorral bünteti a magyar haza és 
nemzet ellen vétőket, mint az állam törvénye: 
csak az igazságnak és czélszertíségnek felelne meg 
az, ha az állam tanítóinkkal szemben fegyelmi 
hatalmát csak akkor érvényesítené, ha a< felekeze-
tek a hazaellenes vétségek megtorlásáról maguk 
nem gondoskodnak. Ez nem lenne kivételes enged-
mény a protestánsok részére; ez csak az adott 
helyzet czélszerü és igazságos méltánylása lenne. 

Az 1907 . évi XXVII . törvényczikk végre nem-
csak a felekezetek autonómiáját és a vallásfeleke-
zetek közötti jogegyenlőséget sérti, hanem a sze-
gény nem állami tanítót is valóságos jogtalan 
páriává sülyeszti. A fegyelmi esetek meghatározása 
nem szabatos és a legnagyobb önkénynek enged 
tért. Az a rendelkezése, hogy az egyházi bíróság 
a tanítót a fegyelmi elj aras megindításakor, tehát 
akkor, midőn vétkessége még megállapítva nincs, 
a miniszter kívánságára mindenesetre felfüggesz-
teni köteles: nemcsak erős korlátozása az egyházi 
bíróság autonómiájának, hanem megsértése az 
egyéni szabadságnak is, a mely akként védtele-
nül ki van szolgáltatva a talán rosszul informált 
miniszter befolyásolt elhatározásának. 

Az is ellenkezik a jogrenddel és biztonsággal, 
hogy a miniszter a már élvezett államsegélyt birói 
eljárás nélkül bármikor elvonhatja. 

Ez a fegyelmi eljárás és az a korlátlan minisz-
teri hatalom a tanítók felett teljesen illuzóriussá 
teszi a választási törvénynek azt az intenczióját 
is, hogy a polgárok szabadon nyilváníthassák poli-
tikai véleményüket; mert az a 3 0 , 0 0 0 tanító, a 
kinek feje fölött ennek a fegyelmi eljárásnak és 
a segélyei vonásnak a Damokles-kardja függ, nem 
lehet politikailag független ember. 

Az igazsággal ellenkezik, hogy minden eset-
ben a miniszter jóváhagyásától függ az új tanító 
megválasztása, ha a volt tanítót hazafiatlan maga-
tartása miatt elmozdították (25. §.). Ez a rendel-
kezés már eleve mintegy bűntársul állítja oda az 
egyházközséget és jogelvonással bünteti, pedig lehet, 
hogy ő maga kérte a hazafiatlan tanító elmozdítását. 

Ezekkel a megjegyzéseinkkel a törvény ki-
fogása alá eső pontjai nincsenek kimerítve; de ezen 
kérvényünknek nem lehet feladata a hivatkozott 
törvényt részletesen tárgyalni. Csak példakép hoz-
tuk fel a kirívóbb sérelmeket és felette sajnáljuk, 
hogy a kormány ennek a törvénynek a meghoza-
tala alkalmából eltért attól a gyakorlattól, a mely 
szerint a kormány a vallás- és iskolaügyet érdeklő 
törvények javaslatait, kivált azokat, a melyek ő 

felsége által szentesített zsinati törvényeinket érin-
tik, beterjesztésük előtt velünk véleménynyilvánítás 
végett közölte. Ha a kormány ezt a gyakorlatot 
ennél a törvénynél betartotta volna, alkalmunk lett 
volna ezen észrevételeinket idejekorán megtenni. 

Ezek alapján mély tisztelettel kérjük a magyar 
országgyűlés képviselőházát: Méltóztassék ezen 
alázatos előterjesztésünket tudomásul venni és a 
m. kir kormányt utasítani, hogy mielőbb törvény-
javaslatot, terjesszen be, a mely az 1907 . évi 
XXVII . törvényczikk 35. §-át, az 1848 . évi X X . 
törvényczikk 2. §-ában kimondott elvnek ineg-
felelőleg módosítj a es a törvény azon szakaszait, 
a melyek egyházi autonómiánkat szükség nélkül 
korlátozzák, megváltoztatja. 

Budapest, 1907 nov. 16. 

Mély tisztelettel 
A magyarhoni ág. h. evang. keresztyén 

egyetemes egyház. 

Keressük az igazságot! 
Keserű panaszok, súlyos vádak, ezek jellem-

zik — fájdalom! — a magyar protestáns egy-
háznak és a kultuszkormánynak egymáshoz való 
viszonyát a legújabb időkben. Panasz, orvoslás-
kérés volt mindig, mert volt reá mindig okunk. 
De ezek a panaszkodások kiélezettebbekké váltak, 
a mióta a kultuszkormány vezetése gróf Apponyi 
kezére bízatott. Nemcsak az egyházi sajtóorgánu-
mokban, de a hivatalos egyházi testületekben is 
mind erősebben hangzanak fel a panaszkodások, 
a melyek a magyar egyház- és iskolapolitikának 
retrográd irányba csapódását kifogásolják. Nem-
régen az evang. egyetemes gyűlés, legközelebb 
pedig az erdélyi ref. egyházkerület közgyűlését 
megnyitó beszédében báró Bánffy Dezső foglalko-
zott behatóan e retrográd irányzat szimptomáival. 
A felhangzott vádszerű panaszok enyhítésére s a 
magyar egyház- és iskolapolitika mai irányzatá-
nak védelmére az evangélikusok egyetemes gyűlé-
sén a gyűlésnek egyes világi tagjai szólaltak fel. 
Báró Bánffy riasztójával szemben maga a kultusz-
miniszter látta szükségesnek nyilatkozni. 

Nyilatkozatát, a mint az a napilapokban meg-
jelent, lapunk mult heti számában már közöltük 
s annak kapcsán azt az Ígéretet tettük, hogy vele 
még érdemlegesen is foglalkozni fogunk. Köteles-
ségünknek ismerjük ezt, mert a nyilatkozat oly sok 
súlyos vádakat foglal magában, a melyeknek igaz 
voltával tisztába kell jönnünk, nemcsak azért, hogy 
becsületünket és józan értelmünket megvédelmezzük, 
hanem azért is, hogy önmagunk is helyes ítéletet 
alkothassunk eddig elfoglalt álláspontunk helyes-
sége felől, s így megítélhessük azt, hogy helyes 



útat követtünk-e eddig s vájjon nem szükséges-e 
nézeteinket és működésünk irányát megváltoztatni? 

Grróf Apponyi Albert kultuszminiszter ez utóbbi, 
s már a lelkészi kongresszus alkalmából közölt 
nyilatkozatában is, azt hangoztatja, hogy a magyar 
kálvinista lelkészi kar s a magyar protestáns egy-
ház vezetői az ő egyház- és iskolapolitikájával 
szemben nem az igazságos megítélés, hanem a 
háttérben működő „sötét hatalmak", a „rosszindu-
lat", vagy a rektifikáczió szerint: „a politikai 
indulat" makhinácziója következtében foglalnak 
állást. Ilyen ítéletet az alkotmányos éra óta kul-
tuszminiszter még nem mondott a magyar protes-
táns egyházról és annak vezetőiről. S ebben az 
ítéletmondásban olyan vád foglaltatik, a mely ha 
igazolható volna, a legsötétebb színben tüntetné fel 
azt a magyar protestáns egyházat s annak azt a 
lelkészi karát, a mely egyház s a mely lelkészi 
kar századok nehéz viharai között is mindig csak 
hazafiságáról és a nemzet boldogságának munká-
lásáról volt ismeretes. 

Ez az ítélet s az abban foglalt vád meg-
szégyenítő volna a magyar protestáns egyházra 
és annak lelkészi karára minden körülmények 
között. De kétszeresen súlyosan esik a latba a 
mai politikai viszonyok között, a mikor a nemzeti 
összetartás becsületbeli kérdés, s a mikor minden 
ellentétes vélemény nemcsak gyanús, de azonnal 
a széthúzás, az erők gyöngítésének vádjával bélye-
geztetik. Sajnosan tapasztaljuk, hogy e tekintetben 
a közvélemény, a mely a politikai napilapok által 
irányíttatik, még a régebben liberális irányú napi-
lapokban is, ellene látszik fordulni a protestantiz-
musnak — egyéb okokat nem kutatva — csupán 
azért is, mivel panaszkodó szavát erőteljesebben 
emeli fel, épen a „nagy, nemzeti kormány" ide-
jében, mint tette eddigelé. Kezdünk békebontók-
nak, széthúzást keresőknek feltűnni különben is, 
s mindezeknek fokozására, állásfoglalásunk kedve-
zőtlenebbé tételére, ismételten is miniszteri nyilat-
kozatok látnak napvilágot, a melyek nemcsak józan 
okosságunkat kisebbítik, de egyenesen azzal vádol-
nak meg bennünket, hogy háttérben működő „sötét 
hatalmak", vagy a legjobb esetben is „politikai 
indulatok" szolgálatában állunk. 

Tudjuk ugyan igen jól, hogy e szerény sajtó-
orgánum hasábjain kiadott szavunk nem messze 
hangzik és egyáltalában nem hallatszik be azok-
nak a politikai napilapoknak a szerkesztőségeibe, 
a hol az újabb időben nagy készséggel íródnak a 
mi állásfoglalásunkat elítélő közlemények, —- de 
ezzel az ítélettel, ezzel a váddal szemben mégis 
fel kell emelni tiltakozásunkat. 

Gróf Appönyi Albert kultuszminiszter szarkasz-
tikusan mondja nyilatkozatában, hogy nem csodál-
kozik azon, ha a protestánsok készpénznek veszik 

mindazt, a mit egyházuk vezető férfiaitól egyházi 
gyűléseken hallanak. Eltekintve attól, hogy ebben 
a szarkasztikus nyilatkozatban nem valami ékes 
diplomát állít ki a miniszter úr a magyar protes-
táns egyház „nem vezető" elemeinek önálló értel-
messége és a maga lábán járni tudása felől, egyéb 
tekintetben is igen nagy tévedésben van. S ez a 
tévedés teljesen üressé teszi azt a vádját is, mintha 
a magyar prot. egyház, vagy annak lelkészi kara, 
a mikor az ő politikáját kifogásolni meri, valami 
titkos „sötét hatalmak" vagy „politikai indulat" 
szolgálatában állana. A magyar protestantizmus 
életének épen a legutóbbi időkben feltűnő jelenségei 
világosan mutatják, hogy az a vélemény, a mely 
a hivatalos egyházi gyűlések elnöki székeiből el-
hangzik, épen nem tekinthető mindenkor közvéle-
ménynek és hogy a „nem vezető körök" tudnak 
és mernek is, nem a „vezetők", hanem a maguk 
feje szerint is gondolkozni. Az egyház beléletében 
épen azért suhog a „vezetők" kezében az ostor 
a „nem vezetők" feje felett, mert azok nem min-
denkor hajlandók „készpénznek venni" azt, a mi 
az elnöki székekről elhangzik, s íme, a magyar 
kultuszminiszter meg épen azt hangoztatja, hogy 
a „vezetők" azok, a kik az egyházi közvéleményt 
félrevezetik. Hol van tehát az igazság? A kérdésre 
világosan megfelel az a tény, hogy a panaszok 
hangoztatását nem a hivatalos egyházi testületek, 
nem a „vezetők" kezdték meg gróf Apponyi egy-
ház- és iskolapolitikája ellen, hanem a „nem veze-
tők", és a „vezetők" csak akkor adtak hangot, 
a mikor már a meglevő közvélemény hangosan 
követelte azt. 

Bármi legyen tehát az ítélete politikai tekintet-
ben Apponyi kultuszminiszter úrnak akár Zsilinszky-
ről, akár Bánffy Dezsőről, legyen meggyőződve, 
hogy azt a közvéleményt, a mely beszédeikben 
megnyilvánult, nem ők teremtették, hanem annak, 
mint már meglevőnek, csak kifejezést adtak, és 
pedig nem azért, mivel valami „sötét hatalmak" 
vagy „politikai indulatok" szolgálatában állanak, 
hanem csupán azért, mivel az a közvélemény, a 
mely a „nem vezetők" körében, az ő irányításuk 
nélkül is kialakult, az ő ítéletük szerint is ténye-
ken alapulónak tűnt fel. 

Mi, magyar protestánsok, a mióta csak élünk, 
sohasem állottunk semmiféle „sötét hatalmak" 
szolgálatában, sem pedig „politikai indulatok" által 
nem vezéreltettük magunkat. A mi történetünk 
elválaszthatatlanul össze van forrva e nemzet „ma-
gyar nemzeti" és „alkotmányos" életével! S a mint 
hűséges hazafiaknak bizonyítottuk meg magunkat 
a múltban, úgy azoknak kívánjuk magunkat meg-
mutatni a jelenben és a jövőben is. Nem veszítet-
tük el sem józan eszünket, sem hazafias érzésünket. 
S ha mégis panaszkodunk, s ha mégis súlyos 



kifogásokat emelünk épen gróf Apponyi Albert 
egyház- és iskolapolitikája ellen, az csak azért 
történik, mert jogos alapunk van a panaszkodásra. 

Némuljon el tehát az a megbélyegző vád, 
mintha titkos „sötét hatalmak", vagy „politikai 
indulatok" szolgálatában állanánk. Lássuk világo-
san az okokat, a melyek bennünket a mai nehéz 
és teljes összetartást kivánó időkben is panaszko-
dásra kényszerítenek. Ha ezeket fel fogjuk mutatni, 
álláspontunk teljesen indokolva leend s önmagától 
össze fog omlani az a vád, a mely nemcsak gróf 
Apponyi Albert nyilatkozataiban, de a politikai 
napilapok ítéletében is felhangzik ellenünk. 

H. I. 

TÁRCZA. 
Emléklap 1860-ból." 

1849-dik év óta a protestáns egyház állapota 
szomorító volt édes hazánkban. Csak királyi ember jelen-
létében (többnyire főbíró ós úgynevezett actuarius) tart-
hattak a protestánsok gyűléseket. Eqy tervezet (Entwurf) 
a protestáns egyház igazgatására jött kinyomatva Bécs-
ből, a legmagasbb helyről. Ezt az egész protestantizmus 
visszautasítá. Majd későbben császári Nyílt Parancs 
1859. szept. 1-én ós végre a Vallás- és közoktatásügyi 
Minisztériumnak rendelete 1860. jan. 10-ről. 

Ezen rendelet leszorítja a protestantizmust azon 
biztos állásról, melyet annak különösen az 1790—1791. 
országgyűlés adott, s egyenesen önkény alá veti. A 
protestánsok belátták, minő szomorú eredménye leend 
annak, ha ezen rendeletet elfogadják. A Prot. Egyh. és 
Isk. Lap szerkesztője, Ballagi Mór ezen tekintetben külö-
nösen dicséretet érdemel. 0 a császári parancsra s a 
miniszteri rendeletre rögtön észrevételeket tett s utat 
mutatott. Miskolczon, a kerületi gyűlésen, melyet a luthe-
ránus atyafiak tartottak, először emelt szót ezen minisz-
teri rendelet ellen Zsedényi Eduárd s megmutatta, hogy 
ezt a protestáns autonómiával megegyezteti)i s így el-
fogadni sem lehet. Szabad beszéde miatt későbben töm-
löczre vettetett. 

De nemcsak ezen kerületi gyűlésen, hanem minden 
gyűléseken szót emeltek a protestánsok a miniszteri 

* Ez emlékezés írója Barla Szabó János, a belsö-somogyi 
egyházmegye visontai ref. gyülekezetének az 1836. évtől 1871-ig 
lelkésze. E feljegyzésében a pátens korára vonatkozó adatokat 
örökített meg, melyek egyháztörténeti szempontból tanulságosak, 
épen ezért érdemesek ez egyházi lap hasábjain a megörökítésre. 
Barla Szabó Jánosnak több dolgozatát találhatjuk az 1840—60. évek 
szépirodalmi és tudományos folyóirataiban, melyekben irodalom-
történeti (Vasárnapi Újság 1864. 1, 10., 33., 41., 1865. 6. sz. Házi 
Kincstár 1865. 31. sz. Kalauz 1857. 17. sz. Uj Magyar Múzeum 
1857. 12. f.), gazdüsági és egyházi kérdések fejtegetésével behatóan 
foglalkozik. (Politikai Újdonságok 1864. 52., 1865. 6. sz. Hirnök 
1844. 49., 1845. 14. sz. Magyar Gazda 1845. 89., 1846. 30., 53 
sz. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1842. 32., 39., 1-44. 29., 41., 49., 
1859. 17.s 1860. 2. sz.) Lelkes pap és í ró! írói névül gyakran 
használta a „Dánielfí" nevet. 

rendelet ellen, csak egy jelentéktelen töredékecske pár-
tolta azt a lutheránus tót atyafiak közül. A superinten-
densek nem köröztették ezt. Elővett ugyan a kormány 
minden eszközt, hogy ezen rendeletet életbe léptesse, 
de mindenütt igen nagy ellenkezésre s rendületlen ki-
tartásra talált. Miután a superintendensek és esperesek 
— egy-kettő kivételével —- a miniszteri rendeletet nem 
köröztették, a kormány a szolgabirákra bízta, hogy a 
lelkészeknek küldjék meg. Ezek elküldözték a lelkészek-
hez és sokan el is fogadták azt, kihirdették a templomban. 

Igy történt ez Belső-Somogyban is, hol több lel-
készek és pedig tekintélyesek, elfogadták azt s kihirdet-
ték. Nagy szerencsétlenségökre a belső-somogyi refor-
mátus lelkészeknek a miniszteri rendelet és az egyház-
kerületi gyűlés által új pénzben megrendelt fizetés (t. i. 
a református 4akosok által az egyházi személyek részére 
adandó) csaknem egy időben születtek s a császári hiva-
talnokok felhasználták az alkalmat, biztatván a világi 
elöljárókat (birót és esküdteket), hogy ne fizessenek az 
oly papnak, ki bátorkodik még a császárnak (sic!) sem 
engedelmeskedni. Talabér nevü nagyatádi járásbeli írnok 
több lakosok hallatára Görgetegen így nyilatkozott: „Mi-
után ez a Tiszteletes Ur a császárnak nem engedelmes-
kedik, t. i. a miniszteri rendeletet nem fogadja el, tehát 
atyafiak, kentek ennek fizetni nem tartoznak." 

Az ily nyilatkozatnak eredménye az lett, hogy több 
helyen nem fizetett a nép új pénzben, a miniszteri ren-
delet ellen nem nyilatkozott, s lehetett azt pártolókra is 
találni. Habár több lelkésztársaim elfogadták is, én a 
miniszteri rendeletet nem fogadtam el. Elhozá azt hozzám 
Szabadi Antal jegyző úr s felhívott, hogy fogadjam ell 
Én állítván, hogy mint papi eskümmel s lelkiismeretem-
mel ellenkezőt el nem fogadhatom: ez iránt írásbeli 
nyilatkozatot kért tőlem s ezt átadtam neki, melyet ő 
Tekintetes Farkas István járásbeli szolgabíró urnák 
kezbesített. 

1860. april 12-én Farkas István szolgabíró ur maga 
elébe idézett Nagyatádra. Történetesen, vagyis inkább 
Isten bölcs igazgatásából, csaknem egy időben jelentünk 
meg Nagyatádon: Kacsóh Lajos esperes, Mezey Pál 
tanácsbiró, Bekő Benő gigei, Gaál Dénes szabási, Szűcs 
Mihály kis-kovácsi lelkész urak, kik szinte idézve valá-
nak. Szolgabíró ur felhívott bennünket, hogy a pátenst 
fogadjuk el, mert különben most először 25 forintra, 
későbben százra büntet ; fenyegetett börtönnel is s ezt 
is mondá: „O Felsége a Császár oly lelkészeket, kik 
parancsának nem engednek, a lelkészi hivatalban bizo-
nyosan nem fog megszenvedni." 

Mi nyíltan kimondottuk, hogy eskünk s lelkiisme-
tünk ellen a pátenst el nem fogadjuk s egyszersmind 
jelentettük, hogy a szolgabírói ítéletet a 25 forintot ille-
tőleg legfelsőbb helyig fogjuk felebbezni. Ezen nyilat-
kozatunkat Farkas ur elfogadta. Napok teltek el félelem 
és remény közt. Már csak egy nap volt hátra, hogy a 
görgetegi lelkész, Tiszteletes Kovács József tehenét, mint 
ki a pátenst nem fogadta el, elárverezzék, melynek ár-



verés utjáni eladását egy szolgabírói irat, mely a korcsma 
ajtajára ragasztatott, jelenté. Azonban örömünkre, nem 
kis hosszúságúkra sok rosszlelkűeknek, megjött az 1860. 
máj. 20-iki császári rendelet, mely a pátenst megsemmi-
síté s a protestánsokat az üldözés alól felmenté. 

A protestánsok, főként a helvét hitvallásnak, az 
egész világ láttára dicséretesen kiállótták a próbatüzet. 
Érdekes olvasni, mint viselték magukat a magyar Jeru-
zsálemben (Debreezenben) a kis-templomban tanácskozás 
végett összegyűlt hivek s oda tódult roppant sokaság. 
Most már Istennek hála ! szabadon, minden királyi ember 
nélkül tarthatjuk gyűléseinket! 

Közli: Barla Sz. Jenő, 
kisújszállási főgimn. tanár. 

BELFÖLD 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közle-

ményei szerint a f. évi április liavában összesen 12,710 
házasság köttetett, ebből vegyesházasság 1*439 (%~ban • 
11*32). Tiszta ág. h. ev. házasság 1,152, ref. 1,773. 
A gyermekek vallására vonatkozólag 397 megegyezés 
létesült, 168 esetben az apa, 229 esetben az anya val-
lását fogják követni a gyermekek. A róm. kath. egyház 
javára 245, gör. kath. 5, ref. 98, ág. h. ev. 44, gör. 
kel. 1, unitárus 2, izrael. 2. 

Horvát-Szlavonországokban április havában 1'204 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 29 (%-ban: 
1*86). Tiszta ág. h. ev. házasság 32, ref. 3. A gyerme-
kek vallására vonatkozólag 10 megegyezés létesült; 4 
esetben az apa, 6 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. Mind a tiz a róm. kath. egyház 
javára. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége, szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon, a 321 vegyesházasságnál 
létesült 109 megegyezésből 37. Nyeresége más hitfele-
kezetekkel szemben, a 117 vegyesházasságnál létesült 
15 megegyezésből 1. Horvát-Sziavon országokban a 
róm. kath. egyházzal szemben a 15 vegyesházasságnál 
létesült 8 megegyezésből vesztesége 8. Más felekeze-
tekkel 6 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem léte-
sült. A Magyar birodalomban a róm. kath. és más hitfe-
lekezetekkel szemben összes vesztesége április havában: 44. 

. A ref. egyház vesztesége a róni. kath. egyházzal 
szembon Magyarországon, a 669 vegyesházasságnál léte-
sült 229 megegyezésből 59 Horvát-Szlavonországokban 
az 5 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből veszte-
sége 2. Más felekezetekkel szemben Magyarországon, a 
202 vegyesházasságnál létesült 22 megegyezésből nyere-
sége 4. Horvát-Szlavonországokban 6 ilyen vegyes-
házasságnál megegyezés nem létesült. A Magyar biroda-
lomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben 
összes vesztesége április havában 57. 

Május havában Magyarországon összesen 17,107 

házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 2,028 (%-ban : 
11*86). Tiszta ág. h. ev. házasság 915, ref. 2,070. A 
gyermekek vallására vonatkozó 559 (%-ban: 27'56) 
összes megegyezésből esik az apa vallására 262, az 
anya vallására 297. A róm. kath. egyház javára 323, 
gör. kath. 21, ref. 152, ág. h. ev. 54, gör. kel. 8, izr. 1. 

Horvát-Szlavonországokban május havában 1,534 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 58 (°/0-ban: 
3'78). Tiszta ág. h. ev. házasság 31, ref. 7. A gyerme-
kek vallására vonatkozó 26 összes megegyezésből esik 
az apa vallására 12, az anya vallására 14. A róm. kath. 
egyház javára 19, ref. 3, ág. h. ev. 2, gör. 2. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége május havában a 
róm. kath. egyházzal szemben Magyarországon, a 359 
vegyesházasságnál létesült 135 megegyezésből levonva 
a nyereség-veszteséget, 51. Horvát-Szlavonországokban 
a 11 vegyesházasságnál létesült 5 megegyezésből vesz-
tesége 1. Más hitfelekezetekkel szemben Magyaror-
szágon, a 165 vegyesházasságnál létesült 24 megegye-
zésből nyereség-vesztesége 0. Horvát-Szlavonországokban 
3 vegyesházasságnál létesüli, egy megegyezésből vesz-
tesége 1. A Magyar birodalomban a róm. kath. és 
más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége május 
havában 53. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, a 763 vegyesházasságnál léte-
sült 306 megegyezésből levonva a nyereségveszteséget.: 
50. Horvát-Szlavonországokban a 13 vegyesházasságnál 
10 létesült megegyezésből vesztesége 6. Más hitfele-
kezetekkel szemben Magyarországon, a 316 vegyeshá-
zasságnál létesült 47 megegyezésből nyeresége 1. Horvát-
Szlavonországokban 2 ilyen vegyesházasságnál létesült 
Í megegyezésből nyeresége 1. A • Magyar birodalom-
ban a róm. kath. ós más hitfetekezetekkel szemben 
'összes vesztesége május havában 54. 

Junius havában Magyarországon összesen 14,522 
házasság köttetett; ebből vegyesházasság T847 (%-ban : 
12'72). Tiszta ág. h. ev. házasság 548 ref. 1,173. A 
gyermekek vallására vonatkozólag 392 megegyezés léte-
sült ; 188 esetben az apa, 204 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. A róm. kath, egyház javára 
191, gör. kath. 33, ref. 105, ág. h. ev. 38, gör. kel. 24, 
izraelita 1. 

Horvát-Szlavonországokban junius havában 1,223 
házasság köttetett; ebből vegyesházasság 47 (%,-ban: 
3'84). Tiszta ág. h. ev. házasság 12, ref. 8. A gyer-
mekek vallására 17 megegyezés létesült; 8 esetben az 
apa, 9 esetben az anya vallását fogják követni a gyer-
mekek. A róm. kath. egyház javára 13, ref. 1, gör. kel. 3. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége, szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon, a 241 vegyesházasság-
nál létesült 81 megegyezésből levonva a nyereség-vesz-
teséget : 21. Horvát-Szlavonországokban a 2 vegyes-
házasságnál létesült 1 megegyezésből vesztesége 1. 
Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 118 
vegyesházasságnál létesült 17 megegyezésből vesztesége 



1. A Horvát-Szlavonországokban 5 vegyesházasságnál 
létesült 1. megegyezésből vesztesége 1. A Magyar-
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége junius havában 24. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, az 578 vegyesházasságnál 
létesült 188 megegyezésből, levonva a nyereség-veszte-
séget: 30. Horvát-Szlavonországokban a 4 vegyesházas-
ságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége : 2. Más 
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, a 233 vegyes-
házasságnál létesült 42 megegyezésből nyeresége 10. 
Horvát-Szlavonországokban 6 ilyen vegyesházasságnál 
létesült 1 megegyezésből nyeresége 1. A Magyar 
birodalomban a róm. kath és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége junius havában 24. 

Kassa. Homola István. 
ev. lelkész. 

RÉGISÉG. 
Adalékok a dunamelléki ref. egyházkerület 

történetéhez. 
A foktői ref. egyház levéltárából. 

Az 1773= esztendőben Sallay Beniámin helyébe 
hozódott közinkbe Molnár Gergely nevii Mester és Nótá-
rius, ki is közöttünk 5 esztendőket eltöltvén, el ment 
Paksra lakni, és* azután csakhamar megholt. 

Ao 1778-dikb. Molnár Gergely helyében jött Zólyomi 
Sámuel nevü Mester és Not. a ki 1781= eszt. Mart. 
12. napján tőlünk el ment Isákra Oskolamesternek. 

Ao 1781. esztendőbe Szabadszállásáról hoztuk 
közibünk Pásztohai István nevü ifjat, fent emiitett hiva-
talok fojtatására. Ennek idejében adtunk a Felséges 
királyhoz Instantiát Prédikátorunk megnyerése és Temp-
lomunk meg nagyobbitása végett. Mely Instantiánkban 
megirt dolgoknak igazság/inak meg vizsgálására ki jöttek 
hozzánk Kalocsáról a papi rend közül ugyan Házi neve-
zetű Canonok Ur, a külső rendbeliek pedig voltak Ttts 
Jeszenszky Mihály Fő szolga Biró ós Margalits János v. 
szolga Biró Urak, a kik felőlünk • illyen relatiot tettek, 
tudni illik: 

„Infra scripti p praesentes recognoscimus, qd pos-
teaquam nos vigore Gratiosi Excelsi Consilii Locum-
tenentialis Regii Intimati erga Instantiam Incolarum Pos-
sessionis Úszód, Helveticam Confessionem pfitentium suae 
stissae Matti in eo ut pristinum suae Confessionis, ante 
a. 1682 vigens exercitium et ao 1721 p Eminentissimum 
Emericum Csáky Cardinalem et eo tum A Eppum Colo-
censem ignoratur qua de caussa ademptum cum illoca-
tione Ministri et angusti oratorii extensione clementer 
admittatur, demisseporrectam emanati, circumstantialemque 
cum concursu Honis Dioecesanei Investigationem quoad 
numerum animarum idem Oratórium frequentantium: et 
an in vicinia quodpiam Publicum Religionis suae exer-

citium habeant, an item in praesens in usu sui oratorii 
Incolae hi perstiterine, quo tempore et quibus ex raonibus 
eodem liberó Religionis exercitio privati sint, gratiose 
intimantis, fine peragendae praemissorum Investigationis 
extnissi extitissemus; eo tum die 14 mensis Xbris anni 
modo labentis 1781. ad praeinsinuatam Possessionem 
exeundo accersitis in praesentiam nostri eiusdem Pos-
sessionis Judice et Juratis respectu praemissorum eam-
que sequevertur peregrimus Investigationem, et quidem. 

Puneta Investigationis 
Primo quotnam nro in Possessione hac sint Acatho-

lici? Ad 1 = Exhibita est coram nobis per communitatem 
Tabella animorum pro ao hoc elaborata, ex qua exmissis 
minorennibus, numerum animorum Oratórium hoc ingre-
dentium, ex quingentis octuaginta septem subsistere 
comperimus. 

2 ^ An in Vicinia habeant liberum et Publicum 
Religionis suae exercitium? 

Ad 2 = Reperiuntur in vicinia Possessionis huius 
Publico Helv. Confessionis addictor. exercitio provisa 
loca quatuor, signanter oppidum Paks trans Danubium 
situm et in Comitatum Tolnensi ingremiatum, Locus hic 
habita reflexione interfluentis Danubii spatio unius horae 
attingitur. Possessio Ordas in gremio Comitatum hor. ad 
unius aeque horae. Ita oppidum Pataj, huic vicinum ad 
unius et quadrantis. Non secus Possessio Bugyiszlo, ad 
quatuor horarum distantiam situata et per ipsos Instantes 
pro temporum et viarum circumstantiis frequentari solita. 

3= An in usu oratorii huc usque perstiterint, quo 
tempore et quibus ex motivis eodem Liberó Religionis 
exercitio privati sint? 

Ad 3^5 Retulerunt coram nobis Incolae et primores 
Possessionis huius, quod ab ao in demissa Instantia 
numerato 1682 exceptis intercurrentibus Revolutionum 
annis, quibus videlicet lares suos relinquere cogebantur 
in Usu oratorii sui, ac ministro Religionis suae provisi 
exstiterint. In vim comprobandae suae expositionis mi-
nistri Pataiensis Protocolarem sub A. adduxerunt (origi-
nali eiusdem ut ut per nos petitio, nulla tenus exhibito), 
produxerunt extractum; posteaquam vero in ao 1721, 
(ut ex parte V. Cleri nobis declaratum exstiti) per Emi-
nentissimum Cardinalem Emericum Csáky pro hinc A. 
Eppum Colocensem Minister eorundem ab officio et functi-
onibus, vei ut praeter omnem indultum et subrepticie 
per Incolas inductus, loco ceteroquin hoc matriculato 
haud existente amotus exstitisset, relicto iisdem ultronec 
etiam Oratorii Usu, postillas ipsi Communitatis Notarii 
continuata ab inde annorum serie sibi succedentes pera-
gere consueverunt, respectu vero reliquorum functionum 
Parochiae Catholicae Sz. Benedekiensi subiecti Sunt. 

Quod demum Oratorii huius extensionem concernit, 
id ipsum ex ligneis materíalibus sepibusque contextum, 
ac arundine tectum cominodo in statu et in longitudine 
Orgyarum 67 2 , in latitudine vero 3 et unius pedis, in 
interiori ambitu ad Orgyas 21 quadratas extensum. Sub-
sistere itaque ad singulam orgyam quadratam novem 



personas assumendo accedente etiam Chori capacitata 
non nisi 252 personas capere posse. 

Supercuíusmodi praevio modo per nos peractae 
Investigationis serie praesentem facimus J. Universitati 
et V. Capitulo humillimam Relationem Coloeae die 20 
Xbris 1781. 

Michael Jeszenszky Ordin. Jud. Pest 
Johannes Margalits V. Jud. mp. 

Közli: Molnár János, 
erzsébetfalvai ref. lelkész. 

NEKROLOG. 

SZA8ZY ISTVÁN 
(1835—1907) 

A református lelkipásztori pálya csodálatos egye-
sülése az alázatnak a fenséggel. A lelkipásztor — Carlyle 
szerint — a nép lelki kapitánya, ki azt a földön keresz-
tül a menny felé vezérli. A békességes idők áldott refor-
mátora. Magas hivatás, nehéz körülmények, gyenge 
emberi erő: — megaláztatás; világgyőző hit, örök evan-
géliom, isteni kegyelem : felmagasztaltatás. 

A mi magyar református egyházunkban még külö-
nös nehézségek is járulnak az általános nehézségekhez. 
Anyagi szegénység, népünk keresztyénségének a külföldi 
keresztyén népekénél alacsonyabb színvonala, lelkész-
képzésünk hiányai; a felületes, közönyös, anyagias és 
hitetlen korszellem, az elhatalmazott emberi bűn ugyan-
csak nehézzé teszik a keresztyén lelkipásztori hivatást. 
Vegyük hozzá még a falusi gyülekezetek állapotát, hol 
a szellemi légkörnek, az élet versenyének, kritikájáuak 
és pálmájának hiánya könnyen elernyedésre és parlagias-
ságra szoktatják az embert, — s nagyjában elgondolhat-
juk a falusi református lelkipásztori pálya nehézségét. 

Szászy István is falusi református lelkész volt és 
pedig az értékes emberek közül való. Kiváló theologiai 
képzettség, józan hit és szónoki talentum, meleg családias 
kedély és erős akarat, igénytelenség és nemes önérzet 
és ritka lelkiismeretesség valának tulajdonai. Es eme 
tulajdonokkal 50 évig munkálkodott az Úr anyaszent-
egyházában, s jubilálni most tért haza, a halálnak, job-
ban mondva az örökéletre hívó kürt szavára, az örökké-
valóságba. A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak 
hosszú éveken át munkatársa volt Ballagi Mór idejében. 
Mindenkép méltó róla e helyen megemlékeznünk. 

1835. deczember 3-ikán Somogyturban született, 
Atyja István, odavaló lelkész, anyja Szikszay Lidia, 
mindketten több ivadékra visszamenőleg ároni család-
ból. Elemi iskoláit részben Nagyszokolyban, részben 
Székesfehérvárott és Budán végezte. A két utóbbi helyen 
a német nyelv elsajátítása végett mint cseregyermek. A 
gimnáziumot Pápán, minden osztályt kitűnően. Mint 

nyolczadik gimnázista az önképzőkörben egy ódájával 
Thaly Kálmán elől nyerte el az első díjat. Az érettségi 
vizsgát tanulótársai tapsa mellett tette le ugyanott. Orvosi 
pályára akart lépni s ezért az 50-es évek abszolutisztikus 
kultúrpolitikájának intézkedése értelmében Győrbe ment, 
orvosi pályára is képesítő érettségi vizsgát tenni. A 18 
évet még be nem töltött ifjút nem bocsátották vizsgára 
és így lett theologus. 

Két évig Pápán tanulta a theologiai tudományokat, 
2 évig pedig Bécsben. Ez utóbbi helyen tanulótársai 
voltak Farkas József budapesti ref. theol. tanár és néhai 
Papp Károly, volt budapesti lelkész. 

1857-ben a pesti skót ref. misszió tanítókáplánja 
lett. A következő évben a torzsai német ajkú gyüle-
kezetbe ment h.-lelkésznek, Poór Károly, az ekkor már 
világtalan, kiváló lelkipásztor mellé. Ennek halála után, 
1860-ban ugyanott lelkésszé választatott. Innen aztán, 
több kellemetlen tapasztalat s intrika következtében, 
Török Pál püspök közvetítésével a pestmegyei Pócs-
megyerre került, állást cserélve a püspök sógorával, 
Kármán Pál ma is élő torzsai, akkor pócsmegyeri lel-
késszel. Ugyanazon évben házasságra lépett Poór Károly 
nemeslelkű leányával, Etelkával s mint ifjú házas, 26 
éves ember foglalta el pócsmegyeri lelkészi állását 1861. 
október 12-én. Ettől az időtől fogva mind haláláig, több 
mint 46 éven át, ebben a gyülekezetben munkálkodott, 
— sem Török püspök 0-Budára hívását, sem az ujsoóvéi 
gyülekezet meghívását nem fogadván el. 

Ifjúi erővel fogott a gyülekezet felvirágoztatásához. 
Egyházi magtárt alapított, mely hivatva lett volna majdan 
az adófizetés megszüntetésére s az egyházi szükségletek 
fedezésére. A gyülekezet hitbuzgóságát fejlesztette, mely 
az 1863-iki ínséges évben az alföldi Ínségesek számára 
való adakozásnál igen nemesen nyilatkozott meg. Az 
egyházmegye iskolavizsgáló körlelkésszé választotta, a 
mely tisztét nagy lelkiismeretességgel töltötte be; a 
rossz tanítók eltávolításától sem riadt vissza, s az erélyes 
munkának az iskola fellendülése lőn az eredménye. 
Később, családi ügy miatt nem jelenvén meg az egyház-
megyei gyűlésen, a remélt tanácsbiróságot nem nyerte 
el, sőt körlelkészi állásától is felmentetett. Érzékeny és 
nagyon önérzetes lelkének fájdalmával visszavonult egy-
szerű gyülekezetébe, annak építésén fáradozott és csak 
irodalmi uton vett részi a szélesebb körű egyházi életben. 
A Ballagi Mór szerkesztette Prorestáns Egyházi és Iskolai 
Lapnak több éven át rendes munkatársa volt s részint 
önálló czikkekben, részint fordított és átdolgozott érte-
kezésekben vett részt az egyházi élet fejlesztésének 
munkájában és a Ballagi* Kovács Albert s társaik által 
megindított reformmozgalomban, mint az ú. n. modern 
theologia híve. (Krisztus tana és korunk prédikácziója. 
Politika a szószéken. Az ó-szövetség prófétáinak jelen-
tősége korunk prédikácziójára. A prot. egyház legfonto-
sabb feladata, a papválasztásról. A stólailletékek. stb.) 
A Fördös-féle papi dolgozatokban is több dolgozata jelent 
meg. Később irodalmi munkáját is abbahagyta. 



Az 1876-iki nagy árviz nagy pusztítást vitt véghez 
a községében; a templomba is csak csolnakon lehetett 
menni; a féltve őrzött magtárállomány nagy része el-
pusztult és a hozzá kapcsolt remények tönkre mentek. 
A következő évben a filloxera a gazdag szőlőket pusz-
tította el. A nép szegény lett és a gyakori árvizek a 
jobblétre jutást megakadályozták. 

Ő megállt a nehéz körülmények között is és körül-
tekintő takarékosságával az adósságtól megóvta a gyüle-
kezetet. Az iskolát rendezte, a 2-ik tanítói állást munka-
társaival szervezte. 1895-ben orgonával ékesítik fel a 
templomot, — és mindezt és a templomjavítást is egy 
fillér adósság nélkül. 

Gondos gazdálkodására, nagy takarékosságára és 
puritán gondolkozására jellemző, hogy magának 46 esz-
tendőn át — pedig lett volna oka rá — nem építtetett 
új lakást, mint ma nagyon sok lelkész azzal kezdi műkö-
dését. Sőt midőn 1895-ben, az orgonaszentelés alkalmá-
val, Gyulay Pál, Feleky Miklós és Szász Károly püspök 
jelenlétében azt az eszmét pendítik meg, hogy kezdjenek 
adakozást a paplak renoválására, azt felelte: „Nincs rá 
szükség. Az Isten háza szegényebb, mint a papé." 
Annyira oda nőtt az egyszerű faluhoz, hogy 46 év alatt 
alig volt néhányszor távol. Mikor legidősebb fia hívta, 
hogy lemondva állásáról, nála nyugodtan élje le hátra-
levő napjait, melancholiával vegyes önérzettel mondá: 
„A megyeri pap nem megy, azt viszik", — s rámutatott 
az akáczlombos temetőre. 

Az u. n. modern theologiának volt a híve szószéken, 
irodalomban s egész lelkészi munkájában — és mint 
annak becsületes híve felfogása szerint — mindhalálig 
való lelkiismeretességgel töltötte be prédikátori hivatalát. 

Én, mint utolsó esztendejében segítőtársa, helyettese, 
csak a lemenő nap bágyadt sugarait szemlélhettem s 
csak halványan következtethettem visszafelé, mikép az 
archeologus, a művész a csonka darabból a teljes egészet 
rekonstruálja. A mások vallomására is támaszkodó, így 
készült rekonstrukczió az előbb mondottakat igazolja. 

Meg kell emlékeznünk egyéniségének legvonzóbb 
oldaláról, a családias meleg kedélyről. Öt gyermekét: 
3 fiát és 2 leányát nagy gonddal nevelte, tanította éve-
ken át magánúton, — s azután igen nagy súlyt fek-
tetett azok nevelésére és kiváló gyermekeket adott az 
életnek. Legnagyobb fia, Zoltán, orvos Obecsén, ki mint 
szakíró, szépirodalmi író, poéta és műfordító és mint 
zeneszerző értékes munkát fejt ki. Béla fia, volt kecs-
keméti ref. jogakadémiai tanár, most igazságügyminisz-
teri osztálytanácsos, kiváló kodifikátor, Heinrich Gusztáv 
veje. Lajos fia vasúti főmérnök és a villanyosság terén 
feltaláló. Etelka leánya BenkŐ István rákospalotai lel-
késznek, az érdemes egyházi férfiúnak, Margit leánya 
Szalai László fülei lelkésznek neje, az ároni családnak 
női ágon folytatói. 

Gyermekeiben telt legnagyobb öröme, kiket rend-
kívül szeretett mind haláláig, mely f. évi október 19-én 
éjszaka következett be hosszas gyengélkedés, teljes 

végelgyengülés s hű nejének igazán önfeláldozó hosszú 
ápolása után. 

Temetése 22-én ment végbe, a gyülekezetnek, a 
kiterjedt család tagjainak, fővárosi és vidéki ref. és más 
vallású előkelő és egyszerű résztvevők nagy sokaságá-
nak jelenlétében. A háznál Kontra Imre tahi-tótfalusi 
lelkész, egyházmegyei tanácsbiró imádkozott; a templom-
ban Vargha László elsónémedii lelkész, egyházmegyei 
tanácsbiró, az elhunyt régi barátja prédikált ; a sírnál 
alulírott, mint segédje és helyettese tartott síri beszédet. 

A társadalomnak nemes munkásokat nevelt gyerme-
keiben, egyháza haladásáért lelkiismeretesen dolgozott. 
Emléke a patriarkhiális családiasság áldott erejét s a 
kötelességhűséget hirdeti mindkettőben szegény korunknak. 

Használja fel a pásztorok Pásztora ennek az élet-
nek emlékezetét is a „teljes evangéliom" Szolgálatában 
buzgólkodó pásztorok nevelésére s pásztorsága mezejének, 
az Isten országának hathatósabb terjesztésére! 

Veress Jenő. 

FRODALOM. 
Előfizetési felhívás Barde Eduárd „Sámuel" cz. 

bibliai tanulmányára. Kónya Gábor, a magyarországi 
evangéliomi ifjúsági egyesületek országos titkára magyar 
nyelvre fordította Barde Eduárd, volt genfi theol. tanár 
egyik kedves könyvét, melyet a budapesti ref. ifjúsági 
egyesület ad ki. Á szerző neve nem ismeretlen a magyar 
prot. közönség előtt. Személyesen is járt hazánkban; 
„Márta és Mária" cz. műve pedig közkézen forog (ford. 
Vargha Gyuláné, kiadta a Magy. Prot. Írod. Társáság, a 
„Házi Kincstár" sorozatban). Barde egész életében egyik 
legbuzgóbb munkása volt a keresztyén ifjúsági egyesüle-
teknek. Az „öreg genfi szikla" — a mint nevezték — 
hazája erősségét a szilárd meggyőződésű evangéliomi 
ifjúságban látta. Ezért tartotta méltóknak az ifjakat arra, 
hogy a közöttük való munkálkodásban töltse idejének 
legnagyobb részét. Az ifjúság iránt való szeretet indítá 
a szóban forgó mű írására is, a mely Sámuel próféta tör-
ténetét tárgyalja, a biblia vonatkozó helyeinek magyará-
zataképen, összefüggőleg, rendkívül kedves, vonzó modor-
ban. A mű deczember hó első felében fog megjelenni 
11—12 ív terjedelemben. Előfizetési ára 2 korona. Tíz 
előfizetés után a gyűjtőnek egy tiszteletpéldányt adnak. 
Az előfizetések Forgács Gyula lelkész úrhoz, a budapesti 
ref. ifjúsági egyesület titkárához (Budapest, V., Hold-u. 
17.) deczember hó 5-ig küldendők be. 

Jézus élete. Ily czímű művét adta sajtó alá dr. 
Szabó Aladár, budapesti lelkész s előfizetést hirdet reá. 
Dr. Szabó Aladár neve, egyénisége, roppant tudása és 
lángoló hite mindenek előtt ismeretes, s azért művére, 
a mely magyar theol. irodalmunknak bizonyára n a g y 
nyeresége leend, a legmelegebben hívjuk fel olvasóink 
és általuk a prot. nagyközönség figyelmét. Az előfizetési 
felhívásból kiemeljük a következőket: „Én a magam 
részéről igyekeztem SíZt £1 Jézus által rám gyakorolt 
hatást, mely életembe tartalmat, tüzet, erőt vitt, meg-
hálálni, s igyekeztem nemcsak összegyűjteni a Jézusra 
vonatkozó adatokat, de azokat akként sorakoztatni, hogy 
az igazi, küzdő, eleven, hatalmas, tüzet és fényt szóró 
Jézus személyiségét megvilágosítsák, a helyett, hogy el-



homályosítsák, Nemcsak hivők számára írtam, de általá-
ban az igazságot becsületesen kereső és őszintén áhító 
lelkek számára is. Ilyenekhez intéztem e felhívást is! 
Sok szót nem is akarok veszíteni, hanem azt mondom: 
Jöjj és láss és ajánlom művemet, melyet igazán szivem 
vérével, tudásom és hitem együttes fényénél írtam meg, 
mindazoknak, a kik meg vannak győződve, hogy annak 
a Jézusnak, a ki ezer meg ezer év óta mozgatja az 
embereket, a ki minden nemzetből, minden néposztály-
ból, müveitek és tudatlanok közül tudott magának híve-
ket szerezni, igen nagynak, igen dicsőnek és kiválóan 
hatalmasnak kellett lennie". A mű karácsony előtt min-
den esetre kikerül a sajtó alól. Ara fűzve (de karton-
borítékban) 2 kor., kötve 4 kor. Bolti ára több lesz. 
Úgy az előfizetési felhívás, mint az előfizetési összegek 
szerző czímére, Budapest, Kálvin-tér 7. küldendők és 
pedig legkésőbb f. é. deczember 5-ig. Buzgó gyűjtők 
tiszteletpéldányt kapnak. 

EGYH A z . 
Hátralékos előfizetőinket tisztelet-

tel kérjük a díjak sürgős beküldésére. 
Lelkészi jubileum. Wünschendorfer Károly, a 

poprádi evang. gyülekezet lelkipásztora f. hó 14-én ülte 
meg lelkipásztorkodása 50 éves jubileumát. A szép és 
ritka ünnepély alkalmával az eperjesi evang. theol. aka-
démia ifjúsága sikerült vallásos estélyt rendezett Poprádon, 
a Theologus Otthon javára. 

Templomszentelesek. í v e s e n , acsikóstöttösi evang. 
egyház filiájában, f. hó 3-án szentelték fel a gyülekezet 
buzgósága és áldozatkészsége mellett épített templomot. 
A felszentelést, a püspök megbízása folytán, Horváth 
Sándor főesperes végezte, Wallandt Károly helybeli, 
Wágner Ádám ráczkozári és Eösze Zsigmond némedei-i 
lelkészek közreműködésével. — Templom épült az Isten 
dicsőségére a gömöri ref. egyházmegye rudnai kis leány-
egyházában is, a melynek emelésével a mindössze 70—80 
lélekszámú gyülekezetnek több évtizedes vágya ment 
boldog teljesülésbe. 1871. óta, a mikor régi templomuk 
leégett, egészen a mult év végéig, ritka kitartással, 
csaknem fillérenként gyűjtögették a templomalapot. Az 
akkorára 5600 koronára szaporodott összeghez az idén 
800 koronát adtak önkéntes megadóztatás útján. Az 
Amerikában élő magyar reformátusoktól is kaptak 886 
koronát, s így elvégre elkészülhetett a bár kicsiny, de 
a gyülekezet szükségleteinek megfelelő templom. A fel-
szentelés, a melynek örömében Rozsnyó városából és a 
szomszédos községekből is sokan részt vettek, f. hó 10-én 
történt meg. A felszentelő imádságot Csabay Pál espe-
res mondotta. Réz László rozsnyói lelkész prédikált; 
Magyar István giczei lelkész és Sellyei László beretkei 
segédlelkész úrvacsorát osztottak ; Osváth Bertalan pedig 
egy új házaspárt esketett össze. — Virágoztassa, gyara-
pítsa a kegyelemnek Istene e kicsiny, de a lelkiekben 
gazdag gyülekezeteket! 

Felségadomány. Őfelsége a király a győri ref. 
gyülekezetnek, templom helyreállítási költségre 200 ko-
rona segélyt utalványozott. 

Yálasz egy levélre. Lapunk egy olvasója inter-
pellácziót intézett hozánk, a miatt, hogy báró Bánífy 
Dezső elnöki megnyitó beszédét, a mely pedig elítélőleg 
nyilatkozott a külön egyháztársadalmi tömörülésekről s 

így a ref. lelkészegyesületről is, minden megjegyzés 
nélkül közöltük, holott úgy gróf Tisza, mint dr. Darányi 
beszédeire megtettük észrevételeinket. Kérdi olvasónk, 
hogy mi ennek az oka ? Vájjon ' az-e, hogy eddigi né-
zetünk megváltozott, vagy pedig az, hogy az egyet, 
konvent elnökével szemben tartózkodóbbak vagyunk? 
Erre az interpelláczióra azt feleljük, hogy sem nézetünk 
nem változott meg, sem pedig az egyetemes konvent 
elnökével szemben táplált tisztelet nem akadályozott 
volna meg bennünket kifogásaink megtételében, ha 
reménységünk lehetett volna arra nézve, hogy kifogása-
inknak meg lett volna a hatása. Sajnos, erről a remény-
ségről, ez idő szerint, le kell mondanunk. Ha volt valaki, 
a ki a lelkészegyesület, ellen eleve és utólag felhangzott 
téves megítéléseket ellensúlyozni és helyesbíteni töre-
kedett, akkor mi voltunk azok elsősorban. Szavunk 
azonban meghallgattatásra nem talált. S ez a felől győ -
zött meg bennünket, hogy a szóval való védekezés hiába-
való. De ha e felől győződtünk is meg, ez még egyál-
talán nem jelenti sem nézetünk megváltoztatását, sem 
azt, hogy a küzdelem folytatását feladjuk. Ma is az a 
véleményünk, hogy nagy tévedés azt hinni, hogy érde-
keink elérését csupán a hivatalos egyházi testületek 
útján munkálhatjuk, s hogy az egyháztársadalmi tömö-
rülések nemcsak nem szükségesek, hanem épen vesze 
delmesek. Mind a külföldi protestantizmus, mind a hazai 
római katholiczizmus sikerei épen az ellenkező felől 
tesznek bizonyságot. A hivatalos egyházi testületek, 
különösen a mi viszonyaink között, csupán akkor érhet-
nek el sikert, ha oldaluk mellett tudják az egyháztár-
sadalmi tömörülések által talpra állított seregeket. Apró, 
csatározó csapatokkal, különösen ha azok nem működ-
nek harmonikusan, döntő csatát vívni, igaz, hogy nem 
lehet; de az is igaz, hogy akármilyen bölcs vezérek is, 
közkatonák nélkül, diadalt nem arattak még soha. Mi 
úgy ítéljük, hogy a vezérek a hivatalos egyházi testü-
letek, a közkatonák, a segítő csnpatok az egyháztársa-
dalmi tömörülések. A kettőnek egymásra szüksége van. 
Sem a csapatok nem tolhatják félre a vezéreket, sem 
a vezérek nem nélkülözhetik a csapatokat. A vezéreknek 
talán visszatetsző, hogy a csapatok némi öntudatosságot 
mutatnak az újabb időkben. Ennek oka azonban nem a 
csapatokban, hanem a vezetőkben rejlik, a kik vezetni 
nem igen igyekeztek, legfelebb úgy, hogy a csapatokat 
csak öntudatlan és önakarat nélküli gépeknek kívánták 
tekinteni. A modern katonai kiképzés mindenütt arra 
törekszik, hogy ne csak bölcs vezéreket állítson a csa-
patok élére, hanem hogy minden közkatonát öntudatos 
kooperáczióra neveljen. Ne a miatt panaszkodjunk tehát, 
hogy az egyháztársadalmi tömörülésekben szervezkedő 
csapatok öntudatosságot mutatnak, hanem törekedjünk 
arra, hogy ezt az öntudatosságot az összhangzó működés 
keretébe foglaljuk egybe. Itt nagy feladat vár, mind a 
vezérekre, mind a csapatokra és pedig sine ira et edio, 
pusztán az elérendő czél érdekében. Vezéreink tartsanak 
ezért vizsgálatot maguk felett is. Lássák meg a maguk 
fogyatékosságait is s csak azután mondjanak ítéletet a 
csapatok felett. A csapatok pedig vegyék figyelembe, 
hogy akármilyen öntudatosak legyenek is, egységes 
vezérlet és kooperáczió nélkül diadalt nem arathatnak. S 
ha meglesz a vezérek részéről az elfogulatlan önbírálat 
s a csapatok részéről az önmérséklet, akkor hisszük, 
hogy a jelenlegi félreértések harmóniába fognak olvadni. 
Ennek a harmóniának a létrejövetelében a magunk ré-
széről a csapatokra számítunk első sorban. Szavainkkal, 
nyilatkozatainkkal, rektifikáczióinkkal eddig nem tudtuk 
e harmóniát megteremteni. Teremtsük meg tehát csele-



kedeteinkkel, a melyek törekvéseink őszintességét és 
becsületességét demonstrálják s a melyeket félremagya-
rázni, félreérteni nem lehet! — Ezekben adtuk meg a 
feleletet az interpelláczióra s hisszük, hogy azt nemcsak 
a csapatok, hanem a vezérek is tudomásul fogják venni. 

A gyakorló lelkészek figyelmébe. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, a pénzügyi, igazságügyi és bel-
ügyi miniszterekkel egyetértőleg okt. 19-ről keltezve, 
89019. sz. alatt rendeletet bocsátott ki a közhitelességi! 
felekezeti anyakönyvekben foganatosított utólagos bejegy-
zéseknek a már korábban kiállított anyakönyvi kivonatok 
hátlapjára feljegyzésének bélyegkötelezettsége tárgyában 
s ezt a rendeletet megküldötte az illetékes egyházi 
főhatóságokhoz. A rendelet szerint a lelkészek kötelesek 
az anyakönyvekken utólagosan eszközölt minden olyan 
hiteles feljegyzést, a mely nem az anyakönyvi bejegyzés 
ténybeli [hibás adatainak megtörtént kiigazítását tünteti 
fel, hanem a mely az anyakönyvben foglalt adatoknak 
kiegészítésére szolgáló utólagos bejegyzést tartalmaznak, 
a felek kívánságára, a már korábban kiadott kivonatok 
hátlapjára feljegyezni. Ilyen pótló bejegyzések vonat-
kozhatnak az utólagos házasság által megtörtént törvé-
nyesítésre, magyar nemesség vagy előnév adományozá-

királyi bíróságok jogerős Ítéleteire, királyi leirattal 
való törvényesítésre, örökbefogadásra s ezzel kapcsolat-
ban névátruházásra, belügyminiszterileg jóváhagyott név-
változtatásra. Az ilyen utólagos és az anyakönyvi ada-
tokat kiegészítő bejegyzések, a már korábban kiállított 
kivonatok hátlapjára vezetendők reá és mindenkor egy 
koronás bélyeggel látandók el. A bélyeg aképen alkal-
mazandó, hogy a pótló feljegyzés egy sora a bélyeg 
alsó szines részén keresztül írassék. Az utólagos fel-
jegyzésnek a pótló anyakönyvi bejegyzéssel szórói-szóra 
egyeznie kell. Ha a fél szegénységét szabályszerű sze-
génységi bizonyítvánnyal igazolja, akkor a pótló feljegy-
zés bélyegmentesen történik. 

Az alsószabolcs hajduvidéki ref. lelkészi kar f. 
hó 12-én megalakította dr. Baltazár Dezső elnöklete 
alatt az egyházmegye lelkészegyesületét. Baltazár Dezső 
elnöki beszédében kiemelte, hogy az egyházmegyei 
lelkészegyesület első küloszlopa kiván lenni az orsz. ref. 
lelkészegyesületnek és a majdan kiépítendő országos 
protestáns szövetségnek. Reámutatott arra, hogy mindkét 
tömörülésre szüksége van, nem csak a protestáns, hanem 
az egyetemes magyar közéletnek is, mert, a klerikális 
reakezió immár hangos szóval kezdi diadalát ülni tár-
sadalomban, politikában, kormányzásban és törvényho-
zásban, s a klerikálizmus szemfényvesztése még a mi 
vezetőink közül is megejtett némelyeket. A klerikális 
reakezió érdekkapcsolat hangoztatásával pártjára pró-
bálja szédíteni, felekezeti különbség nélkül, a nagybir-
tokot ; ügyes szemfényvesztéssel összezavarja a poli-
tikai czirkulusokat s a zavarosban kihalássza magának a 
politikai hatalmat ós ezzel a poziczió-éhséget magához 
fűzi, diadal szekeréhez köti. Nemzetköziségénél fogva 
szítja s felbátorítja a hazaellenes nemzetiségeket, hogy 
együttfogva háttérbe szorítsák és kipusztítsák a liberális 
magyar elemet s ezek között elsősorban a protestánsokat. 
Ilyen körülmények között tétlenül maradni hűtlenség 
volna egyházunkkal és hazánkkal szemben. A figyelmet 
felkölteni s a védelem munkáját megkezdeni a hivatalos 
egyház lett volna hivatva. Könnyebb, szebb és eredmé-
nyesebb is lett volna úgy. De ha nem így történt is, a 
jelek arra mutatnak, hogy kezdenek egybekapcsolódni 
a liberális elemek védelmi és ostromművei, a melyek 
vissza fogják verni a sötétség uralmát. — A gyűlés két 
tiltakozó határozatot is hozott. Az egyik a konventnek 

ama határozata ellen szól, a mely szerint a vagyoni 
adó kivetési alapjába az általános jövedelmi pótadót is 
be kell számítani; a másik pedig az ellen, hogy a kon-
vent, a zsinat összehívása nélkül tett módosításokat a 
nyugdíjintézeti törvényen. Arra kérik tehát a kerületi 
gyűlést, hogy e két fontos ügy elintézése végett szor-
galmaza a zsinat összehívását. 

I S K O L A . 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügy iminisz-
ter a bonyhádi evang. gimnázium Y. és VI. osztályának 
az 1907/8. iskolai évre a nyilvánosság jogát megadta. 

Középiskolai tanárok kongresszusa. Az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület legutóbb tartott igazgató-
sági ülésén magáévá tette a győri állami főiskola tanári 
testületének azt az indítványát, hogy a tanár-kongresz-
szus összehívása az országos tanáregyesületre bizassék. 
A kongresszus deczember 28-án és 29-én lesz Buda-
pesten, a melyre elvárják az ország összes (állami és 
nem állami) középiskoláknak, valamint az állami felsőbb 
leányiskoláknak a képviselőit. A kongresszus tárgyalni 
fogja a fizetésrendezés, a pragmatika, esetleg a tanári 
szolgálattal kapcsolatos egyéb sürgős ügyeket is. 

Tarczy-emlékünnep. A pápai ref. főiskola, a mint 
halljuk, a jővő hónap 6-dikán emlékünnepet rendez, az 
intézet egykori hírneves tanára: Tarczy Lajos születé-
sének századik évfordulója alkalmából. Az emlékünne-
pélyen, a melyre egyebek között a Magy. Tud. Akadé-
miát és a Kisfaludy Társaságot is meghívják, az emlék-
beszédet Eötvös Károly országgyűlési képviselő tar t ja; 
Tarczy életrajzát Sebestyén Dávid főgimn. tanár olvassa 
fel és le fogják leplezni Tarczy arczképét. 

A róm. kath. tanáregyesület f. hó. 18-án alakult 
eleg. Hogy mily czélok szolgáltára? annak illusztrálására 
elég lesz idézni Mázy Engelbert, kassai kerületi főigaz-
gató elnöki beszédéből a következő passzusokat: „A 
Kath. Középiskolai Tanáregyesület az egyház (t. i. a 
róm. kath, egyház. Szerk.) kiegyenlítő kulturmissziójá-
nak jegyében született meg, a melyet másképen katho-
likus restaurácziónak is mondhatunk". „Az evangéliom, 
a kereszt bevitele közgazdasági viszonyainkba, társa-
dalmi és politikai életünkbe; a kereszt bevitele az 
egyetemekre és a művészet csarnokaiba: ez az egyház 
kiegyenlítő kulturmissziója ! S a kereszt bevitele a 
középiskolai tanárok körébe s az ifjúság szivébe: ez a 
Kath. Középiskolai Tanáregyesület!^ Tehát a kereszt, 
illetve az általa szimbolizált pápás szellem! Ez 
melynek be kell hatolnia és diadalmaskodnia a magyar 
tanügy és iskolai nevelés körében. Ugyanaz a törekvés 
ez, a melyet báró Barkóczy, a kultuszminiszter képvi-
seletében oly erősen hangoztatott az Orsz. Középiskolai 
tanáregyesület közgyűlésén. Diadalra juttatni a keresztet, 
restaurálni e papás katholiczizmust és küzdeni a nevelés 
terén is a „tételes torzvallások" elleni S erre nézve 
büszkén konstatálja az „Alkotmány", hogy „nem ellen-
sége ez iránynak a hatalom sem", s reméli, hogy a 
r. kath. középiskolai tanáregyesületben „Magyarország 
katholikus népe nemsokára a kath. re-tauráczió egyik 
legfontosabb szervét fogja tisztelni!" Büszkesége, re-
ménysége nem is látszik alaptalannak, mert az alakuló 
közgyűlésen seregestől voltak jelen az állami középiskolák 
igazgatói és tanárai; elnökké dr. Mázy Engelbertet, a 
kassai tankerület főigazgatóját választották meg; dísz-
elnökké pedig, annak előzetes beleegyezésével, nem mást. 
mint hazánk ez idő szerinti kultuszminiszterét, gróf 



Apponyi Albertet! S hogy mily szellem és hangulat 
uralkodott az alakuló közgyűlésen, jellemzője annak az, 
hogy üdvözlő irat küldését javasolván az elnökség báró 
Barkóczy Sándornak és Molnár Viktor államtitkárnak, az 
„Alkotmány" tudósítása szerint: „Barkóczy nevének emlí-
tésekor|az egész terem zajosan éljenzett és tapsolt. Molnár 
Viktor üdvözlésébe belementek, mivel az ilyen javasla-
tot, ha már egyszer előterjesztetik, nem igen lehet 
visszautasítani. A gyűlés ez egyetlen szépséghibáját 
különben erősen mérsékelte az a nyomott kedv, mellyel 
a többség hozzájárult az üdvözléshez". A rkatholikus, 
sőt szerepléséből láthatólag klerikális Barkóczynak tehát 
taps és lelkes éljenzés, — a kálvinista Molnár Viktornak 
pedig csak nyomott kedvvel, kénytelen-kelletlen meg-
szavazott üdvözlés ! — És mégis . . . mégis, mi protes-
tánsok vagyunk a békebontók! Mi vagyunk azok, a 
kik „alaptalanul", „az izgatáskeltésre alkalmas anyag 
hiányában", „minden tárgyi ok nélkül, politikai vagy 
tisztán szubjektív érzelmek vagy czélok szuggeszcziója 
alatt" merjük kifogásolni gróf Apponyi Albert kultusz-
és kultúrpolitikáját! Hát lehet-e ennél nagyobb képmu-
tatás és szemfényvesztés ?! 

EGYESÜLET. 

A Bethlen Gábor Kör folyó hó 1-én költözött át 
Szentkirályi-utcza 22. I. em. 23. sz. a. uj otthonába, a 
hol a kör tagjai minden nemes szórakozást feltalálhat-
nak. Járatja a kör az összes főbb budapesti napi- és 
hetilapokat, azonkívül a nevezetesebb vidéki lapokat, 
szemléket és folyóiratokat, hogy tagjainak kellő szellemi 
táplálékot nyújthasson. Közvetít a kör nevelői, korrepe-
titori és előkészítői állásokat, azonkívül ebéd-, vacsora-
és pénzsegélyeket oszt ki a fővárosi előkelő vendéglősök 
bőkezűségéből és a saját pénztárából. Megalkotta az új 
egyetemi év elején énekkarát, mely nyilvános irodalmi 
estélyeken és ünnepélyeken, szeretet-vendégségeken és 
vallásos összejöveteleken hathatósan emeli az ünnepélyek 
színvonalát. Tart belmissziói és vitaestélyeket. Idei első 
szeretetvendégsége folyó hó 26-án, este 6 órakor lesz 
a Lónyai-utczai főgimnázium dísztermében, a hol az 
ünnepi beszédet Beöthy Zsolt egyetemi tanár, tartja. 
Santelli Paula művésznő énekel. Farkas Imre költeményei-
ből olvas fel. Gergely Antal lelkész bibliát magyaráz. A 
vendégségen való felszolgálást fővárosi előkelő hölgyek 
vállalták el. A nemes czélú kört a legmelegebben ajánljuk, 
mind a gyermekeiket a budapesti felsőbb iskolákban tanít-
tató szülők, mind maguknak az ifjaknak a figyelmébe. De 
ajánljuk azt a protestáns nagyközönség jóindulatú szel-
lemi és anyagi támogatásába is. Ma, a mikor ifjúságunk 
lelkét a hitetlenség, az erkölcstelenség és a vakhit 
ostromolja, nagy áldás az olyan ifjúsági kör, mint a 
melyet az alapítók a nagy Bethlen Gáborról neveztek 
el. Czéljai, működése a legtiszteletreméltóbbak, s méltó, 
hogy a protestáns egyházak és a nagyközönség részé-
ről is megfelelő támogatásban részesüljenek. 

Teaestély. A budapesti Lorántffy Zsuzsánna és 
Tabitha nőegyesületek, f. hó 20-án este szépen sikerült 
teaestély rendeztek Lageare zambeziai misszionárius 
tiszteletére. 

A missziói imahét dolgában annak közlésére 
kértek fel bennünket, hogy az imahecet nem maga a 
magyar külmissziói szövetség rendezi, hanem egyesülve 
a budapesti skót misszióval. A kiegészítő közlést ezennel 
szívesen megtesszük. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

P á l y á z a t . 

A pesti ref. egyházmegyébe kebelezett pócsmegyeri 
református lelkészi állásra, mely halálozás folytán jött 
üresedésbe, pályázat hirdettetik. 

Ezen lelkészi állás javadalma földhaszonélvezetben, 
készpénzben, terményekben és stólában a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter által 1600 koronáig 76 korona 
25 fillérrel kiegészíttetett. 

A megválasztott lelkész állását 1909. április 24-én 
tartozik elfoglalni. 

A pályázni kívánók kérvényöket, lelkészi oklevelök-
kel, saját esperesök által a pályázati hirdetés közlése 
után láttamozott szolgálati bizonyítványnyal felszerelve, 
folyó évi deczember hó 15-ig küldjék be Mády Lajos 
espereshez Újpestre. 

Kunszentmiklós, 1907. november 15. 
Baksay, 
püspök. 

A budapesti ref. theol. akadémián, 1908-ik év 
szeptember havában tartandó alap-, eisö- és 
második lelkészképesítő vizsgákra szóló írásbeli 

dolgozatok tételei. 
I. Alapvizsga. 

1. Vallás-bölcsészeiből: A vallás hatása a kiműve-
lődésre. Vallástörténeti tényekkel bizonyítandó a vallás 
kedvező és kedvezőtlen hatása az értelmi-, erkölcsi- és 
művészeti kulturára. 

2. Egyháztörténetből: A vallásjavítás útjának egyen-
getése a középkorban, nemlegesen ós igenlegesen. 

3. Izagógikából: A Receptus és Tischendorf 8-dik 
kiadásának textusa között levő nyelvi és tartalmi eltéré-
sek természetének s okainak vizsgálata. 

II. Első lelkészképesítö vizsga. 

1. Exegetikából: Jeremiás könyve 46—49. fejeze-
teinek fordítása, a LXX-val összehasonlítva és ezen 
részeknek szakszerű magyarázata. 

2. Az uj-szövetségi tudományok köréből: A római 
hatalom szerepe az ujtestamentumban. 

3. A ker. erkölcstanból: Erkölcsiség Istennel és 
Isten nélkül. Kritikai párhuzam vonandó a vallásos és 
vallásnélküli ethikaközött,az erkölcsi életfőbb kérdéseiben. 

III. Második lelkészképesítö vizsga. 

1. 31 agyar prot. egyháztörténetből: A nevezetesebb 
hitviták Magyarországon (Erdélyt is beleértve) a vallás-
javítás vezérférfiai között. 

2. Egyházjogtanból: A három legutóbbi magyar ref. 
zsinat által alkotott, az egyház alkotmányára és közigazga-
tására vonatkozó törvények összehasonlító ismertetése. 

3. A gyakorlati theologia köréből: A pásztori leve-
lek pasztoralis theologiai elveinek összefoglaló ismertetése. 

4. Egyházi beszéd-textusok: 1. Sámnel V. 1—5.; 
János Ev. XII. 20—24.; Filippi IL 5—9. 

5- Bibliamagyarázatim tételek: Birák VII.; 1. Sámuel 
XVI.; 2. Királyok II. 19—22.; Nehemiás IV.; 46. és 52. 
Zsoltárok; Ezekiel XLVII. 1—12.; Lukács XIV. 1—6., 
7—11.'; János XIII. 1—17.; Cselek. VI. 1 - 6 . ; 2, Kor, 
V. 14—21.; Jelenések 11. 1 - 7 . 



A theol. aka'lémia törvényei szerint: „A vizsgát 
tevők kötelesek a tételek közül egyet értekezési alak-
ban kidolgozni. A II. képesítő vizsgára jövők a kijelölt 
3 textus közül egynek alapján prédikácziót írnak; a 
bibliamagyarázati tételek közül pedig 5-öt tartoznak ki-
dolgozni és más írásbeli dolgozataikkal együtt beadni; 
a többiekre is tartoznak akként elkészülni, hogy a 
szóbeli vizsgán a magyarázatokhoz szükséges tárgyi 
ismereteket és gyakorlati tanulságokat élőszóval elő-
adhassák." 

A dolgozatok beadási határideje 1908. május 15. 
Ezen időn tul semmiféle írásbeli dolgozat el nem fogad-
tatik. A dolgozatok 4edrétív nagyságú papírra írandók. 
A czímlapon a dolgozat czíme és a szerző neve fel-
tüntetendő. 

Kelt a budapesti theol. akadémiai tanári kar 1907. 
november hó 12-én tartott üléséből. 

B. Pap István, 
theol. igazgató. 

Pályázat tanári állásokra. 
A csurgói államilag segélyezett református főgim-

náziumban megüresedett egy magyar-német és egy latin-
görög nyelvi rendes tanszék. 

Ezekre pályázatot hirdetünk. Javadalmazása min-
deniknek évi 2400 K törzsfizetés, 400 K lakbér (esetleg 
természetbeli lakás) és ötször 200 K ötödéves korpótlék. 
A törzsfizetési fokozatok intézetünkben a következők: 
két tanszéknek évi 3200 K, két tanszéknek évi 3000 
K, két tanszéknek évi 2800 K, négy tanszéknek évi 
2600 K és három tanszéknek évi 2400 K és az állami 
fizetéskiegészítés. Helyettes tanári fizetés évi 1600 K. 

Pályázók a keresztlevéllel, egészségi bizonyítvány-
nyal, oklevéllel, szolgálati bizonyítvánnyal vagy minősít-
vényi táblázattal felszerelt s a belső-somogyi református 
egyházmegyei közgyűléshez czímzett kérvényüket 1907. 
decz. 2. estig alulírotthoz küldjék be. 

A megválasztottakra az eskütétel, a székfoglaló 
beszéd tartása s az országos felekezeti-, községi- stb. 
tanárok részére létesített nyugdíjintézetbe való belépés 
kötelező. 

Az állások azonnal elfoglalandók. 
Homokszentgyörgy, Somogymegye, 1907. nov. 8. 

Barakonyi Kristóf, ref. lelkész, 
az igazgató-tanács elnöke. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

A gyógytudomány a reá háramló feladatot, hogy 
a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 
ellen sikeresen harczoljon, csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 
gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól 

megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Yáczi-körút 18. szám alatt van. 

A fiatal leányok 
ha testileg gyengék, vagy csak muló betegségben 
szenvednek is, már régóta bizalommal viseltetnek 
a SCOTT-féle Emulsio iránt, mert fejlődésükre 
jótékony hatással van ez az ízletes, könnyen 

emészthető 

legjobb e iMőszer . 
J ^ ^ j f y Serdülő leányoknak minden alkalommal 

w f 5 I P e z t a bevált, kitűnő szert kellene hasz-
m. vJjjM nálniok, a mikor gyengék, fáradtak és 

kedvetlenek. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-

I V ^ A Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
— iembekvefr!n*e" Kapható a gyógyszertárakban. 

A ki a li turgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi sze-
relvény raktároshoz (műhely, raktár és elárusítás Buda-
pest, VII., Erzsébet-körút 29- sz.) A czégvezetőség nagy 
képes album-árjegyzékét minden érdeklődőnek ingyen 
és bérmentve megküldi. 

Felelős szerkesztő : H a m a r I s t v á n . 

NYILTTÉR.* 

A Bór- és hithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, xz 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Hzini/e- hipóczi Sulvaforf'orrás-vállalat 

Budapest, V., Jtiidolfrnkpart 8. 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, rész let f izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jó tá l lá s sa l kap-
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
hegedűk , fuvo lák , cziterák, oka-
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért 
Árjegyzéket i n g y e n küld 

H Mogyoróssy Gyula 
m, kir. szab. h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ 
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G . 

Téli fürdökura a Szt. Lukács-fürdőben. 
Természetes forró-meleg, kénes források. Iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. C s ú z - , k ö s z v é n y - , i d e g - , 
b ő r b a j o k g y ó g y k e z e l é s e és a téli fürdökura felöl kimerítő 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 
O r g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 

Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Q 3 E 3 3 S Í forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél . A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

l egú jabb térképkiadványai m a g á n h a s z n á l a t r a : 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 1-50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Tel jes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes té rképe az ú j helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a K o g u t o v i e z - f é l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 

I X . . i p a r - u t c z a 4 s z . < 

iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása. 

Qrszágh Sándor 
o r g o n a - é s 

harmónium gyáros 
e s . é s kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t 1 8 6 1 - b e n . 

Az 1885. évi kiáll í táson «Nigy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel*, a i 1904. é r i v e u -
prémi kiállí táson aranyéremmel ki tünte tve , azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, 'egiobb és leg-
újabb rendszerű orgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos árak, Áx orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint u , hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több új o rgona lett 

megrendelve és készítve. 
Árjegyzők és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapes t , VI . , Gyár-utcza 28. 

Teljes jó tá l lá s k i t ű n ő cséplésért . H 

A jetenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépiőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
,Ezen legújahb motorok ter jesztése 

érdekeben használt tjözgepek 
cserébe vétetnek. 

Ezen mototcséplő-késilelek felíiliíiulhalallan kitűnősége (elől tudakozódni lehet: 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó ttzotn ? Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

cseplokészleleit 
kettős tisztitó-szerkezettel. 

! Egyedfii l é t ező ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző És biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetűgépek stb. 
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Pontos és ORAIi 5 é v i tm 

Tm 
j ó t á l l á s m e l l e t t ! 

Egyházi szentedényeK, 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

mz 

g arany és ezüst ékszer eR, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak gafr részletfizetésre is! 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
árak! 

javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordí tok. Á r j e g y z é k 2000 ra jzzal ingyen és bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
mííúiás es ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VIL, Erzsébet-Körűt 29. 
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fl világhírű fleol-hnrmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király u. 58. — Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzél t ingyen é s bérmentve . 

Templomok, iskolák, dalárdák,kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
mos t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját- ^ 
szást elsajátítani 
Ára 5.—korona. ^ C O O O G 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendr. 

1 A KOR = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
«se képes folyóirat. 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
iőfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
i kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

K é m i a i ! 1 M 

{Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítő-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Fö ldra j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
A j á n l á S O k " A nm" va"®8~ ®s közokt. miniszter úr. 

Erdély és Szabó 
Budapest székesíöváros tanácsa. 



erőre berendezett — hangszergyár. 
cs . é s k i r / u d v a r i hangszergyáros , 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos 

STOWASSER J. 
Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: Öntöház-u, 2. sz. 
Továbuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid á rak mellett. 

Hangfokozó gerenda! ™fy
b£: 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár é s raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá1, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi el nagyban = = = = = 
= é s kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

Első magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
p a l o t a - , v á r o s h á z i , gyár i , lak-
t a n y a - ó r á k b e r e n d e z é s é t a leg-

e l ő n y ö s e b b e n e s z k ö z l i 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömöri-út 50. 
( S a j á t h á z . ) 

K é p e s á r j e g y z é k e k , k ö l t s é g -
j e g y z é k e k i n g y e n . 

E z e n c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N G E R v a r r ó -

A m i 

s z o r u l n a k 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e i k 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16 Budapest: VII., Kerepeái-üt 32. 

„ IV., Muzeum-körut 27. ,, VII., Király utcza 52. 
, „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsóbetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi-u. 1 

I 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 
I 
I 
1 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Aradi-utcza 60 . 

Tudományos 
műszerek E 
gyára, = 

T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

G y á r t a n a k s a j á t t e l e p ü k ö n m i n d e n n e m ű 

f i z i k a i , k é m i a i és g e o m e t r i a i t a n 

e s z k ö z ö k e t . T o v á b b á a n é p i s k o l a i ú j t a n t e r v 

s z e r i n t ö s s z e á l l í t o t t l egú jabb fizikai, k é m i a i és 

g a z d a s á g i t a n e s z k ö z ö k e t a leg jobb k i v i t e l b e n 

s a l e g j u t á n y o s a b b á r b a n . — Á r j e g y z é k e k s 

k ö l t s é g v e t é s e k d í j t a l a n u l k ü l d e t n e k . — E l i s m e r t 

e l s ő r a n g ú g y á r t m á n y . — K i t ü n t e t v e I 9 0 6 b a n 

á l l a m i e z ü s t é r e m m e l . 

I l l l t l 1 H M M 1 1 I l i i 

A . l e g j o b b 

kályhákat és kanda l lóka t 
császárt és Irixál-yl 

udvari száll ító 

szállít 

H E I M H . 
K u d a p e s t , T l i o n e t - u d v a r , 

K ü l ö n l e g e s s é g e k ; t e m p l o m o k , c s a l á d i há-
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b . r é s z é r e . T o b b 
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 v a n b e l ő l e h a s z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
c s a k e z z e 

a v ó d ő -
j e g y g y e i . 

MEIDINGER-OFEN 
H . H E I M ^ 

P r o s p e k t u s o k é s k ö l t s é g v e t é s e k Ingyen é s b é r m e n t v e . 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M a r i a V a l é r i a u t o * a I O . t » j s . 

Halász H ube r t 
BUDAPEST 

G y á r és i r o d a : V I I ker . , A n g o l - u t c z a 2 3 . 

o o o 

Előállít egyszerű é s különféle s z ínezésű czement lapokat , 
cs i szo l t e z e m e n t - é s márványmozaiklapokat , sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt , 
elvállal betonépí tkezésekhez tar tozó mindennemű mun-
kát, e zement és terazzoburkolatokat , c s a t o r n á z á s t , 

továbbá t e t ő f e d é s e k e t minden anyaggal . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPBSTEN. 40 .285 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . ÍBO kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyoiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz. . 
a h o v á a kéziratok, elől izetési és hirdetési díjaK stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Advent. H. I. — I s k o l a ü g y : A soproni lyceum jubileuma. Referens. — T á r c z a : Az elmúlás költészete. 
Domby Béla. — B e l f ö l d : A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése. Tudósító. — Protestáns ügyek a képviselőházban. 
— N e k r o l o g : Kesserü Lajos . (1836—1907.) Széky Géza. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — 
G y á s z r o v a t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

A d v e n t . 

Itt vannak újra az adventi napok, a Krisztus 
születése fenséges ünnepére készülgetésnek komoly 
napjai. 

„Tisztítsátok meg az Úrnak utát! Egyenges-
sétek az ő ösvényeit!" — hangzanak újra a fen-
ségesen komoly igék. Készüljetek, mert eljött az 
ideje annak, hogy a vakoknak szemei megnyílja-
nak, a sánták járjanak, a sötétségben ülő nép 
világosságot lásson, a foglyoknak kötelei meg-
oldassanak, és megszégyenüljenek azok, a kik Isten 
választottai ellen felgerjedtek. 

Az advent napjai, a melyek a komoly elő-
készülődésre vannak szánva, mindenkor arra köte-
leznek bennünket, hogy önmagunk és a körülöttünk 
levő világ felett szigorú kritikát gyakoroljunk, s 
ha miben fogyatkozást találunk, annak orvoslására 
törekedjünk. Az idei advent azonban kétszeresen 
](f'ja reánk ezt a kötelességet. 

Úgy látjuk, úgy érezzük, hogy „Megnehezült 
az idők viharos, járása felettünk!" A mi ítéletünk 
szerint reánk borulni készül az a sötétség, a mely-
ből a Krisztus evangéliomának fénye vezette ki 
egykor az emberiséget. Szinte halljuk már a lán-
ezoknak csörgését, a melyekkel újra megkötözni 
készülnek bennünket. Körülöttünk felhangzik a 
diadalmas kiáltása azoknak, a kik ellenünk fel-
gerjedtek. S panaszos hangunkat ingerült tiltako-
zások zaja fojtja el, még azokban a körökben is, 
a melyek részéről csak jóindulatot, csak támoga-
tást reménylettünk! 

Bizony, szomorú tényként állapíthatjuk meg, 
hogy egy esztendő alatt nemcsak ősi ellenfeleink 
hatalma növekedett meg, úgy a politikai, mind az 
egyháztársadalmi téren, hanem, mert panaszkodni 
mertünk, ellenünk fordult a politikai es a társa-
dalmi közvélemény is! Egünk beborult s remény-
ségeinket a tél fagya sorvasztja el! 

Ilyen körülmények közt valóban kétszeres köte-
lességünk az adventi készülődés idejében szigorú 
kritikát gyakorolnunk önmagunk felett, hogy a 
sajnálatos helyzet létrejövetelében mennyi részünk 
van mulasztásainkkal vagy elkövetett bűneinkkel; 
s hogy mi tekintetben van szükségünk arra a meg-
térésre, a mely mellett Krisztusunk örömmel szálló 
vendégünk lehet, s a sötét borulatot kedvező derű 
válthatja fe l? ! 

Szálljunk azért magunkba mindannyian! S ha 
magunkba szállunk, megtalálhatjuk a sötét boru-
latot elősegítő fogyatkozásainkat, bűneinket. 

Nem a lefolyó esztendő mulasztásai és bűnei 
ezek csupán. Évtizedekre nyúlnak azok vissza. 
Régóta emésztenek bennünket, s csak hosszú idő 
alatt tettek bennünket olyan bénákká, a kiknek 
nincs erejök nemcsak a harezra, de még csak a 
védekezésre sem! 

Ott kezdődnek ezek a magyar alkotmányos 
szabadság és a liberális éra idejében, a mikor 
kihirdettettek a szabadság, egyenlőség és testvé-
riség jelszavai s azoknak nyomán állami törvények 
kezdték biztosítani egyházunk fenmaradását és 
állami támogattatását. A jelszavak hallatára s a 
külső védelem láttára mintha egyszerre elaludt 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítandók 
a t i i d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v H l i o d j u n k u t ó n z a t o l i t ó l . U t a s í t á s o k i n g y e n . 



volna bennünk az a lélek, a mely Őseinket áldo-
zatokra serkentette s nemcsak ellenállásra, hanem 
építésre is képessé tette. S a mikor megrövidült 
bennük ez a lé lek: megcsappant az evangéliom 
fáklyájának fénye, ereje igehirdetésünkben i s ! 
Bízni kezdtünk a szabadságban és az egyenlőség-
ben, bízni a törvények védelmében, s hiú öröm 
töltött el bennünket, a mikor a liberális álfára 
anyagi tekintetben is kinyújtotta segítő kezét 
felénk. S a mint teltek-multak az évek és évtize-
dek, ez a bizalom bizakodássá erősödött lelkünk-
ben. Nem gondoltunk többé a veszélyre, nemcsak, 
de arra sem, hogy régi ellenfelünk munkáját 
figyelemmel kisérjük és falainkat épségben tartsuk. 
A hosszas harczok után édesnek éreztük a pihe-
nést. S ez a pihenés lethargikus álommá erősö-
dött felettünk, a mely elvette nemcsak régi vitéz-
ségünket, de megfosztott bennünket az evangéliom 
által reánk rótt kötelességek tiszta öntudatától is. 
Eletünk nem állott másból, mint sablonból, admi-
nisztrálásból, egyházszervezetünknek mindinkább 
bürokrata és czentralizáló kifejtéséből; — abból 
azonban, a mi evangéliomi egyház mivoltunkból 
természetszerűleg folyt volna, hogy a világosságot 
terjesszük gyülekezeteinkben, társadalmi és állami 
életünkben, — hogy résztvegyünk hazánk újabb 
életének elveink szerint való intézésében, vagy 
politikai és társadalmi problémáink megoldásában, 
— vagy hogy az evangéliom fényét ragyogtassuk 
hazánk határain kívül is, — azt lehet mondani: 
semmit sem valósítottunk meg. S mi lett az ered-
mény ? Az, hogy önmagunkban, hitünk szilárdsá-
gában, annak alkotó erejében belsőleg úgy elernyed-
tünk, hogy immár a magunk lábán megállani 
képtelenek vagyunk s csak a mindenható állam 
az, a kiben reménykedünk; kifelé, mint nemzeti 
és társadalmi tényező pedig olyanokká váltunk, 
.a kiknek számbavétele szinte felesleges! 

De hajh! a míg mi így szenderegtünk s ilyen 
sorsra jutottunk, — nem aludt az a hatalom, 
a melyet teljesen megsemmisültnek képzeltünk. 
A békesség és a szabadság idejét mesteri ügyes-
séggel használta fel arra, hogy elvesztett poziczióit 
visszaszerezze ! Hogy minő eredménynyel ? — lát-
hatjuk világszerte, s láthatjuk közelebbről a ma-
gyar hazában i s ! Hatalma mesteribb ma, mint 
valaha. Ereje megnövekedett úgy, hogy dominálni 
tud minden téren. Fortélyossága szinte kiszámít-
hatatlan, s ujjai oly ügyességgel szövögetik a hálót 
a belső és külső élet minden terén, hogy abból 
kimenekülni még a Iegeszesebb emberek sem lát-
szanak képeseknek. 

De minek folytassam tovább ? A kiknek van-
nak füleik a hallásra s szemeik a látásra, hall-
hatnak s láthatnak az elmondottakból i s ; a kik 
pedig erre képtelenek, azokkal szemben úgyis 

hiábavaló minden beszéd és minden fáklyagyújtás! 
Csak azt kivánom azért, hogy azok, a kiknek 
fülei még teljesen meg nem süketültek s a kiknek 
szemei végleg el nem vesztették látó képességü-
ket: hallják meg, nem az én panaszos hangomat, 
hanem a készülődő harcznak zaját, s lássák meg, 
nem az én mécsesemnek pislogó és bizony-bizony 
fogyatkozó lángját, hanem a Krisztus által elhozott 
örök evangéliomnak fényességét, hogy hallván és 
látván, megérthessék: mi az, a miben újjá kellene 
születnünk, hogy a Megváltó állandó lakozást 
vehessen közöttünk s a mostani nehéz idők nyo-
masztó és sorvasztó téli borulatát a jobb idők 
szabadságának, boldogságának felvidító és életet 
adó tavaszi ragyogása válthassa fel! H. I. 

ISKOLAÜGY, 

A soproni lyeeum jubileuma. 
A soproni evang. egyház és a dunántúli evang. 

egyházkerület örömünnepet ült f. hó 21-én. Megülte 
Isten kegyelméből a soproni evang. lyeeum fennálásának 
350 éves jubileumát. Protestáns iskoláink közül az utóbbi 
években többen ültek jubileumi ünnepeket. Ha az idők 
viharos járása nem nehezült volna meg felettünk, s ha 
épen azoknak a régi időknek, a melyekben jubiláló 
iskoláink alapjai levettettek, ujabban ismét feltünedező 
köde el nem homályosította volna a lelki szemeket, 
ezeknek a jubiláris ünnepeknek szélesebb körökre kel-
lett volna kiterjedniük, mert hiszen a protestáns iskolák 
jubileumai tulajdonképen a magyar kultura jubileumai 
volnának igazában. Ott, azokban a protestáns iskolákban 
készíttettek el a magyar kultura melegágyai; ott, azok-
ban gyújtattak fel nemcsak a ludományok és ismeretek 
örökké égő fáklyái, hanem a hazaszeretet oltárai is. 
Azok a protestáns iskolák árasztották ki a tudomány 
fényét a nemzetre s nevelték szerény falaik között a 
nemzedékek szakadatlan soraiból ezreit és ezreit azok-
nak a férfiaknak, a kik tudásukkal, emberi és hazafias 
erényeikkel a hon hűséges munkásaivá lőnek. Ezeket a 
szolgálatokat egy jobb kor készséggel ismerte el. Ma 
azonban gondosan igyekszik azokat elfedezgetui a múlt 
idők feltünedező köde, s iskoláink jubileumi ünnepei 
a nélkül zajlanak le, hogy figyelmet keltenének s meg-
felelő méltatásban részesülnének. 

A soproni 350 éves jubileumról is csupán egyetlen 
napilapban láttunk némileg részletesebb tudósítást; a 
többiek legfelebb pár sorban emlékeztek meg róla, 
nagykegyesen. Emlékezzünk meg hát róla mi magunk, s 
lelkesítsük a mult nagy emlékei által Önmagunkat. 

A soproni lyeeum 350 éves történetét, a jubileum 
alkalmából Pciyr Sándor írta meg egy érdekes köny-
vecskében, a mely nyomról-nyomra mutatja fel az inté-
zet életében előfordult nevezetesebb mozzanatokat. Rósz-



ben e munka alapján a következőkben foglalhatjuk 
össze dióhélyban az intézet történetét. 

Az intézet alapittatása Sopron reformácziójával 
egyidejű. 1524. okt. 30-án még Luther iratait égették 
meg felsőbb parancsra Sopron piaczán, és 1557 őszén a 
városi tanács szinte egyakarattal hódol a reformácziónak 
s épít ennek hatása alatt a már addig is gonddal ápolt 
diákiskolának uj épületet. Ebben az iskolában még a lel-
készi pályára készülők is részesültek némi oktatásban. 
Kezdetben a protestáns város tartotta fenn az iskolát, 
1584-ben azonban Draskovics György győri püspök kiűzet-
vén Sopronból a protestáns lelkészeket és tanítókat, az 
iskola is végső veszedelembe jutott. A bécsi béke után, 
az egyházzal együtt az iskola is helyreállíttatott és már 
16o3-ra oly színvonalra emelkedett, hogy a belőle kike-
rült tanulók azonnal lelkészekké lehettek. A német 
nyelvű latin iskola mellett a város már a XVI-dik 
század folyamán magyar nyelvű elemi iskolát is tartott 
fenn, a melyről 1612-től kezdve vannak biztos adatok 
s a mely 1658-ban gimnáziummá fejlesztetett. Az 1674-
dik év azonban véget vetett a virágzó fejlődésnek. 
Ekkor nemcsak a lelkészeket és tanítókat űzte ki a 
diadalmat ülő reakczió, hanem elvette a protestánsoknak 
minden vagyonát és épületét is, a miről nem tudták 
bebizonyítani, hogy már a protestáns korból eredtek. 
A helyzet csak az 1681-diki soproni országgyűlés után 
vált kedvezőbbé, a mikor a lelkészek és tanítók újból 
visszatérhettek és az iskola helyreállíttatott; de elvett 
épületét nem nyerte vissza, hanem a megszűnt magyar 
iskola helyiségeit foglalta el. Az iskola fenntartását 
illetőleg is nevezetes változás történt ezzel az újjászer-
vezéssel, a mennyiben az intézet a város tulajdonából 
és kezeléséből az evang. egyházéba ment át, Ez idő-
től való külső történetében még az 1853-dik esztendő 
képez fontos dátumot, a mikor, hogy az abszolút kor-
mány által támasztott fokozottabb követelményeknek 
megfelelhessen és továbbra is fenntartható legyen, az 
intézet fenntartását a dunántúli egyházkerület vállalta 
magára. Az intézet jelenleg már nem csupán a teljes -
nyolcz osztályi főgimnáziumot foglalja magában, hanem 
a theol. akadémiát és a tanítóképezdét is. 

Az intézetben kezdetben nem voltak elkülönítve az 
alsó és felsőbb iskolai szakok s a nevelési czélt a 
Sturm-féle elv ölelte fel: Sapiens et eloquens pietas. A 
XVI. és XVII. század folyamán külföldről hoztak az 
iskolába magistereket (Friedelius, Frank, Schwanshofer, 
Seelmann, Hentschel), annyival is inkább, mivel az iskola 
nyelve, a város polgársága nyelvének megfelelőleg, német 
volt s az időben a bécsi evangélikus szülők is Sopronba 
küldték fiaikat. De ha német volt is az iskola nyelve, 
gondot fordítottak a magyar nyelv tanítására is. Igy a 
XVII. század végén Röschel János wittenbergi tudós 
tanár által szerkesztett új tanterv nem csupán a reáli-
sabb tanítást hangsúlyozta, hanem nyomatékkal emelte 
ki a magyar nyelv tanításának szükséges voltát is, meg-
követelvén, hogy a régi írókat ne csak németre, hanem 

magyarra is fordítsák, még pedig observata diligenter 
ubique cuiusvis linguae proprietate. 1657-ben pedig a 
város egyik német nevű néptribunja: Reichenhaller 
Richárd szorgalmazta nagy buzgósággal egy jó magyar 
iskola szervezését, a melyre vonatkozó indítványt a 
városi tanács el is fogadti. „Elismerésre -méltó dolog, 
— írja Payr Sándor — hogy a németajkú polgárság 
németnyelvű jegyzőkönyvben karolta fel a magyar iskola 
ügyét," és a história fényesen igazolja, hogy „a lyceum, 
a német város magyar iskolája, a határszélen minden 
időkre szóló fényes szolgálatot tett a magyar nemzeti 
műveltségnek". 

A soproni lyceum nevet vívott ki magának a magyar 
irodalmi élet terén is, ennek ifjúsága körében állíttatván 
fel a nagynevű Kis János, későbbi evang. püspök és 
költő által, „Magyar Társaság" czímmel az első ifjúsági 
önképző kör, a melyben azóta nem egy neves magyar 
író kezdte bontogatni szárnyait. A nemzeti ébredés ko-
rában, az 1825-diki országgyűlés hatása alatt, a soproni 
lyceum ifjúsága megalapítja a Deákkuti vármegyét, a 
magyar nyelv, a magyar zene, a magyar táncz és a 
magyar viselet kultiválására. Hazafias ünnepélyeket 
rendez, a melyet nem egyszer gróf Széchényi Ferencz 
is meglátogatott fiaival: Lajossal és a későbbi legnagyobb 
magyarral, Istvánnal együtt. Mind az önképzőkör, mind 
a Deákkuti vármegye jelentékeny befolyást gyakorolt, 
nemcsak arra, hogy az intézet teljesen magyarrá legyen, 
hanem hogy megmagyarosítsa magának a városnak né-
met eredetű polgárságát is. 

A soproni lyceum viharos múltra tekinthet vissza. 
Létele nem egyszer forgott végső veszedelemben, de az 
ősök hitbuzgósága halottaiból újból feltámasztotta s a 
világosságnak benne felgyújtott fáklyáját nemcsak kia-
ludni nem engedte, hanem mind bővebben táplálta azt 
a magyar nemzeti szellem olajával, eladdig, a mígnem 
az eredetileg idegen nyelvű intézetből, ott, a határszélen, 
a magyar nemzeti műveltség és szellem hatalmas várát 
építette ki. Szelleme, nevelési iránya legvilágosabban 
azoknak jelleméből, működéséből tűnik ki, a kiket egy-
kor falai között ápolgatott. S ha azok között ott látjuk 
ragyogni Kis János, Berzsenyi Dániel, Székács József, 
Schedius Lajos, Döbrentey Gábor, Pákh Albert. Vajda 
Péter, s az újabbak közül báró Dóczy Lajos, Lehr Albert, 
Eötvös Károly, Torkos László stb, neveit, akkor dicse-
kedéssel elmondhatja a soproni lyceum, hogy híven 
teljesítette nemcsak tanító, hanem hazafiasan nevelő 
feladatait is. 

Virágoztassa a kegyelemnek istene s az utódok 
áldozatkész buzgósága továbbra is, időtlen időkig! 

* * 

* 

A jubileumi ünnepély, a melyen a kultuszminiszter 
Molnár Viktor államtitkárral, a vármegye Baán Endre 
fő- és Hajas Antal alispánnal, a város Toepler Kálmán 
polgármesterrel, a helyőrség Rohn Alfréd vezérőrnagygyal 
képviseltette magát, az evangélikus templomban tartott 
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istentisztelettel vette kezdetét. Itt Brunner János espe-
res mondott imádságot, utána pedig Gyúr átz Ferencz 
püspök tartott alkalmi beszédet. 

A templomból a lyceum nagytermébe vonult át az 
ünneplő közönség, a hol Poszvék Sándor főiskolai igazgató 
mondott megnyitó beszédet és melegen üdvözölte a 
kultuszminiszter képviseletében megjelent Molnár Viktor 
államtitkárt. Erre adott válaszában Molnár Viktor köszön-
tötte az intézet vezetőségét és biztosította azt a kormány 
jóindulatáról. Gyurátz Ferencz köszönte meg a jóindu-
latú biztatást s örömét fejezte ki a felett, hogy a kor-
mány együtt ünnepel az iskolát fenntartó egyházzal. 
Hetvényi Lajos vallástanár mondta az emlékbeszédet s 
az intézet negyedfélszázados múltjából megragadó példáit 
mutatta fel a nehéz küzdelmek között is soha el nem 
fogyott kitartásnak, áldozatkészségnek és a hazai kultura 
oltárára hozott drága áldozatoknak. Payr Sándor theol. 
tanár alkalmi ódában dicsőítette az intézetet, annak ala-
pítóit és fenntartóit. 

A szép és ritka ünnepélyt a Hymnus eléneklése 
rekesztette be. 

Az ünnepély után közebéd volt, a megye, a város, 
az egyházmegyék és a testvérintézetek képviselőinek 
részvételével. Az intézet ifjúságát pedig maga az intézet 
vendégelte meg; délután pedig Nádassy színigazgató 
nyújtott neki kellemes és ingyenes élvezetet a Sárga 
csikó czímű színdarab előadásával. Referens, 

T Á R C Z A . 

Az elmúlás költészete. 
I. 

Ne mondjátok nékem, 
Hogy a sárga lombon, 
Hulló leveleken 
Nincs semmi költészet I 
Hogy a búsan hajló, 
Szirmait hullajtó 
Kerti virágokon 
Nem láthattok szépet! 

Ne mondjátok nékem, 
Hogy az őszi tájon, 
Hangtalan erdőkön 
A némaság halál I 
Hogy az elmúlásban, 
Csendes hervadásban 
Vigaszt, reménységet 
A lélek nem talál! 

Ne mondjátok nékem, 
Hogy a koporsónál 
Minden ember útját 
Örökre bevégzi ! . . . 
Hogy a sírból többé, 
Meghalt reményekkel 
Nem l e h e t . . . nem lehet 
Az egekre nézni!! . . . 

II. 
Nézzétek meg jobban a sárguló lombot 
Mosolyogva hull le az anyai földre. 
Mint a ki világát boldogan leélte, 
Azt susogja minden elszáradt levélke: 
Takargass be lágyan, hantjaiddal födj be! 

Nézétek meg jobban a kerti virágot, 
Napsugárban fürdik halála percziben. 
Rózsapír ég arczán, úgy készíti s í r j á t . . . 
Szerelmese a szél csókolja le szirmát. . . 
Harmatkönnyel szemén boldogan elpihen. 

Nézzétek meg a kik koporsóba térnek: 
A lélek mind küzköd, remény-kétség között; 
S mikor földi lánczát, a testet lerázta : 
Kisimul az arczon az élet barázda, 
S az ég felé mosolyg, mind ki elköltözött! 

Gyönk. Domby Béla. 

BELFÖLD. 
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése. 

A tiszántúli nagy egyházkerületnek régen nem volt 
oly izgalmas közgyűlése, mint az, a mely november hó 
21-én nyittatott meg. Az az izgatottság, a mely ma a 
protestáns körökben uralkodik s a melyet a minden 
téren megnyilatkozó klerikális reakczió támasztott fel, 
a tiszántúli nagy kerület közgyűlését is elfogta, nem-
csak, hanem izgalmas jeleneteket is támasztott a tárgya-
lások során. Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter váltig 
hangoztatja, hogy a felekezeti béke nincs megzavarva 
s hiszi, hogy nem is lesz. A tények azonban szomorúan 
bizonyítják az ellenkezőt. A béke állapotát az igaz, hogy 
még nem váltotta fel a nyilt harcz állapota. Még csak 
a panaszolkodások folynak protestáns részről. A diadal-
masan haladó reakczió azonban már nem marad meg 
ezen a téren, hanem a legnemtelenebb vádak fegyverét 
szegezi ellenünk; ócsárol, gyaláz bennünket, a gyaláz-
kodás szótárából nagy gonddal kiválogatott epithetonok-
kal; mindezeknek tetejébe pedig szervezi seregeit fent 
és alant és mesterileg szövögeti a politika hálóját is, a 
mellyel a neki tetsző falatokat kihalássza, mindazokat 
pedig, a kik törekvései ellen szavokat felemelni meré-
szelik, megfojthassa. Ha azonban így halad tovább, 
akkor a nemzeti kormány ós az új éra dicsőségére, ki 
fog törni a nyilt harcz is, — quod Deus avertat I Ideje 
lesz tehát, szinte az utolsó órája annak, hogy a helyzetet 
tisztázzuk, nem itt, a holt papiroson, hanem az egyház-
politikának a teljes viszonosság és jogegyenlőség alap-
elveire fektetése által az életben. Mert ha türelmesek 
vagyunk is, de a végletekig, a jogainkból való kiforgat-
tatásig és az ultramontán reakczió diadalra jutásáig már 
nem megyünk, és ha reá kényszerítenek bennünket, fel-
vesszük a nyilt harczot is ! 

A közgyűlést, a beteg Kiss Áron püspök helyett, 
Dávidházy János püspökhelyettes nyitotta meg buzgó 



imádsággal. Ennek elhangzása után feszült figyelemmel 
várta a gyűlés gróf Degenfeld József főgondnok meg-
nyilatkozását, mert biztosra vette, hogy a mai nehéz 
viszonyok között, főként a testvérkertiletek és az evang. 
egyetemes gyűlésen elhangzott elnöki megnyitók után, 
gróf Degenfeld is ki fog terjeszkedni az egész protes-
táns egyházat foglalkoztató fontos ügyekre. 

Gróf Degenfeld meg is felelt a várakozásnak, s 
elmondhatjuk, nemcsak a közvéleményt foglalkoztató 
nagy kérdéseknek beszéde keretébe bevonásával, hanem 
azzal a higgadtsággal is, a mellyel a kérdéseket tár-
gyalta. Megemlékezett a lelkészi nyugdíjintézetről és 
sajnálatát fejezte ki a felett, hogy a kifogások csak a 
törvény megalkottatása után hangzanak fel. A konvent 
megtette mindazt a könnyítést a végrehajtásnál, a mit 
csak megtehetett, s a kertilet is kész mindent megtenni 
a végre, hogy a lelkészek terhén könnyítsen. A debre-
czeni bölcsészeti fakultás fejlesztésére jelentékeny lépés 
történik az által, hogy a bizottság újabban ismét két 
tanszék felállítására nézve tesz javaslatot a közgyűlés elé. 

Majd rátért az egyházpolitikai téren feltünedező s 
egyházunkra nézve kedvezőtlen jelenségekre és az orsz. 
ref. lelkészegyesület megalakulására, s ezeket illetőleg 
a következőket mondotta: 

„Már legutóbbi közgyűlésünk megnyitása alkalmá-
val felemlítettem a mostani időknek ref. egyházunkra, 
sőt az egész protestantizmusra kedvezőtlen irányzatát. 
Ezen kedvezőtlen irányzat azóta csak öregbedett. 

Több újabb intézmény, kormányi és törvényhozási 
intézkedések s társadalmi mozzanatok bizonyítják ezt. 

Ennek folytán egyházunk kénytelen valóságos vé-
delmi álláspontra helyezkedni azon támadások ellen, a 
melyek az irántunk való jóindulat leplébe burkolva, annál 
fájdalmasabban érintik egyházi közéletünket s egyházunk 
békekötések és törvények által biztosított autonómiáját. 

A lelkészi javadalom óhajtott emelésén kivül, az 
időknek ezen reánk kedvezőtlen irányzata volt egyik 
főoka annak, hogy lelkészkarunk egy tekintélyes része 
az őszön Budapesten tartott lelkészi kongresszuson orszá-
gos lelkészi egyesületté tömörült. 

Egyházunk jogainak és érdekeinek minden oldalról 
való megvédése kétségtelenül legelső sorban hivatalos 
egyházi testületeink feladata és kötelessége. 

Azonban ezen hivatalos egyházi testületeknek is 
szükségük van, különösen a mostani nehéz időkben, hogy 
minden oldalról támogatásban részesüljenek. 

Ily támogatást várok én az újonnan alakult lelkész-
egyesülettől, s azon reményben, hogy ezen támogatásra 
mindenkor és minden körülmények közt feltétlenül szá-
míthatunk, hogy a lelkészegyesület a túlzásoktól ezentúl 
is tartózkodni fog, hogy oly hatáskört, mely csak a 
hivatalos egyházi testületeket illeti meg, magának vindi-
kálni nem fog, hogy egyházi életünk két főtényezője, a 
lelkészi és világi elem közt annyira szükséges jó egyet-
értést és együttműködést zavarni nem fogja, csak öröm-
mel üdvözölhetem az országos lelkészi egyesület megalaku-

lását, mely egyelőre az 1848. évi XX. t.-cz. teljes végre-
hajtásának jogosult jelszavát tűzte ki zászlajára." 

Gróf Degenfeld eme higgadt s minden szélsőségtől 
tartózkodó nyilatkozatait teljes elismeréssel honorálta a 
a gyűlés, mikor kimondotta, hogy az elnöki megnyitó 
beszédet egész terjedelmében jegyzőkönyvébe foglalja. 

Megvalljuk, hogy gróf Degenfeld dolgaival sokszor 
nem voltunk megelégedve; most azonban szívesen hozzá-
járulunk ahhoz a honoráláshoz, a melyben megnyitó-
beszédét a tiszántúli közgyűlés részesítette. Beszéde, 
főként annak az egyházpolitikai helyzetre és a lelkész-
egyesületre vonatkozó része, nemcsak komoly, higgadt, 
hanem helyes politikai érzékre is mutat, a mit, sajnos, 
eddig megnyilatkozott főgondnokainknál nélkülöztünk. 
Az egyházpolitikai kérdésekben harczra nem tüzel, de 
komolyan reámutat a kedvezőtlen jelenségekre és figye-
lemre, a védekezés előkészítésére int. A lelkészegyesület 
megalakulása indító okait tudja méltányolni és kellőleg 
honorálja azokat a szolgálatokat is, a melyeket az egye-
sület a hivatalos egyház akeziójának támogatásában 
nyújthat, ha megmarad abban a körben, a melyben 
maradnia kell, és hozzátehetjük, ha abból a hivatalos 
egyház merev és elutasító magatartása által ki nem 
veretik. S hogy miként nem veretik ki, arra nézve meg-
mutatta a lehetőséget gróf Degenfeld, a ki pedig erős 
egyéniségéről és a hivatalos egyházhatóságok jogainak 
nem egyszer nagyon is merev védelmezéséről ismeretes. 
Megmutatta azáltal, hogy nem tört felette pálczát, hanem 
elismerte benne azt, a mi jogos. A többire nézve pedig 
a jó reménység álláspontjára helyezkedett. Az a sok-
képen megvádolt lelkészegyesület egyelőre nem is kiván 
többet ennél a hivatalos egyház részéről. Csak annyit 
nyújtsanak neki, mint gróf Degenfeld nyújtott, akkor 
meg fog maradni az egyházszervezetünk által részére 
természetesen kijelölt körben és hatalmas, de békessé-
ges faktorként fog működni a hivatalos egyháznak min-
den jószándékú és az egyház javát czélzó törekvései 
támogatásában ! 

A világi elnök, megnyitó beszédében melegen emlé-
kezett meg az épen azon a napon 93 évét betöltött, de 
betegsége miatt távol maradt Kiss Áron püspökről is, s 
azokhoz a jó kivánatokhoz, a melyek e megemlékezéshez 
az elnök részéről hozzáfűzettek, a legszívesebb indulat-
tal hozzájárult az egész közgyűlés is. 

A gyűlés megnyitása és a tagok igazolása után 
sajnálattal vette tudomásul a gyűlés Ujfalussy Bélának 
a világi főjegyzőségről történt lemondását, s 1908. jan. 
1-ső napjára elrendelte a szavazatok beküldését. Sass 
Béla szintén le akart mondani a lelkészi aljegyzőségről, 
a gyűlés azonban a lemondást nem fogadta el és fel-
kérte Sass Bélát tiszte továbbvitelére. 

Kisebb fontosságú ügyek elintézése után a pénz-
ügyi bizottság jelentése került napirendre. Ennek során, 
hogy csak a nevezetesebbeket említsük, a gyűlés kimondta, 
hogy a tanítóképző intézeti tanárok fizetéskiegészítésére, 
addig is, míg az államsegély, az autonómiát erősen nem 



csorbító feltételek mellett igénybe lesz vehető, évenként 
3200 koronát utalványoz; továbbá, hogy a lelkészek 
nyugdíjintézeti 23%-os belépési járulékának 20, esetleg 
magasabb százaiákát is a kerület vállalja magára. 

Az első napi ülés további részét az 1907. XXVII. 
t.-czikk alapján felvetett kultúrpolitikai fontos kérdés 
izgalmas tárgyalása töltötte ki. A népiskolai tanügyi 
bizottság a törvényre és a hozzátartozó miniszteri 
végrehajtási utasításra nézve azt a véleményt terjesz-
tette be, hogy miután általuk az egyház iskolai autonó-
miája és az egyenlőség és viszonosság elve erős sérel-
meket szenvedj az ügy terjesztessék fel a konventre. 

A kérdésben megindult vitában először dr. Baltazár 
Dezső esperes szólalt fel és szigorú kritikát gyakorolt 
a törvény és a végrehajtási utasítás, valamint a jelen-
legi kultuszkormány kultúrpolitikája felett. A feltünedező 
retrográd irányzattal szemben elfogadásra ajánlotta az 
alsószabolcsi, a debreczeni és az érmelléki egyházme-
gyéknek arra vonatkozó indítványát, hogy a kerület 
sürgesse a képviselőháznál a törvény revízióját és az 
egyenlőség és viszonosság elveivel ellenkező szakaszok 
eltörlését. , 

Baltazár után Mezössy Béla, a földmüvelésügyi 
minisztérium államtitkára szólalt fel, hogy a retrográd 
irányzat vádjával szemben megvédelmezze a kultuszmi-
nisztert. Elismerte, hogy a 48. XX. még mindig nincs 
végrehajtva. De a vád, szerinte, nem a jelenlegi, hanem 
az előző kormányok fejére kell hogy hulljon, mert azok 
nem tettek semmit a törvény végrehajtására. A kine-
vezéseknél ő is látja ugyan, hogy egyes igények bele-
kapcsoltatnak felekezeti jelszavakba ; erre konkrét adatai 
is vannak, d e . . . de, a lapokban megjelent panasz-
kodások mégsem mindig alaposak. Ne élesítsük — 
mondá — az ilyen kérdések pertraktálásával a feleke-
zeti ellentéteket, mert ezeknek élesítésével a reakczió, 
a mi ma még nincs meg, elkövetkezhetik. Kárhoztatólag 
nyilatkozott a ref. lelkészi kongresszuson a szekulari-
záczió kérdésében elhangzott nyilatkozatokról, a melyek 
csak a felekezeti ellentétek ki élesítésére alkalmasak. 
Visszautasította azt a vádat, mintha a jelenlegi kultusz-
kormány retrográd irányzatot követne s állította, hogy 
az 1907. XXVII. t.-cz. 3-5 §-a semmi olyan előnyben 
sem részesíti a szerzetesi iskolákat, a mi miatt az egyen-
lőség és viszonosság elvének megsértését lehetne pana-
szolni. 

Mezőssy Béla felszólalására dr. Baltazár, majd 
Kiss Ferenez püspökladányi lelkész és dr. Ferenczy 
Gyula debreczeni főiskolai tanár adták meg a feleletet. 

Baltazár tiltakozott az ellen, hogy a mikor a pro-
testáns egyház, törvényben biztosított jogaihoz ragasz-
kodva, felemeli tiltakozó szavát a jogsérelmek ellen, bár-
minemű titkos czélok vádjával illettessék, vagy épen a 
reakczióval félemlíttessék meg, olyan hangon, mint a 
minőt Mezőssy Béla jónak látott használni. Hogy pedig 
a lelkészi kongresszuson elhangzott a szekularizáczió 
jelszava is, az csak azért történt, mert a 48. XX. vég-

rehajtása, az állam elviselhetetlen megterhelése nélkül, 
csakis a szekularizáczió mellett történhetik meg. (Ezt 
mi ilyen mereven nem tudnánk aláírni. Szerk.) 

Kiss Ferenez a törvény és a végrehajtási utasítás 
bonczkés alá vételével mutatta fel azokat az intézkedé-
seket, a melyek a retrográd irány vádját igazolttá 
teszik, s támogatta a törvény revíziójára vonatkozó 
indítványokat. 

Dr. Ferenczy Gyula a kérdés politikai oldalához 
szólott. Mezőssy felszólalását olyannak tekinti, mint a 
mely hivatalos védelme kivánt lenni a jelenlegi kultusz-
kormány magatartásának. Ezt a védelmet nem lehet 
sikeresen keresztülvinni a megelőző kormányok megvá-
dolásával, sem pedig a lelkészi kongresszus állásfogla-
lásának kedvezőtlen színben feltüntetésével. Itt a jelen-
legi kultuszkormány iránti bizalom kérdése forog fenn. 
Ha az előző kormányok közjogi tekintetben más elveket 
vallottak is, de liberális tekintetben kifogás alá nem 
estek és jó irányban haladtak. A mostani kormán \ elvei 
jók, de az irány, a melyben halad, veszedelmes és pedig 
nemcsak a reformátusokra, hanem a vallási békére és 
az egész országra nézve. A mikor az állam első hivatal-
nokai tüntetőleg elébe helyezik az állam érdekeinek a 
felekezeti érdekeket, akkor nem elég az önfeláldozás, 
a mit Mezőssy Béla ajánl, hanem a tiltakozásra, a 
védekezésre van szükség. 

A gyűlés végeredményképen határozattá emelte a 
fentebb nevezett egyházmegyéknek az 1907. XXVII. 
t.-cz. revíziójára vonatkozó indítványát és kimondta, hogy 
kívánja annak a felekezeti egyenlőség és viszonosság 
elvével ellenkező rendelkezéseinek eltörlését. 

Az evang. egyetemes gyűlés hasonló tárgyú kérel-
mét ki fogja tehát egészíteni és azt támogatja a tiszán-
túli egyházkerület kérvénye. S a mikor a legnagyobb 
ref. egyházkerület ilyen határozatot hozott, vájjon a tör-
vény és az utasítás elolvasása nélkül tette ezt s csupán 
„frivol játékot üz" ? — mint a hogy gr. Apponyi mondta 
a képviselőház nov. 27-én tartott ülésén Bozóky inter-
pellácziójára adott válaszában. Nem hihetjük. 

Tudósító. 

Protestáns ügyek a képviselőházban. 

Az a sok oldalról felhangzó elégedetlenség, a mely-
lyel a magyar protestantizmus gróf Apponyi Albert 
kultuszminiszter politikáját kiséri, behatolt immár a kép-
viselőházba is. Az evang. egyetemes egyház benyújtotta 
már lapunkban is közölt feliratát a képviselőházhoz ; nov. 
hó 23-án pedig dr. Bozóky Árpád interpellálta meg a 
kultuszminisztert a politikája ellen felhangzó panaszok 
tárgyában. 

Mind dr. Bozóky interpelláczióját, mind a minisz-
ternek arra adott előleges válaszát szórói-szóra közöljük 
a hivatalos gyorsírói feljegyzések alapján és pedig a 
közbeszólásokkal együtt, részint azért, hogy az elhangzott 
szavakra és kijelentésekre alkalomadtán hivatkozhas-
sunk, részint, hogy lássuk azt is, milyen szellem dominál 
ma a képviselőházban a protestáns sérelmek megítélése 



tekintetében és tájékozhassuk magunkat eleve is a felől, 
hogy a mikor majd az evang. egyház felirata tárgyalás 
alá fog kerülni, milyen sorsban fog részesülni. 

* * 
* 

Bozóky Árpád: T. képviselőház! Midőn másfél évvel 
ezelőtt a kultuszminiszter ár elfoglalta a miniszteri széket 
és itt a parlamentben kifejtette programmját, nagyon 
erősen hangsúlyozta, hogy ennek az országnak szüksége 
van a felekezeti békére és programmjául, igen helyesen, 
kitűzte a felekezeti béke helyreállítását. Azt hiszem, az 
elfogultságnak vádja nélkül konstatálhatom azt, hogy 
czélját nem tudta a kultuszminiszter úr elérni és ma már 
a felekezeti békesség nincs úgy meg, mint ezelőtt más-
fél esztendővel (Zaj.), sőt a felekezeti türelmetlenség, 
féltékenység sokkal erősebb, mint másfél évvel ezelőtt 
volt. (Zaj. Ellenmondás.) 

Általában el lehet mondani azt, hogy a r. kath. 
vallásúak meg vannak elégedve a miniszter úrnak kul-
tuszpolitikájával, ellenben a reformátusok, lutheránusok, 
zsidók nincsenek megelégedve és a sajtóban, gyűléseken 
egyre azzal vádolják a miniszter urat, hogy a miniszter 
úr kultuszpolitikájában előnyben részesíti a római kath. 
vallásúakat a más vallásúakkal szemben. 

Buzáth Ferenez: A zsidókat részesítse talán? (Zaj.) 
Bozóky Árpád: Nehogy félreértessem, nem azt 

akarom én vita tárgyává tenni, liogy igazak-e ezek a 
vádak vagy nem ? Épen nem ez a czélom, hanem, sajnos, 
konstatálni akarom és konstatálom is, hogy ezek a bajok 
megvannak és pedig oly mértékben vannak meg, — 
majd mindjárt reá térek — hogy a felekezeti béke fel 
van dúlva (Mozgás és felkiáltások: Hol?) és itt az ideje 
annak, hogy e kérdéssel a parlament is foglalkozzék. 
(Folytonos zaj. Elnök csenget.) 

Ugrón Gábor: Más ember vagyonát akarják elvenni 
és akkor azok dúlták fel a békét, a kiknek a vagyonára 
utaznak ! (Zaj. Elnök csenget.) 

Bozóky Árpád: Az elégedetlenek leginkább a nem 
állami tanítók fizetésrendezéséről szóló törvényt támadják, 
különösen annak 35-ik, úgynevezett apácza-paragrafusát. 

Ugrón Gábor: Ez már bolondság! (Igaz! Úgy van!) 
Bozóky Árpád: Azután nzzal vádolják a miniszter 

urat, hogy a tanügyi kinevezéseknél, különösen pedig a 
középiskolai tanári állások betöltésénél, a r. kath. vallá-
súakat előnyben részesíti. (Felkiáltások: Ez nem áll!) 

Okolicsányi László : Rágalom ! (Zaj.) 
Hammersberg László: Ez hülyeség! (Folytonos zaj.) 
Bozóky Árpád: Azzal vádolják . . . (Folytonos zaj. 

Elnök csenget.) nemcsak a krajezáros lapok, hanem 
tekintélyes vallásügyi folyóiratok is. (Ellenmondások.) 
Ismétlem, i ogy azzal vádolják kultuszminiszter urat, hogy 
különösen a középiskolai tanári kinevezéseknél előnyben 
részesíti a r. katholikusokat a más vallásfelekezetűekkel 
szemben. (Ellenmondások.) 

Okolicsányi László: Abszurdum! (Folytonos zaj. 
Elnök csenget.) 

Bozóky Árpád: Felhozzák pl. hibául azt, hogy a 
sárospataki református lyceum fölé egy szerzetesrendű 
tankerületi főigazgatót nevezett ki. (Zaj.) Es ismétlem, 
hogy nem krajezáros újságokban, hanem tekintélyes 
vallásügyi iratokban, így pl. a debreczeni „Protestáns 
Szemlében", annak szeptemberi számában „Új Aera" 
czím alatt olvastam, hogy a mikor a nem rég múltban 
a kolozsvári egyetemnél két tanári állás volt ürese-
désben . . . 

Nagy Emil: Darabont beszéd az egész!. (Igaz! 
Úgy van ! Taps !) 

Ugrón Gábor: Lelkiismeretlen beszéd. (Helyeslés.) 
Bozóky Árpád : Azzal vádolják a kultuszminiszter 

urat, hogy a mikor a két tanári állás megüresedett és 
ezekre a tanári állásokra a tanári kar mind a két eset-
ben református vallásút jelölt, a miniszter úr nem vette 
figyelembe ezt a jelölést (Zaj.) és a második helyen 
jelölteket, a kik nem voltak református vallásúak, hanem 
katholikus vallásúak, azokat nevezte ki. (Mozgás.) 

Egy hang (a baloldalon): Már ilyet mondani hogyan 
lehet? iZai. Elnök csenget.) 

Bozóky Árpád: Én, t. képviselőház! sem zavart 
csinálni nem akarok (Felkiáltások jobbfelől: Dehogy nem!), 
sem pedig nem akarom e vádakat magamévá tenni, csak 
konstatálom azt, hogy a miniszter úr programmját és 
czélját, hogy a felekezeti béke meglegyen, nem érte el, 
annyira nem, hogy nemcsak a sajtóban, hanem papi 
szervezkedésekben, gyűlésekben nyomát látjuk a feleke-
zeti türelmetlenségnek. (Zaj. Ellenmondások.) íme, itt 
fekszik előttünk a magyarhoni ágostai hitvallású evan-
gelikus egyetemes egyháznak kérvénye, kelt Budapesten, 
november 16-án. Ebben az van mondva: „ A vallássza-
badság, a mely az egyenlőséget és a viszonosságot 
magában foglalja, megkívánja azt, hogy az állam a fele-
kezeteket egyenlő elbánásban részesítse". (Élénk helyes-
lés.) Azt mondja továbbá a kérvény: „1791 óta 1907-ig 
így volt, csupán az 1907-ik évi törvényhozás tért el 
ettől az iránytól". (Zaj. Élénk ellenmondások.) 

Ugrón Gábor: Ez már nem igaz ! Itt hoztuk meg 
a törvényt. 

Bozóky Árpád: Ott volt az* erdélyrészi református 
egyház gyűlése. Meglehetős szenvedélyes hangokat hallot-
tunk ott a kultuszminiszter úr politikája ellen. Ott volt 
a szabolcsi, debreczeni és az érmelléki református- egy-
házmegyék gyűlése, ott is elítélték a kultuszminiszter úr 
politikáját és kérték a nem állami tanítók fizetésének 
rendezéséről szóló törvénynek megváltoztatását. (Zaj.) 

Ugrón Gábor: A katholikus iskolákhoz a katholi-
kusoknak van hozzászólásuk, nem a kálvinistáknak! 

Bozóky Árpád: Hogy a katholikusokról is beszél-
j e k . . . (Zaj.) 

Ugrón Gábor: Ne szóljanak bele a római kath. 
iskolák dolgába! 

Rakovszky István I Úgy van, mi sem szólunk bele 
a protestánsokéba! (Zaj.) 

Bozóky Árpád: Ott volt a pécsi katholikus nagy-
gyűlés, a melynek lefolyása alatt egy előkelő szónok 
eszményképül állította fel a kuruez katholiczizmust és 
úgy mutatta be a kultuszminiszter urat, mint annak kép-
viselőjét. (Zaj.) Most folyik le a tiszántúli református 
egyházkerület gyűlése. Ott is igen éles, elítélő hangokat 
hallottunk a kultuszminiszter úr politikája ellen. 

E mellett sajnálatosan kell konstatálni azt, hogy 
még itt a fővárosban is a felekezetek szerint alakulnak 
a politikai pártok. (Zaj. Felkiáltások a középen. És ki 
az oka?) A ki csinálja, az a hibás benne. 

Ma olvasom, t. képviselőház, hogy az országos 
katholikus tanügyi tanács november 28-án gyűlést tart, 
a melynek 5. pontja a katholikus tanítók keresztény-
szocziális tevékenységének szervezése. (Helyeslés a közé-
pen.) Most alakult meg a keresztény-szocziálista pár t ; 
ez egy politikai párt. Én ebből a szervezésből azt veszem 
ki, hogy az a párt a katholikus tanítókban korteseket 
akar magának szerezni. 

Rakovszky István: Joguk van hozzá! (Úgy van! 
a középen). 

Bozóky Árpád: T. Ház és t. kultuszminiszter úi> 
nagyon is kérem, hogy felügyeleti hatalmánál fogva, 



méltóztassék, épen a tanügy érdekében megakadályozni, 
hogy a katholikus tanítókat a keresztény-szocziálista párt 
részére kortesekül kihasználják, mert ez feltétlenül 
ellenakcziót fog felidézni és a más vallásfelekezete taní-
tókat . . . (Zaj.) legyen, a ki akar, nemzetközi szoczialista, 
de a tanítókat nem engedjük ezen mozgalom czéljaira 
kihasználni. (Folytonos zaj. Elnök csenget.) Ha megen-
gedjük azt, hogy a római katholikus tanítókat kihasz-
nálják erre a czélra, egész biztosra veszem, hogy más 
vallásfelekezetű tanítókai, épen a tanügynek és fele-
kezeti békének legnagyobb kárára, majd egy politikai 
ellenmozgalom czéljaira használják fel. (Zaj.) 

T. képviselőház ! Hangsúlyozom — bármennyire 
méltóztatnak is szavaimat félreérteni —,hogy belőlem 
nem a felekezeti türelmetlenség beszél. (Élénk felkiáltá-
sok : Nem ! Felkiáltások a néppárti padokon: Szégyen!) 

Én római katholikus vagyok és nem akarok sem 
az egyik, sem a másik felekezetnek kedvezni (Zaj.); 
csupán azt a szomorú tényt akarom konstatálni és azt 
hiszem, konstatálhatom, hogy a felekezeti béke nincs 
meg. (Derültség a néppárti padokon. Zaj. Elnök csen-
get.) Miután igaz az, hogy ennek az országnak szüksége 
van a felekezeti békére (Folytonos zaj. Elnök csenget.), 
ha lehet, gondoskodjunk arról, hogy mi módon óvassék 
ez meg és vizsgáljuk, hogy ki és mi volt az oka annak, 
hogy a felekezeti béke nincs meg. (Folytonos zaj. Halljuk ! 
Halljuk! Elnök csenget.) 

Ez a czélja interpellácziómnak, a melyet ezennel 
a kultuszminiszter úrhoz beterjesztek és a mely így 
hangzik (olvasva): 

„1. Van-e tudomása a miniszter úrnak arról, hogy 
úgy a napisajtónak, mint a vallás- és közoktatásügyi 
lapoknak, folyóiratoknak egy részében hónapok óta 
szakadatlanul és a kérdést állandóan napirenden tartva, 
azzal vádoltatik a miniszter úr, hogy a tanügyi kineve-
zéseknél és általában közoktatásügyi politikájában a 
római katholikus vallásfelekezetűeket előnyben részesíti 
a más vallásfelekezetűekkel szemben? 

2. Nyilatkozzék a miniszter úr, hogy igazak-e 
ezek a vádak? 

3. Tekintettel arra, hogy ennek az országnak nagy 
szüksége van a felekezeti béke helyreállítására ós tekin-
tettel arra, hogy a miniszter úr székfoglalójában főpro-
grammul tűzte ki — igen helyesen — a felekezeti béke 
helyreállítását és ennek daczára a felekezeti súrlódások, 
féltékenység, türelmetlenség a sajtóban, gyűléseken az 
ország minden részében észlelhetők: mit szándékozik 
tenni a miniszter úr a végre, hogy a felekezeti béke 
helyreállíttassék ?" 

Gr. Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter (szólásra feláll). (Hosszantartó lelkes éljenzés és taps.) 
Én csupán annak bejelentése végett kérek szót, hogy 
a mostan elhangzott interpelláczióra a jövő hét szerdá-
ján fogok válaszolni és azért teszem ezt, hogy a választ 
szerdára halasztóm, mert én nem akarom azoknak a 
támadóknak példáját követni, a kiknek tevékenysége 
folytán felszínre került, különben jelentőségükben nagyon 
túlzott tényeket t. képviselő társam felhozott s a kik 
nagy részben általuk, fel kell tennem, el nem olvasott 
törvények és rendeletek (Derültség. Igaz! Úgy van!) 
nem létező díszppziczióival és általános szólamokkal 
izgatnak (Igaz 1 Úgy van ! a középen.); hanem én az 
egész vonalon konkrét tényeket akarok a t. Ház elé 
hozni (Helyeslés.) és ezen konkrét tényeknek összeállí-
tása czéljából van nekem szükségem azon egy néhány 
napi időre, a mely szerdáig letelik. 

Egész általánosságban azonban legyen szabad 
mégis azt kell megjegyeznem (Halljuk ! Halljuk !), hogy t. 
képviselő társam feketén látja a helyzetet, ha azt mondja 
és azt megállapíthatni véli, hogy a felekezeti béke meg 
van zavarva ebben az országban. Nincs megzavarva. 
(Hosszantartó élénk helyeslés a jobb- és baloldalon.) 
Ánnak megzavarására semmiféle tárgyi ok nincsen, leg-
kevésbbó abban a kultuszpolitikában, a melynek képvi-
selője ez idő szerint én vagyok, a mint azt szintén bátor 
leszek tényekkel beigazolni. Az megtörténhetik, hogy 
politikai utógondolatoknak a szolgálatában iparkodnak a 
létező felekezeti békét megzavarni (Igaz 1 Úgy van! 
és taps a jobbközépen és baloldalon); az megtörtén-
hetik, de nekem sokkal magasabb véleményem van e 
hazának összes tényezőiről, felekezeti különbség nélkül, 
mintsem hogy feltételezhetném, hogy ha ideig-óráig 
sikerül is a tényeknek kellő ismeretével nem bírókat 
félrevezetni és ha sikerülhet tévedésbe ejteni még nagy-
tekintélyű gyülekezeteket is, mert hiszen a tévedés em-
berek közt nincsen kizárva, sokkal magasabb vélemé-
nyem van, mondom e haza összes polgárainak, mind-
azoknak a tiszteletreméltó'tényezőknek, a melyek egyházi 
életünket irányítják, felekezeti különbség nélkül, úgy a 
hazafias belátásáról, mint méltányosságáról és intelligen-
cziájáról, semhogy elhihetném, hogy ezeknek a tagad-
hatatlanul létező mesterkedéseknek meg lehetne az a 
sikere, hogy a mi hazánknak mai súlyos helyzetében 
még tetéznénk bajainkat az által, hogy, ismétlem, minden 
tárgyi alap nélkül, a felekezeti bókét megzavarhassák. 
(Általános helyeslés.) 

T. képviselőház, daczára annak, hogy érdemleges 
válaszomat az egyes felhozott konkrét tényekre nézve 
a szerdai napra tartottam fenn, csak kóstolóul és ezek-
nek az úgynevezett sérelmeknek jellemzéseül egyet 
hozok fel azokból, a miket t. képviselőtársam említett; 
hogy t. i. én elkövettem azt a szörnyűséget, hogy a 
máramarosszigeti református középiskola főfelügyeletét 
(Felkiáltások! Sárospatak 1) Sárospatak ? Más oldalról, 
úgy hallottam, Máramarossziget is említtetett. Szóval, 
hogy ezt az iskolát szerzetesrendű tankerületi főigazgató 
alá helyeztem. 

Ha az ember így ezt elmondja, hát akkor akadhat 
teljesen jóindulatú ember, a ki azt mondja, hogy ez mégis 
legalább tapintathiány volt a kultuszminiszter részéről, 
protestáns középiskolák fölé szerzetesrendi tankerületi 
főigazgatót kinevezni. De hát hogyan áll ez a dolog? 
Az 1883. évi középiskolai törvény meghozatala után, 
mikor a tankerületi főigazgatóságokat szervezték, meg-
honosodott az a praxis, huszonöt esztendővel az én 
kormányralépésem előtt és mind e mai napig fenntarta-
tott, hogy a tankerületi főigazgatók közül három a tanító 
szerzetesrendek soraiból neveztetett ki. 

Ez ellen senki kifogást nem tett. Ezen tankerületi 
főigazgatóságok voltak: a nagyváradi, a szegedi és a 
székesfehérvári. Már most az én miniszterségem alatt 
történt, hogy egyszerre üresedett meg a szegedi és a 
kassai tankerületi főigazgatóság. Mind a kettőt egyszerre 
kellett betölteni. Már most, figyelembe vévén azt, hogy 
a kassai tankerületi főigazgatóság területén igen kevés 
más, mint katholikus középiskola van, a szegedi tanke-
rületi főigazgatóság területén pedig számos protestáns 
középiskola van, czélszerűbbnek tartottam áthelyezést 
eszközölni és a kassai tankerületi főigazgatóságot töl-
teni be egy tanítószerzetesrendből vett főigazgatóval, 
a szegedit pedig egy világival. Igy történt azután ter-
mészetesen az, hogy két protestáns középiskola, a mely-
nek előbb világi tankerületi főigazgatója volt, most 



szerzetesrendi alá került, de viszont nagyszámú protes-
táns középiskola, a melynek azelőtt szerzetesrendi tan-
kerületi főigazgatójuk volt és a mely állapot ellen eddig 
soha senki panaszt nem emelt, most világi tankerületi 
főigazgató alá került. 

Ezt most csak azért mondom el, hogy ex uno 
disce omnes. Hasonló kaliberűek mind annak a sérelem-
gyárnak többi panaszai, a melyekre t képviselőtársam 
hivatkozott. (Hosszantartó zajos helyeslés és éljenzés a 
baloldalon és a középen.) 

Ismétlem, engem attól az úttól, a melyet én kö-
vettem és a melyet addig, a míg ezen a helyen ülök, 
követni fogok, ezen mozgolódások nem fognak eltántorí-
tani. (Zajos helyeslés és éljenzés.) 

Vállalkoztam és vállalkozom arra, hogy az én kul-
tuszpolitikámmal a felekezeti béke fentartását szolgálom; 
mert nem helyreállításáról van szó — az, hála Istennek, 
létezik és bízom eléggé a magyar józanságban, létezni 
is fog — de fentartásáról, megszilárdításáról igenis van 
szó. Engem attól az úttól, hogy ezt tűzöm ki legfőbb 
czélomul, a míg ezen a helyen vagyok és ha ezt a helyet 
elhagyom, más helyen is, a míg a közéletben részt 
veszek, semmi el nem fog tántorítani. (Lelkes éljenzés 
és taps a jobb- és baloldalon.) Az én eszközeim erre 
nagyon egyszerűek; az én eszközeim igenis a 48-iki tör-
vényhozás alapján a teljes viszonosságnak, egyenlőség-
nek mindenkivel szemben való fertartása. (Zajos helyes-
lés a jobb- és a baloldalon.) 

Rakovszky István : Autonomia ! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter: Es ebből a szempontból már eddig is kormány-
zati és büdgetáris úton minden lehetőt megtettem; leg-
közelebb törvényhozási úton fogom kezdeményezni s 
rövid idő múlva a t. Ház abban a helyzetben lesz, hogy 
foglalkozzék azokkal a törvényjavaslatokkal, a melyek-
ben az 1848: XX. t.-czikknek nem csupán 3-dik, de a 
jogegyenlőségre vonatkozó 2. §-ának teljes végrehajtá-
sára nézve is az alapokat lerakom. (Zajos éljenzés és 
taps.) Találkozni fog e tekintetben arra vonatkozó tör-
vényhozási kezdeményezéssel is, hogy ugyancsak az 
1848 : XX. t.-cz. alapján a katholikus autonómiának léte-
sítésé t, eszközöljük. (Éljenzés a baloldalon ós a középen.) 

Én azt hiszem, hogy ha a tényeket szemügyre 
vesszük, hogy ha a nemtudásra spekulálva (Úgy van! 
Úgy van! Zajos éljenzés a középen.) dobunk ki, sőt 
viszünk nagytekintélyű gyűlések elé is képzelt adatokat, 
hogy ha elfogulatlanul mérlegeljük a helyzetet, hogy ha 
senki mást nem akar, mint azt, hogy az ő jogköre bizto-
sítva legyen s hogy a mi a jogegyenlőség alapján neki 
jár , annak élvezetében — és a mennyiben nem élvezi 
— annak elnyerésében biztosítva legyen, hogy ha egy-
másnak a jogait tiszteletben tartjuk, a jogegyenlőség 
azon szellemében, a mely a 48-iki törvényekben le van 
fektetve: akkor igenis, az a nagy szellemi áradat, a 
melynek szolgálatában állok, diadalmaskodni fog minden 
apró mesterkedés fölött és nem fog megzavartatni ebben 
az országban a felekezeti béke. (Zajos éljenzés és taps 
a jobb- és baloldalon.) 

Különben ismételve bejelentem, hogy a szerdai 
napon adom érdemleges válaszomat a t. képviselő úr 
interpellácziójára. (Hosszantartó élénk helyeslés, éljenzés 
ós taps a jobb- és baloldalon és a középen.) 

N E K R O L O G . 

KESSERÜ LAJOS 
(1836—1907) 

Midőn róla megemlékezni kívánva fölveszem tolla-
mat, akaratlanul is e szavak jönek tollam alá : „Multis 
ille bonis flebilis occidit!" 

Kesserű Lajos bogyiszlói reform, lelkész, a régi 
(mult századi) református papok egy kiváló, jellegzetes 
alakja volt. Daliás alak, rokonszenves, megnyerő modor 
s kiváló szónoki képesség voltak tulajdonai. 

Született Kapolyban, Somogy megyében, 1836-ban, 
január 15-én, reform, papi családból. Iskoláit Gyönkön, 
Pápán, Kecskeméten végezte. Különösen hálás kegyelettel 
emlegette volt tanárai között: Kiss Gábort, Tarczy Lajost, 
Bocsor Istvánt és Széky Bélát. 

A theologiát elvégezvén, Etén, Komárommegyében 
volt egy évig akadémikus rektor, azután Szalkszent-
Mártonban, majd Dunavecsén volt tanítókáplán. 1863-ban 
a solti egyházmegyében levő bogyiszlói egyház válasz-
totta meg nagy lelkesedéssel lelkipásztorának. Azóta itt 
élt, itt működött nagy buzgóságal, minden erejét, tehet-
ségét egyházának s a közügynek szentelve. 

Az ő közbenjárása s erélyes fölszóllalása folytán 
készült el a bogyiszlói zsilip, már előzőleg a védtöltés 
is, s midőn mindezen intézkedések daczára is 1893. febr. 
26-án a Duna árj;ii Bogyiszlót és Gerjent is elöntötték, 
az ő többszöri sürgetése folytán létesült a bogyiszlói 
körtöltés, melynek elkészítése óta az előbb az árvizektől 
évről-évre folyton látogatott terület valóságos Gósen 
földjévé változott, s ma minden félelem, minden veszély 
nélkül szedi és aratja a nép szorgalmas munkájának 
édes gyümölcseit! 

A paks-fadd-bogyiszlói ármentesitő társulatnak 10 
éven át választmányi tagja s megyebizottsági tag volt 
több éven át. A reá bízott, sokszor nehéz kötelessé-
gektől soha sem vonogatta magát, hanem készségesen 
teljesítette azokat, Szinte vérébe ment által, hogy csak 
a „köz"-nek, a közügynek használjon! Olyan volt ő, 
mint az égő lámpa, mely felemészti önmagát, hogy má-
soknak világítson, másoknak használjon ! Ilyen volt ő, 
mint lelkipásztor, mint híveinek igazi gondozója is ; ezért 
vette körül gyülekezetében tisztelet és szeretet, egy-
házmegyéjében az elismerés, a mely a tanácsbirói székbe 
emelte. 

De nézzük őt most a másik oldaláról, mint embert, 
kollégát, barátot! 

Hogy „ember volt a gáton", fönntebbi soraim 
igazolják, s igazolja „Bogyiszló története". Bogyiszló 
hajdan vízvette sárfészek volt, s hogy ma az, ami: 
néhai Kesserű Lajos érdeme ! 

Tavaszát nem láttam. Huszonegy évvel volt idő-
sebb nálam ; de oly édesen, kedvesen hangzott ajkairól 
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a szó: „Széky komám!", s midőn bold. apámról emlé-
kezett: „az én nagynevű tanárom, Széky Béla!" Néha-
néha megrótt bennünket, fiatalabbakat; a nyelv, a szó 
csípett, de a szeme akkor is mosolygott: „ne ijed-
jetek meg, hiszen nem akarlak én titeket megsérteni, 
csak tanítlak, oktatlak benneteket!" Volt nála mindig 
attikai só ; de az ha csípett is, sohasem sértett! Olyan 
ember volt ő, a kit szíves engedelme folytán visszategez-
tünk, de azért mindig tiszteltünk, becsültünk! Haj, de 
jól is esett tőled, kedves Lajos bátyánk, az a megtisztelő 
bizalom, szeretet. 

Most végül szóljunk róla mint férjről s apáról. 
Láttátok volna csak, mint én láttam, örömnél s bánatnál! 
Mily édes volt a szava az örömnél, mily bús a bánat-
nál ! Házasságot Gerenday Flórával, Gerenday volt bölcs-
kei lelkész leányával kötött. S ennek a házasságnak 
egén nem volt felhő soha, csak örökös derű ! Az Isten 
szép, kedves családdal áldotta meg. Fiakkal, melyek 
olyanok, mint a hősnek tegzében az éles nyilak. Fiaiból 
nem nevelt ugyan papnak, a Krisztus vitézének egyet sem; 
de nevelt belőlük a közügynek, a hazának bajnokokat. 
Legelső fia: Lajos, kir. ügyész^; Kálmán, szentbenedeki 
közjegyző; József, honvédkapitány; István, honvédfő-
hadnagy; Zoltán, bölcsészethallgató. 

Halála, rövid gyengélkedés után, f. hó 2-án, hű-
séges neje és legidősebb fia karjaiban következett be. 
Végtisztesség tételén résztvett az egész község, minden 
különbség nélkül. A háznál Baksay Árpád szentbenedeki 
lelkész mondott magas röptű imát. A templomban Hö-
römpő Ferencz tolnanémedi-i lelkész tartott szép beszé-
det. A sírnál, Széky Géza gerjeni lelkész beszélt és 
imádkozott. 

Ültessetek a sírjára 
Cziprus ágat, rozmaringot, nefelejtset, 
Es te népe pásztorodat, 
S te családja jó atyádat 
És hűségét és jóságát 
Soha, soha el ne felejtsed! 

Széky Géza. 

I R O D A L O M . 

Előfizetési felhívás a „Keresztyénség lényege" cz. 
munka I. kötet B. részére: A Krisztus. Tekintettel arra, 
hogy a „Keresztyénség lényege" czímű művem I. köteté-
nek A. részét a szakkritika nagy elismeréssel fogadta 
s megrendelő lelkésztársaim — a muka elolvasása után 
— nagy számmal a legmelegebb dicsérő ós serkentő 
sorokkal kerestek fel, miből azt látom, hogy ez irány-
ban úttörő munkám a lelkek mélyén élő sóvárgást s az 
élet-eszmény utáni vágyat tölti be : elhatároztam magam, 
hogy az I. kötet B. részét is nyomda alá bocsátom, bár 
még mindig nagy koczkázat és anyagi áldozat árán. De 
mert meg vagyok győződve, hogy az a Krisztus-eszmény, 
mely a léleknek amaz erejétől szivemben fogant s elmém 
előtt minden tekintetben igazolást nyert, bár halvány, de 
hű vonásokban e munkában is ól, hat és alakít, úgy-
annyira, hogy soraim nyomán, ugyanazon lélek által 
minden olvasó hitében foganni s elméjében igazoltatni 

fog: jó reménységgel hirdetek előfizetést „Keresztyénség 
lényege" cz művem I. kötetének B. részére is, jelezvén, 
hogy e kötetrósz 18 nagyobbszabású, szervesen össze-
függő beszédet tartalmaz, az érettünk szenvedett, meg-
halt és feltámadt Krisztusban teljessé vált evangéliom-
ból, míg a mű végére csatolt függelék még néhány 
esketési és temetési beszédet hoz. E munkát, mely 
14—15 ívnyi terjedelemben február elsején (1908. év) 
hagyja el a sajtót, portómentesen fogom megküldeni 
minden előfizetőnek, ki 1908. év február l-ig 4 koronát 
küld be hozzám. Midőn lelkósztársaimat e tárgyban a 
legjobb reménységgel keresem fel, kérve szives párt-
fogásukat, hogy tegyék lehetővé e munkának nagyobb 
anyagi megterheltetés nélkül való megjelenését, marad-
tam Ocsa, 1907 november hó, atyafiságos szeretettel 
Mészáros János, ref. lelkész. 

A Protestáns Szemle folyó évi 9-ik füzete, Szöts 
Farkas szerkesztésében, közli Szöts Farkasnak Ballagi 
Mórról, dr. Schneller Istvánnak a vallásról, Weber Samu-
nak a szepességi ellenreformáczióról írt tanulmányait, — 
a Tárcza rovatban Csiky Lajosnak a fogháztársaságokról 
szóló belmissziói levelét, — a Külföldi egyházi szemlében 
p—f.-nek a róm. kath. egyház kebelében feltünedező 
modernizmus ellen folytatott pápai küzdelem ismertetését 
magában foglaló czikket; — végül pedig a hazai és 
külföldi theologiai és szocziális irodalom újabb termékeit 
ismerteti. 

A Theologiai Szaklap f. évi 4-dik füzete, Raffay 
Sándor pozsonyi evang. theol. tanár szerkesztésében a 
következő tartalommal jelent meg: Az egyéniség és 
személyiség az ujíestamentomban. 4-dik közlemény. Dr. 
Schneller Istvántól. — A pietizmus pedagogikája. Payr 
Sándortól. — Az uj theologia. B. Pap Istvántól. — Róma 
dekretuma. Raffay Sándortól. A tartalmas füzetet lic. 
Daxer György lapszemléje és könyvismertetése, továbbá 
Stettner Gyulának Luther Márton müveinek dr. Masznyik 
Endre által eszközölt fordítására vonatkozó kritikája zárja 
be. A Szaklapot, a mely immár ötödik évfolyamát végzi 
be és ez idő alatt derekasan megállta helyét, melegen 
ajánljuk a lelkészek és a theologus ifjúság figyelmébe. 
Megjelenik negyedévenként 5 íven. Előfizetési ára egy 
évre 6 kor., theologusoknak 4 korona. 

E G Y H Á Z . 

Hátralékos előfizetőinket t isztelet-
tel kénjük a dí jak sürgős beküldésére. 

Lelkészválasztás. A pinczédi (Bácsmegye) evang. 
gyülekezet Horváth János helybeli segédlelkészt válasz-
totta meg lelkipásztorává. 

Lelkészbeiktatás. A kolozsvári ref. gyülekezet új 
lelkipásztora: Barabás Sámuel, f. hó 16-án költözött be 
parokhiájába és 17-én iktattatott be hivatalába. A be-
iktatást Herepey Gergely esperes végezte. Mind az új 
lelkész fogadásánál, mind a beiktatáson teljes számmal 
vettek részt a hóstáti hivek, a kik pedig sokáig görcsö-
sen ragaszkodtak Irsay Jószefhez. Ez a részvétel remény-
séget nyújt arra nézve, hogy a gyülekezet körébe el-
végre a kívánatos béke is be fog költözni. 

Templomszentelések. Szulyóváralján f. hó 10-ón 
szentelték fel az evang. gyülekezet új templomát. A 
felszentelést, dr. Baltik György püspök képviseletében, 
Krizsán Zsigmond trencséni főesperes végezte. — Ma-
gyarfodorházán f. hó lT-én szentelte fel a ref. gyüleke-



zet ú j templomát dr. Bartók György erdélyi püspök. A 
felszentelő istentiszteleten, a püspökön kívül még Bácsy 
Gyula válaszuti, Bartók Béla bonczhidai, Székely Sándor 
kidéi és Máté Sándor helybeli lelkész fungáltak. — 
Az amerikai magyar ref egyházmegyéhez tartozó alphai 
gyülekezet november hó 3-án szentelte fel új templomát. 
A templom előtt Kozma József perthamboyi lelkész 
mondott beszédet s kinyitván a templomajtót, a kulcsokat 
átadta a gyülekezet lelkészének, Nánássy Lajosnak. A 
szépen feldíszített templomban Bed& László konventi ki-
Küldött mondta a felszentelő imádságot; Nánássy Lajos 
prédikált, Borsos István utazó lelkész keresztelt, Erdélyi 
János south-betlehemi lelkész esketett, Vájó Sándor tren-
toni lelkész pedig úrvacsorát adott. — A józsejházai ref. 
gyülekezetben nov.* 17-én történt meg a régi fatemplom 
helyett épített új kőtemplom felszentelése. A felszentelő 
istentiszteleten Széli György esperes, dr. Baltazár Dezső 
esperes, Papp József, Papolczy Zoltán és Oláh Sándor 
lelkészek szolgáltak. 

A barsi ref. egyházmegyének legközelebb Far-
nadon megtartott lelkészértekezlete egyhangúlag kimondta, 
hogy testületileg és egyénenként is belép az orsz. ref. 
lelkészegyesületbe, s annak választmányába képviselőül 
Pólya Lajos nagyölvedi lelkészt küldötte ki. A lelkész-
értekezlet alelnökévé Birtha József lévai lelkészt vá-
lasztották meg. 

A belsősomogyi ref. egyházmegye decz. 11-én 
Csurgón rendkívüli közgyűlést tart, a melynek tárgyai 
lesznek: esperesi jelentés, főgimnáziumi ügyek s ezek 
során két tanár megválasztása, számvevőszék jelentése 
az adóügyi munkálatokról és egyesek és gyülekezetek 
közigazgatási ügyei. 

Egyházkerületi választások. Az erdélyi ref. egy-
házkerületnek legutóbb tartott közgyűlése generális di-
rektorrá Jancsó Lajost, a nagyenyedi egyházmegye espe-
resét, — kerületi ügyésszé dr. Mihály József kolozsvári 
ügyvédet, — az állandó igazgató-tanács tagjaivá, öt évi 
mandátummal br. Bánffy Ernőt, Lészay Ferenczet, Rozs-
nyay Ferenczet, dr. Schilling Ottót, dr. Kaizler Györgyöt, 
Bartha Dezsőt, Deésy Gyulát, Nagy Károlyt, Ravasz 
Jánost, Sófalvy Károlyt, Lázár Istvánt és Kincs Gyulát, 
— kerületi tanácsbirákká gr. Bánffy Györgyöt, Sándor 
Józsefet, Vékony Ferenczet, Kovács Dezsőt, Vásárhelyi 
Boldizsárt, Fejes Áront, Hegyi Pétert és Tótfalusi, Jó-
zsefet választotta meg; a jegyzői kart pedig Bodor Géza 
esperessel és Fóris Miklóssal, mint aljegyzőkkel és 
Lovassy Andorral, mint világi jegyzővel egészítette ki. 

Papszentelés. Scholtz Gusztáv liányakerületi püspök 
nov. hó 17-én, a rákospalotai gyülekezetben szentelte 
fel papi hivatalára a gyülekezet segédlelkészét : Szimo-
nidesz Lajost. A hivatalos eljárásban Szeberényi Lajos 
pestmegyei, Kaczián János pestvárosi esperes és Bezzegh 
Sámuel püspöki titkár segédkeztek a püspöknek. 

Az országos ref. lelkészegyesület választmányi 
gyűlése 1907. decz. 5-én délután 4 órakor s folytatólag 
6-án délelőtt 9 órakor Debreczetiben, a vármegyeház 
tanácstermében lesz. Deczember 6-án délután 1 órakor 
pedig a sajtó-ügyi bizottság fog gyűlést tartani, mely 
alkalmakra a tagtestvéreket szeretettel meghívom és ké-
rem, hogy mindannyian megjelenni szíveskedjenek. Hajdú-
böszörmény, 1907. november hó 23. Szeretettel dr. 
Baltazár Dezső elnök. 

Protestáns ügyek a képviselőházban. Gróf Apponyi 
Albert kultuszminiszter nov. 27-én adta meg az érdem-
leges választ Bozóky Árpád interpelláeziójára. Válaszát, 
egész terjedelmében a jövő heti számban közöljük. 

Addig is azonban megjegyezhetjük, hogy a válasz alig 
foglalt magában valamivel több érdemlegességet, mint 
a mai számban közölt előzetes nyilatkozat, Csak taga-
dása volt a panaszok jogosultságának és olyan vádas-
kodás, a milyenhf z hasonlóban az alkotmányos érában 
még soha sem volt része kultuszminiszteri székből a 
magyar protestáns egyháznak. Kíváncsiak voltunk a mi-
niszter érdemleges-válaszára s épen ezért függesztettük 
fel a jelen számban a panaszok további tárgyalását. 
A jövő heti számban azonban folytatni fogjuk és kimu-
tatjuk, hogy minden szépítgetés és minden tagadás 
daczára megbomlott a felekezeti béke és nem légből 
kapottak azok a panaszok, a melyek protestáns körök-
ből Apponyi kultusz- és kultúrpolitikája ellen emelkednek. 

Új református templom a fővárosban. A buda-
pesti V—VII. kerületi reformátusok templomépítő helyi 
bizottsága. Lánczy Leó főrendiházi tag elnöklésével nov. 
hó 26-án délután tartotta meg évnegyedes közgyűlését, 
melyen, bejelentették, hogy a főváros az V—VII. kerü-
leti reformátusok részére építendő templom számára a 
Kemnitzer- és Izabella-utczák sarkán 239 négyszög öl 
telket ajándékozott, A hívek nagy lelkesedéssel fogadták 
a bejelentést s elhatározták, hogy a fővároshoz köszönő 
föliratot intéznek. Kevesebb megelégedéssel találkozott 
azonban az elnökségnek az a. bejelentése, hogy miután 
még csak hetvenezer koronát gyűjtöttek a templom épí-
tésére, meg az építés dolga a budapesti egyházközség 
deczentralizácziójával is összefüggésben van, a miről még 
csak ezután fognak tárgyalni, a templom-építést most még 
nem lehet megkezdeni, s nem is czélszerű azzal sietni. 
Az építés elhalasztása ellen többen szólaltak föl s a 
hívek nevében kívánták, hogy az építéshez mielőbb fog-
janak hozzá és töltsék be az erzsébetvárosi református 
lelkészi állást már a jövő évben. Az elnökség fölvilágo-
sította a békétlenkedőket, hogy ez csak az egyházrész 
teljes megerősödése mellett lesz lehetséges. Ebben azután 
megnyugodtak és Lánczy Leó elnöknek a templom-építés 
ügyében való buzgólkodásáért köszönetet szavaztak. 

A budapesti zuglói ev. ref. egyházrész helyi 
bizottsága deczember hó 1-én d. u. 5 órakor, az Angol-
utcza 25. szám alatti községi elemi iskola nagytermében 
szeretetvendégséget rendez, a zuglói templom kibővítése 
és a paplakás alapjára, Műsor: 1. Közének: 37. dics. 
1. v. „Jövel szentlélek. . ." 2. Ima: Hamar István theol. 
ak. tanár úr. 3. Bibliamagyarázat: B. Pap István theol. 
akad. tanár Szeretet vendégség. 4. Felolvasás: Petri 
Elek lelkész. 5 Blumenthal J.: „La Source". Zongorán 
előadja: Herczegh Muczi k. a. 6. Kuruczdalok. Énekli: 
ifj. Simon Dezső. Zongorán kiséri: Simon Jenő. 7. Ábrá-
nyi Emil: „Van a szegénynek hazája". Szavalja: Okos 
Gyula theol. 8. Magyar dalok. Hegedűn előadja: Kozma 
-Andor vallástanár. 9. Ima: Keresztesi Samu h lelkész. 
•10. Közének: CX. zs. I. r. „Te benned bíztunk". — 
Belépőjegy 1 korona. 

I S K O L A . 

„ Kérelem a lelkesz urakhoz. A "budapesti ref. 
theol. akadémia igazgatósága lapunk utján tisztelettel 
arra kéri a dunamelléki kerületnek legátust fogadni 
szokott lelkészeit, hogy a menyiben a karácsonyi ünne-
pekre nem volna szükségük az intézet növendékeinek 
segítségére, ezt a körülményt szíveskedjenek f. hó 10-ig 
hivatalosan bejelenteni. 



Egyházkerületi tanárképviselök. A tiszántúli ref. 
egyházkerületben a mult héten bontották fel a tanár-
képviselőkre beadott szűkebb körű szavazatokat. Meg-
választattak: dr. Erdős József theol., dr. Kun Béla 
jogakad. és Borsos Károly gimnáziumi (Mezőtúr) tanárok. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Nagypénteki Református Társaság az esztendő 
végén, a szent karácsony közelgő ünnepének alkalmából 
kérő levéllel fordul minden nemesen érező emberbarát-
hoz s különösen hitsorsosaink tehetősbjeihez, kegyes 
támogatásért, szeretetből eredő anyagi segítségért. A 
nehéz idők kényszerítik újból e lépésre I A Társaság 
czélja, a mint tudjuk jó l : az elzüllés veszélyének kitett 
árva gyermekek megmentése; s ma is 52 bentlakó árvát 
nevel, tart, ruház Erzsébet-házában, évi 20,000 korona 
költséggel, 4 árvát felsőbb iskolában képeztet 1200 kor. 
áldozattal, 5 árvát kézimunkára — mesterségre — tan t-
tat 1000 kor. évi kiadással; segít a vidéken 16 árvát, 
havi 6—15 koronával. Minden jövedelmet egybevéve 
5000 kor. azon összeg, mely e folyó évben még fede-
zetlen, daczára annak, hogy a Társaság egyik, szerető 
szívvel megáldott tagja 2000 koronát áldozott a hiány 
fedezetére. Ezt a hiányt szeretné a Társaság a szét-
küldött kérő levéllel eltüntetni. Kér tehát a Társaság 
mindenkit, hogy nemes és hazafias czéljában jöjjön szere-
tettel segítségére, akár a Társaságba belépés, akár ado-
mányok nyújtása által. Minden adományt a gondnoki 
hivatalhoz, Budapest, II., Fő utcza 71. II. em. 9. kell 
irányítani. A gondnoki hivatal minden adományt nyugtáz 
és készségesen ád mindenben felvilágosítást. A Nagy-
pénteki Társaság kérelmét a legmelegebben ajánljuk 
olvasóink és a nagyközönség jóindulatú figyelmébe! 

A Bethlen Gábor-Kör nov. 26 án fényesen sikerült 
szeretetvendégséget rendezett a Lónyay-ulczai református 
gimnázium dísztermében. A nagytermet és a két mellék-
termet a protestáns asszonyok és leányok bőkezűsége 
dúsan terített asztalokkal töltötte be. Hetedfél órakor 
már megtelt mind a három terem. A műsort az egész 
egybegyűlt közönség éneke nyitotta meg. Azután Gyö-
kössy Endre dr. mondott bevezető imát. Geryely Antal 
lelkész bibliamagyarázata után Torday Géza, a kör elnöke 
megnyitó beszédében előadta a kör ezidei működését s 
hangoztatta nagyfontosságú intézményének, a szegény-
sorsú protestáns diákok számára létesített Bethlen Gábor 
Otthonának megalapítását. Nagy tetszést aratott művészi 
hegedűjátékával Némethy Ferencz. Gonda Irénke is sok 
tapsot kapott szavalatáért. A kör énekkarának éneke 
után Beöthy Zsolt dr. főrendiházi tag, egyetemi tanár 
mondott beszédet. Különösen a vallási türelmességről 
szólott, párhuzamot vonva a r. katholikus Zrínyi Miklós, 
a költő és a prot. Bethlen Gábor között. Zrínyi Miklós 
nemcsak hitével, de lelkesedéssel volt r. katholikus. E lel-
kesedésének a Zrinyiászban adott testet. S ő, korának 
legnagyobb r. katholikusa, ellensége volt az erőszakos 
térítésnek, a vallási türelmetlenségnek. Ilyen magyar volt 
Bethlen Gábor is, a ki Káldi György jezsuitát, a magyar 
irodalom kiváló művelőjét asztalához hívta, kitüntetésben 
részesítette s végül nagy összeget, ezer tallért adott 
neki, hogy az általa fordított r. katholikus bibliát kinyo-
mathassa. Buzdította a Bethlen Gábor-kör tagjait, hogy 
legyenek olyan protestánsok, mint a milyen Bethlen Gábor 
volt. Azután Santelli Paola énekelt. Farkas Imre felol-
vasása és Csikváry Ernő zongoraszáma után Nagy 
Ferencz s.-lelkész imádsága befejezte az estélyt. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Szabó Zsigmond, a győri református gyülekezet 
lelkipásztora, a dunántúli egyházkerület és a tatai egyház-
megye tanácsbirája, a pápai főiskolai igazgató-tanács 
tagja, 62 éves korában, lelkipásztorkodása 29-ik eszten-
dejében, hosszas szenvedés után, nov. 24-én elhunyt. 
Szabó Zsigmondban nemcsak gyászba borult családja s 
nemcsak a győri gyülekezet veszített igen sokat, hanem 
a dunántúli kerület is, a melynek lelkészi karában ki-
váló helyet foglalt el. Temetésén Antal Gábor püspök 
és Czike Lajos esperes végezték a papi szolgálatokat. 

Legyen az igaznak emlékezete áldott! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Hibaigazítás. Lapunk mult heti számában, a rkath. 
tanáregyesület megalakulásáról szóló referádában Molnár 
Viktor államtitkárról azt írtuk, hogy kálvinista. Ez csak 
a sietős munka közben történt lapsus calami, a mennyi-
ben Molnár Viktor nem kálvinista, hanem evangelikus. 
Ez a tény azonban a referádában felmutatott helyzeten 
semmit sem változtat. 

A gyógytudomány a reá háramló feladatot, hogy 
a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 
ellen sikeresen harczoljon, csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 
gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól 
megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Váczi-körút 18. szám alatt van. 

Egy régi jó hírnevű czég. Több mint 50 eszten-
deje áll fenn az általánosan ismert és becsült Kwizda 
Ferencz János czég, cs. és kir. udvari szállító és kör-
gyógyszerész Korneuburgban. Ezen czég három főkészít-
ménye, ú. m.: a Kwizda-féle korneuburgi marha-táppor, 
Kwizda-féle Restitutiofluid és Kwizda-féle szab. gummi 
horzsszalagok lovak részére, általános közkedveltségnek 
örvend, a minek bizonyítéka az állandóan növekvő keres-
let. A czég árjegyzéke igen gazdagon illusztrált és nagy 
szakértelemmel van összeállítva, — ennek megtekintése 
minden ló- és állattulajdonos érdeklődését fogja felkel-
teni. A czég ezen árjegyzékét kivánatra ingyen és bér-
mentve megküldi. 



Meglepi a szülőket 
a SCOTT-féle Emuisió hatása minden alkalommal, 
ha azt angolkórban szenvedő gyermeküknek adják. 
A SCOTT-féle Emulsio feltűnő gyorsan gyógyítja 

és izmosítja a gyermeket, 

erősíti a csontokat 
és elősegíti fejlődésüket. Ily rendkívüli 
gyógyhatás valóban csak ilyen kiváló 
szerrel érhető el. A SCOTT csakis 
elsőrendű alkatrészeket tartalmaz s az 

'eredeti SCOTT-féle elj okozza, hogy 
hatásában felülmúlhatatlan és nemcsak 
fiatal és öreg, hanem még a halál küszö-
bén hitt gyermek is könnyen emészti. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
féle módszer véd-
jegyét - a halászt 
- k é r j ü k f i g y e -

lembe venni. 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
Kapható a gyógyszertárakban. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. _____ 

A ki a liturgiái követelményeknek megfelelő jutá-
nyos úrasztali kelyhek, boroskancsók, keresztelő készle-
tek, oltári gyertyatartók és csillárok iránt érdeklődik, 
az forduljon Polgár Kálmán órásmester és egyházi sze-
relvény raktároshoz (műhely, raktár és elárusítás Buda-
pest, VII., Erzsébet-körűt 29- sz.) A czégvezetőség nagy 
képes album-árjegyzékét minden érdeklődőnek ingyen 
és bérmentve megküldi. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, r é s z l e t f i z e t é s r e i s l e g -
m e s s z e b b m e n ő j ó t á l l á s s a l kap-
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , f u v o l á k , cz i t erák , o k a -
r inák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Á r j e g y z é k e t i n g y e n küld 

Mogyoróssy Gyula 
m . kir. s z a b . h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

SZT . LUKACS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Téli fűrdökura a Szt. Lukács-fürdöben. 
Természetes forró-meleg, kénes források. Iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. C s ú z - , k ö s z v é n y - , i d e g - , 
b ő r b a j o k g y ó g y k e z e l é s e és a téli fiirdőkura felöl kimerítő 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

Orgona-
harmóniumoka i 

mindkétrendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza H|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

N Y I L T T É R . * 

A Bór- és bithion-tartalmú, természetes é s vasmentes 

Salvator-forrás 
ki tűnő sikerrel használ ta t ik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainá! és kőszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Aziui/e- lApóczi Snluutorjorrás-vállalat 

Budapest, V., Rudolf'rtikpiirt 8. 

forrás 
szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
sierint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítéseikül! töltést 1b szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 
* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



Országh Sándor 
Magyar Földrajzi Intézet r. t. 

Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 
legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 150 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hoz?ávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a Kogutov iez - fé l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 

o r g o n a - é s 
h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir . ndrari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az 188;. évi kiállításon «N«gy diuoklevtU ét 
«Ferencz-József lovagrenddel*, M 1904, évi rt ix-
pr imi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan ki tünt i tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör bangó, legtöbb ét leg-
újabb rendszerű orgonákat . Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid manka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest , VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás k i tűnő cséplésért . \ Ajánlja teljes jótállás mellett 
- _ benzinmotorait malom és ipar-

^ j f M üzemre, valamint 

Villamos benzinlokomoliil- IX.. IPAR-UTCZA 4 SZ.^ 

kettős tisztító-szerkezettel. A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsépló'készlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekében használt gőzgépek 

! Egyedül létező újdondság! 

Önműködő, ellenőrző És biztosító 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály : gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. cserébe vétetnek. 

Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó üzem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. Iskolapad, irodabútor, tornaszerek gyártása 

G r a n d P r i x , P á r i s i v i l á g k i á l l í t á s 1 9 0 0 Fizikai) . 
Kémiaij 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be 

szerzési forrása. 

K W I Z D A - f é l e K E S T 1 T U Ü O N S F L U I D 
mosóvíz lovak számára. 

Egy üveg ára kor, 2.80 
Negyven év óta van hasz-
nálatban az udvari istállók-
ban s a legnagyobb katonai 
és polgári istállókban is 
lovak izmai erősítésére, fá-
rasztó menetek előtt és után, 
ficzamodásoknál és az izmok 
merevedésénél stb., a lovat 

a trainingben bámulaton 
eredmény felmutatására 

képesíti. 

K W I Z M - í é l e K e s t i t u t i o n s fluid 
Szójelzés, vignetta és csomagolás törv. védve, 

Valtfdiesak ezen vidjesr.yg.vel ellAtott. 

KWIZDA FLUIDJA 
Ki gy ó - védj e gy. (Turi sta-flui(l.) 
Rég elismert a r o m a t í k u s b e d ö v z s ö -
l é s a z e r ő v i s s í i i n y c r í s í r e <?s a z 
i z m o k e r í í s í t é s t f r e . — Erősítés és 
erőmegújítás czéljáM.leredménnyyel hasz-
nálják t n r i s t f i k , k e r é k p á r o s o k és 

l o v a g l ó k - n a g y o b b túrák után. 
N a g y üveg ' Ara . . . . I í 2 — KÍN üveg . . v . T . K 1.20 

K W I Z D A . F L L L L D I A 
gyógyszertárakban vásárlandó. 

Főraktár : 

T ö r ö k J ó z s e f 
gyógyszertára 

Király-utcza 12. és Andrássy-út 26. 

tudományos és szépirodalmi népszerű 
<ác képes folyóirat. 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom1 

mai. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 



m PhöT- Poníos és á ^ U J$k ¥C = 5 é w i = 
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^ Egyházi szentedényeK, ^ m 
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arany és ezüst éRszereK, 
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f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2 0 0 0 r a j z z a l i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-körűt 29. 

mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
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fl vllűshlrű fleol-hnrmonlumoK 
a k i s e b b o r g o n á k a t h e l y e t t e s í t i k . 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

B u d a p e s t , VI., K i r á l y u . 5 8 . — T e l e f o n 8 7 - 8 4 . 

Legújabb ár jegyzél í Ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák,dalárdák,kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
' aktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/o kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5 . - korona. : 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérend% 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

le tek , a m e l y e k b e n 

egyedü l á r u s í t l a i n a k 

e rede t i S I N 6 E R v a r r ó -

A m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , hogy k e l l ő 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Ujvilág-utcza 16. Budapest: VII., Kerepeái-ut 32. 

„ IV., Muzeum-körut 27. „ VII., Király-utcza 52. 
. „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 1 

T e l e 

^ ^ A V A N Y t J V l Z , 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - ó s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapes t 



Magyar fém- és lámpaárúgyár 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és k i r . udv, hangszergyáros, 

a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb . s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speczialista: vonás- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb r a k t á r és 
= gyár. = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harrr.óniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

részvénytársaság 
B U D A P E S T - K Ő B Á N Y A 

Fizikai , kémia i , te rmészet -
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

Petróleumlámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 

villamos csillárok. 
Fém- és diszmü-

tárgyak. 
Valódi király-olaj 

a legjobb biztonsági 
petróleum. 

$ 
R a k t á r a k : 

B u d a p e s t e n : II., Szilágyi 
Dezső-tér 3. sz.; V.,Gizella-
tér 1. sz.; VII., Erzsébet-
körát 19.; VIII., Üllöi-át 2. 

sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : Simonffy-ntcza. 

f G A N Z - f é l e f 
ty Villamossági Részvénytársaság ty 
^ M/ÍV /̂ivm d i i r a d c o t ^ 
fy LEOBERSDORF D l l U H r t O l = RATIBGR = ^ 
fa = = = = _ = = = = = = y 

Városi Iroda: Budapest, IV., Ferencziek-tere 2. 

Elektromos világítási és erőátviteli beren-
dezések. Elektromos nagy vasutak, városi-, bánya-
és iparvasutak. Turbinák: Franczis rendszere szerint. 
Zsilipek és csővezetékek. Gázmótorok: Kohó-, gene-
rátor- és világítógázra 1000 lóerőig és azon túl, pet-
róleum-, benzin- és spiritus-mótorok és lokomobilok 
Bánki-féle vizbefecskendezéssel. Malomberendezésék. 
Hengerszékek. Vasúti kocsik. Kocsialkatrészek. 
Korbuly- és Katona-Varga-csapágyak. Kéregöntésű 
vasúti kerekek és keresztezések Forgókorongok, toló-
padok és kitérők. Daruk és emelőgépek kézi-, gőz-, 
petróleum- és elektromos erővel való hajtásra Aprító-
gépek. Kőzúzók. Golyómalmok. Dugattyú- és 
czentrifugalszivattyúk nn'gy emelő magasságra. 
Bányagépek. Compressorok. Ventilátorok. Felvonók. 
Transmissziók. Vas-, aczél- és érczöntvények. Füst-
emésztő készülékek. Vízszűrők. Ezredéves országos kiállítás: 

díszoklevél. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDVARI KÖNYVNYOMDÁJA HUDAFKSTEN. 4 0 . 3 1 7 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . áu kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Njoíczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő: 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz., 
a h o v á a kéziratok, előf izetési cs hirdetési díjak stb. 

intczendók. 

Megje l en ik m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Keressük az igazságot. Hamar István. — A budapesti ref. theol. akadémia kihelyezése kérdéséhez. 
Szász Béla. — Iskolaügy: Esetek. Ref. tanár. — B e l f ö l d : Protestáns ügyek a képviselőházban. — I r o d a l o m . — 
E g y h á z . — Isko la . — K ü l ö n f é l é k . — Szerkesztői üzenetek — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

Keressük az igazságot. 

II. 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek két hivatalos nyilatkozata fekszik 
immár előttünk, a melyekben visszautasítja a pro-
testáns körökből ellene emelt ama panasz jogo-
sultságát, a mely szerint a felekezeti béke megvan 
zavarva, s mintha az elégedetlenség feltámadásá-
ban az ő kultusz- és kultúrpolitikája szerepet 
játszana. Rendelkezésünkre áll immár a dr. Bozóky 
Árpád interpellácziójára nov. 23~án adott ideigle-
nes és a nov. 28-án adott érdemleges válasz, s 
így módunkban van, hogy azok alapján mind ön-
magunkkal, panaszkodásainknak alapos vagy alap-
talan voltával, mind pedig a miniszter úr politiká-
jával tisztába jöjjünk. 

Nem akarok újból kiterjeszkedni arra a 
megbélyegző vádra, a mely a miniszter úr nyilat-
kozataiban ismételten és ismételten felhangzik, 
hogy a protestáns közvéleménynek s immár a 
vezetők egynémelyikének is felhangzó panaszko-
dásában sötét hatalmak, politikai indulat vagy épen 
a frivolitás működnek indító okokként. A múltkor 
már elmondtam erre nézve véleményemet. De kü-
lönben is, itt nem a szavak, nem a nagyhangú 
kijelentések vagy tiltakozások bizonyíthatnak, ha-
nem csupán magok a tények, s ezért reátérek 
tehát magokra a tényekre. 

Gróf Apponyi Albert nyilatkozatai legelső 
sorban az 1907. XXVII. t.-czikkre s annak a 

protestánsok által kifogásolt 35-dik §-ára vonatkoz-
nak. Foglalkozzunk azért elsősorban mi is ezzel és 
keressük az igazságot és pedig nem nagyhangú 
szólamokkal, hanem magának a törvénynek és a 
reávonatkozó végrehajtási utasításnak útmutatása 
mellett. 

Az 1907. XXVII. t.-cz. 35. §-a nemcsak a 
sajtóban és az egyházmegyei értekezleteken keltett 
visszatetszést; nemcsak tekintélyes főgondnoki és 
főfelügyelői székekből hangzottak fel azzal szem-
ben aggodalmak, hanem ott fekszik immár a kép-
viselőház asztalán az evang. egyetemes gyűlésnek 
s nemsokára a tiszántúli ref. egyházkerületnek a 
törvény rendelkezéseit kifogásoló és azt megváltoz-
tatni kivánó felterjesztése is. Ily tekintélyes hivatalos 
egyházi testületek felterjesztései joggal igényelhetik 
azt — ha már a sajtó útján megnyilatkozó köz-
véleményre nem ad a miniszter úr semmit — hogy 
magyarország kultuszminisztere által az azokat 
megillető figyelemben részesíttessenek. Igényelhetik, 
hogy olybá vétessenek általa, mint a melyek nem 
éretlen, meggondolatlan gyermekek seregéből, ha-
nem érett, higgadt, a tényeket komolyan mérlegelő 
és az egész protestáns egyházat, vagy legalább 
is annak egy tekintélyes részét hivatalosan kép-
viselő férfiak testületéből intéztetnek a törvényhozás 
képviselőházához, Igényelhetik, hogy a mikor a 
miniszter az azokban foglalt panaszkodásokat alap-
talanoknak kivánja felmutatni, akkor ne általános 
szólamokkal, hanem konkrét tényekkel, a törvény 
és az utasítás részletes, beható megvilágosításával 
argumentáljon. 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítanak 
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S mindezek helyett mit találunk a miniszter úr 
válaszaiban? Csak általános szólamokat, csak merő 
tagadást, csak azoknak a tekintélyes hivatalos 
egyházi testületek értelmi képességeinek lebecsü-
lését, intenczióik őszinteségének csúnya meggyanu-
sítását. A helyett, hogy konkrét tényeket konsta-
tálna a miniszter úr, magas lóra ül, lekicsinyel, 
gyanúsít, s mindezeknek tetejébe büszkén hirdeti, 
hogy ő még álmában sem sérti meg a felekezeti 
egyenlőséget és viszonosságot, s hogy a kik az 
ő magatartásában és politikájában retrográd irány-
zatot látnak, azok csak halluczinálnak, mert az 
országban minden csendes és a felekezeti békes-
ség nincs megzavarva. 

A bizonyításnak és czáfolásnak ilyen olcsó 
és könnyű methódusában mi nem akarjuk követni 
a miniszter urat. A mikor egy ilyen nagyfontosságú, 
az ország felekezeti békességét a legközelebbről 
érintő kérdésről van szó, nem szándékozunk azt 
mondani, a mit ő mondott: „Ez alkalommal nem 
szándékozom erre részletesen kiterjeszkedni az idő 
előrehaladottságára való tekintettel, hanem egy-
szerűen állítomhanem igenis: részletesen kiter-
jeszkedünk az egész kérdésre és nem „egyszerűen 
állítunk", hanem tényekkel fogunk bizonyítani. 

Legelső sorban is, mint ténybeli dolgot, azt 
kell megállapítanunk a miniszter úr nyilatkozatai 
alapján, hogy nem tagadja, hogy a szerzetesrendi 
tanítókra és tanítónőkre nézve „külön intézkedés 
vétetett fel" a törvénybe. Elismeri továbbá azt is, 
hogy ezek a „külön intézkedések" eltérnek a tör-
vénynek a más jellegű tanítókra és tanítónökre 
vonatkozó dispozicziőktól. De ezeket indokolva látja 
az általa vallott amaz egyházpolitikai elv alapján, 
a mely szerint: „az egyenlőség nem jelent egy-
formaságot. A különböző viszonylatok nem tűrik 
az egyforma, egységes jogszabály által való el-
intézést", s „az a tény magában véve, hogy nem 
egyformák az intézkedések a különböző társadalmi 
tényezőkre nézve, a jogegyenlőség sérelmét nem 
képezik". 

Ezzel az egyházpolitikai elvvel, a mely a 
48-as politikai párthoz tartozó s így a 48. XX. 
2. §-át igaz és teljes értelmében respektálni köteles 
miniszter szájából különösen hangzik, most nem 
akarok behatóan foglalkozni. Megteszem azt majd 
más alkalommal s le fogom annak logikai követ-
kezményét vonni a protestáns egyházak javára oly 
világosan, hogy maga a miniszter úr lesz a leg-
első, a ki ezt az általa most büszkén hangoztatott 
elvet meg fogja tagadni, de csak azért, mert az 
a protestáDs egyházakkal szemben olyan elj aras 
követésére kötelezné, a melyet, eddigi magatartásá-
ból láthatólag, követni egyáltalán nem akar. 

Most csak a válasz további tenorját követem, 
a mely így hangzik': „a jogegyenlőség sérelme csak 

abban foglaltatnék, hogy ha ezen intézkedéseknek 
érdemében akár valakire nézve hátrány, akár vala-
kire nézve előny foglaltatnék". S ezt az elvét 
szegezem le a miniszter úrnak, mint olyat, a melyet 
elvileg teljes egészében akczeptálok, de a melyet 
a miniszter úr akkor, a mikor a 35. §-t a tör-
vénybe belevitetni engedte s a mikor az erre vonat-
kozó utasítást kibocsátotta, önmaga tagadott meg. 
S ennek alapján fogom kimutatni, hogy válaszá-
ban épen nem konkrét tényekkel, hanem csak 
a nekünk tulajdonított „általános szólamokkal" 
próbált bizonyítani, míg a tények, a szomorú tények 
a mi panaszkodásaink jogos voltát igazolják. 

Lássuk tehát a tényeket. Szóljon e tekintet-
ben maga a panaszolt B5-dik paragrafus, a mely 
így hangzik: 

A jelen törvényben foglalt rendelkezések a 
tanítónőkre épen úgy alkalmazandók, mint a taní-
tókra, nemkülönben kiterjednek a hitfelekezeti nép-
iskoláknál működő szerzetesrendi tanítókra és tanító-
nőkre a jelen törvényben a tanítók képesítésére 
vonatkozólag megállapított feltételek, továbbá e 
törvény 16., 17., 18., 19., 20., 30. és 32. §-ai. 
Ezen tanítók és tanítónők illetményei, a törvényes 
kellékek fennállása esetén, a 14. §. intézkedései-
nek szemmeltartásával, egyenként szerzeteseknél 
900, szerzetesnőknél 700 koronából álló, további 
változás alá nem eső összeggel egészíttetnek ki, 
ha azt kérelmezik. Az ezen számítási alapon egy-
egy iskolára nézve megállapított segély egy összeg-
ben, az iskolafentartó kezeihez utalványoztatik ki, 
A segélyre való igény megállapításának, valamint 
az eskütétel körüli eljárásnak módját a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendeletileg állapítja meg. 

Ha ilyen iskolákban a 22. §, 1. a)—c) pontjai 
alatt felsorolt hibák észleltetnének, úgy azokra, 
akár élveznek állami fizetéskiegészítést, akár nem, 
a jelen törvény 26. §-ában körülírt elj aras alkal-
mazandó". 

Ezt a nevezetes §-t méltón egészíti ki a végre-
hajtási utasítás 50-dik §-a. Ez utóbbival azonban 
majd a részletes bizonyítás során foglalkozom. 
Most csupán annak megállapítására szorítkozom, 
hogy mi is foglaltatik a törvény 35-dik §-ában? 

Benne foglaltatik: 1. hogy a szerzetes tanítók 
és tanítónők a képesítés tekintetében a többi nép-
iskolai tanítókkal és tanítónőkkel egyenlő törvé-
nyek alatt állanak; 2. hogy reájok a törvénynek 
egyéb rendelkezéseiből csak azok érvényesek, a me-
lyek a 16., 17., 18., 19., 20., 30. és 32. §-ban 
foglaltatnak; 3. hogy fizetésük, a törvényes kellékek 
fennállása esetén 900, illetve 700 koronáig egé-
szíttetik ki; 4. hogy a kiegészítés egy összegben 
az iskolafentartó kezeihez utalványoztatik; 5. hogy 
a segélyre való igény megállapítása és az eskü-
tétel körüli eljárás módját nem maga a törvény, 



hanem a miniszter állapítja meg rendeletileg, és 
6. hogy a 22. §. 1. a)—c) pontjai alatt meghatá-
rozott fegyelmi vétségek esetén a törvény 26-dik 
§-ában körülírt eljárás alkalmazandó. 

A 35. §. eme rendelkezései közül főként az 
1. és 2. pont alatt foglaltak érdekelnek bennün-
ket, a mennyiben ezekben vannak levetve azok a 
külön elvek, a melyek szerint a szerzetesrendi 
tanítók és tanítónők, valamint az általuk ellátott 
iskolák helyzete, kötelességei és jogai elbirálandók. 

S mit jelentenek ezek a külön elvek? Sem 
többet, sem kevesebbet, mint azt, hogy míg a képe-
sítés tekintetében a szerzetesrendi tanítók és tanító-
nők az 1907. XXVII. t.-cz. általános határozmá-
nyai alá vannak vetve, addig egyéb tekintetben 
a törvénynek csupán azok az intézkedései érvénye-
sek és kötelezők, a melyek a 16., 17., 18., 19., 
20., 30. és 32. §-ai magában foglalnak. Nem 
kákán csomókeresés, sem a törvény elmagyarázni 
akarása ez. A törvény saját szavaiból következik 
ez. S megerősítik ezt nemcsak magának a törvény 
35. §-ának további, a kivételes helyzetre vonatkozó 
intézkedései, hanem a végrehajtási utasítás 50-dik 
§-ának rendelkezései is. 

De hogy e kivételes intézkedések és rendel-
kezések a gyakorlati kivitelben mit jelentenek, azt 
csak akkor ítélhetjük meg, ha azokat a törvény-
nek a többi tanítókra és iskolafentartókra vonat-
kozó rendelkezéseivel részletesen összevetjük. Akkor 
fog csak kitűnni, hogy a miniszter úr miként alkal-
mazza a gyakorlatban az általa hangoztatott amaz 
elvet, hogy: „a jogegyenlőség sérelme csak abban 
foglaltatnék, hogy ha ezen intézkedéseknek érde-
mében akár valakire nézve hátrány, akár valakire 
nézve előny foglaltatnék". 

Hamar István. 

A budapesti ref. theol. akadémia kihelye-
zése kérdéséhez. 

A dunamelléki ref. egyházkerületnek legutóbb 
lefolyt közgyűlésén szóba került a theol. akadémiának 
új hajlékba költöztetése is ; de csak röviden, mert a 
kérdés a skót misszióval folytatott alku fennakadásával 
egyelőre veszteglő állomásra jutott. Ám itt, ily fontos 
döntésnél nem veszteség a késedelem, csak alkalom a 
jobb megfontolásra, körültekintőbb, magasabbrendű elvi 
szempontok megvilágítására, sőt — uti figura docet — 
egy, a legszélső perifériákról való hang megszólalására 
is. Nem lehetetlen ugyan, hogy a viszonyokban teljesen 
tájékozatlan, utóbbi forrásból támadt alábbi eszme halva 
született. 

Arról van szó, hogy a theologiát a Hold-utczába, 
a skót misszió házába tegyék át. De volna-e kár abban, 

ha e megoldás az előtte álló nehézségek elháríthatlan-
sága miatt végleg kútba esnék? Ha az erre hivatottak 
nem érnék be a viszonyok kínálta véletlennel, hanem 
megkísértenék elvi állásponthoz keresni viszonyokat? 
Mert mi kívánatos van abban, hogy a theologia a város 
egyik levegőilen zugából a másikba jusson? Az, hogy 
a theologus társas csiszolódására a nagy városban több 
az alkalom, igaz; de az ehhez való férkőzés, a mi nél-
kül ez a képességeket értékesebbé tevő jó holt tőke, 
nem az intézet fekvésén, hanem az anyagiak adta 
körülményeken fordul meg. Ez utóbbi nélkül az ú j fé-
szekben is csak olyan elszigeteltségben leszen a jövő 
generáczió, mint a minő a régi szálláson részükbe jutott 
a múltbelieknek. A nagyvárosi környezet nagyszabású 
voltának nevelő értéke is kérdéses, mert való, hogy a 
túlságosan duzzadó önérzetnek benne szükséges fékezőt 
találnak, mely kicsiny voltukat ellenállhatlanul tudatukba 
vési; de viszont igen sok törékenyebb alkotású egyéni-
ség kifejlődését a reáható összeség nyomása elfojtja, 
visszaszorítja, úgy hogy az ilyenek elbátortalanodva, sőt 
szárnyaszegetten kerülnek ki az életben nekik jutó 
poziczióba, a hol aztán ahelyett, hogy — mint azt hiva-
taluk kívánná — a társas élet tényezőjévé, sőt irányí-
tójává lennének — a mi a cura pastoralis integráns 
kiegészítője — inkább begubózzák magukat és elzár-
kóznak működésük fontos köre: a közélet elől. Tanul-
mányi tekintetben pedig mi előnynyel sem jár a város 
méhében való elhelyezettség; sőt az intensiv forgalom 
szülte zaj, dübörgés inkább akadálya, mint segítője az 
önképzésnek; legjobb esetben, ha az ifjú közönyösítette 
már magát irántuk, semleges az reá nézve. E néhány 
adat maga elég annak illusztrálására, hogy e környezet 
elvesztése, levetkőzése nem félős az ifjúságra. 

Ezzel szemben egyre nagyobb elismertetésre tesz 
szert az az irány, mely a tanintézeteknek vidéki váro-
sokba, vagy a nagy város lüktető életétől távol eső 
kihelyezését látja jónak, kívánatosnak. A csönd, a nyu-
galom sokkal jobb melegágya az elméleti képzésnek, a 
kontemplácziónak, mint a sürgés-forgással telített empo-
rium. Az anyatermészettől a városi élet tökéletesítette 
elkülönülés a tanuló egészségére mind jobban érezteti 
kárttevő hatását, s az újabb neveléstudomány szünidei 
gyermektelepekben, erdei iskolákban az alsóbb fokon, 
pavillonszerűen, kertekben épített intézetekkel a fel-
sőbbeken próbálja paralizálni a város füsttel, porral 
itatott levegőjének ártalmát, illetve attól mentesített 
feltételek közé helyezni az ifjúságot. De legkivált a 
lelkészképzésnek nincs oka ragaszkodnia a neveltjei nagy 
részének jövőjével oly ellentétes környezethez, mert 
hisz ez ifjaknak legalább kilenczven százaléka falura 
jut, melynek viszonyaira a nagy város és központisága 
semmi útmutatást, előkészítést nem ad. 

Ám a pesti papnevelőnek ez érvekkel szemben 
sajátos, különleges helyzete van. Mert ez intézet csak 
nagy áldozatok, hosszas küzdelmek árán érte el sokáig 
ápolt régi ambiczióját: hogy az ország szívében teljesítse 
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magas, őrálló hivatását. Emlékei idekötik, sőt arra köte-
lezik, hogy a kivívott pozicziót megőrizze s a nagy mult 
iránt való hálátlanság, több : kegyetlenség volna meg-
csúfolni annak hagyományait. 

E kettős ütköző csak azt a megoldást hagyja sza-
badon, hogy maradjon a fővárosban, de ne ragaszkodjék 
központi elhelyezettségéhez, városi — a szó szoros értel-
mében — porlepettségéhez. 

És ide kapcsolódik egy személyes tudomásom, 
mely ha nem téves, kivihetősége esetén módot nyújtana 
a kérdés, talán minden tekintetben megnyugvást hozó 
megoldására. A Gellérthegy déli oldalán, a Ménesi-úton 
levő m. kir. kertészeti tanintézetnek külterjes természetű 
munkakörére már ezelőtt hat évvel szűkké és alkalmat-
lanná vált a jelzett helyen fekvő terület. És mert az 
anyaintézet szomszédságában a telkek ármagassága miatt 
nem állott módjában a terjeszkedés, kénytelen volt mun-
kássága tökéletesbítésére a főváros közeiébén, ha jól 
emlékszem, Budaőrsön, a nagypénteki • társaság árva-
háza táján, űj telepet állítani fel. De ez a kétfelé osz-
tottság a növendékek előhaladására a sok időveszteség, 
tevékenységük szakadozott volta miatt, nagy hátramara-
dással jár, minek megszüntetésére ez intézet életbe-
vágó érdeke, hogy a ménesi-úti központ kiköltöztetésével, 
két fele egyesíttessék, a mi reá nézve határozott nyere-
ség volna. 

De lássuk a dolgot a két kérdés ily összekötteté-
sénél érdekelt másik faktor szempontjából i s : mi jóval 
kecsegtetné a theologiát az itt gondolt új szállás? Kap 
nem régi és ugyancsak bennlakásos és konviktusos 
tanintézet czéljaira, pavillon-rendszerben épült helyisé-
geket, melyekben a felügyelő tanári lakás is szorosabbá 
teszi az elöljáróság és a növendékek között az össze-
köttetést, A főváros előnyeit biztosítja a közeifekvés és 
a könnyű villamos közlekedés, a nélkül, hogy ezekért 
a tanulmányokban való gátoltságnak, az egészség veszé-
lyeztetettségének előbb rajzolt magas árát kellene fizetni. 
A természettel itt kínálkozó kellemes együttlét a növen-
dékek szellemi és testi erőit fokozott frisseségben tartja 
s egyúttal jelentősen kevesbítené az ifjú életét megrontó, 
a fővárosban halmozottan nyüzsgő kísértés alkalmait. A 
művelés folytatására szakértelemmel előkészített talaj 
lehetővé teszi az ifjak jövőjére és jelen egészségére 
egyaránt nyereséges kertészkedést, s ehez hozzávevén 
a környezet természethez közeleső egyszerűségét is, 
mintegy előképét adja jövő életfolytatásuknak. Mindezek 
együtt az intézet fejlődésére egészen új, sokat igérő 
perspektívát nyitnak. 

Ez ideának elég tetszetős; különösen, hogy a 
megvalósítása ellen leselkedő, innen a távolból ki sem 
kombinálható nehézségek sem zavarják a procul nego-
tiis tűnődő láthatárát. Ám a jámbor, falusi ötlet fölvetésére 
az biztatott, hogy ártani nem árthat, s a mellett a kér-
dés megfejtésének uj lehetőségére mutat reá. 

Szász Béla. 
* * * 

E jószándékú hozzászólásra a következő megjegy-
zéseink vannak: 

Az a terv, hogy a theologia a Hold-utczai skót 
iskola épületébe helyeztessék el, miután a megegyezés 
nem sikerült: végleg elesett. A kiküldött kerületi bizott 
ságnak tehát más megoldást kell keresnie. 

Hozzászóló ama véleményét, hogy az intézet a 
város forgatagából valami nyugalmasabb és egészsége-
sebb részére vitessék ki a fővárosnak, nemcsak én 
helyeslem, de helyesli — úgy tudom — a bizottság is, 
annyival is inkább, mivel a drága telekviszonyok külön-
ben is az olcsóbb hely keresésére kényszerítenek ben-
nünket. 

Hogy ez a hely a kertészeti tanintézet lesz-e? 
alig hisszük s alig hihetjük. A kertészeti tanintézet, a 
mint tudjuk, még mostanában nem válik meg mostani 
helyétől. Azután pedig a lehető olcsó elhelyezkedés 
mellett okvetlen tekintetbe kell venni azt is, hogy az a 
hely, a hol a theologia lakást nyer, ha távolabb esik 
is, de villamos vasúttal könnyen elérhető legyen, e tekin-
tetben a kertészeti tanintézet helyisége, miután környéke 
még rendezetlen és hozzá villamos vasút nem vezet, 
szerintem nem is megfelelő. 

Különben, a mint tudom, a bizottság már rövid 
idő alatt tanácskozásra fog összeülni s alaposan meg-
fontolja, hogy hova — merre irányítsa a kerület figyelmét. 

Szerk. 

I S K O L A Ü G Y . 

E s e t e k . 

H. 
Igen tisztelt Szerkesztő Úr! 

Bocsásson meg, hogy újból fölkeresem soraimmal 
s egy kis helyet kérek becses lapjában. Ismét egy „eset"-et 
akarok szóvá tenni és pedig nem is helyi érdekűt, hanem 
olyan országos dolgot, a mi bizonyára nem kerülte ki 
t. szerkesztő úr figyelmét sem, s ha mégis én teszem szóvá, 
azért teszem, hogy kifejezést adjak annak a levertség-
nek és szomorú érzésnek, a mit ez a dolog nemcsak 
a fővárosban, a központban, hanem nálunk is, s bizo-
nyára országszerte, minden jó érzésű protestáns embernél 
okozott.* 

Bozóky Árpád országos képviselőnek a mult hónap 
23-án a kultuszminiszter úrhoz intézett — s több jóaka-
ratra, mint tárgyismeretre valló — interpellácziójáról 
s a miniszter úrnak arra adott ideiglenes válaszáról 
kívánok szólani. 

Már maga az is eléggé szomorú, hogy mikor végre 
akad egy országos képviselő, a ki azokat az aggodalma-
kat és sérelmeket, a melyeket a miniszter úr kultúr-
politikája ellen protestáns egyházaink vezetőférfiai az 
egyházi gyűlésken és a lapokban hangoztattak, ha nem is 
magáévá, de legalább illetékes helyen szóvá meri tenni, 
akkor, a felekezeti türelmesség és szólásszabadság na-
gyobb dicsőségére, ilyen közbeszólásokkal szakítják félbe 

* Nem kerülte ki. Feleletünkben ki is akartunk reá térni; de 
örülünk rajta, ha más is szóvá teszi, legalább nem mondhatják 
reánk, hogy a kákán is csomót keresünk. Szerk. 



beszédét: „Más ember vagyonát akarják elvenni!" „Ez 
már bolondság!" „Abszurdum!" „Darabontbeszéd az 
egész!" „Lelkiismeretlen beszéd!" „Minden jó, a mi 
zavart csinál!" stb. De még szomorúbb ennél az az 
ideiglenes válasz, a mit Magyarország kultuszminisztere 
az interpelláczióra adott. 

Nem kivánom most szóvá tenni azt, hogy mennyiben 
felel meg a méltányosságnak az a gyakorlat, hogy míg 
az ország középiskoláinak csak mintegy kilenczedrésze 
(187 közül 21) van a szerzetesrendek vezetése alat t : a 
12 főigazgató közül 3, tehát az egész létszámnak egy-
negyedrésze vétetik a tanítószerzetesrendek soraiból. Csak 
arra akarok rámutatni, hogy míg a kultuszminiszter úr 
válaszában nem átalja vezérembereinket, a kik elég 
bátrak voltak aggodalmainkak kifejezést adni, azzal 
vádolni, hogy „nagy részben általuk el nem olvasott 
törvények és rendeletek nem létező diszpoziczióival és 
általános szólamokkal izgatnak", ő maga olyan nyilat-
kozatot tesz válaszában, a mi azt tanúsítja, hogy sem 
a protestáns felekezetek autonómiájával, sem az általa 
is idézett 1883. évi XXX. t.-czikk intézkedéseivel nincs 
tisztában. Ezt mondja ugyanis szószerint (s ezt nem 
valami „darabonténak bélyegzett lap ferdítéséből idézem, 
hanem a hivatalos „Országgyűlési Értesítő "-bői): „Igy 
történt azután természetesen az, hogy két protestáns 
középiskola, a melynek előbb világi tankerületi főigazgatója 
volt, most szerzetesrendi alá került; de viszont nagyszámú 
protestáns középiskola, a melyeknek azelőtt szerzetesrendi 
főigazgatójuk volt, és a mely állapot ellen eddig soha 
senki panaszt nem emelt, most világi tankerületi főigaz-
gató alá került". 

íme Magyarország kultuszminiszterének nincs tudo-
mása arról, hogy protestáns középiskoláink nem tartoznak 
a tankerületi főigazgatók alá, s így nem is kerülhetnek 
sem világi, sem szerzetesrendi főigazgató alá, s hogy a 
főigazgatóknak semmi közük sincs a mi intézeteinkhez, 
s azokba — külön megbízatás nélkül — hivatalosan 
még a lábukat sem tehetik be. 

Nem szeretném, ha valaki úgy értelmezné ezt a 
nyilatkozatomat, hogy mi protestánsok az ahhoz értő 
ellenőrzéstől félünk. Volt már nekünk dolgunk minden-
féle — világi és szerzetesrendű — főigazgatóval, de 
bajunk — legalább nálunk — soha nem volt vele. Úgy 
őt, mint bárkit is, a ki a tanügyhöz ért, vagy az iránt 
érdeklődik, mindig szívesen látjuk, de hivatalosan csak 
akkor bocsátjuk be intézeteinkbe, ha erre külön meg-
bízása van. 

A miniszter úrnak is ismernie kellene az 1883. évi 
XXX. t.-cz. 46. §-át, a mely igy szól: „A főfelügyelői 
jog gyakorlása szempontjából, a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter a felekezeti tanintézeteket megbízottja 
által bármikor meglátogathatja". A tankerületi főgazgató-
nak tehát, hogy hivatalosan intézetünkbe jöhessen, ha 
épen őt akarja is a miniszter kiküldeni, mindenkor külön 
megbízatásra van szüksége. Épen azérí kell a miniszter 
úr fentidézett nyilatkozatát, a mellyel intézeteinket úgy 

akarja feltűntetni, mintha azok a tankerületi főigazgatók 
alá lennének rendelve, felekezeti autonomiánk szempont" 
jából határozottan sérelmesnek tartanunk. 

Még szomorúbb a dologban az, hogy — világi 
urainkat nem is említve — a protestáns lelkész és tanár 
képviselők közül senki sem akadt, a ki a miniszter úr-
nak ezen, a törvénynek meg nem felelő s autonómiánkra 
sérelmes nyilatkozata ellen tiltakozott volna.* — Caveant 
consules! Ref. tanár. 

B E L F Ö L D . 

Protestáns ügyek a képviselőházban. 
Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter nov. 28-án 

adta meg az érdemleges választ Bozóky Árpád inter-
pellácziójára. Válaszát és az azt kisérő közbeszólásokat 
szószerint a következőkben közöljük: 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: T. Ház! Bocsánatot kérek, ha ilyen előre-
haladott időben a Ház engedelmét kérem arra, hogy 
Bozóky Árpád t. képviselőtársam interpellácziójára még 
ma válaszolhassak, mert az interpelláczió tárgyának ter-
mészete olyan, hogy nem jó, ha az ily kérdések, ha 
egyszer felszínre vettetnek, soká tisztázatlanul marad-
janak. (Helyeslés.) 

T. Képviselő társam interpellácziójában az én figyel-
memet és a ház figyelmét némely jelenségre irányította, 
a melyek szerinte azt tanúsítanák, hogy a felekezeti 
béke meg van zavarva és ezzel kapcsolatosan a követ-
kező kérdéseket intézi hozzám: (Olvassa) „ Van-e tudo-
mása a miniszter úrnak arról, hogy úgy a napisajtónak, 
mint vallás- és közoktatásügyi lapoknak etcz, hire szerint 
a tanügyi kinevezéseknél és általában a közoktatásügyi 
politikában a római katholikus vallásfelekezeteket 
előnybe részesítik más felekezetűekkel szemben. Nyilat-
kozzék a miniszter úr, hogy igazak-e ezek a vádak." 

Az utolsó kérdés arra vonatkozik, mit szándékozik 
tenni — a t. képviselő úr terminológiája szerint — a 
megzavart felekezeti béke helyreállítására. Minthogy a 
t. képviselő úr beszédének indokolásában rámutatott 
azokra a jelenségekre — és ez tény, — hogy bizonyos 
egyházi és tanügyi folyóiratok ellenem az általa is emlí-
tett vádakat felhozták s minthogy t. képviselőtársam 
ezen konkrét vádak egynémelyikére rámutatott, legjobb 
lesz, ha az általa felhozottak sorrendjében adom meg 
válaszomat. (Halljuk ! Halljuk!) 0 ugyanis azt mondja, 
hogy támadják némelyik protestáns gyülekezetben és 
egyházi lapban a nem állami tanítók fizetésrendezéséről 
szóló törvényt, különösen annak 35., — a szerzetesrendű 
tanítókra és tanítónőkre vonatkozó — paragrafusát; azután 
azt mondja a t. képviselő úr, hogy ugyanezen lapoknak 
állítása szerint a tanügyi kinevezéseknél, különösen 
pedig a középiskolai tanári állások betöltésénél a római 
katholikus vallásúakat előnyben részesítem ; arra is hivat-
kozik, hogy a kolozsvári egyetemnél megüresedett tanári 
állás betöltésénél, daczára annak, hogy a tanári karnak, 
illetőleg az egyetemi tanácsnak első helyen való jelölése 
más volt, a javaslatba hozottak közül nem a protestáns, 
hanem a katholikus vallásúakat neveztem ki. Körülbelül 
ezek a vádak. Végül arra hivatkozik, hogy a katholikus 

* Erre a körülményre is ki fogunk majd terjeszkedni. Szerk. 



tanügyi tanács november 28-ikán tartott gyűlésében a«| 
"katholikus tanítók keresztény-szocziális tevékenységének® 
szervezéséről volt szó, amiből a t. képviselő úr azt aW 
következtetést vonja le (Elénk mozgás és felkiáltások a 
néppárton: Hát ez hiba ?), mintha ezzel az a szándék 
lenne összekötve, hogy a katholikus tanítók az alakuló-
félben levő keresztény-szocziálista párt korteseit szervezzék 
itt, és arra kér engem, hogy én az ilyen törekvéssel 
szembe helyezkedjem. 

A mi az 1907. XXVII. t.-czikk 35. §-át illeti, a 
mely a szerzetesredi tanítókról és tanítónőkről szól, ez 
alkalommal nem szándékozom erre részletesen kiterjesz-
kedni az idő előrehaladottságára való tekintettel . . . 
(Élénk felkiáltások: Halljuk! Halljuk!) 

Szmrecsányi György : Meghallgatjuk szívesen! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter . . . hanem egész egyszerűen állítom, hogy azok 
a vádak, a melyek ezen szakasz tartalmából, még pedig 
nagytekintélyű egyházi gyűlések részéről is formuláz-
tattak, ezen gyűlések félrevezetésén alapulnak. Magában 
véve az a tény, hogy egy külön intézkedés vétetett fel 
a szerzetesrendi tanítók és tanítónőkre nézve, éppen-
séggel nem tekinthető a jogegyenlőség és viszonosság 
megsértésének, (Elénk helyeslés a néppárton.) mert hiszen, 
ha ez volna, akkor ez megtörtént volna már több törvé-
nyünkben ; megtörtént volna az 1883.: XXX. középiskolai 
törvényben, a melyben szintén külön intézkedések foglal-
tatnak a szerzetesrendi tanárok által vezetett közép-
iskolákra nézve, anélkül, hogy akár akkor, akár azóta 
bárki is ezen tényben a jogegyenlőségnek és viszonos-
ságnak megsértését látta volna. (Elénk helyeslés a jobb-
oldalon.) 

Az egyenlőség, t. Ház, nem jelent egyformaságot. 
A különböző viszonylatok nem tűrik az egyforma, egy-
séges jogszabályok által való elintézést az egyházi 
téren sem. Hiszen más a protestáns egyházaknak auto-
nómiája, más azoknak históriai viszonya az államhata-
lomhoz, más a görög keletieknek autonómiája, más 
alakja lesz a szervezendő katholikus autonómiának is. 
Az a tény magába véve, hogy nem egyformák az intéz-
kedések a különböző társadalmi tényezőkre nézve, a 
jogegyenlőség sérelmét nem képezi. (Úgy van!) A jog-
egyenlőség sérelme csak abban foglaltatnék, hogyha 
ezen intézkedéseknek érdemében akár valakire nézve 
hátrány (Elénk helyeslés a jobboldalon.), akár valakire 
nézve előny foglaltatnék (Elénk helyeslés a jobboldalon.) 
és a mit állítok, az az, hogy a törvényszakaszban és 
az azt kisérő végrehajtási utasításban azoknak szemében, 
a kik úgy azt a törvényszakaszt és annak hivatkozásait, 
mint ezt az utasítást arra méltatták, hogy elolvassák és 
hogy annak tartalmát átgondolják, a jogegyenlőség 
megsértésének, a kedvezésnek egyáltalában árnyéka 
sincs. (Úgy van!) Mert miben keresik a kedvezésnek 
jelenségeit ? Azzal az állítással találkoztam — csodá-
latosképpen (Halljuk! Halljuk !) — hogy ez a törvény 
a szerzetesrendű tanítókra és tanítónőkre nézve nem 
állapítja meg azt a feltételt, hogy magyar honpolgárok-
nak kell lenniök. 

Hát bocsánatot kérek, ezt csak oly valaki állíthatja, 
a ki a törvényt el nem olvasta. (Igaz! Úgy van!) A 
törvény ezekre a tanítókra és tanítónőkre az általános 
tanítói kvalifikáczióra vonatkozó szakasz összes intézke-
déseit kifejezetten kiterjeszti (Igaz! Úgy van!), a mire 
talán szükség sem volt, mert ipso jure kiterjeszkedtek 
volna a törvény általános intézkedései, mikor tehát a 
törvény kifejezetten kiterjeszti, egész világosan megálla-
pítja az egyenlőséget. 

i Azt is állítják, hogy nem kötelesek az esküt letenni. 
[(Zaj.) Bocsánatot kérek, a törvénynek az esküre vonat-
kozó intézkedései a szerzetesrendű tanítókra és tanító-
nőkre is kifejeztetnek, még pedig ugyanannak az eskü-
nek a letételére vonatkozó intézkedések, a mely eskünek 
letétele a többi tanítókra és tanítónőkre nézve is meg-
állapíttatik. (Igaz! Úgy van! Zaj. Elnök csenget.) 

Az is állíttatott, — még pedig igen tekintélyes 
oldalról — hogy a szerzetesrendi tanítók és tanítónők 
egyáltalában nincsenek alávetve az állami felügyeletnek, 
hogy szabadon intézkedhetnek iskoláikban, véghez vihet-
nek állam- és nemzetellenes dolgokat is, anélkül, hogy 
az államhatalomnak módjában volna beavatkozni. 

Molnár János: Sokkal inkább, mint a többiekkel 
szemben! 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Bocsánatot kérek, az állami felügyeletet sza-
bályozó 1876: XXXVIII. törvényczikk, a mely teljes 
kiterjedésében életben marad, kivévén a fegyelmi szaka-
szokat, a melyek módosultak, nem tesz különbséget 
tanító és tanító közt, úgy hogy a királyi tanfelügyelőnek, 
a közigazgatási bizottságoknak és általában a többi 
tanügyi hatóságnak teljesen ugyanaz a felügyeleti hatás-
köre van a szerzetesrendű tanítók és tanítónők által 
ellátott iskolákban, mint minden más iskolában. (Igaz! 
Úgy van!) 

Azután, t. képviselőház, arra történik hivatkozás 
(Zaj. Elnök csenget.), hogy kevesebb formalitásba ütkö-
zik a segélyre szorultságnak a kimutatása ezekben az 
iskolákban, mint más felekezeti iskolákban. 

Különböztessünk, t. képviselőház. Ahol hitközségek 
alkalmaznak ilyen szerzetesrendű tanítókat vagy tanító-
nőket és teljesen a hitközségek tartják fenn az iskolákat, 
ott ugyanazokat a vagyoni kimutatásokat kell eszközölni, 
mint olyan iskoláknál, melyek világi tanítókat és tanító-
nőket alkalmaznak. (Ugy van!) Ha egy iskola egy már 
létező vagyonalapítványból tartatik fenn, — nagyon ter-
mészetesen, akár szerzetesrendű tanító vagy tanítónő, 
akár más tanító vagy tanítónő is legyen ott alkalmazva, 
— ennek kimutatása egyszerűbb, mint egy községi iskola 
kimutatása; de ezen én, t. képviselőház, nem segíthetek, 
mert csak nem teremthetek mesterséges akadályokat ott, 
a hol akadályok nincsenek, csak azért, hogy egy bizonyos 
könnyebbséget, a melyet a dolgok és viszonyok termé-
szete indokol és idéz elő, elhárítsak. 

Az is mondatik, hogy fegyelmi tekintetben része-
sülnek előnyben a szerzetesrendű tanítók és tanítónők. 

Molnár János : Sokkal szigorúbb elbírálás alá esnek! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter: Fegyelmi tekintetben merem állítani, hogy ha 
van különbség szerzetesrendi és világi tanítók között, 
úgy ez a különbség az, hogy a felekezetiek sokkal súlyo-
sabb helyzetben vannak, mint a világiak. 

Molnár János: Úgy van, sokkal súlyosabb hely-
zetben ! 

Gróf Apponyi Albert vallás- ós közoktatásügyi 
miniszter: Mert ha áll is a szerzetesrendi tanítókra és 
tanítónőkre nézve az (Zaj. Elnök csenget.), a mit a közép-
iskolai szerzetesrendű tanárokra nézve már megállapított 
a törvényhozás, a nélkül, hogy bárki abban sérelmet 
látott volna, hogy t. i. saját rendjüknek, szerzetüknek 
a felelőssége alatt állanak, úgy azon állam- és nemzet-
ellenes cselekményekkel szemben, a melyekre nézve 
egyedül állapította meg az újabb 1893-iki, valamint az 
1907-iki törvény az állami fegyelmi hatóságoknak kivé-
teles illetékességét, a szerzetesrendű tanítókra és tanító-
nőkre nézve is fennáll ez a kivételes állami illetékesség, 



még pedig abban a súlyosbított alakban, hogy a míg 
másutt csak a tanítót sújtja ez az intézkedés, úgy itt, 
épen a rendi szolidaritás alapján a miniszter a törvény 
26-ik § ának azt a súlyosbító eljárását alkalmazhatja, 
hogy külön miniszteri biztos által megvizsgáltatja az 
esetet és a vizsgálat eredménye szerint az iskolát be-
zárathatja. Ha van itt különbség, nem is beszélek arról, 
hogy ezeknek a tartás kiegészítésénél, mert csak tartás 
íizetéskiegészítésről van szó, mondom ezeknek kiegészí-
tésénél az a végső bene, a melyet elérhetnek, 100. ille-
tőleg 300 koronával kevesebb, mint a világi tanítóknak 
fizetése, a mi szintén indokoltságát találja a szerzetes-
rendi életben, mondom, nem is tekintve ezt, de a tör-
vénynek kivételes szigora folytán, a mely a miniszternek 
sokkal mélyebben ható beavatkozási jogot biztosít ezek-
kel szemben, mint más iskolákkal szemben, ha van valami 
különbség, akkor ez a különbség inkább hátrányára, mint 
előnyére van a szerzetesrendi tanítók, vagy tanítónők 
által vezetett iskolákra nézve. (Igaz! Ügy van!) 

Ennyit erről a megtámadott 35. §-ról és meg vagyok 
róla győződve, hogy a ki jóhiszeműleg nézi a dolgot 
és a kik nem engedik magukat félrevezettetni olyanok 
által, a k i k . . . 

Molnár János: A kik el sem olvasták! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter : . . . vagy nem szereznek tudomást arról, hogy 
mit tartalmaz valóban úgy a törvény, mint a miniszteri 
utasítás, hanem szubjektív érzelmeknek hatása alatt 
szólanak. . . 

Szmrecsányi György: Gyűlölködnek „Magyar Szó" 
stílusban. 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter:. . . mondom, ha jóhiszeműleg nézik az ügyet, 
meg vagyok róla győződve, akkor e tekintetben nagyon 
könnyen helyre fog állani a közmegnyugvás, mert kell, 
hogy mindenki meglássa, hogy itt a jogtalan kedvezés-
nek, az előnynyújtásnak még csak árnyéka sincs. (Igaz! 
Úgy van!) Második állítása t. képviselőtársamnak, hogy 
a tanári és középiskolai tanári állások betöltésénél a 
római katholikus vallásúakat előnyben részesítem és en-
nek illusztrálására a kolozsvári egyetem két tanszékének 
betöltését hozza fel. (Zaj a baloldalon.) 

Bozóky Árpád: Nem álmodtam ezt! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter: Tartozom a t. képviselő úrnak azzal a kijelen-
téssel, hogy nem azonosította magát ezzel a támadással. 

Bozóky Árpád: Nem bizony! 
Gróf Apponyi Albert: De alkalmat akart adni a 

tisztázásra és én az alkalmat szívesen fogadom. 
Bocsánatot kérek, azokra a konkrét esetekre nem 

akarok kitérni, a miket a t. képviselőtársam felhozott. 
Nem ismerhetem el azt, hogy ha két javaslatba hozott 
tanárjelölt közül, legyen bár egyik az egyetemi tanács 
által első helyen ajánlott tanár, mondom, ha azok közül 
az egyiket ki kell neveznem, nem ismerhetem el, hogy 
ha én az állást betöltöm, akkor az a felekezet, a mely-

$ hez tartozó tanárjelöltet nem neveztem ki, ebből feleke-
zeti sérelmet csinálhatna. (Igaz! Ugy van !) Hiszen akkor 
teljesen lehetetlenné válik a tanügyi kormányzat. (Igaz! 
Úgy van!) Tovább megyek, t. Ház, nem is volnék haj-
landó, kivévén akkor, a mikor nagy politikai háttérrel 
bír a dolog, egyes kinevezések indokaival itt a t. Ház-
nak beszámolni. Mert abban a pillanatban, a melyben 
egyes kormányzati cselekedeteimre nézve itt a Házban 
külön felelősségre akarnának vonni, vagy utasításokkal 
akarnának ellátni, abban a pillanatban tudnám, hogy 
nekem nincs többé e helyen maradásom (Helyeslés), 

hanem átengedném a helyet oly férfiúnak, a ki iránt 
a Ház viseltetik annyi bizalommal, hogy rendes kormány-
zati hatalmával nem él vissza. Csak annyit mondok, 
mivel épen a kolozsvári egyetemről van szó, hogy az 
ón időmben négy tanárt neveztem ki, illetőleg terjesz-
tettem fel ő felségéhez kinevezés végett és azok közül 
kettő katholikus és kettő protestáns. (Elénk helyeslés! 
Derültség. Felkiáltások: No há t ! Zaj. Elnök csenget.) 

De t. képviselőház, szóljanak az egész vonalon a 
számok. Megvallom, nem szívesen bocsátkozom egyálta-
lában ezekbe a fejtegetésekbe, mert én jó lelkiismerettel 
mondhatom, hogy legteljesebb elfogulatlansággal azt 
tűztem ki magam elé minden tanügyi kinevezésnél, hogy 
az arravalóságot veszem ós semmi egyebet. (Elénk éljen-
zés és taps.) De mivel ezt kétségbevonják, mivel azzal 
vádolnak, hogy az én kinevezéseimben bizonyos tenden-
cziozitás nyilvánul, különösen a középiskoláknál, ennek 
folytán összeállíttattam az általam eszközölt kinevezé-
seknek konfesszionális statisztikáját. Megvallom, rám 
nézve is meglepetés volt. mert ón azt evidencziában 
nem tartottam, csak azóta, mióta ezen vádak felmerülnek. 

Nem szólok a népiskolai tanítói kinevezésekről, 
mert hiszen e tekintetben először igen sok helyen az 
állami iskola létesítésénél létrejött megállapodás köt, 
másfelől talán senki sem vonja kétségbe, hogy ott ren-
desen tényleg a lakosság felekezeti megoszlásához alkal-
mazkodunk. (Helyeslés.) A mit nem egy mindenkor 
követendő elvnek, hanem a kormányzati okosság egy 
parancsának tekintek és e részben igen kevés, már az 
állami tanítóknak 6000-ret elérő számához képest alig 
3—4 esetben fordultak elő jobbról is, balról is panaszok, 
hogy ezek a viszonyok nem vétettek kellőkép tekintetbe, 
a mely panaszokat azután alkalomadtán és a lehetőség 
szerint orvosiunk, természetesen nem úgy, hogy egy 
érdemes tanítót helyéről elcsapunk, csupán azért, mert 
az ő felekezeti hovátartozósága iránt panasz emeltetik, 
ha működése ellen nincs panasz, hanem, hogy üresedés 
esetén iparkodunk az egyensúlyt helyreállítani. A nép-
iskolákról tehát nem szólok. 

A főiskoláknál a dolog így áll. Főiskolai kinevezés 
történt én alattam 16. Ebből katholikus 9, vagyis 56'6 
százalék, protestáns 6, azaz 37*5 százalék. Mivel az 
ország katholikus lakosságának száma 59 5 százalék, a 
katholikus kinevezett főiskolai tanárok arányszáma 3 
százalékkal alatta áll a katholikus lakosság országos 
számarányának, a protestáns tanároknak számaránya 
pedig lo '5 százalékkal felette áll. (Felkiáltások jobbfelől: 
És ezek panaszkodnak!) 

Szmrecsányi György : Ez rosszhiszeműség, Bánffy-
ádal (Zaj.) Bánify heczczelte! (Zaj. Elnök csenget.) 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: A középiskolai kinevezéseknél, ahol csak az 
ú j kinevezéseket veszem, nem az áthelyezéseket, 93 
középiskolai tanár neveztetett ki általam. Ebből volt 
negyvennyolcz katholikus, vagyis 51 "63 százalék, a lakos-
ság százalékarányán 8 százalékkal alatta marad ; pro-
testáns volt liarminczöt, vagyis 37.6 százalék, a lakosság-
százalékán 15*63 százalékkal felül. (Zaj. Halljuk ! Hall-
juk !) Zsidó vallású tanárt kineveztem tizenegyet, szin-
tén az országos átlagon valami öt százalékkal felül. 

Molnár János: Azért Ők vannak elnyomva. (Zaj.) 
Gróf Apponyi Albert vallás- ós közoktatásügyi 

miniszter: Bocsánatot kérek, én nem szívesen tárom 
ezen dolgokat ilyen alakban a Ház elé, de ha frázisok-
kal megtámadnak, kötelességem, hogy a frázisokkal 
szembe a tényt állítsam. (Élénk éljenzés és taps.) 



A felső leányiskoláknál és a polgári iskolai kine-
vezéseknél egyedül állt elő az az eset, hogy a kine-
vezett katholikusok számaránya nagyobb, mint az orszá-
gos számarány. T. i. a kinevezett huszonkilencz felsőbb 
leányiskolái tanerő közül huszonegy volt katholikus, tehát 
hetven százalék, ami 1065 százalékkal felette áll az 
országos népességi számaránynak, hat pedig protestáns, 
a mi két százalékkal alatta áll az országos számarány-
nak. A polgári iskoláknál a dolog úgy áll, hogy száz-
hatvanhat kinevezésből száztizenöt esett katholikus vallá-
súra, a mi nyolcz százalékkal több, mint az országos 
népességi számarány, negyven pedig protestánssal, a mi 
Szintén két százalékkal több, mint az országos népes-
ségi számarány. 

Molnár János : Azért ők a szegény elnyomottak! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter: A tanítóképezdei és polgári iskolai tanító-
képezdei kinevezéseknél pedig — méltóztassanak egy 
kis türelemmel lenni, míg erre vonatkozó feljegyzésemet 
megkeresem, mert nem szeretnék semmit sem mondani, 
a mi nem felel meg a tényeknek — mindössze öt kine-
vezés történt, ezek közül három katholikus, kettő refor-
mátus. Az elemi iskola tanítónő és tanítóképző intéze-
tekben kineveztetett 22 tanerő, ezek közül 12 római 
katholikus, nyolcz protestáns, kettő pedig izraelita. 

Szmrecsányi György : Interpellálja a pénzügyminisz-
tert, hogy a korcsmárosoknál milyen a felekezeti szám-
arány. (Zaj.) 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Ezeket a számokat a t. képviselőház elé ter-
jesztem, nem úgy, mint hogyha azt mondanám, hogy 
ennek mindig így kell lenni; nem úgy, mint hogyha én 
szavatosságot vállalnék azért, hogy ezek az arányok 
mindig meg fognak maradni, ezek talán jövő évre más-
kép fognak alakulni, a szerint, hogy az arra való em-
berek milyen felekezethez tartoznak, (Helyeslés és taps.) 
csak annak bizonyítására — bocsánat a kifejezésért — 
hogy milyen frivol játékot űznek azok (Igaz! Úgy van ! 
Taps.), a kik nem tudván a dolgokat, csupán azért, mert 
szupponálják, ilyen vádakkal akarnak a közoktatási 
kormány tárgyilagossága ellen bizalmatlanságot gerjesz-
teni, ezek az hiszem, megérdemlik azt a megszégyenü-
lést, a melyet evvel nekik szereztem. (Élénk helyeslés 
és taps. Szmrecsányi György közbeszól.) 

Elnök: Szmrecsányi képviselő urat kérem, szíves-
kedjék csendben maradni. 

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter: Egyet azonban rektifikálnom kell minapi állí-
tásomban, úgy a t. képviselő úrnak egy állítását, mint 
az én beszédemből egy árnyalatot ki kell igazítanom. 
T. képviselőtársam arra hivatkozott, hogy a sárospataki 
középiskola fölé egy szerzetesrendű tanár került a 
kassai tankeriilethez főigazgatónak. Nem Sárospatakról, 
hanem Máramarosszigetről van szó. Én azt mondtam, 
hogy csak helycsere történt, hogy nem Szegedre, hanem 
Kassára neveztetett ki a főigazgató. És azt hoztam fel 
a helycsere indokául, hogy a kassai tankerületben keve-
sebb a protestáns tanintézetek száma, mint a szegedi 
kerületben. Ez nem áll; nem ez volt az indok, hanem 
az indok az volt, hogy a kassai tankerületben, azokban 
az intézetekben, a melyek a tankerületi főigazgatónak 
vezetése és rendelkezése alatt állanak, hogy ott azoknak 
nagyobb része katholikus intézet, holott a szegedi tan-
kerületi főigazgató közvetlen vezetése és rendelkezése 
alatt álló, általa igazgatott tanintézetek közül csak három 
katholikus és tiz állami gimnázium van. Ebből a szem-
pontból tartottam czélszerűnek, hogy Szegedre világi 

tankerületi főigazgató helyeztessék és Kassára, a hol 
hót katholikus gimnázium van öt államival szemben, 
szerzetesrendű tankerületi főigazgató. Mert méltóztassék 
meggondolni, hogy a tankerületi főigazgató alkalmazá-
sának súlypontja azokban az intézetekben rejlik, a melyek 
vezetése allatt állanak. Egészen más az autonom protes-
táns gimnázium viszonya és helyzete a tankerületi fő-
igazgatóval szemben, mint az autonómiával most még 
eddig fel nem ruházott egyházaké és mint a községi és 
államiaké. Az autonom protestáns és görög-keleti gimná-
ziumokkal szemben a tankerületi főigazgató csak állami 
felügyeletet gyakorol, tehát felügyel a felett, hogy a 
törvény megtartassék; ennek a missziónak teljesítésénél 
valóban a felekezeti szempont alig jöhet tekintetbe; 
holott katholikus gimnáziumokkal szemben a tankerületi 
főigazgató a vezetésnek és rendelkezésnek a jogával 
bír, úgy hogy addig, míg ez az állapott fennáll, a tan-
kerületi főigazgatónak, ha itt egyáltalában felekezeti 
szempont tekintetbe jöhet, ezekre az intézetekre való 
tekintettel kell kiszemeltetnie, a melyekkel szemben 
neki egészen más hatásköre és jogköre van, mint az 
autonómiával felruházott egyházak intézményeivel szem-
ben. (Helyeslés.) 

Végiil t. képviselőtársam a keresztény szocziális 
tevékenységről beszélt. 

Szmrecsányi György: Hát milyen szocziális tevé-
kenységet fejtsünk ki ? (Folytonos zaj. Halljuk! Halljuk I) 

Az elnök (csenget): Csendet kérek! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter: Én t. képviselőház (Zaj. Halljuk 1 Halljuk!) 
korántsem azonosítom a szocziális tevékenységet a szo-
cziális pártalakulással, akár keresztény-szocziális, akár 
ilyen jelző nélküli szocziális tevékenység legyen. Én 
most foglalkozom azzal, ámbár a zavaros politikai idők 
tárczabeli munkámat sok tekintetben megakasztották, 
hogy a tanítóképzőknek tantervében a tanítók szocziális 
kiképzésére nagyobb súly helyeztessék (Élénk helyeslés 
ós taps.), hogy azok abba bevezettessenek, hogy a népet 
az ő szocziális bajaiban, a létért való küzdelemben 
vezethessék, irányíthassák. (Elénk helyeslés.) És hogyha 
akármelyik egyháznak tanítótestülete ugyanebben az 
irányban halad, akár katholikus. akár protestáns, akár 
görög-keleti tanítótestület, hogy szocziális tevékenységre 
akarja képesíteni és buzdítani a tanítókat, úgy ez részem-
ről csak rokonszenvre találhat. (Élénk helyeslés.) 

Szmrecsányi György: Ez a legszebb hivatás ! 
Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi 

miniszter : Ha pedig az keletkeznék, a mit t. képviselő-
társam mond, hogy e keresztény szocziális tevékenység, 
hogy úgy mondjam leple annak, hogy a keletkező félben 
lévő keresztény-szocziális vagy más párt korteseiül avat-
tassanak fel a tanítók, erre csak ez a válaszom: azt, 
hogy. a tanítóságnak bármely része, mint testület, akár-
milyen pártpolitika szolgálatába szerveztessék belé, meg-
engedhetőnek nem tartom (Helyeslés.), nem is fognám 
megengedni; az egyes tanítóval szemben pedig valamint 
a vezetésem alatt álló minisztériumban működő valamennyi ^ 
közeggel szemben álláspontomat a politikai mozgalmak 
tekintetében világosan megjelöltem mindjárt kormányvál-
lalásom első heteiben, a mely időpont összeesett az 
országos választásokkal, a midőn az összes tanügyi hatósá-
gokhoz és alkalmazottakhoz a következő körlevelet 
intéztem (Olvassa): „A képviselőválasztási mozgalmakra 
való tekintettel felhívom a Czím figyelmét a kormánynak 
azon elhatározott akaratára, hogy az összes honpolgá-
roknak, tehát az állami alkalmazottaknak is törvényes 
politikai szabadságát mindenkivel szemben megóvja. A 



Czímnek tehát felelősség mellett lelkére kötöm, hogy 
közvetlen alárendeltjeivel szemben a politikai befolyá-
solás minden cselekményétől gondosan tartózkodjék, 
azok politikai meggyőződésének és nézetnyilvánitásának 
szabadságát semmiben se korlátozza (Tetszés.) és csupán 
a törvény, a hivatali kötelesség és tisztesség és az 
államhoz való hűség által szabott korlátok megtartása 
fölött őrködjék, valamint afölött is, hogy alárendeltjei 
közül senki hivatali hatalmával a többi honpolgárok 
szabadságának korlátozására vissza ne éljen." (^lénk 
éljenzés.) 

Ez az az irányadó elv, a melynek gyakorlatilag 
érvényt szereztem mindjárt hivatalba lépésem alkalmával. 
Ez az az elv, a melyet követni fogok tanitók ós egyéb, 
az én vezetésem alatt álló állami ós nem állami alkal-
mazottak szabadságával és szabadságának etikai korlá-
taival szemben. (Altalános élénk helyeslés.) 

Már most, t. képviselő úr, minden többit össze-
gező azon kérdésre nézve, hogy mit szándékozom tehát 
tenni a megzavart felekezeti béke helyreállítása végett 
(Zaj. Elnök csenget.), az a válaszom, hogy mivel én 
úgy tartom, hogy az én kultuszpolitikám a felekezeti 
béke megzavarására semmiféle okot nem szolgáltait, 
miután én úgy vagyok lelkemben meggyőződve, hogy 
teljes lelkiismeretességgel teljesítem egy paritásos állam 
miniszterének állásához kötött azon kötelességet, hogy 
mindenkinek egyenlő mértékkel mérjek, mindenkivel 
szemben teljes elfogulatlanságot tanúsítsak, hogy az 
1848-diki törvényhozás hagyományait felébresszem (Élénk 
éljenzés a baloldalon.), felébresszem azokkal szemben, 
a kik éveken át a hatalom birtokában voltak és az 
1848: XX. t.-cz. végrehajtására egy lépést sem tettek, 
(Szűnni nem akaró lelkes taps a Ház minden oldalán.) 
és most elég vakmerők arra (Elénk felkiáltások a jobb-
oldalon : Zsilinszky Mihály 1 Halljuk! Halljuk!), hogy 
ellenem, a ki miniszterségem első heteiben kezembe 
vettem ós ernyedetlenül folytatom és folytatni fogom 
az 1848: XX. t. cz. végrehajtását és érvényesítését 
mindenkivel szemben, mindenkinek javára, mondom, a 
kik elég vakmerőek arra, hogy ilyen múlttal megterhelve 
ellenem, a ki így járok el, agitálnak (Hosszantartó lelkes 
éljenzés ós taps.), én igenis csendesen, igen nyugodtan, 
minden idegesség, minden apprehenzivitás nélkül, bízva 
minden felekezet hozzátartozói nagy többségének mél-
tányossági érzésében, józanságában, hazafiasságában, 
haladni fogok tovább azon az úton, a melyre léptem. 
(Hoszszantartó szűnni nem akaró általános éljenzés és 
taps.) Remélem, hogy a tények ereje, a tények világa 
győzedelmeshedni fog a konkoly-hintés minden kísérleté-
vel szemben (Általános helyeslés.) és hogy a felekezeti 
békének, a mely megzavarva nincsen, megzavarása nem 
fog sikerülni azoknak, a kik ettől a fegyvertől sem riad-
nak vissza, hogy az ő politikai czéjaikat elérhessék. 
(Szűnni nem akaró általános élénk éljenzés és taps. 
A szónokot tömegesen üdvözlik.) 

Apponyi Albert után Bozóky Árpád kijelentette, 
hogy a válasz első két pontját tudomásul veszi. Azt a 
részt, mely a felekezeti békére vonatkozik, nem veszi 
tudomásul, mert szerinte a felekezeti béke nincs helyre-
állítva. (Perczekig tartó viharos zaj. Tiltakozás. Felkiál-
tások: Éljen Apponyi!) 

A Ház a választ tudomásul vette. 

I R O D A L O M . 

Előfizetési felhívás. A Református Egyházi Könyv-
tár kiadványai közt megjelenő művekre előfizetést nyitunk 
a következő feltételek mellett: 1. Az előfizetés évenként 
10 korona, mely összeg az első alkalommal a jelentke-
zéskor, azután pedig minden év márczius hó végéig dr. 
Antal Géza bizottsági előadó (Pápa, Veszprém m.) czímére 
küldendő. 2. A jelentkezés három egymást követő évre 
kötelező. 3. A mennyiben a három éves cziklus utolsó 
évében oly munka jelennék meg, melynek a következő 
cziklusban egy vagy több kötete még kiadásra vár, a 
kötetek megszerzése is kötelező, illetve az előfizető kellő 
időben nyilatkozni tartozik, hogy az első kötetre sem reflek-
tál, mely esetben az előfizetési díj arányos része neki 
visszaküldetik. 4. A 10 korona előfizetési díj ellenében 
minden előfizető évenként legalább 50—60 ív terjedelmű 
művet kap egy vagy két kötetben, erős, díszes vászon-
kötésben. Ha az ívszám valamely évben fenti számot 
nem érné el, a következő év illetménye megfelelőleg 
nagyobb ívszámban jelenik meg. Viszont, ha valamely 
év illetményének ivszáma meghaladná az 50—60 ívet, 
a bizottságnak jogában áll a következő évben annyival 
kevesebbet nyújtani. 5. A Református Egyházi Könyvtár 
1907/8. évi könyvilletménye, Vargha Lajos : Keresztyén 
Egyháztörténelem, három kötetben (I. kötet 36, II. kötet 
54, III. kb. 46, összesen 136 ív terjedelemben). Az első 
évi díj beküldése után a mű első két kötete azonnal 
meg fog küldetni. Jelentkezni lehet az első évi illetmény 
(10 korona) egyidejű beküldése mellett ez év deczember 
15-ig dr. Antal Géza theol. akad. tanár, bizottsági elő-
adónál, Pápá. Kunszentmiklós, Budapest, 1907 szeptem-
ber hó. A református parochiális könyvtár-bizottság nevé-
ben az elnökség: Baksay Sándor, id. Puky Gyula. 

„Keresztyén Népbarát" ós „Bocskay - Naptár". 
E két evangéliomi naptár 1908-ra már sajtó alatt van 
s deczember első felében meg is jelenik. Egyik VI. év-
folyam, 40 fillér, másik II. évfolyam 30 fillér. A kik 
terjesztés végett rendelni akarnak e naptárakból, jelent-
sék be a szerkesztő-kiadó Nádasdi József czímére: 
Karczag IX., 2246. Sőt a kik drágább pld. 50 filléres, 
vagy olcsóbb pld. 20 filléres evangéliomi naptárt szeret-
nének, azok is jelentkezzenek s ha elegendő jelentkező 
lesz, ilyen naptár is jelenik meg. 

„Evangyéliomi Keresztyén Tanítások" czímű egy-
házi beszédeim V-ik kötetét rendeztem sajtó alá s pár 
hét múlva megjelenik Balogh Ferencz ajánló előszavával. 
Ára két korona. Megrendelhető már most, A III. és IV. 
kötet is kapható. I. és II. teljesen elfogyott, Szalay 
József\ nagybecskereki ref. lelkész. 

Szuhay Benedek, sajókápolnai ref. lelkész, a ki 
közel húsz éve már kedvező fogadtatásra talált „Zengő 
bokor" czímű verskötetével s a kinek azóta is szép, 
hazafias és vallásos érzéstől áthatott költeményei jelentek 
meg a szépirodaimi és egyházi lapok hasábjain, 15—16 
ívnyi terjedelmű kötetben kivánja kiadni poezisének 
újabb és érettebb termékeit. A kötet díszkötésben és 
fűzve fog megjelenni karácsonyra. A díszkötésű példány 
ára 4, a fűzötté 3 korona. A megrendelések f. hó 15-ig 
a szerzőhöz (u. p. Sajószentpéter, Borsodm.) intézendők. 
A kötetre bizalommal hívjuk fel olvasóink figyelmét. 

Űj evangéliomi ifjúsági lapot indít meg e hó 
folyamán Uray Sándor, debreczeni leánynevelőintézeti 
tanár. Abból a körülményből, hogy az új lapocska az 
„Igazmondó" ref. néplap társlapja, illetőleg havi mellék-
lete lesz, azt következtetjük, hogy a lap, a melynek a 



hozzánk beküldött értesítés sem czímét, sem árát nem 
közli, nem a közép, hanem inkább az elemi iskolák 
növendékei számára indul meg. Ha csakugyan így van 
a dolog, szívesen üdvözöljük. De ha talán a középisko-
láknak volna szánva, akkor sajnálnék, ha benne a lic. 
Bácz Kálmán által szerkesztett és értékében szépen 
emelkedő „Szövétnek" konkurrensét nyerné meg. Sajnál-
nánk, mert sokkal szívesebben látnánk, ha a középiskolai 
és leányiskolái vallástanár urak inkább a „Szövétnek" 
körül csoportosulnának, mind szellemi, mind anyagi 
támogatásukkal, mintsem, hogy a különben is csekély 
erőket szétforgácsolják újabb lapok megindításával. 

E G Y H Á Z . 

Hátralékos előfizetőinket t isztelet-
tel kér jük a díjak sürgős beküldésére. 

Lelkész választások. A derecskei ref. gyülekezet 
Vadai Bélát, — a literi ref. gyülekezet Patkó Károly 
pálfai lelkészt, — a várpalotai ref. gyülekezet Peti Sán-
dor segédlelkészt választotta meg lelkipásztorává. 

Az alsózempléni ref. egyházmegye kiküldött bizott-
sága nov. 28-án bontotta fel az üresedésben volt egyház-
megyei tisztségekre beadott szavazatokat. Az egyik lel-
készi tanácsbiróságra Házser Emil főjegyző választatott 
meg; a másik tanácsbirói állásra pedig, miután a jelöltek 
közül egyik sem nyert abszolút többséget, szűkebbkörű 
szavazás rendeltetett el Zitás Bertalan pthrügyi és Máté 
Gyula karcsai lelkészek között. A világi tanácsbiróságra 
is szűkebbkörű szavazás lesz Kovács Gábor ügyész és 
Bernáth Béla országgyűlési képviselő között. A tanító-
képviselőségre jelöltek közül megválasztattak: Matusz 
Mihály és Gagyi Károly; új szavazásra bocsáttattak : Nagy 
Sándor, Szili József, Tóth Károly és Fövenyessy Bertalan. 

A felsözempléni ref. egyházmegye a megürese-
dett világi tanácsbirói tisztre Thuránszky Tihamér föld-
birtokost, — a világi aljegyzői tisztre dr. Bessenyey 
Zénó vármegyei aljegyzőt választotta meg. 

Egyházi aranykönyv. Szacsvay Sándor, a ki már 
eddig is sokszor megbizonyította áldozatkész egyház-
szeretetét, legközelebb azzal adta annak szép jelét, hogy 
a kolozsvári, monostori-parókiális körben építendő új ref. 
templomra 20,000 koronát adományozott. 

Belépés az orsz. ref. lelkészegyesületbe. A mint 
a Debreczeni Prot. Lapban olvassuk, a felsőborsodi ref. 
egyházmegye lelkészi értekezlete, nov. 28-án, Sajószent-
péteren megtartott rendkívüli közgyűlésén kimondta, hogy 
testületileg belép az orsz. ref. lelkészegyesületbe. — 
A debreczeni ref. egyházmegye konyári lelkészi köre 
nov. 25-én alakította meg lelkészegyesületét s egyszer-
smind elhatározta, hogy a kör minden tagja belép az 
országos lelkészegyesiiletbe. 

A pápai ref. egyházmegye nov. 28-án rendkívüli 
közgyűlést tartott Pápán. Kiss József esperes jelentésé-
ben az új zsinati törvényekkel, azok végrehajtásával, a 
nyugdíjintézet ügyében legutóbb meghozott konventi 
határozatokkal és az orsz. ref. lelkészegyesület megala-
kulásával foglalkozott. A közgyűlés a jelentést ki fogja 
nyomatni, hogy azt minél szélesebb körben ismeretessé 
tehesse. Az orsz. ref. lelkészegyesületet illetőleg a gyűlés 
kijelentette, hogy annak megalakulását üdvösnek tartja 
és a csatlakozásra a lelkészeket felhívja. Kimondta 
továbbá azt is, hogy ha az egyesület, alapszabályainak 
megfelelőleg, meg fogja teremteni a protestáns szövet-
séget, azt erkölcsileg és anyagilag támogatni fogja. 

A belkörű ügyek elintézésén kivül foglalkozott még a 
gyűlés a lelkészi nyugdíjtörvény végrehajtásán eszközölt 
konventi módosításokkal és ama véleményének adott 
kifejezést, hogy ezek a törvény szakaszaiba beleütköz-
nek, s hogy a konvent ezen eljárását, mint preczedenst, 
aggodalmasnak tartja. 

Útban a r. kath. autonomia felé. Gróf Apponyi 
Albert kultuszminiszter nem mulaszt el egyetlen kedvező 
alkalmat sem arra nézve, hogy meg ne emlékezzék, ha-
bár csak szép hegedűszóban és leplezgetve is, a római 
katholikus autonómiáról. Legutóbb, a Bozóky-féle inter-
pelláczióra adott válaszában is emlegette a „szervezendő 
katholikus autonomiát" és szinte keseregve konstatálta, 
hogy a tankerületi főigazgatóknak más a viszonyuk az 
autonom iskolákkal, mint „az autonómiával most még 
fel nem ruházott egyházak" iskoláival szemben. A napok-
ban pedig megjelent az a királyi kézirat, a mely három 
évre kinevezi a vallás és tanulmányi alapok kezelését 
ellenőrző bizottságot. S ebben, a kultuszminisztériumban 
fogalmazott kéziratban is ott lappang a r. kath. autono-
mia, bele lévén toldva közbevetőleg az a kijelentés, hogy 
a három évre szóló kinevezés csak annyiban és addig 
érvényes, „a mennyiben a nevezett alapok kezelésének 
ellenőrzése iránt időközben esetleg másnemű intézkedés 
tétetnék". Hogy ennek a közbevetett kijelentésnek mi 
az igazi értelme, e tekintetben a bizonyára jól informált 
„Alkotmány"-ra hivatkozunk, a melynek f. hó 1-jei számá-
ban ezt olvassuk: „Azt hisszük, nem tévedünk, hogy ez 
a megjegyzés a létesítendő autonomiára vonatkozik, s 
csak örülünk, hogy már a királyi kézirat szerint is rövid 
időn belül várható az autonomia megvalósítása". S hogy 
milyen lesz az az autonomia ? arra nézve elég tájékozást 
nyújt az a nagy bizalom, a mellyel a klerikális néppárt 
és az egész hivatalos r. kath. közvélemény gr. Apponyi 
iránt viseltetik ; továbbá az, hogy míg eddig a klerika-
lizmus és a „hivatalos" egyház rettegve szemlélte az 
autonomiai mozgalmakat és szervezgetéseket, most már 
epedve és örvendve várja az autonomia megvalósítását. 
Sapienti pauca! 

A felsözempléni ref. egyházmegye lelkészértekez-
lete nov. 26-án Sátoraljaújhelyen tartotta meg gyűlését. 
Két főtárgya volt az értekezletnek. Az egyik az 1907. 
XXVII. t.-cz. alapján a segélyért való folyamodás módo-
zatainak megbeszélése. Ezt a kérdést, mint előadó, Sütő 
Kálmán esperes vezette be. A másik, melyet Péter Mihály 
vezetett be, az egyházi adózás kérdése és e tekintetben 
az egyöntetű eljárás megállapítása volt. Az előadók elő-
terjesztései és javaslatai alapján élénk eszmecsere fejlő-
dött ki, a mely az előadói javaslatoknak, bizonyos módo-
sítások mellett történt elfogadásával ért véget. 

A pozsonyvidéki lelkészi értekezlet, a mely a 
pozsonymegyei, pozsonyvárosi és mosoni egyházmegye 
lelkészi és theol. tanári tagjait foglalja magában, nov. 
27-én Pozsonyban, az evang. theol. akadémia tanács-
termében tartotta meg őszi közgyűlését. A megnyitás 
után Hollerung Károly és Trsztyénszky Ferenez lemond-
tak az elnökségről; a gyűlés azonban Hollerungot ismét 
ügyvezető, Trsztyénszkyt pedig diszelnöknek választotta 
meg. A tárgysorozat rendjén az értekezlet két előadást 
hallgatott meg. Az egyiket Hollerung Károly tartotta „Papi 
karácsonyi ajándékok" czím alatt, s azokat az újabban 
megjelent theologiai műveket ismertette, a melyek főként 
a gyakorlati theologia szempontjából érdemesek arra, 
hogy a lelkészek által megszereztessenek. Schönwieszner 
K. a lelkészi nyugdíjintézet átalakítási tervezetéről érte-
kezett, s határozati javaslatát a gyűlés olyan értelemben 
fogadta el, hogy a lelkészek és a theol. tanárok egy 



nyugdíjintézetbe foglaltassanak össze. A nyugdíj minden-
kire nézve egyforma legyen, a theol. tanárok azonban a 
2400 kor. lelkészi nyugdíjnak kétszeresét kapják. 10 évi 
szolgálat után az özvegyek, vagy a szolgálatképtelenné 
vált lelkészek az összegnek felét nyerjék meg. 

A budapesti ref. egyház városi segélye. A székes-
főváros közoktatásügyi bizottsága a mult héten tárgyalta 
a budapesti ref. egyháznak az iránt benyújtott kérelmét, 
hogy tekintettel a reformátusok számának gyors szapo-
rodására és azokra a fokozódó feladatokra, a melyeket 
az egyháznak a vallástanítás terén meg kell oldania, az 
egyház jelenlegi 34.000 kor. hitoktatási segélye 70.000 
koronára emeltessék fel. A bizottság azt a javaslatot 
teszi a tanácshoz, hogy a hitoktatási városi segély 66-000 
koronára emeltessék fel. Őszintén kívánjuk, hogy a buda-
pesti ref. egyház a javaslatba hozott segélyt tényleg 
meg is kapja. De őszintén kívánjuk azt is, hogy az 
egyház elöljárósága a megnyert többletből már működő, 
különösen pedig családos katechetái fizetését oly módon 
rendezze, hogy azok nyomasztó anyagi gondok nélkül 
lelkük minden tehetségét hivatásuknak szentelhessék. 

Egyházi törvények. Az 1904. évi november hó 
10. megnyílt második budapesti országos református 
zsinat által alkotott s Ő Felsége legfelsőbb jóváhagyá-
sával és megerősítésével 1907. február hó 14. ellátott 
egyházi törvények példányonként 3 korona 24 fillér 
(azaz három korona és huszonnégy fillér) beküldése 
mellett portómentesen megrendelhetők Debreczenben 
(városháza) Keresztessy István nyomdai művezető úrnál, 
kit az egyetemes konvent e törvények hivatalos kiadású 
példányainak raktározásával és árúsításával megbízott. 
Áz ugyanott személyesen átvett példányokért csak 3 
(három) korona fizetendő. Sass Béla, ref. theol. akad. 
tanár, zsinati jegyző. 

A klerikálisok túlkapásai Ausztriában is tiltako-
zásokra adnak alkalmat. S ez nem is csodálandó, mert 
hiszen a magyar klerikális törekvések szülő anyjokként 
és tanító mesterükként az osztrák klerikalizmust tisztel-
hetik. A legutóbb tartott osztrák r. kath. nagygyűlés 
teljesen azokat a húrokat pengette a politikai, a társa-
dalmi és a nevelés-tanításügyi kérdésekben, mint a 
melyeknek zenéjét mi is hallottuk a pécsi kongresszus-
ból és a rkath. tanáregyesület alakuló gyűléséből kihang-
zani. azzal a különbséggel, hogy az osztrák „keresztény 
szocziálista párt" nagyszájú vezére, Lueger bécsi polgár-
mester még harcziasabb beszédet mondott üdvözlő beszé-
dében, mint Görcsöni Dénes a pécsi kongresszuson és 
erős, antiszemita izű támadást intézett a bécsi egyetem 
tanári kara ellen és hangoztatta, hogy a „keresztény" 
szellemet be kell vinni az egyetemekre is. A rkath. 
nagygyűlés állásfoglalása és Lueger úr kirohanása nem-
csak a bécsi egyetem tanárait kényszerítette a tiltako-
zásra, hanem megmozdította a német szabadelvű politi-
kai pártokat is. A német haladó, a német radikális párt 
és a német nemzeti szövetség, a melyhez a német 
agrárius párt is tartozik, teljes ülést tartott, hogy állást 
foglaljon a klerikális reakczióval szemben. A gyűlés a 
következő határozati javaslatot fogadta e l : „A katholi-
kus nagygyűlés eseményei azt bizonyították, hogy a kleri-
kálisok elérkezettnek látják az időt helyzetük kiaknázá-
sára. A maguk fenhatósága alá akarják keríteni az isko-
lákat, a tanítási és kutatási szabadságot meg akarják 
semmisíteni és a főiskolák színvonalát le akarják nyomni. 
E merészség ellen a német szabadelvű pártok és a 
nép nagy többsége határozottan és minden tekintet 
nélkül állást foglal." A pártok elfogadták Hoffman-Wel-
lenhof következő pótindítványát i s : „A német szabad-

elvű képviselők gyülekezete nyomatékkal visszautasítja a 
katholikus nagygyűlés alkalmából főiskoláink ellen el-
hangzott alaptalan václakat." íme, az általunk annyira 
dehonestált Ausztria liberális politikai pártjai látják a 
klerikálizmus veszedelmeit és nyiltan állást foglalnak 
azokkal szemben; nálunk pedig nemcsak, hogy nincs 
liberális párt, a mely ezt megtenni szükségesnek látná, 
vagy megtenni merné, hanem még arczulverésben és le-
hurrogatásban van részük azoknak a protestánsoknak is, 
a kiknek háza fedelét már gyújtogatja a klerikális csóva 
s a kik a miatt panaszt mernek emelni! Bizony, sajná-
latos fordulata ez az időknek! 

I S K O L A . 

Középiskolai tanárok kongresszusa. A közép-
iskolai tanároknak, állásuk anyagi és erkölcsi rendezé-
sére irányult mozgalma országszerte rokonszenvre talált 
a középiskolai tanárok körében. Az országos kongresszus 
rendezésének ügyét az orsz. középiskolai tanáregyesület 
vette a kezébe, s a szervező-bizottság a mult héten tar-
totta meg első, érdemleges gyűlését, a melyen a kon-
gresszus idejéül decz. 28. és 29. napjait, helyéül Buda-
pestet állapították meg; továbbá megvitatták és meg-
szövegezték a kongresszus elé terjesztendő határozati 
javaslatokat. 

Szent Margit-Kollégium. Decz. 1-én újból egy, 
nemcsak humánus, de a r. kath. egyház érdekeit szol-
gáló intézmény valósult meg a fővárosbau. A főváros 
főiskoláin tanuló ifjak számára már évekkel ezelőtt fel-
állították az internátussal ellátott Szent Imre-Kollégiumot. 
Most pedig megnyitották az egyetemi hallgatónők és a 
középiskolákat vagy szakiskolákat végző r. kath. leányok 
számára a Szent Margit-Kollégiumot, a melynek inter-
nátusában egyelőre 30 bennlakó nyerhet lakást ; ellátást 
és lelki gondozást. Nem felekezeti türelmetlenségből, de 
az ilyen internátusok felállításának nagy jelentőségéből 
kifolyólag, irigykedve tekintünk a római katholikusokra, 
akkor, a mikor mi, protestánsok hasonló intézményekkel 
nem rendelkezünk. S irigységünk nemcsak arra az anyagi 
erőre vonatkozik, a mely mellett a magyar róm. kath. 
egyház az ilyen intézményeket bőkezűleg támogathatja, 
hanem arra az egyháztársadalmi buzgóságra és áldozat-
készségre is, a mellyel az ilyen kezdeményezéseket fel-
karolják és megvalósuláshoz segítik. Mikor fogjuk vájjon 
meglátni ezt a buzgóságot és áldozatkészséget a magyar 
protestantizmusban ? ! 

Tarczy emlékünnepély. A pápai ref. főiskola, egy-
kori nagynevű tanára s a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának: Tarczy Lajosnak, születése századik 
évfordulója alkalmából f. hó 6-án a főisk. tornatermé-
ben emlékünnepélyt rendezett, a következő műsorral: 
1. Ünnepi nyitány. Szerzé Gáty Zoltán, előadta a főisk. 
ifj. zenekar, zongorán Radácsi Mariska és Gáty Lenke 
tanítónőképző-intézeti növendékek. 2. Megnyitó beszéd. 
Tartotta Antal Gábor püspök. 3. Tarczy Lajos életrajza. 
Irta és fölolvasta Sebestyén Dávid főgimn. tanár. 4. Rózsa-
völgyi kesergő. Vonós hangszerekre alkalmazta Gáty 
Zoltán. Előadták Gáty Zoltán, Rácz Dezső főgimn. taná-
rok, Fazekas Mihály, Rácz István, Konta Dezső pap-
növendékek, Szőke Andor VII., Zeke Lajos V., Weisz 
Frigyes III. o. tanulók. 5. Emlékbeszéd. Tartotta Eötvös 
Károly országgyűlési képviselő. 6. Zárszó. Mondta Thury 
Etele főiskolai igazgató. 7. Ima Erkel Ferencz „Bánk 
bán" cz. operájából. Férfikarra alkalmazta Gáty Zoltán. 
Előadta a főiskolai ifjúsági énekkar. 



K Ü L Ö N F É L É K . 

Hibaigazítás. Lapunk f. évi 47-dik számában, a 
Régiség rovatban közlött czikk alczímeképen az volt 
olvasható, hogy az adatok a foktői egyház levéltárából 
valók. Az igazságnak megfelelőleg meg kell jegyeznünk, 
hogy ez az alczím téves volt, a mennyiben az akták az 
uszódi egyház levéltárából valók ós az uszódi egyház 
történetére vonatkoznak. 

Ünnep előtt. Karácsony hatása már meglátszik az 
élet forgatagán. Az emberek már nem azt nézik, hogyan 
bosszanthatják meg felebarátaikat, hanem azt keresik, 
hogy szerezhetnének egymásnak örömet. Fogós kérdés, 
de kis gondolkodás, kevés fáradozás hozzásegíti az em-
bert a probléma megoldásához. Kérjen csak Polgár Kál-
mán jóhírű budapesti órásmestertől nagy képes album 
árjegyzéket (üzlete és raktárai VII. ker., Erzsébet-körút 
29. sz. I. em.) a mit ingyen és bérmentve kaphat. Majd 
látni fogja a legújabb divatú ékszerek, órák, evőeszközök 
sok száz fénykép után készült hű rajzait és csodálkozással 
fogja olvasni azt a sok dicsérőnyilatkozatot, a mivel 
Polgár Kálmán műórást a vevők elhalmozzák. 

Fogzásban lévő gyermekeknek 
valóságos megkönnyebbülés a SCOTT-féle Emulsio, 
mert elősegíti az étvágyat, erőt s egészséget ad 

s a fogak erősen és fehéren bújnak ki. 

A Scott-féle Emulsio 
oly jóizű és édes, hogy a gyermekek 
örömmel, előszeretettel veszik; szabá-
lyozza az emésztést, csillapítja az idege-
ket, miáltal a szülőknek, valamint a 
gyermekeknek nyugodalmas, háborítat-

lan éjszakákat biztosít. 

Az Emulsio vásár -
lásánál a SCOTT-
fé le módszer véd-
j e g y é t - a halászt 
— k é r j ü k f i g y e -

lembe venni . 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
Kapható a gyógyszertárakban. 

A gyógy tudomány a reá háramló feladatot, hogy 
a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 
ellen sikeresen harczoljon, csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 

gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól 
megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. Á homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Váczi-körút 18. szám alatt van. 

Egy régi jó hírnevű czég. Több mint 50 eszten-
deje áll fenn az általánosan ismert és becsült Kwizda 
Ferencz János czég, cs. és kir. udvari szállító és kör-
gyógyszerész Korneuburgban. Ezen czég három főkészít-
ménye, ú. m.: a Kwizda-féle korneuburgi marha-táppor, 
Kwizda-féle Restitutiofiuid és Kwizda-féle szab. gummi 
horzsszalagok lovak részére, általános közkedveltségnek 
örvend, a minek bizonyítéka az állandóan növekvő keres-
let. A czég árjegyzéke igen gazdagon illusztrált és nagy 
szakértelemmel van összeállítva, — ennek megtekintése 
minden ló- és állattulajdonos érdeklődését fogja felkel-
teni. A czég ezen árjegyzékét kivánatra ingyen és bér-
mentve megküldi. 

Szerkesztői üzenetek. 
A m u n k a t á r s a k n a k . Kérő szavaink pusztában hangzottak 

el ? Nem hihetjük. Várjuk azokra a szíves visszhangot! 
A. S. Kórógy. Leveléből úgy látjuk, hogy az az Utasítás, 

a mely kezei közt van, nem az, a mely szerint a kimutatások 
készítendők. A dolog ugyanis úgy áll, hogy — ha jó i emlékszünk, 
— még a nyár végén szétküldetett az adóügyi bizottság részéről 
egy utasítás a kimutatások készítésére nézve; ez azonban nem-
csak hogy nem volt teljes, de több hibát is foglalt magában. 
Erre nézve az őszi konvent kijelentette, hogy tárgytalan és el-
rendelte, hogy egy teljesebb és hibátlan utasítás küldessék meg 
az esperesek útján a lelkészi hivatalokhoz. A régibb, hibás utasí-
tásban szerepelt a „liter-véka" s ebből következtetjük, hogy az 
ön és társai kezei között levő utasítás nem az igazi. A részletes 
felvilágosítás helyett tehát azt ajánljuk, hogy forduljanak az espe-
resi hivatalhoz a konvent által újabban kibocsátott helyes utasí-
tásért. Szíves üdvözlet. 

K. L. Kocsér . A lap járt ugyan Kocsérra, de nem az egy-
háznak, hanem a korábban ott volt h. lelkésznek, mint előfizetőnek 
Miután az onnan eltávozott, lappéldánya is máshova küldetik s 
ezért nem látják azt a kocsériak. 

K. J . Őszöd. A beküldött összeggel az előfizetés f. év 
végéig van rendezve. Resteltem, de dolgaim miatt nem jutottam 
hozzá, hogy a küldött ajándékot levélben megköszönhettem volna. 
Igy köszönöm tehát meg, mind neked, mind kedves feleségednek. 
A téli nyugodalomban nem kerülne-e egyszer s másszor valami, 
a mi nem a konyhára, hanem a lapba való ?! Szíves üdvözlet! 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázati felhívás a Református Ágendás-
könyv ügyében. 

A II. budapesti országos református Zsinat 890. 
jkvi sz. határozatával megállapította az „Istentiszteleti 
rendtartást a magyarországi református egyházban" s ez 
„Istentiszteleti rendtartás . . "-nak megfelelő „Reformá-
tus Ágendáskönyv" elkészítésével és kiadásával az Egye-
temes Konventet bizta meg. 

Az Egyetemes Konvent liturgiái bizottsága előter-
jesztésének elfogadásával megállapította az Ágendáskönyv 
„Tartalomjegyzékét" s egyben azon módozatokat is, a 
melyek alkalmazásával az Ágendáskönyvet, illetőleg annak 
egyes darabjait beszerezni fogja. (Lásd 1907. ápril. 9— 
13-iki konvent 37. jksz. Jegyzőkönyv 60—63. lap.) 



E szerint: 
1. Az Ágendáskönyv anyaga pályázat útján szerez-

tetik be és pedig a „Tartalomjegyzék"-ben felsorolt 
esetek mindenikére 3—3 mintadarab. 

2. Az egyes, a „Tartalomjegyzékében előszámlált 
esetekhez alkalmazott ágendák lehetnek teljesen ere-
detiek vagy bármely klasszikusnak ítélt, — de pontosan 
megnevezett! — régebbieknek egészben vagy részben 
való feldolgozásai is — és ezekre különös figyelmet for-
dítani kérünk! — ; de minden esetben oly teljes ágen-
dák, a melyek a Zsinat által, említett 890. jksz. hatá-
rozattal, megállapított sorrendjét az egyes szertartásoknak 
szigorúan szem előtt tartják. 

3. Az író keze nincs megkötve sem arra nézve, 
hogy a szertartás megállapított sorrendjének mely pontjai 
tekintessenek kötött formulájúaknak, sem arra nézve, 
hogy a kötöttnek vett ponton maga a formula minő, 
akár régi, akár átdolgozott, akár egészen ú j szövegben 
adassék. Ezekben is a szabad irodalmi verseny érvénye-
sítésével fog az anyag gyűjtetni az utólag megállapítandó 
s akkor mindenfajta mintadarabnál érvényesítendő kö-
tött pontokra és formulák szövegére nézve. 

4. Minden darab tisztán és olvasható kéziratban, 
jeligés levél kíséretében, 1908. évi márczius 1. én, déli 12 
óráig küldendő be portómentesen az Egyetemes Konvent 
liturgiái bizottsága előadójához: „Nagy Károly ref. theol. 
tanár Kolozsvár, Bocskay-tér 1. sz." czímre. 

5. A bírálóbizottság (Baksay Sándor püspök elnök-
lete alatt Czike Lajos, Széli Kálmán, Nóvák Lajos és 
Nagy Károly) írásbeli jelentése alapján fogja megálla-
pítani a konventi liturgiái bizottság az Ágendáskönyvbe 
felveendő, esetenként 3—3 minta ágendát s fogja hono-
rálni az illető írókat nyomtatott ívenként 100 (egyszáz) 
koronával, illetőleg ennek arányában. 

6. Az Ágendáskönyvbe fel nem vett művek jeligés-
levelei a bizottság színe előtt elégettetnek. 

7. A pályázatban az eddig megjelent müvek is 
részt vehetnek. 

8. Kéziratok nem adatnak vissza. 
Midőn e pályázati felhívást, mely az érintett kon-

venti jegyzőkönyv útján is minden érdekelt lelkésznek 
és lelkészjellegű egyénnek tudomására hozatott, most a 
nyilvánosság időszaki orgánumaiban, az egyházi lapokban 
és pedig 1908. évi márcz. 1-i határidővel felújítjuk : tesz-
szük ezt azzal a reménynyel és szíves kéréssel, hogy 
egyházunk buzgó szakmunkásai idevágó jelesebb dolgo-
zataikat a bizottságnak rendelkezésére bocsátani szíves-
kedjenek. Ismételjük a bizottságnak már akkor kifejezett 
abbeli reményét, kérését, sőt várakozását, hogy, tekintve 
a nagy czélt, melyet egyetemes egyházunk a „Reformá-
tus Ágendáskönyv"-vei, minden kényszer mellőzésével, 
csupán a szellem erejével és hódításával elérni akar, t. 
i. a liturgia egységesítésének gyakorlati előkészítését: 
e nagy czél ihletni fogja egyházi irodalmunk és szellemi 
közéletünk minden hivatott munkását s köztük annak 
tisztelettel környezett fényes nevű vezéralakjait is, hogy 
nemes ambiczióval maguk is tényleges munkások és 
lelkesült példaadók legyenek azon nemes feladat meg-
valósításán való közreműködésben, a melyet csak úgy 
közelíthetünk meg, ha készek vagyunk mindnyájan leg-
jobb erőinket állítani a nagy czél szolgálatába. 

Biztosan hisszük, hogy e várakozásban csalatkozni, 
e reménységben megszégyenülni nem fogunk. 

Az Egyetemes Konvent megbízásából s a konventi 
liturgiái bizottság nevében 

Kunszentmiklós—Kolozsvár, 1907. nov. 24-én. 

N Y Í L T T É R , * 

A Bór- és Líthion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
kitűnő sikerrel használtatik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
íízini/e- Lipóczi Salvntorforríts-vállalat 

jindnpe.it, V., lludoljrtikpart 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, rész let f izetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jó tá l lássa l kap-
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
hegedűk , fuvo lák , cziterák, oka-
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Árjegyzéket i n g y e n küld 

Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

SZT . LUKÁCS-FÜRDO 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Téli fürdökura a Szt. Lukács-fürdöben. 
Természetes forró-meleg, kénes források. Iszapfürdők, iszap-
horogatások, mindennemű thermális fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. C s ú z - , k ö s z v é n y - , i d e g - , 
b ö r b a j o k g y ó g y k e z e l é s e és a téli fürdökura felöl kimerítő 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 

Orgona-
h a r m ó n i u m o k a t 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-Árjcgyzók ingyen 

és bérmentve. 
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Nagy Károly, 
theol. tanár, előadó. 

Baksay Sándor, 
püspök, elnök. * E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



Országh Sándor 
o r g o n a - és 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és k ir . udvar i s z á l l í t ó 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
Alapíttatott 1861-ben. 

Az I88J. évi kiállításon «N«gy ditxokleviU is 
«Ferencz-József lovagrenddel., *i 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntetés és elismeri*. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos árak. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Árjegyzék és részletes tervezet kivánatra 

díjmentesen küldetik. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

T e l j e s j ó t á l l á s k i t ű n g c s é n l é s é r t . % 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt gözgepek 

cserébe vétetnek. 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

l / i l l c i n o s b e n z i n l o k o m o h i l -

c s é p l ő k é s z g e t e i t 
kettős tisztitó-szerkezettel. 

! E g y e d ü l l é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrzd és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetügépek stb. 

Ezen m o t o r c s é p l o - k é s z l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e fe lö l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó Ü/PUI ! Árjegyzék kívánatra bérmentve. 

Kémiai1 

Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
Ajánlások: 

Erdély és Szabó 
A nm. vallás- és közokt. miniszter úr. 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

KRISTÁLY f o r r á s 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital átvág) -
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomj csillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést is szállít a 

Szt, Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 

- A KOR = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
tx képes folyóirat. *sc 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra; 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 1"50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
C s a k i s a K o g u t o v i e z - f é l e f ö l d g ö m b ö k 

m a g y a r g y á r t m á n y o k . 

1900. Párisi világkiállítás Grand Prix. 

KWIZDA-fele RESTITUTIONS-FLUID 
mosóvíz lovak részére. 

1 üveg ára 2 kor. 8 0 fill. 
40 év óta az udvari istállókban, 
a katonaság és magánosok 
nagyobb istállóiban használat-
ban van nagyobb munkánál 
elő- és utóerősitöül, inak me-
revségénél stb., az idomításnál 
kiváló munkára képesíti a 

lovakat. 

A Kwizda-féle 

Restitutionsfluid 
szójelzés, vignetta és csomagolás 

törv. védve, 
csak ezen védjegygyei valódi. 

KWIZDA-féle korneuburgi marhatáppor 
Diiit. szer lovak, szarvas-
marhák és juliok részére 
Yi doboz ára kor. 1.40 
1I/ v v r> 
50 év óta a legtöbb istállóban 
használatban van étvágy-hiány 
s rossz emésztésnél, a tej javí-
tására és a tehenek tejelőképes-

ségénele fokozására. 

Kwizda-féle 
korneuburgi marhatáppor 

csak ezen védjegygyei valódi. 

Főraktár: TOROK JÓZSEF gyógyszerésznél, 
BUDAPEST, Király-utcza 12. és Andrássy-út 20. sz. 
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Pontos és 
legjobb ORAR 5 évi 

jótállás mellett! 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éKszereR, 
i H g ^ H I evő-eszközök.china-ezüstdísztárgyak y ^ r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész, az ev. ref. egyházak szállítója. 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 
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fl tfiláshíríi Acol-hnrmoniumoK 
a kisebb orgonákat helyettesítik. 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy Kir. Zene-Akadémia hazi hangszerkészítője 

Budapest, VI., Király-u. 58. Telefon 87-84. 
Legújabb árjegyzélf ingyen és bérmentve. 

Templomok iskolák, dalárdák, kápolnák 
cs magánhasználat ra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő. 

E z e n c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S I N G E R v a r r ó -

A m i g é p e i n k n e m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e l l ő 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Singer Co. Varrógép Részv. Tá r s 
Budapest: IV., Űjvilág-utcza 16 Budapest: VII., Kerepeal-ut 32. 

IV., Muzeum-körut 27. ,, VII , Király utcza 52. 
, „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fö-utcza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Vácz: Széchényi t . 1 

A l e g j o b b 

ká lyháka t és ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
császári és Jilxál-yi szállít 

H E I M I I . udvari szállító 

H u c i a p e s t , T h o n e t . u c l v a r . 
K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l á d i h á -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b . r é s z é r e . T ö b b 

van b e l ő l e h a i z n á l a t b a n mint 100,000 
V a l ó d i 

e s a k e z z e 
a védő-

j e g y g y e i -

MEIDINGER-OFEN 
^ H . H E I M ^ | 

P r o s p e k t u s o k és k ö l t s é g v e t é s e k Ingyen é s b é r m e n t v e . 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
Mária Valéria utoasa ÍO. 



Orgona-harmóniumok. 
A "jönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre faeiendezett — hangszergyár. 

STOWASSER J, 
cs. és kir. udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: ÖntSház-u. 2, sz, 
Továbuá ajánlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak melleit. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b f r ; 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sok kai jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi!el nagyban = 
- és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

6 H a l á s z H u bert 
H BUDAPEST 
S\í,) 
f M Gyár és iroda: VII ker., Angol-utcza 23 
Í S o o o 
irM Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 

csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
műkőlapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 

^ i ) elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
s<g kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 

Első magyar öragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., Csömöri-út 50. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

tv 

Rétay és Benedek 
Budapest, IV., Váci-utca 59 szám. 
Ajánlják az á g o s t a i é s e v . ref . e g y h á z a k r é s z é r e az összes 
felszerelési tárgyaikat, u. m.: Úr asztal- és szószékterítöket 
a l e g e g y s z e r ű b b t ő l a legdíszesebb hímzett k iv i t e lben , bor-
kancsókat, áldoztató kelyheket és tányérokat, keresztelő me-
denczéhet és kancsókat, csillárok, feszület és gyertyatartókat 
k ü l ö n f é l e a n y a g b ó l s t y l s z e r ű k iv i t e lben , oltárképeket vá -
s z o n r a m ű v é s z i l e g f e s t v e , b á r m e l y n a g y s á g - é s a lakban. 

- - • • Á r j e g y z é k költségvetések, rajzok és mintákat bérmentve küldünk. 

M a r x és M é r e i 
Budapest, VI., Aradi-utcza 60 . 

Tudományos 

Gyártanak saját telepükön mindennemű 
f izikai, kémiai és geometriai tan-
eszközöket. Továbbá a népiskolai új tanterv 
szerint összeállított legújabb fizikai, kémiai és 
gazdasági taneszközöket a legjobb kivitelben 
s a legjutányosabb árban. — Árjegyzékek s 
költségvetések díjtalanul küldetnek. — Elismert 
elsőrangú gyártmány. — Kitüntetve 1906 ban 

állami ezüstéremmel. 

S i i l B l i l l l l E B l i i 
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTKN. 4 0 . 4 1 6 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . M kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
Nyoiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó cs felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz. . 
a h o v á a kéziratok, előf izetési és hirdetési díjak stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r e z i k k : Keressük az igazságot. Hamar István. — Iskolaügy: Üjabb sérelem. Wéber Samu. — Tárcza : 
Dr. Beöthy Zsolt beszéde. — B e l f ö l d : Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület választmányának első ülése. — Vegyesházassági 
statisztika. Homola István. — K ü l f ö l d : Angol egyházi élet. p. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . 
— Gyász rova t . — K ü l ö n f é l é k . - P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

Keressük az igazságot. 
III. 

Azzal végeztem a múltkor, hogy az 1907. 
XXVII. t.-cz. 35. §-ában a szerzetesrendi tanítókra 
és tanítónőkre vonatkozólag megállapított kivételes 
intézkedések jelentőségével csak akkor jöhetünk 
tisztába, ha ezeket a többi tanítókra és tanító-
nőkre, valamint az iskolafentartókra vonatkozó 
rendelkezésekkel összevetjük. Tegyük meg tehát 
ezt a törvény alapján, rendben végig haladván 
ennek szakaszain. 

A törvény 1. §-a kimondja, hogy a tanítók, 
illetve a 35. §. értelmében a tanítónők járandóságai 
„közigazgatásilag biztosíttatnak". Ez a közigazga-
tási biztosítás azt jelenti, hogy az iskolafentartók 
kötelesek 1910. jún. 30-ig okmányokkal igazolni, 
hogy a törvényben megállapított minimális javadal-
mazást, akár a saját erejükből, akár államsegély-
lyel biztosították tanítóiknak, illetve tanítónőiknek. 
Ha pedig ez a biztosítás meg nem történt, a megyei 
AÖzigazgatási bizottság hivatalosan állapítja meg 

javadalmazást az iskolafentartó terhére. S ha 
ez az eljárás is eredménytelen volna, az iskola-
fentartó elveszti iskolafentartási jogát (Törv. 12., 
13. §. Utasítás 5., 14., 16., 19., 21., 22., 25., 
28., 29., 30., 31. és 33. §-ai.) Az a javadalmazás, 
a mely a tanítók, illetve tanítónők részére ekképen 
biztosítandó, a törvény 2. és 3. §-a értelmében 
1200—1000 korona törzsfizetés, legalább két padolt 
szobából, konyhából, kamarából es a legszüksége-
sebb mellékhelyiségekből álló lakás, legalább egy 

negyedholdnyi kert, illetve a lakásnak és kertnek 
pénzbeli egyenértéke, és hat ízben esedékes, vég-
összegében 1000 koronára rugó korpótlék. S ezek-
hez kell vennünk még a szintén az iskolafentartó 
terhét képező s az alkalmazottak után a tanítói 
nyugdíjintézetbe befizetendő évi járulékokat. 

Ennek a három első szakasznak a rendelke-
zései a szerzetes tanítókra és tanítónőkre nem 
érvényesek. Nem érvényesek tehát az ilyen tan-
erőkkel ellátott iskolák fentartóira nézve sem. Hogy 
nem érvényesek, világosan kitűnik abból, hogy a 
35. §., a mely a szerzetesrendű tanítók és tanító-
nők számára csak 900, illetve 600 koronás maxi-
mumot, illetve az Utasítás 50. §. 11. pontja csak 
600, illetve 400 kor. minimumot rendel megállapí-
tani; valamint az Utasítás 50. §-ának 3. pontjából, 
a mely szerint a szerzetesrendü tanítók (tanítónők) 
sem korpótlék, sem nyugdíjigénnyel nem bírnak. 

Vessük már most össze azokat a terheket, a 
melyeket a községeknek vagy a nem róm. kath. 
iskolafentartó felekezeteknek magokra kell vállal-
niok, ha iskoláikat bezáratni nem akarják, azok-
kal a terhekkel, a melyeket egy szerzetesrendeknek 
vagy szerzetesrendű tanerőket alkalmazó r. kath. 
egyházközségeknek kell viselniök, s világos lesz 
előttünk, hogy a 35. §. idevágó kivételes rendel-
kezései korántsem olyan ártatlanok, mint a milye-
neknek a miniszter úr felmutatta, hanem olyanok, 
a melyek „valakire nézve hátrányt, valakire nézve 
előnyt" foglalnak magokban, s mint ilyenek, magá-
nak a miniszter úrnak az ítélete szerint: „a jog-
egyenlőség sérelmét" foglalják magukban. Mert 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

, F ó n a g y - f é l e D u s t l e s s ' - s z e l portalanítandó!* 
a t ü d ö v é s z terjedesének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Ó v a Í i o í l j i n i l í u t á n z a t o k t ó l . T J t a ^ í t á v o l i i n y y c n . 



vájjon nem előny-e valakire nézve, ha 900, illetve 
700 koronás s részben államsegéllyel biztosított, 
korpótlék által nem fokozandó, nyugdíjintézeti járu-
lékokkal nem nebezbített tanítói fizetéssel, a tör-
vényben megkövetelt lakás és kert, illetve ezek pénz-
beli egyenértéke nélkül fentarthatja iskoláját, s nem 
hátránya-e valakinek, ha világi tanító (tanítónő) 
alkalmazásával a törvény által előírt súlyos terhe-
ket kénytelen magára vállalni ? Ezzel szemben alig 
van értéke a miniszter úr ama védekezésének, 
hogy az iskolai alkalmazottak javadalmazásának 
bistosításánál, illetve államsegéllyel kiegészítésénél, 
ha hitközség az iskolafentartó, ugyanazon vagyoni 
kimutatásokat kell eszközölni, a melyeket a világi 
tanítók (tanítónők) alkalmazásánál; mert a dolog 
érdeme nem annyira ezen fordul meg, hanem 
inkább azon, hogy a szerzetesrendű tanerőkkel 
ellátott iskolák fentartása, akár valamely szerzet-
rendnek, akár valamelyik r. kath. egyházközség-
nek, hasonlíthatatlanul kevesebbe kerül, mint a 
polgári községnek vagy egy nem róm. kath. egy-
házközségnek. 

S a szerzetesrendü tanerőkkel ellátott iskolák 
fentartásának ez az olcsóságban is megnyilvánuló 
előnye rejti magában azt a veszedelmet, a melytől 
hazai népoktatásunkat féltjük, s a mely veszedelem 
a protestáns népiskolák megsemmisülésének, vagy 
ha azokat meg akarjuk tartani, iskolai autonómiánk 
teljes feláldozásának súlyos aggodalmával tölt el 
bennünket és annak a panasznak hangoztatására 
késztet, hogy a jelenlegi kultuszkormány retrográd, 
a r. kath. egyháznak kedvező, a prot. egyházra 
nézve veszedelmes politikát követ. 

Nincs ugyanis semmi kétségünk a felől, hogy 
a r. kath. reakczió, a melynek konyháján főtt 
a 35. §., siet felhasználni a törvényben a tanítók 
(tanítónők) javadalmazása tekintetében biztosított 
előnyt, s nemcsak a szerzetes- és apáczarendekkel 
állíthat fel hazánkban olcsó, még államilag is 
segélyezett népiskolákat, hanem a r. kath. hitköz-
ségeket, sőt még a polgári községeket is bele 
fogja vinni abba, hogy elemi iskoláikat szerzetes 
tanerőkkel szervezzék, illetve ilyenek által ellátot-
takká alakítsák át, annyival is inkább, mivel, a 
mint továbbat látni fogjuk, az előnyök nemcsak 
az anyagiakra terjednek ki, hanem sok más tekin-
tetben is igen lényegesek. S hogy ez az aggo-
dalmunk nem alaptalan, mutatja az, hogy már 
szerveződik a r. kath. iskolaegyesület, a mely egyik 
főfeladatául „az ifjúság hazafias nevelésével foglal-
kozó férfi és női szerzetek támogatását" tűzte ki. 

Ha csak ennyit jelentenének is a 35. §. kivé-
teles intézkedései, már akkor is joggal kifogásol-
hatnék ezt a nevezetes szakaszt és követelhetnők 
annak eltörlését, illetve a többi tanítókra és iskola-
fentartókra vonatkozó rendelkezésekkel összhangba 

hozását. De majd látni fogjuk, hogy ennek konsta-
tálásával még csak a kezdet kezdetén állunk. 

A 2. §. elrendeli, hogy a tanító elhalálozása 
esetén özvegye és árvái, az elhalálozás napjától 
számított félévig az egész fizetést és lakást élvezik, 
az iskolafentartó pedig köteles ez idő alatt (a saját 
költségén) segédtanítót alkalmazni. 

Nemcsak mivel nincs a szakasz eme rendel-
kezése kiterjesztve a szerzetesrendű tanerők által 
ellátott iskolákra, de a dolog természete szerint is, 
itt megint olyan előny van biztosítva a róm. kath 
iskolafentartóknak, a melyben a más jellegű iskola-
fentartók csak esetlegesen, tanítóik családtalansága 
esetén részesülhetnek. A szerzetesrendű tanerő 
helyébe rögtön odaléphet egy másik, hasonló jellegű 
tanerő; a többi iskolafentartók pedig kötelesek 
még félévig meghagyni az özvegyet vagy árvákat 
a tanítói lakásban, adni a teljes fizetést, fizetni 
a segédtanítót, s ha annak természetben lakást 
nem adhatnak, fizetni részére a lakás pénzbeli 
egyenértékét. Hogy kinek szolgál az előnyére és 
kinek hátrányára? magyarázgatás nélkül is meg-
értheti akárki is. 

A 6. §. előírja, hogy az iskolafentartó köteles 
a tanító (tanítónő) fizetését havonként vagy év-
negyedenként, mindig előlegesen kiszolgáltatni, s 
a 10. §. értelmében köteles erre még azon esetben 
is, ha a polgári vagy hitközségi tagok hátralékban 
vannak is iskolai járulékaikkal. Az Utasítás 10., 
19. és 20. §-ai szerint a járandóságokat az iskola-
fentartók nemcsak a közigazgatási bizottsághoz 
bemutatott, szabályszerűen kiállított s minden taní-
tóra (tanítónőre) nézve névre szóló díjlevélben köte-
lesek biztosítani, hanem a tanítónak (tanítónőnek) 
kötelessége minden naptári év végén hivatalos 
jelentést tenni az illetékes tanfelügyelőhöz arra 
nézve, hogy járandóságait megkapta-e vagy nem ? 

Sem a 6., sem a 10. §. nem érvényes a 
szerzetesrendü tanerőkkel ellátott iskolákra. Sem 
a törvény, sem az Utasítás nem írja elő a járan-
dóságok díjlevélszerű biztosítását, sem a járandó-
ságoknak terminusokhoz kötött fizetését, sem annak 
kimutatását, hogy az alkalmazott tényleg megkapta-e 
járandóságait. S ebben a tényben megint olyan 
előny van, a mit a miniszter úrnak az a felfogása, 
a mely szerint a szerzetesrendü tanerők rendjükkel 
specziális viszonyban állanak s így „egységes jog-
szabály alá nem helyezhetők", nem tesz sem szebbé, 
sem jobbá. Mert azt el hisszük ugyan, hogy ha 
egy r. kath. hitközség egyezséget köt valamely 
férfi vagy női szerzetrenddel iskolája ellátása tár-
gyában, a rend díjlevélileg fogja a javadalmazást 
biztosíttatni s az a szerzetesrendű tanerő nem fogja 
javadalma ki nem szolgáltatását eltűrni; de ki fog 
jótállani a felől, hogy maga a rend által fentartott 
iskolák tanerői, szabályszerűen kiállított díj levél 



és tanfelügyelői ellenőrzés nélkül, meg fogják-e 
kapni az állam által nyújtott fizetéskiegészítést s 
nem fog-e ez a, nem is a tanerők nevére, hanem 
az iskolafentartó kezéhez egy összegben utalvá-
nyozott államsegély bennrekedni a rendnek egyéb-
ként is gazdag pénztárában? A miatt ugyan, hogy 
az így jogos javadalmazásuktól elesett szerzetes 
vagy apácza hogyan fog megélni, nem fáj a fejünk, 
de az igenis érdekelhetne bennünket, hogy az 
állam által nyújtott és a rend pénztárában benn-
rekedt segély hova, mire fordíttatik s nem hasz-
náltatik-e fel valami olyan hazai vagy külföldi 
rendi czélokra, a melyeknek támogatása a magyar 
államnak, mint ilyennek, feladata nem lehet? Ki 
fog erről bizonyosságot szerezni, a mikor a rend 
évi elszámolásának ellenőrzése nincs biztosítva, s 
a mikor az államsegély kéréshez szükséges jöve-
delmi kimutatás sem megy át a megyei közigazga-
tási bizottság hivatalos és szigorú ellenőrzésén, 
hanem elég ahhoz az Utasítás 50. §. 6. pontja 
értelmében „a három utolsó iskolai évről . . . 
kiállított, nem okmányolt számadási kivonat és 
költségelőirányzat" bemutatása! 

Ugy hisszük tehát, Logy nem kákán is csomó-
keresés a törvény eme kivételes rendelkezésével 
szemben táplált amaz aggodalmunk és gyanúnk, 
hogy itt ismét valami olyan előny biztosíttatott a 
r. kath. egyház javára, a mely nemcsak a többi 
iskolafentartók hátrányának tekinthető, de a mely 
az ultramontán reakcziónak oly fegyvert ad a 
kezébe, a melyet a többi iskolafentartók soha 
meg nem ragadhatnak. 

A 1*2. szakasz értelmében az iskolafentartók 
1910 jún. 30-ig kötelesek alkalmazottaiknak a 
törvény 2—3. §-aiban megállapított minimális 
járandóságot biztosítani, akár a magok erején, 
akár államsegéllyel, mert ellenkező esetben a mini-
mális javadalmazás a közigazgatási bizottság által 
állapíttatik meg az iskolafentartó terhére; ha 
pedig az így megállapított javadalom behajtható 
nem volna, a 13. szakasz értelmében az iskola-
fentartási jog megszűnik. A törvény eme rendel-
kezéséről, az anyagiak tekintetében már előzőleg 
szólottam; de szólnom kell felőlük az autonomia 
szempontjából is. A törvény 12. §-a a szerzetesrendü 
tanerőkkel ellátott iskolákra ki nem terjedvén s 
az ilyen iskolák alkalmazottaik számára csak 600, 
illetve 400 kor. minimumot lévén kötelesek bizto-
sítani (Utas. 50. §), világos dolog, hogy könnyeb-
ben megélhetnek államsegély nélkül, mint a más 
felekezetű iskolák. De mivel megélhetnek, nincse-
nek is arra kényszerülve, hogy az államsegély 
fejében autonómiájuk, vagy mondjuk: független-
ségük jelentékeny részét áldozzák fel. Egyáltafá-
ban nem irigyeljük, sőt csekélynek tartjuk a világi 
tanítók fizetésének a törvényben megállapított 

összegét; de világos, hogy azok a felekezeti isko-
lák, a melyek a 600, illetve 400 koronás fizetésen 
kivül sem megfelelő lakással, sem egy negyed 
holdnyi kerttel, sem korpótlékkal, sem nyugdíjjal 
el nem látott, sem özvegyeket és árvákat hátra 
nem hagyható szerzetes tanerőkkel nem operál-
hatnak, kényszerítve vannak az államsegély igénybe-
vételére, a mi pedig nyomban az iskolai autonomia 
csorbulását vonja maga után, biztosíttatván a 
miniszter ama joga, hogy a 200 koronán felül 
levő állami segély esetén ő hagyhassa jóvá a 
megválasztott tanerő megválasztatását, sőt kifogása 
meg nem hallga ttatása esetén ő nevezze ki a taní-
tót; hogy a választás körül felmerült vitás ügyek-
ben ő legyen a legfőbb döntő fórum; hogy az 
államsegélyes tanító a miniszter által fegyelmi 
vizsgálat alá vonathassák, állásától, javadalmazá-
sától felfüggesztethessék, s az iskolafentartó által 
belköriileg lejáratott fegyelmi per után is csak a 
miniszter jóváhagyása mellett mozdíttathassék el 
(21., 23 . /24 . §). 

Oh! ha a protestáns gyülekezetek alkalmaz-
hatnának 600 koronás tanítókat és 400 koronás 
tanítónőket, korpótlék és nyugdíjbiztosítás kötele-
zettsége nélkül, szívesen adnák még a megfelelő 
lakást is, és mégsem fordulnának az államhoz segély-
ért, csakhogy iskolai autonómiájukat csorbítatlanul 
megőrizzék! De reájok nézve a törvény mást ren-
del, mint a mit rendel a 35. §. és az Utasítás 50. 
§-a a szerzetesrendű alkalmazottak által ellátott 
iskolákra! S ha a követelményeknek meg akarnak 
felelni s iskoláikat a bezáratás veszélyének ki 
tenni nem akarják, vagy magokat kell kétszeresen, 
háromszorosan megterhelni, vagy pedig az állani 
segítségéhez fordulni s ennek fejében önrendelke-
zésüknek legdrágább kincseit feláldozni! 

Vájjon nincs-e itt ismét jogtalan előny az 
egyik részen, meg nem érdemlett hátrány a másik 
részen? Nincs-e meg ebben a tényben a „jogsére-
lem" kritériuma? 

Gondolkozzanak e felett mindazok, a kik az 
1907. XXVII. 35. §-ában semmi sérelmet nem 
látnak. Gondolkozzanak addig is, a míg a követ-
kező alkalommal egyéb rejtelmeit is leleplezgetjük 
ennek a hírhedt §-nak! Hamar István. 

I S K O L A Ü G Y . 

Újabb sérelem. 
Berzeviczy Gergely, a tiszai evang. egyházkerület 

hírnév s felügyelője, a protestáns egyházon elkövetett 
sérelmekről 1822-ben ily czímű könyvet ír t : „Nachrichten 
iiber den jetzigen Zustand der Evangelen in Ungarn." 
Ebben a könyvben elősorolja a tudós szerző mindazokat 
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a sérelmeket, a melyeket majdnem minden nap tapasz-
talt a protestáns egyház. Megemlékezik a sérelmek okai-
ról is és ezt mondja: „Magyarországon a protestáns 
egyház háromszáz év óta folytonos liarczban áll üldözői-
vel. Az üldözés nem származik ő Felségétől, hanem a 
klérus és kivált a jezsuita irány túlságos nagy be-
folyásából". 

Es ámbár Berzeviczy ideje óía majdnem száz év 
telt el és bár azt lehetne gondolni, hogy ezen hosszú 
idő alatt és a sok újabb üdvös törvény oltalma alatt 
ma már szó sem lehet vallásos sérelmekről: mégis majd-
nem minden nap fordulnak elő sérelmek és azoknak 
okai, mint akkor, úgy most is a klerikális, vagyis inkább 
jezsuitikus irány elhatalmasodásában rejlenek. Bizony, 
szomorú tapasztalás, hogy száz év alatt Magyarországon 
csak ily haladás volt lehetséges, melynek útja vallásos 
sérelmekkel van jelezve állandóan. 

Az egyházmegyei, a kerületi, az egyetemes protes-
táns gyűlések tárgyai az ujabb időben nagyrószben azok-
ból a sérelmekből állanak, a melyek a prot. egyházon 
elkövettetnek a klerikálismus és jezsuitismus terjedése 
folytán. Az egyházi és politikai lapok is újabb meg újabb 
sérelmeket kénytelenek felhozni, a melyek ellen véde-
keznie kell a prot. egyháznak. 

Ilyen sérelem fordult elő legközelebb Szepesbélán, 
a községiből államivá lett iskolában is. 

Elrendeltetett ugyanis az iskolai gondnokság meg-
alakulása. A törvény megállapítja, hogy a mely község 
hozzájárul az állami iskola fentartásához, annak jogá-
ban áll tagokat küldeni ki az iskola gondnokságba. Az 
itteni állami iskola fentartásához csak a politikai község, 
a város mint ilyen járul hozzá, odaengedvén neki a 
szép, modern épületet, 6000 koronát ós a tűzifát, egy-
szóval mindent, a mit eddigelé községi iskolájának fen-
tartására áldozott. A felekezeti hitközségek, a r. kath. 
és az ág. hitv. evangélikus, semmivel sem járulnak hozzá 
az államosított iskola fentartásához. Ezen tényállás mel-
lett csakis a politikai községnek van joga tagokat kül-
deni ki az állami iskola gondnokságába ; a felekezeteknek 
azonlian, miután a fentartáshoz semmivel sem járulnak, 
ahhoz joguk nem lehet. 

Es mégis mi történt? Elrendeltetett, hogyne csak 
a politikai község küldjön tagokat, hanem a róm. hath. 
egyház is küldjön ki hármat. Az evang. egyházról azonban 
mit sem szól a rendelet. 

Ez a sérelem az ág. hitv. egyházközségre nézve 
annál súlyosabb, mert az evang. egyházhoz tartozik a 
város szine-java, az intelligens birtokos rész, a német 
iparos, hazafias középosztály, holott a római kath. tót 
munkásnép csak az újabb időben költözik be a városba, 
és kevés kivétellel, a német ősrégi ev. lakosságot meg 
sem közelíti a műveltség és a vagyonosság tekintetében. 
A sérelmes rendelet értelmében a jómódú, intelligens 
elemekből álló evang. egyház nem küldhet képviselőt 
az állami iskolai gondnokságba, de a tót kath. egyház 
igenis. 

Ez a sérdmes rendelkezés még a róm katholikus 
gondnoksági tagok között is nagy felháborodást okozott 
és csatlakoztak ahhoz a felirathoz, a melyben a sérelem 
szanálását kérjük, a mely csak abban állhat, hogy vagy 
minden felekezet legyen képviselve az áll. iskolai cura-
toriumban, vagy pedig egyik sem. 

Kíváncsiak vagyunk a feleletre. 

Weber Samu, 
szepesbélai lelkész, föesperes. 

T Á R C Z A . 

Dr. Beöthy Zsolt beszéde. 
— Elmondotta a Bethlen Gábor-Kör nov. 2G-án tartott szeretet-

vendégségén. — 

A magyar lélek, nem egy végzetes vonása mellett, 
nyert egy ajándékot, mely az ősidők óta máig nem 
gyengült, a mely máig fentart. Ez a nemzeti közösség 
érzésének állandóan ható, mindennél jellemzőbb ereje. 

Egész történetünk példa rá, történetünk az euró-
pai politika, a keresztyén világ, a nyugoti műveltség-
keretében, hogy ennek a közösségnek érzése nagyobb 
volt bennünk minden más közösség érzésénél. Sokszor 
nem értettünk egyet, de az eltérő utakon akkor is a 
nemzet ügyét törekedtünk szolgálni. Míg Bethlen Gábor 
átható értelmében, diadalmas okosságában és bölcs mér-
sékletében fajunk Ősi, világos belátása jelentkezett a 
geniálitás magaslatán: dicső életének egész hatalmas 
energiája ennek az erős nemzeti érzésnek kifejezése 
volt. Programmja, hogy országa határainak kiterjeszté-
sével a két császár között az erős, közvetítő állására 
emelkedjék : a nemzeti biztosság és jövő programja volt. 

A protestantizmus, mikor a nemzeti nyelveknek a 
vallásos élet körében érvényt szerzett és nemzeti egyhá-
zakat szervezett: találkozott a magyar nemzeti léleknek 
ezzel a legősibb, legmélyebb, ösztönszerű irányzatával, 
így a magyar protestantizmus nemcsak egy egyetemes 
európai áramlat részjelenségéül áll előttünk; nemcsak 
egy koreszme hódításául, nemcsak a fejlődés egy mozza-
natául, nemcsak értelmi és erkölcsi bírálat eredményeiil. 

A kapocs a protestantizmus és a magyarság között 
az említettem néppsychologiai alapon jött létre és erő-
södött meg. A magyar szellemnek és a protestáns szel-
lemnek nem ágai fonódtak, hanem gyökerei forrtak 
össze, hogy egyik a másikból táplálkozzék és erősödjék. 

Történetünk egész folyama a bizonyságok hosszú 
lánczolatát szolgáltatja arra, hogy a magyar természet 
a vallásos és egyházi élet mezején is állandóan őrizte 
ós híven szolgálni igyekezett a nemzeti közös érdeket, 
őrizni és szolgálni legfontosabb mozzanatában; a nem-
zeti összetartozást, a nemzeti egységet. Ez az őstermészet, 
minden ellenkező látszat, viszálykodás, háborúskodás 
ellenére, itt is kifejezte, a mit ki kellett fejeznie, legbenső 
valóját. 



A csudálkozókat és kételkedőket csak két dologra 
figyelmeztetem. 

1. Hogy a mi lelkiismereti kényszer, hitbeli erőszak, 
felekezeti türelmetlenség, vallásüldözés nálunk történt: 
annak az eredeti forrása nem. magyar lélek volt. Majdnem 
kivétel nélkül idegen hatalom vezette és végezte, idegen 
szellem sugallotta és szitotta. Nemzetellenes hatalom és 
nemzetietlen szellem. 

2. Hogy a protestáns részről indított hadak mind, 
nem karddal térítők és fegyverrel támadó, hanem védő 
háborúk voltak. Védelmezték a lelkiismereti szabadságot 
és ennek megsértett biztosítékait. De ezzel együtt szol-
gálták mindig, kivétel nélkül a nemzeti közszabadságot is. 

Ilyenek voltak Bethlen háborúi is. — Milyen pél-
dával szolgál az ő századának két legnagyobb magyarja : 
a róm. katholikus Zrinyi és a kálvinista Bethlen ? 

Amaz tele róm. katholikus lelkesedéssel, melynek 
egyik leghatalmasabb kifejezését adta nagy hőskölte-
ményében ; de ennek a lelkesedésnek benső világában, 
képzelete fenséges imájában áldoz. Az életbe csak azt viszi 
ki belőle, a mi összeköt: a hitnek erősítő, bátorító támo-
gatását a haza ellenségei ellen. Életének vezéreszméje: 
a haza felszabadítása, a nemzet egyesítése nagy felada-
tára. Ennek érdekében nem akar szétválást, szakadást: 
elítéli az erőszakos térítést, a politikából kiutasítja az 
egyházi befolyást és szót emel protestáns felei mellett. 
íme a róm. katholikus magyar! 

És Bethlen ? Akiket tanulni küld idegenbe, mind 
Pareushoz küldi, mert Pareus a kálvinista ós lutheránus 
unió barátja. 1623-ban, nagyszombati táborozásakor magá-
hoz hivatja a jezsuitákat s Káldinak 1000 tallért ád 
bibliája kinyomatására, mert a magyar lélek szava szól 
belőle s a közös magyarságot van hivatva szolgálni, 
íme a protestáns magyar! 

Ilyen szent hagyományok ápolásában őrizzük a 
magyar protestáns lelket. Azt a vallásosságot, melyből 
a szív megnyugvást, vigasztalást, erőt, bizalmat merít 
az élet küzdelmeiben és útmutatást kötelességeinek telje-
sítésére. 

Őrizzük az Atyáinktól öröklött hagyományok kegye-
letével, de a fejlődés szabadságának tiszteletével. 

Érezzük mindig, hogy ez a mi vallásunk, épen ez, 
a maga magyar nemzeti alapjaival, jellemével, hagyomá-
nyaival, nem elkülönít bennünket a más vallású magyar-
ságtól, hanem szorosan és elválhatatlanul összefoglal 
vele. Kizárja a gyűlölködésnek, felekezetieskedésnek 
lelkét ép úgy, mint a maradiságét. 

Hitünkkel reménységünkkel, szeretetünkkel őrizzük 
együtt az Úrnak és a magyarságnak kévéit, hogy szét 
ne szórassanak! 

B E L F Ö L D . 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület választmá-
nyának első ülése. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület választmánya f. hó 
5-én ülésezett Debreczenben. A választmányi ülést részint 
a kongresszus óta tett elnöki intézkedések bejelenthetése, 
részint az alapszabályok által előírt feladatok megvaló-
sításának megtárgyalása tette szükségessé. A választmány 
tagjai szép számmal sereglettek össze az ország külön-
böző vidékeiről, s mind a megjelentek száma, mind az 
általuk hozott hírek a mellett tettek tanúságot, hogy a 
mozgalom a kongresszus óta nem hogy lanyhult volna, 
hanem inkább erősödött, s hogy az egyesületnek sikerül 
kebelébe tömöríteni a magy. ref. egyház lelkészi karának 
túlnyomó többségét. 

A választmányi ülést dr. Baltazár Dezső elnök 
hosszabb beszéddel nyitotta meg. Megemlékezett arról a 
fogadtatásról, a melyben a megalakult lelkészegyesület 
a lelkészek és a hivatalos egyház körében részesült. A 
hivatalos egyház részéről a fogadtatás, legalább az első 
megnyilatkozásokban, nem volt kedvező. Ennek legfőbb 
oka azonban egyfelől csak a sajnálatos félreértés, más-
felől pedig az a téves vélemény, a mely a hivatalos 
egyházon kívül nem ismer egyházi életet. 

A hivatalos egyház életében is azonban már meg-
történt a megmozdulás. Erdélyben felhangzott a vészjelző 
kiirt szava, bár a másik pillanatban már úgy akart elbánni 
a lelkészegyesülettel, mint Lehel vezér Konrád császárral. 
Tiszántúl azonban gróf Degenfeld József már felismerte 
a lelkészegyesületben azt, a mi jó. Méltatta benne azt, 
a mit méltatni kell, s óvott attól, a mitől óvni kell. A 
jobb, az igazi megértés jele ez. Hálás is lesz érte a 
lelkészegyesület, és abból a szeretetből, a mely gróf 
Degenfeldet körülveszi és abból a lelkesültségből, a mely-
lyel, ha kell, védelmére fog sietni, megláthatja mindenki, 
hogy a lelkészegyesület mennyire ellensége a világi 
elemnek. Lehetetlen, hogy a félreértés köde mindvégig 
megülje a lelkeket. El kell jönnie a megértés hajnalának 
és ragyogó nappalának is ; mert a ki egyházunk hely-
zete felett komolyan és elfogulatlanul vizsgálódik, annak 
be kell látnia, hogy egy olyan egyesületre, mint a minő 
a lelkészegyesület, feltétlenül szükség van. 

„Hiszen — mondá — hogy az újabb időkben egy-
házunk belső élete pangásnak, felekezetközi helyzete 
ingadozásnak, sülyedésnek indult, azt egyházi közéletünk 
minden tényezője elismerte, elismeri. Az első baj ellen 
az egyháztársadalmi, emez ellen az egyházpolitikai akczió 
az egyedüli orvosszer; ez is kétségtelen. Mindkettőt fel-
karolni, előmozdítani, a hivatalos egyház első sorban 
hivatott. De amint az állam egyetemes életében sok 
hivatalos és nem hivatalos, t. i. társadalmi szervekre, 
ezek egymást erősítő összmüködésére van szükség, hogy 
maga a hivatalos hatalom az általános czólt elérhesse : 
úgy szükséges ez az egyetemes egyház életében is. Az 



egyetemes egyház életének fokozatos fejlődését nem 
egyedül a geniális ötlet és találékonyság, nem is egye-
dül hivatalos testületeink banderiális össze-össze gyüle-
kezései, hanem ezekkel együtt a szakszerű munka alap-
vetése, támogatása, folytonossága biztosítja. Egyházunk 
kebelében ezért alakult az országos ref. tanáregyesület, 
az országos ref. tanító egyesület, és pedig alakult és 
működik anélkül, hogy bárkinek is eszébe jutott volna 
azzal a gáncscsal lépni fel ellenük, hogy egyház akar-
nak lenni az egyházban. Mind a kettő képviseli a maga 
szakját s a köz hasznára bocsátja a maga szakavatott 
munkáját, s e mellett a maga jogosult érdekeit istápolja 
és diadalra juttatni törekszik. 

Ugyanezeket akarja tenni az orsz. ref. lelkészegye-
sület is. A maga szaktudásának, szakmunkájának elmé-
leti képzésével, gyakorlati hasznosításával akar segíteni 
a hivatalos egyháznak, emeltyűje lenni az egyházi élet 
elsülyedt hajójának. Nem értjük tehát a sok gáncsot, 
a mi éri. Nem tudjuk természetes okokból megmagya-
rázni, hogy miért csak a lelkészek statusa az, a mely-
nek egyesülni nem szabad. Az egyház-alkotmány szem-
pontjából csak az tehet kifogást ellene, a ki úgy az 
egyházalkotmányt, mint egyesületünk czélját, lényegét, 
természetét félreismeri, vagy nem ismeri. 

Talán azért nem szabad egyesülnie, mert magában 
munkálkodva taktikai hibákat követhet el? His/.en abszolút, 
biztonsággal a legnagyobb elmék, a legmagasabb és leg-
hivatalüsabb testületek sem kezelik a közélet dolgait; 
de meg épen azért szükséges az egyesülés, hogy a hiba 
ellen az eszmék kicserélésével és tisztázásával óvja magát. 
Talán azért nem lenne szabad egyesülnie, mert gyenge ? 
De hiszen ez általános jelenség. Ha maga az egyetemes 
egyház erős volna, nem nehezült volna meg az idő 
viharos járása felettünk. De még épen a szervezett egye-
sülésből, az egyöntetű munkából, kölcsönös támogatásból 
akar erőt meríteni az egyetemes egyház javának elő-
mozdítására. Vagy talán azért nem szabad egyesülnie, 
mert erős ? Ha erős az egyház egyetemes érdekében, 
úgy ereje egyesülésének örülni kell ; mert az egyesülés 
által fokoztatik. Azt pedig, hogy ezt az erőt az egyete-
mes egyház ellen, létalapja, existentiájának forrása, édes 
anyja ellen, vagy a világiak ellen, 2000 egyszerű, 
szegény hivatalos egyén harmadfél millió ember anyagi 
ereje, szellemi és erkölcsi hatalma ellen, vagy pedig a 
hivatalos egyház ellen, melynek paritas alapján majdnem 
felében tényezője: használja fel, — egy kis jóakarat mellett 
feltüntetni igazán nem lehet. Miért nem volna tehát 
szabad egyesülnie ? Nem szeretem azt felelni, a mit a 
sejtelem sugal. Csupán annyit kérhetek, hogy méltassanak 
annyi kíméletre bennünket világi vezérfiaink, mint a 
tanítókat és tanárokat." 

Beszéde végén kiterjeszkedett a kongresszus által 
egyik feladatként megjelölt orsz. protestáns szövetség létre-
hozására is, s erreavonatkozólag a következőket mondotta: 

„Végre pedig legyen szabad rövid pár szóval érin-
tenem mostani összejövetelünk egyik fontos tárgyát. Meg 

kell kezdenünk az alapszabályokban egyik főczélul kije-
lölt országos protestáns szövetség megalapozását. Ebben 
a szövetségben — ha létre jő — a két protestáns egy-
ház minden tényezője, világiak, lelkészek, tanárok szer-
ves kapcsolatban, egyesült erővel fogják munkálni az 
egyetemes felvilágosodás, nemzeti haladás és protestáns 
öntudat nagy érdekeit. Ebben a hatalmas szervezetben a 
lelkészegyesület csak egy rész lesz, egyik alosztálya az 
egésznek. Itt enyészik el még a látszata is annak, mintha 
czélunk az elkülönülés lenne. Magunkat, mint egyik részt, 
a magunk szakmájában erősíteni akarjuk, hogy annál 
erősebb legyen az egész. Első lépés, mit az országos 
protestáns szövetség megalkotása felé tehetünk, egy 
alapszabálytervezet készítése, melynek alapján mi, mint 
kezdeményezők, a protestáns egyházak többi tényezőivel 
tárgyalhatunk, hogy aztán a jövő év folyamán, egy nagy 
kongresszuson, a szövetség alapszabálya és szervezete 
megalkotható legyen. 

Adja Isten, hogy a klerikális reakczió veszélye 
serkentsen munkára mindeneket; engedje, hogy a krisz-
tus szeretet ihlesse meg a sziveket és lelkeket, hogy 
minden erők egybevettetnének a küzdelemben, melyre 
egyházunk s hazánk szomorú sorsa mindnyájunkat kihív 
s elkötelez." 

A megnyitás után az elnök bejelentette, hogy az 
alapszabályok megerősítés végett a belügyminiszterhez 
fe l ter jeszte t tek; továbbá, hogy a taggyűjtés ós a szer-
vezkedés örvendetesen halad előre mindenfelé és már 
eddig is több, mint 500 korona tagdíj folyt be. 

Tárgyalás alá vette a választmány az egyesület 
ellen indított támadásokat is, különösen pedig azokat, a 
melyek némely egyházi lapok hasábjain indultak meg, 
s kimondta, hogy az alaptalan gyanúsításokat az egye-
sület részéről visszautasítja, azok felett napirendre tér 
és halad tovább is a kitűzött czél felé. 

Majd az orsz. protestáns szövetség megalakítása 
került a szőnyegre. Hosszabb megvitatás után a szövet-
ség alapszabályainak megállapítása és a további lépések 
megtétele a sájtóügyi bizottság feladatává tétetett. 

A további tárgyalás során bizottságot küldöttek ki 
a 48. XX. végrehajtásának szorgalmazására; egy másik 
bizottságot pedig a protestáns egyházat érintő törvény-
hozási és egyéb intézkedések figyelemmel kisérésére. 

A kálvinista öntudat emelését és a lelkipásztori 
munka sikeresebbé tételét czélozza a választmány ama 
határozata, a mely szerint kívánatos a főbb református 
hitvallásoknak történeti ós tárgyi jegyzetekkel való kia-
dása, s a gyakorlati lelkészet körében a nevesebb lelki-
pásztorok tapasztalatainak megírása és közrebocs atasa. 
Az első feladat megoldásának előkészítésére dr. Tüdős 
Istvánt, Erőss Lajost, Jánosi Zoltánt, lic. Lenes Gézát, 
Soltész Elemért és Czeglédi L.-t; a második előkészíté-
sére pedig Gergely Antalt, Lévay Lajost, Balla Endrét 
ós Fekete Gyulát kérik fel. 

Tárgyalás alá került a már a kongresszusi előké-
születek alatt is szóban forgott hitelszövetkezi kérdés is. 



Ebben az ügyben a választmány Kocsis József, dr. Ferenczy 
Gyula, Juhász László, Pólya Lajos, Sólyom Lajos és 
V. Balogh Lajos tagokat bízta meg javaslat kidolgozásával. 

Tanácskozás tárgyát képezte az egységes agenda 
ügye is. Ebben a kérdésben azonban csak megbeszélés 
történt, de határozat nem hozatott. 

Elhatározták, hogy a tiszántúli kerületet felkérik 
Révész Imre műveinek és azok között első sorban a 
Kálvin életének kiadására; továbbá, hogy megkeresik 
az iletékes hatóságokat a lelkészi nyugdíjintézeti járulé-
koknak valamely közpénztárból való fedezése tárgyában ; 
a lelkészek és iskolaszéki elnökök figyelmét pedig fel-
hívják arra, hogy az 1907. XXVII. t.-cz. alapján a ked-
vezményeket igénybe venni és a tanítók segítségére 
menni igyekezzenek. 

Délben a választmány, dr. Tüdős István vezetése 
alatt gróf Degenfeld Józsefet kereste fel, hogy köszö-
netét tolmácsolja a lelkészegyesülettel szemben elfoglalt 
jóindulatú álláspontjáért s egyszersmind meghívja a 
sajtóbizottságnak délután megtartandó ülésére, a mely 
bizottságba a választmány úgy Degenfeld Józsefet, mint 
György Endrét megválasztotta. 

A sajtóbizottság ülésén mind gróf Degenfeld, mind 
György Endre meg is jelentek. Ezen az ülésen tárgyal-
ták le részletesen az orsz. prot. szövetség alapszabály-
tervezetét, valamint a prot. napilap és az egyesületi köz-
löny kérdéseit. 

A napilap ügye még csak előkészítés alatt van s 
annak megoldása még a jövő feladata. Addig is azonban, 
a míg az megoldathatnék, kimondották, hogy egy szerény 
egyesületi közlönyt fognak megindítani, a melyben a 
tagokat értesíteni fogják az egyesület életében felmerült 
eseményekről. 

A mikor az Orsz. Ref. Lelkészegyesület választ-
mányának ezen első üléséről eképen tudósítást adunk a 
rendelkezésünkre állott adatok alapján, ahoz, a leg-
őszintébb jóindulattal, egynéhány megjegyzést is füzünk. 

Az első megjegyzésünk az, hogy — bár értjük ;iz 
elnökség és a választmány ama törekvését, hogy mind-
azokban a dolgokban, a melyeket az egyesület az alap-
szabályokban czéljaiul kitűzött, megtegye a kezdemé-
nyező lépéseket — a legelső alkalommal nagyon sok 
tárgyat vont be tanácskozásai körébe. Félünk, hogy betel-
jesedik raj ta a példabeszéd igazsága: a ki sokat mar-
kol, keveset fog 1 

Második megjegyzésünk természetesen folyik az 
elsőből. S ez arra vonatkozik, hogy — nem ejtve el 
a 48. XX. végrehajtásának sürgetését — fordítsa reá a 
választmány erői legjavát az orsz. prot. szövetség meg-
teremtésére. Ha ebben az irányban munkál és eredményt 
ér el, önmaguktól fognak megszűnni azok az ellenveté-
sek, a melyekkel a lelkészegyesület eszméje találkozik 
hivatalos és nem hivatalos egyházi körökben, s mint 
alaptalanok, el fognak hallgatni a gyanúnak ós a vádas-
kodásoknak szavai, ós ez által lesz nyert ügye a lelkész-

egyesületnek, mint az orsz. prot. szövetség egyik integ-
ráns elemének. 

Ismételjük, a lelkészegyesület iránt való legőszin-
tébb rokonszenvből kifolyólag ajánljuk ezeket. S szeret-
jük hinni hogy jóindulatú megjegyzéseink meghallgat-
tatásra is fognak találni az egyesület vezetőinél! 

Vegyesházassági ststisztika 
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közle-

ményei szerint a f. évi július havában Magyarországon 
összesen 7600 házasság köttetett; ebből vegyesházasság 
1,241 (7o-ban : 16"33), Tiszta ág. h. ev. házasság 302, 
ref. 613. A gyermekek vallására vonatkozólag 285 (%~ 
b a n : 22'97) megegyezés létesült, 125 esetben az apa, 
160 esetben az anya vallását fogják követni a gyermekek. 
A róm. kath. egyház javára 178, gör. kath. 6, ref. 66, 
ág. h. ev. 26, gör. kel. 6, unitár. 1, izrael. 2. 

Horvát-Szlavonországokban július havában 728 
házasság köttetett; ebből vegyesházasság 31 (%"ban: 
4'26j. Tiszta ág. h. ev. házasság 6, ref. 5. A gyerme-
kek vallására vonatkozólag 9 megegyezés létesült, 3 
esetben az apa, 6 esetben az anya vallását fogják követni 
a gyermekek. A róm. kath. egyház javára 7, gör. kath. 
1, gör. kel. 1. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége, szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon, a 216 vegyesházas-
ságnál létesült 80 megegyezésből, levonva a nyereség-
veszteséget : 38. Horvát-Szlavonországokban a 3 vegyes-
házasságnál megegyezés nem létesült. Más hitfelekeze-
tekkel szemben Magyarországon a 85 vegyesházasságnál 
létesült 12 megegyezésből vesztesége: 2. Horvát-Szlavon-
országokban 5 ilyen vegyesházasságnál megegyezés nem 
létesült. A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más 
hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége július havá-
ban : 40. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, a 429 vegyesházasságnál léte-
sült 151 megegyezésből: 45. Horvát-Szlavonországokban 
az 5 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesz-
tesége 2. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon, 
a 152 vegyesházasságnál létesült 16 megegyezésből 
nyeresége : 10. Horvát-Szlavonországokban 5 ilyen vegyes-
házasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbiroda-
lomban a róm. kath. ós más hitfelekezetekkel szemben 
összes vesztesége július havában: 37. 

Augusztus havában Magyarországon összesen 7,779 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság: l ,270 í(%"ban : 
16'38). Tiszta ág. h. ev. házasság: 297, ref. 552. A 
gyermekek vallására vonatkozó 331 (%-ban : 26'06) 
összes megegyezésből esik az apa vallására 148, az 
anya vallására 183. A róm. kath. egyház javára 178, 
gör. kath. 19, ref. 81, ág. h. ev. 33, gör. kel. 17, unitár. 
1, izrael. 2. 

Horvát-Szlavonországokban augusztus havában 773 
házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 27 (°/0-ban: 



3'49). Tiszta ág. h. ev. házasság 12, ref. 0. A gyer-
mekek vallására vonatkozólag 9 megegyezés létestílt, 2 
esetben az apa, 7 esetben az anya vallását fogják kö-
vetni a gyermekek. A róm. katli. egyház javára 7, ref. 
1, ág. h. ev. 1. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége, szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon, a 240 vegyesházas-
ságnál létestílt 80 megegyezésből: 30. Horvát-Sziavon -
országokban 1 vegyesházasságnál megegyezés nem léte-
sült. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 
101 vegyesházasságnál létesült 23 megegyezésből veszte-
sége : 7. Horvát-Szlavonországokhan 6 ilyen vegyesházas-
ságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban 
a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes 
vesztesége augusztus havában: 37. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, a 434 vegyesházasságnál léte-
sült 139 megegyezésből: 37. Horvát-Szlavonországokban 
a 4 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből nyere-
ség-vesztessége: 0. Más hitfelekezelekkel szemben Magyar-
országon, a 185 vegyesházasságnál létesült 43 megegye-
zésből nyeresége : 17. Horvát-Szlavonországokban 4 ilyen 
vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyar-
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége augusztus havában: 20. 

Szeptember havában Magyarországon összesen 9,206 
házasság köttetett, Ebből vegyesházasság : 1,559 (°/0-ban : 
16'77). Tiszta ág. h. ev. házasság 380, ref. 657. A 
gyermekek vallására vonatkozó 367 ( ' /0-ban: 23'54) 
összes megegyezésből esik az apa vallására 161, az 
anya vallására 206. A róm. kath. egyház javára 199, 
gör. kath. 21, ref. 99, ág. h. ev. 37, gör. kel. 10, 
unitár. 1. 

Horvát-Szlavonországokban szeptember havában 
összesen 966 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 
53 (%-ban: 5"49). Tiszta ág. h. ev. házasság 13, ref. 
4. A gyermekek vallására vonatkozólag 20 megegyezés 
létesült, 7 esetben az apa, 13 esetben az anya vallását 
fogják követni a gyermekek. A róm. kath. egyház javára 
15, gör. kel. 5. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon, a 287 vegyesházasság-
nál létesült 86 megegyezésből: 30. Horvát-Szlavonorszá-
gokban, a 6 vegyesházasságnál létesült 4 megegyezésből 
vesztesége: 4. Más hitfelekezetekkel szemben Magyar-
országon, a 100 vegyesházasságnál létesült 17 megegye-
zésből nyeresége : 1. Horvát-Szlavonországokban 4 ilyen 
vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. A Magyar-
birodalomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége szeptember havában; 33. 

A ref. egyház vesztesége a róm. kath. egyházzal 
szemben Magyarországon, az 515 vegyesházasságnál léte-
sült 189 megegyezésből: 37. Horvát-Szlavonországokban 
5 vegyesházasságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége : 
2. Más hitfelekezetekkel szembon Magyarországon a 

179 vegyesházasságnál létesült 39 megegyezésből nyere-
sége : 7. Horvát-Szlavonországokban 2 ilyen vegyes-
házasságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbiroda-
lomban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben 
összes vesztesége szeptember havában: 32. 

Kassa. Homola István ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Angol egyházi szemle. 
A két nagy angol szabad egyház: a kongregáczio-

nális és a baptista, október hó folyamán tartotta évi 
rendes őszi vándorgyűlését, amaz Blackpoolban, emez 
Liverpoolban. Mindkét élénk lefolyású gyűlés újból tanú-
bizonyságot tett a mellett, hogy e két nagy szabad egy-
ház mily hatalmas szellemi tényező az angol nemzeti és 
szocziális életben. Bizonyára annak is köszönhetik ezt, 
hogy gyülekezeteik, kilépve merev independens izolált-
ságukból, közös nagy munkák végzésére és czélok eléré-
sére „Union"-ba egyesültek. Az Union elnöke évről-évre 
változik, mert ezek a demokratikus szervezetű egyházak, 
a hierarchiától és küriarchiától való tartózkodásukból 
kifolyólag, óvakodtak ezen tisztséget állandó megbizatás 
jellegével biró egyházhivatallá tenni. Az egyetemes pap-
ság elvét is oly nagy következetességgel juttatták ki-
fejezésre, hogy az elnöki tisztségre világi embert is 
választanak. E folyó évben is mindkét egyházban világi 
férfiú viseli e tisztséget. A gyülekezetek mindkét egy-
házban a legmesszebb menő autonom jurisdictionális 
hatalommal bírván, ezen uniói gyűlések még kevésbbé 
foglalkoznak adminisztráczionális ügyekkel, mint a többi 
zsinat-presbiteri szervezettel bíró egyházak. A kül- és 
belmisszióval kapcsolatos iigyek, a lelkészképzés, az 
egyházat érdeklő politikai kérdések tárgyalása képezik 
az évi gyűlések állandó tárgyait. 

Mindkét egyház hatalmas munkát teljesít a ktíl-
misszió terén. Mindkettőnek nagy tradicziói vannak e 
nagy feladatot illetőleg. 

A baptistáknak nagy felekezeti missziói társaságuk 
van. Az őket lelkesítő nagy tradiczió az, hogy az első 
angol missziói társaságot 1792-ben a csizmadiából bap-
tista prédikátorrá lett Carey Vilmos alapította Kettering-
ben, egy kis angol mezővárosban. Ugyancsak Carey 
volt az első angol misszionárius Indiában, — Bengálban. 
Őt nevezik az első nagy szellemi hódítónak Indiában, 
mert az egyszerű vargából nagy szanszkrit nyelvtudós, 
bibliafordító és a szeramporei nagy kollégiumnak meg-
alapítója lőn. 

Ez a régi missziói szellem nyilvánul! meg a mos-
tani gyűlés alkalmával is, midőn az elhangzott szép 
beszédeken felül 35,000 koronát gyűjtöttek össze missziói 
czélokra. A missziók iránti érdeklődés felkeltésére most 
ott már széltében használják a bioskopokat. Mindkét 
Unió foglalkozott azokkal a hallatlan kegyetlenségekkel, 



a melyek az európai kultura jegyében a Kongó melletti 
tartományokban folynak le. 

A belső politikai és szocziális kérdésekben is bátor 
és a lelkiismereti szabadsággal teljes összhangban álló 
nézeteket hangoztatott és határozatokat hozott mindkét 
egyházi gyűlés. Ámbár a legutóbbi liberális iskolai tör-
vényjavaslatot az angol felsőház elvetette, ez a kérdés 
csak egy bizonyos időre került le a napirendről. Az új 
miniszter, Mac-Kenna az 1902-iki Balfour-féle iskolai 
törvény alapján néhány, a nonkonformistáknak kedvező 
rendeletet bocsátott ki, különösen a tanítóképzésre vonat-
kozólag. Az ellentétes nézetek, úgy látszik, mindinkább 
közelednek egymáshoz és azt hiszem, hogy egy ilyen 
kompromisszum utján benyújtott ú j törvényjavaslat nem 
fog az előbbinek sorsára jutni, mert a lordok is nagyon 
meggondolják majd, hogy tanácsos-e szembeszállniok a 
nemzeti közvéleménnyel és ellenállásukkal éleszteni és 
terjeszteni a felső-ház vétó jogának megnyirbálására 
irányuló vágyakozást ? 

Hogy milyen élénk érzékkel bírnak az angol egy-
házak a szocziális kérdések iránt, mutatja az is, hogy 
az independens egyházi gyűlés elnöke: Compton Rickett, 
megnyitó beszédében ilyen kérdéssel foglalkozott: „Church 
and Labour" — „Egyház és munka". Előadásában főleg 
arra mutatott reá, hogy a munkásoknak joguk van meg-
kérdezni az egyházaktól: mit tesztek értünk ? és az 
egyházaknak, ha nem akarják, hogy ezek elidegenedje-
nek tőle, kötelességük e kérdésekre tettekben megnyil-
vánuló választ adni. 

Mint mindenütt, úgy Angliában is, valóban nagy 
problémája minden egyháznak a munkásosztály meg-
tartása, megnyerése. Az angol munkások legnagyobb 
része már régen jól szervezett trade anionokba tömörült 
a tőke kizsákmányolása ellen, és az angol liberális 
szociálpolitika alkotásai megakadályozták azt, hogy az 
angol munkásnép a nemzetközi szocziáldemokrata párt 
karjai közé vesse magát. De mégis ott is általános jelen-
ség, hogy a munkásosztály egy része elfordult a szerve-
zett egyházaktól, sőt részben a keresztyénségtől is. A 
Blatschford vezérlete alatt álló szocziálista munkások, a 
kik a Clarion hangjai után indulnak, Isten, vallás, egy-
ház nélkül dolgoznak ott is. De egy pótválasztás alkal-
mával az angol józan közvélemény épen azért buktatott 
meg egy munkáspárti jelöltet, mert ilyen vallásellenes 
elemek korteskedtek mellette. Az angol munkáspártban, 
a mely már eddig is nagy eredményeket ért el a parla-
mentben, nagy számmal vannak komoly ós józan, több-
nyire valamely szabad egyházhoz tartozó keresztyének, 
a kik arra törekesznek, hogy pártjukat távol tartsák a 
Clarion párt nézeteitől. 

Az independens egyház is nagy munkát végez a 
pogány külmisszió terén is. Nagy missziói társasága, a 
„Londoni missziói társaság", a mely 1795-ben alakult, 
szintén nagy múltra tekinthet vissza. Ez küldte ki 100 
évvel ezelőtt Chinába az első angol prot. misszionáriust, 
Morrison Róbertet. Ebben az évben ünnepelték úgy 

Angliában, mint Chinában a chinai misszió 100 éves 
jubileumát. Chinában ennek emlékére, Shanghaiban nagy 
missziói konferenczia is volt, mely alkalommal számba 
vették ez évszázados munka eredményeit. „ China 
millióihoz" képest bizony a számbeli eredmények nem 
túlságosan biztatók ós Chinában nemrég is sok helyen 
vérbe folytották a hittérítők munkáját; de azért a keresz-
tyén egyház újkori történetének bizonyára a legfényesebb 
lapjai azok, a melyeken egy Morrisonnak és Afrikában 
úttörő munkát végzett és e társaság szolgálatában álló 
Moífatnak, Mackaynak, Livingstonenak stb. nevei és 
tettei vannak feljegyezve és ezen egyházi gyűléseknek 
megható mozzanatai azok, midőn a nehéz, sok lemon-
dással, nagy önfeláldozással járó munkára induló hit-
térítők nagy közönség jelenlétében ordináltatnak. 

Az anglikán egyházi körökben nagy, de most már 
elcsendesült mozgalmat okozott az angol parlament azon 
házassági törvénye, a mely megengedi az elhalt nő 
testvérével való törvényes egybekelést. Ez a törvény 
már rég ott vesztegelt a törvényhozás küszöbén, az angli-
kán főpapság azonban eleddig sikerrel akadályozta meg 
győzelmes bevonulását. Az anglikán püspökök nagy része 
most is heves ellenállást fejtett ki e törvényjavaslat 
ellen a főrendiházban, sőt azzal fenyegetődzött, hogy 
azokat, a kik így kötnek házasságot, nemcsak egyházi 
áldásban rem részesíti, hanem a komunniótól is eltiltja. 
A mérsékeltebb irányú canterburyi érsek azonban, okulva 
az angol társadalom felzúduló állásfoglalásán, megtiltotta 
papságának az exkommunikáczió alkalmazását a háza-
sulandókkal szemben; a megkötés tilalmát pedig nem 
tette feltétlenül kötelezővé. Angliában fakultatív polgári 
házasság lévén, az anglikán lelkészek sokféle okból 
bizonyára csakhamar beletörődnek az ú j rendbe. 

Az állam és egyház szétválasztása, azt lehet mon-
dani, állandóan napirenden levő kérdés Angliában, illetve 
Walesban. A walesi szétválasztásra vonatkozólag a jelen-
legi minisztérium határozott Ígéretet tett és a walesi 
liberális nonkonformista képviselők hevesen sürgetik ezen 
igéret beváltását, a walesi képviselőből lett kereskedelmi 
miniszter, Lloyd George utján. 

Hogy miként vélekednek sokan az angol egyház 
és állam szétválasztására vonatkozólag, arra nézve álljon 
itt az anglikán egyház egy előkelő tagjának, Sir Russel 
Richárdnak, az ez idei anglikán egyházi kongresszuson 
— Church Congress — elhangzott véleménye. A szét-
választás előnyeiről tartott felolvasásában u. i. azt mon-
dotta, hogy az államegyház az általános vallási líjra-
ébredés — revival — következtében mindinkább egy 
szektává válik. Megkötöttségénél fogva mind kevesebbé 
lesz efficziencziája, miután, különösen a „magas egyházi" 
törekvések folytául mindinkább tisztán klerikális egyházzá 
válik. Elhanyagolják a klérus tudományos kiképzését. 
A szétválasztás sok mindent elvenne az egyháztól, de 
ez által megerősödnék a lelkiekben. Lehet, hogy ez a szét-
választás szakadást idézne elő az egyházban; de ez sem 
volna baj, mert megszüntetné ebben azokat az áldatlan 

100 



visszavonásokat, a melyek a protestáns és romanizáló 
pártok között az egyházban oly áldatlan küzdelmeknek 
okozói. Az anglikán egyház püspöki szervezete, a maga 
sokszorosan megtépett tekintélyével, a hierarchikus kor-
mányformának karrikaturája, a mely mindenütt egészsé-
ges, valódi evangéliomi fejlődésnek adott helyet ott, a hol 
— mint p. o. Írországban — az anglikán egyháznak az 
állammal való kapcsolata megszűnt és a hol a papság 
ennek következtében a gyülekezetekkel szorosabban 
összeforrt és a laikusoknak az egyház ügyei intézésében 
nagyobb befolyás engedtetett. p. 

I K O D A L O M . 

Újabb protestáns irodalom. A karácsonyi könyv-
piaczon több értékes munka jelent meg. így a Hegedűs 
és Sándor debreczeni könyvkiadó czég kiadásában 
megjelentek: 

Debreczeni Lelkészi tár. V-dik kötet. Szerkesz-
tette : S. Szabó József. 8°. 629 lap. Díszes vászonkötés-
ben 10 korona. 

Papi dolgozatok. Irta Jánosi Zoltán, debreczeni 
ref. lelkész. Il-dik kötet. Szertartási beszédek és alkalmi 
imádságok. 8Ü. 235 lap. Díszes vászonkötésben 6 korona, 

Yasárnapi és ünnepi imádságok. Irta Csiky Lajos, 
debreczeni ref. theol. akad. tanár. 8°. 373 lap. Díszes 
vászonkötésben ára 7 kor. Kaphatók a kiadóknál, Debre-
czenben. 

Megjelentek továbbá: 
Jézus élete. Irta Szabó Aladár, budapesti ref. lel-

kész. 8°. 347 lap. Ára fűzve 3 K, kötve 5 K. Kapható 
KóJcai Lajos bizományában, Budapest, IV., Károly-utcza 
1. szám. 

Újabb adalékok Szepesmegye történetéhez. Irta 
Weber Samu főesperes, szepesbélai lelkész, 144 lap, 19 
képpel. Kapható szerzőnél, 2 kor. kedvezményes áron. 

A keresztyén egyház történelme. Irta Warga 
Lajos, sárospataki theol. akad. tanár. Uj kiadás. Átnézte 
Zoványi Jenő sárospataki theol. akad. tanár. A Ref. 
Egyházi Könyvtár első és második kötete. I. kötet : A 
reformáczió előtti korszak. 1-—566 lap. II. kötet: A refor-
máczió utáni korszak. 1 863 lap. 

E G Y H Á Z . 

Hátralékos előfizetőinket t iszte let -
tel ké r jük a dí jak sürgős beküldésére, 

A buzgóság munkája. A siómarosi ref. gyülekezet 
tagjai, a mint a Dunántúli Prot. Lapban olvassuk, szép 
jelét adták áldozatkész buzgóságuknak. Régi óhajtása 
volt ugyanis a gyülekezetnek, hogy templomába orgonát 
állítson. E czélra össze is gyűlt egy csekélyke összeg ; 
azonban a jó szándék elé olyan akadály gördült, a mely 
sokáig feltartóztatta annak megvalósulását. A gyülekezet 
lelkipásztora azonban kezébe vette az ügyet és felhívá-
sára oly szép összeg gyűlt össze, és pedig négy nap 
alatt, hogy abból az orgona felállítható. így maga a 
presbitérium, a lelkésszel együtt 550, az egyháztagok 
1287 koronát adtak az orgonára, sőt még Braun Dávid 

izraelita földbirtokos is 200 koronával járult a költségek 
fedezéséhez. 

Káplánszükség. A tiszántúli nagy egyházkerület, 
daczára a debreczeni theol. akadémia nagy népességé-
nek, káplánszükségben szenved. Az esperesek f. hó 2-án 
tanácskozásra is jöttek össze, hogy a szükségen való 
segítés módozatait megbeszéljék. Á megbeszélés ered-
ménye az lett, hogy azokra a helyekre, a hol égetően 
szükséges a káplán, ideiglenes kisegítőkképen 4-ed éves 
theologusokat bocsátanak ki. — A szükség törvényt 
bont; de a tapasztalat sok keserves példával igazolja, 
hogy a törvénynek megbontása káros eredménnyel jár, 
mind a lelkészképzés rendszeressége, mind az exmittált 
theologusok tanulmányi előhaladása tekintetében. 

Figyelemreméltó indítvány. Dr. Stáner Gyula, 
soproni orvos, az Evang. Őrálló legutóbbi számában a 
reformáczió négyszázados emlékezetének megünneplésé-
ről szólván, — a végre, hogy ez az ünneplés maradandó 
alkotásokat is teremthessen, azt indítványozza, hogy ez 
alkotások érdekében már most indítsanak országos gyűj-
tést, úgy az iskolás gyermekek, mint a felnőttek köré-
ben. Ha az iskolás gyermekek havonként 1—2 fillért, a 
felnőttek 20—40 fillért, a gazdagok 1—2 koronát ada-
koznának, 1917-re oly tekintélyes összeg képződnék, 
a mellyel nagyobb, egyetemes jelentőségű alkotásokat 
lehetne létesíteni. Bizony szép volna, ha úgy lenne 1 

Az amerikai magyar ref. egyházmegyében leg-
közelebb lelkészváltozások történtek. A new-brunswicki 
gyülekezet, a mely eddig Perthamboyhoz tartozott, mint 
társegyház, önálló egyházközséggé alakult és Komjáthy 
Ernő bridgeporti lelkészt választotta meg lelkipásztorává. 
A bridgeporti egyház lelkészi gondozását a konventi 
elnökség által kiküldött Szabó László, volt putnoki segéd-
lelkész veszi á t ; Borsos István utazó misszionárius lel-
kész pedig, a ki eddig New-Brunswickot gondozta, más 
terület egyházi szervezését fogja megkezdeni. 

Egyházkerületi választások. A dunántúli ref. egy-
házkerületben, Sárközy Béla elhunyta és Verbey István 
lemondása folytán egy világi és egy lelkészi tanácsbiró-
ság jött üresedésbe. E két tisztre beadattak a szavaza-
tok és azoknak hivatalos felbontása meg is történt. A 
szavazás azonban, miután a jelöltek köziil egyik sem 
nyert abszolút többséget, nem vezetett eredményre. Ennél-
fogva az egyházkerületi szavazatbontó-bizottság szűkebb-
körű szavazást rendelt el, a lelkészi tanácsbiróságra 
ltozsonyi Sándor és Gyalókay László, a világi tanács-
biróságra pedig Szilassy Béla és dr. Szily János között. 

A komáromi ref. egyházmegyében legközelebb 
bontották fel a részint megüresedett, részint újonnan 
szervezett tisztségekre beadott szavazatokat. A szavazás 
azonban csak részben vezetett végleges eredményre. A 
pénztárnoki állásra szűkebbkörti szavazás rendeltetett el 
Gállfy Géza és Tuba Gáspár, a lelkészi aljegyzőségre 
pedig Osvald Kálmán és Udvardy Gyula között. Tanító-
kép viselőkül megválasztattak: Kovács Alajos és Takács 
Sándor; ú j szavazásra bocsáttattak: Zsemlye Péter, 
Mokos Kálmán, Molnár Béla, Nemesik Dániel és Föl-
des Lajos. 

A felekezeti béke nincs megzavarva! Ezt hirdeti 
a törvényhozás házában gróf Apponyi kultuszminiszter 
ós nagy lelkesedéssel egyhangúlag zúgja reá a helyeslést a 
néppárt. De a míg az ajkak a békességről zengedeznek, a 
kezek szorgalmasan szövögetik a hálót a magyar egyházi, 
politikai és társadalmi élet megejtésére. íme, alig hang-
zott el gr. Apponyi Albert kijelentése a képviselőházban, 
hogy a felekezeti béke szilárdan áll, s alig hangzottak 
el szózatos ajkairól a „harczot támasztó" protestánsokat 



„megszégyenítő" szavak, már néhány nappal később új 
alapokra helyeztetett, Rakovszky, Prohászka és Zboray 
vezérletével a „Katholikus Népszövetség", a mely dr. 
Mihályfi Ákos egyetemi tanár és elnök kijelentése szerint 
„a katholikus restauráczió" olyan szerve kiván lenni, a 
mely „az egész katholikus társadalmat egy falanxá egye-
síti", az „Alkotmány" szerint pedig „fegyvertára és 
mindenhová kiterjedő kor lesintézménye a katholikus poli-
tikai törekvéseknek". „A néppárt — írja az „Alkotmány" 
— a mely a parlamentben szolgálja a krisztusi (csak a 
klerikális! Szerk.) eszméket, most a maga egész tekin-
télyével és összes erejével bevonult a Katholikus Nép-
szövetségbe. Rakovszky, Prohászka, Zboray vették át a 
fővezérletet és a vezérek szavára hűségesen fog hall-
gatni a sereg." Mert „politikai szükséglet a Katholikus 
Népszövetség a mostani magyar politikai viszonyok között. 
Az általános választói jog küszöbén . . .", a mely „politi-
kailag megérleli a katholikus népet," „A Kath. Nép-
szövetség lesz a táborunk, a Kath. Sajtóegylet a tüzér-
ségünk." S hogy a mit fennen is vakmerő nyíltsággal 
hirdetnek, alkalmazást nyer a gyakorlati életben, mutat-
ják azok a harczok, a melyeket a néppárt és a Kath. 
Népszövetség emberei a megyebizottsági tagok megválasz-
tásánál, a bizottsági tagok közül minden protestáns és 
liberális gondolkozású embernek kizárásával indítanak, 
valamint abból a vezető szerepből, a melyet a néppárt 
a koalizált politikai pártok életében játszik. De azért 
csak legyünk nyugodtak! A felekezeti béke nincs meg-
zavarva! A Sipka-szorosban minden csendes! 

Aranykönyv. Dr. Bartók György erdélyi ref. püs-
pöknek a legutóbb tartott kerületi gyűlés elé beterjesz-
tett jelentése igen jelentékeny hagyományokról és ado-
mányokról emlékezik meg. Legjelentékenyebb közöttük 
Ecken Sándor hagyománya, a mely maga 300,000 korona. 
Ebből 200,000 kor. a kerületet, 100,000 kor. pedig a 
nagyenyedi főiskolát illeti. Utána következik Hegedűs 
Sándornak a kolozsvári kollégiumnak hagyományozott 
20,000 koronás hagyománya. Kiemelkedő még a szász 
nemzeti egyetemnek a szászvárosi kollégiumnak tett 
30,000 koronás alapítványa. Az összes hagyományok és 
alapítványok értéke meghaladja a félmillió koronát, — 
A konyári ref. gyülekezet elhunyt buzgó presbítere: Oláh 
István, az építendő orgonára 1000 koronát hagyományo-
zott ; egy másik buzgó egyliáztag : Vajda Rakhel, Fekete 
Gáborné pedig 2140 korona költséggel egy 510 kilo-
grammos harangot öntet Isten dicsőségére. 

Szeretetvendégség. A budapesti VI—VII. ker. ref. 
egyházi énekkar f. hó 15-én, este 1/itQ órakor a protes-
táns iparosképző egylet dísztermében (VIII. ker., Alföldi-
utcza 13. szám) saját alapja javára szeretetvendégséget 
rendez. Jegyek á r a : személyenként 1 kor. 40 fillér. 
Műsor. 1. Közének. XLII. zs. I. v. 2. Imádkozik és rövid 
beszédet mond: Szinok Zoltán ref. vallástanár. 3. „Bűvös 
vadász" dalműből, Wébertől, előadja: Mórocz Sándor 
karnagy vezetésével a VI—VII. ker. ref. énekkar. 4. Részlet 
Petőfi „ApostoP'-ából, szavalja Nagy Etelka. 5. Pleyel 
op. 48. Hegedűn előadják : 'Wéber János és Steiner Simon, 
6. A lélek halhatatlansága : írta^ és felolvassa kondói 
Kiss Irén alelnök. 7. „Hattyú dal." Éneklik: Pólya Irénke 
és Orosz László ref. theologus. 8. „Hajnal uram." E. 
Kovács Gyulától. Szavalja: Csermely György. 9. „Remény-
hez" Petőfitől, előadja : Mórocz Sándor karnagy vezeté-
sével a VI—VII. ker. ref. énekkar. 10. „Hypnotizmus" 
Gabányi Árpádtól, előadják : Gazdik Erzsike és Szigethy 
Károly ev. ref. theologus. 11. Változatok A. Pachertől, 
zongorán előadja: Técsi Ilonka, 12. Melyiket? Várady 
Antaltól, szavalja Arany Erzsike. 13. „Hymnus az éjhez" 

Beethowentől, előadja : Mórocz Sándor karnagy vezeté-
sével a VI—VII. ker. ref. énekkar. 14. Rövid beszéd és 
ima, mondja: Kovács Emil ref. h. lelkész, elnök. 15. Köz-
ének : XC. zsolt, 1. v. 

A mult tanulsága. Dr. Erdélyi László, benczésrendi 
történetíró legközelebb értékes művet adott ki, a melyben 
magyarország társadalmát mutatja fel a XI. század tör-
vényei alapján. Egyebek között megemlékezik az egy-
házi vagyonról és annak miként történt felhasználásáról. 
Erre vonatkozólag a következőket mondja : „Ha a püspök 
jövedelmének háromnegyed részét egyháza javára látszott 
fordítani, akkor a negyedik résszel szabadon rendelkez-
hetik. A mely püspök pedig úgy halt meg, hogy egy-
házáról nem gondoskodott, , . . annak felényi hagyatékát 
el kell venni és az egyháznak adni." Szigorúan ellen-
őrizték az apát urakat is, hogy a gondjaikra bízott 
vagyonból egyházukat is támogassák és megállapították, 
hogy minden két ekeföld| után egy regulaszerűen ellátott 
szerzetest kötelesek tartani, „kimondta a püspöki zsinat, 
hogy az apátok rokonaikat ne segítsék jobban, mint a 
többi szegényeket, ha pedig kiderülne, hogy valamelyik 
tékozolja monostora vagyonát, az olyant le kell tenni 
az apáti állásból s az elidegenített vagyont vissza kell 
adni". Igy volt ez a XI. században. Ma már azonban, 
azt lehet mondani, senk sem ellenőrzi, hogy az egyházi 
vagyon ne privát élvezetekre és a rokonok felgazdagí-
tására fordíttassék, vagy épen el ne herdáltassék. Jó 
volna azért tanulni a mult példájából! 

I S K O L A . 

A Tarczy emlekftnnepély, a hazai tudományos és 
irodalmi világ élénk részvétele mellett folyt le Pápán, f. 
hó 6-án. Tarczy Lajos nemcsak a pápai főiskolának 
volt félszázadon át nagy érdemeket szerzett tanára, 
hanem a mult század első felében a magyar tudományos-
ságnak is egyik büszkesége, a kit filozófiai és termé-
szettudományi munkásságáért az akadémia is rendes tag-
jává választott meg, a Kisfaludy-Társaság pedig pálya-
díjjal jutalmazta esztétikai munkáját. Mindkét irodalmi 
testület képviseltette is magát az emlékünnepélyen. Az 
Akadémia Fröhlich Izidort, Hegedűs Istvánt és Alexander 
Bernátot küldte ki képviselőiül; a Kisfaludy-Társaság 
pedig Beöthy Zsolt elnököt és Kozma Andor titkárt. 
Az ünnepély a kollégium dísztermében folyt le, nagy és 
előkelő közönség jelenlétében. A főiskolai zenekar meg-
nyitója után Antal Gábor üdvözölte a tudományos inté-
zetek képviselőit, a Tarczy-család megjelent tagjait és a 
közönséget s méltatta Tarczy érdemeit, Beszéde végén 
leleplezték Tarczynak Hercz Dávid festőművész által 
megfestett arczképét. Sebestyén Dávid főgimn. tanár 
Tarczy életrajzát olvasta fei ; majd, a zenekar játéka 
után Eötvös Károly orsz -gyűlési képviselő mondotta az 
ünnepi beszédet. Ezután Fröhlich Izidor az Akadémia és 
a Természettudományi Társulat üdvözletét tolmácsolta. 
Alexander Bernát, szintén az Akadémia részéről, Tarczyt 
mint filozófust ünnepelte és a mai időben szinte szokat-
lan elismeréssel adózott prot. iskoláink szabad, felvilágo-
sodott és a tudományt művelő szellemének. Beöthy Zsolt 
a Kisfaludy Társaság nevében méltatta Tarczy esztétikai 
működését, kiemelve, hogy Tarczy volt az első, a ki a 
„Szózat" nagy nemzeti jelentőségét felismerte. Az üdvözlő 
beszédekre Czike Lajos esperes, főiskolai gondnok és 
Thury Etele főisk. igazgató válaszoltak, s végül a főis-
kolai énekkar énekelt. Délben ünnepi közebéd volt, a 



melyen, egyebek között dr. Hegedűs István mondott 
nagyhatású felköszöntőt. 

Tanítóképesítő vizsga. A nagykörösi ref. tanító-
képzőben a pótló tanítóképesítő vizsgálatok f. hó 19. 
és 20-dik napjain fognak megtartatni. 

Iskolai aranykönyv. Gecsey Péter, tarczali ref. 
lelkész, a ki már több szép alapítványával bizonyította 
meg lelke nemességét, legújabban a sárospataki főisko-
lának, tápintézeti alapítványul 3000 koronát adományo-
zott. — A jókedvű adakozót szereti az Isten 1 

E G Y E S Ü L E T . 

A budapesti Ref. Ifjúsági Egyesölet f. hó 8-án 
tartotta meg évi közgyűlését és utána, a Kálvin-téri 
templomban hálaadó istentiszteletét. A közgyűlés az 
egyesület Erzsébet-körúti helyiségében folyt le, B. Pap 
István theol. igazgató elnöklete alatt. Izsák Ferencz 
katecheta imádsága és az elnök rövid megnyitó beszéde 
után Forgács Gyula titkár számolt be az egyesület műkö-
déséről. Az egyesület tagjainak száma, miután a csak 
névleges tagokat a mult évi közgyűlés határozata értel-
mében törölték, erősen megfogyatkozott, A kik azonban 
megmaradtak, azok igyekeztek is arra, hogy magokat 
és egymást erősítsék a hitben és az egyházszeretetben. 
Hetenként kétszer összejöttek, hogy Isten igéjét olvassák 
és tanulmányozzák; fentartottak egy vasárnapi iskolát; 
terjesztettek evangéliomi szellemű iratokat; külön fog-
lalkoztak a studensekkel; kiadták az Ébresztő cz. folyó-
iratot s általában megtettek minden lehetőt arra nézve, 
hogy az egyesületnek aktiv tagjai legyenek. Az egye-
sület vagyoni viszonyairól Hamar István theol. tanár és 
pénztárnok tett jelentést, a melyből bizony az a sajná-
latos körülmény derült ki, hogy a rendes évi bevételek 
a rendes kiadásokat nem fedezték és az egyesület kény-
telen volt korábban gyűjtött tőkéjéhez is hozzányúlni. 
Az a felhívás, a melyet az egyesület támogatása tekin-
tetében a protestáns nagyközönséghez intéztek, ha nem 
volt is teljesen eredménytelen, de nem járt azzal a 
sikerrel, a mellyel járnia kellett volna ; mert hiába tor-
nyosulnak felettünk a klerikális veszedelemnek és a 
hitetlenségnek fellegei, a protestánsok még mindig nem 
ébrednek és nem értik meg kötelességeiket. Az Ébresz-
tőről és az iratterjesztésről szóló jelentések meghallga-
tása és tudomásul vétele után megalakították a választ-
mányt, s kimondták, hogy a studensek missziói szövet-
ségének liverpooli gyűlésén Pongrácz János végzett 
theológus és ifj, Victor János theológus által fogják az 
egyesületet képviseltetni. — A gyűlés után a Kálvin-
téri templomban volt a hálaadó istentisztelet, a melyen, 
a templomot zsúfolásig megtöltőit közönség előtt Petri 
Elek lelkész imádkozott, a vallástanítók kara énekelt, 
B. Pap István theol. igazgató prédikált, Kónya Gábor, 
a magyar ker. ifjúsági egyesületek szövetségének utazó 
titkára pedig az ifj. egyesületek jelentőségét mutatta fel. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület a Kálvin-téri 
reí. templomban f. hó 11-én este orgonahangversenyt 
rendezett a következő műsorral: 1. Bach J. S. : Ábránd 
és fuga G-Moll. Orgonán előadta Degel Frigyes. 2. a) 
Glück: Andante, b) Hándel F . : Largo. Hegedűn előadta 
Hubay Jenő. 3. Ária Hándel „Messiás"-ából. Énekelte 
B. Sándor Erzsébet úrnő, a m. kir. Opera tagja. 4. Saint-
Saens C.: Ábránd. Orgonán előadta Degel Frigyes. 5. 
a) Guilinant A. : Priére. b) Guilmant A.: Offertoire sur 
deux noels. Orgonán előadta Degel Frigyes. 6. a) Hubay 

Jenő : Elmúlt (gyászinduló), b) Hubay Jenő: Erdei hangu-
lat. Hegedűn előadta a Szerző. 7. Boellmann L.: Suite 
gothique (Introductio — Menuette gothique — Priére -— 
Toccata). Orgonán előadta Degel Frigyes. A templomot 
nagy és előkelő közönség töltötte meg és a hangverseny 
szép anyagi jövedelemhez juttatta a tiszteletreméltó nő-
egyesületet. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Lukács Antal borbátvizi ref. felkész, életének 
68-ik, lelkipásztorkodásának 40-dik esztendejében elhunyt. 

Legyen áldott emlékezete! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Az Első Leánykiházasító-Egylet mint szövetkezet-
hez (Gyermek- és életbiztosító-intézet Budapest, VI. ker., 
Teréz-körút 40—42. Alapíttatott 1863-ban.) folyó év 
november havában 1,709.200 korona értékű biztosítási 
ajánlat nyújtatott be és 1,489.900 kor. értékű új bizto-
sítási kötvény állíttatott ki. Biztosítási összegek fejében 
112.142 kor. 78 fillér fizettetett ki. 1907. január 1-től 
november 30-áig bezárólag 20,936.330 kor. értékű biz-
tosítási ajánlat nyújtatott be és 16,922.530 kor. értékű 
új biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek 
fejében a folyó évben 1,114.219 korona 61 fill. és az 
intézet fennállása óta 12,317.465 korona 52 fill. fizette-
tett ki. Ezen intézet a gyermek- és életbiztosítás minden 
nemével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és legelő-
nyösebb feltételek mellett. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart ős ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

Egy régi jó hírnevű czég. Több mint 50 eszten-
deje áll fenn az általánosan ismert és becsült Kwizda 
Ferencz János czég, cs. és kir. udvari szállító és kör-
gyógyszerész Korneuburgban. Ezen czég három főkészít-
ménye, ú. m.: a Kwizda-féle korneuburgi marha-táppor, 
Kwizda-féle Restitutiofluid és Kwizda-féle szab. gummi 
horzsszalagok lovak részére, általános közkedveltségnek 
örvend, a minek bizonyítéka az állandóan növekvő keres-
let. A czég árjegyzéke igen gazdagon illusztrált és nagy 
szilkértelemmel van összeállítva, — ennek megtekintése 
minden ló- és állattulajdonos érdeklődését fogja felkel-
teni. A czég ezen árjegyzékét kivánatra ingyen és bér-
mentve megküldi. 

A gyógytudomány a reá háramló feladatot, hogy 
a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 
ellen sikeresen harczoljon, csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 



gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól 
megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Váczi-körút 18. szám alatt van. 

A szamárköhögést 
a gyermekek ezen ismert rémét a SCOTT-fé le 

Emulsio minden esetben sikeresen gyógyítja. 

A SCOTT-féle Emulsio a legjobb szer gyenge, 
beteges gyermekek gyógyítására, kiknek gyorsan 
visszaaadja 

rózsás kerek arczukat. 
Rendkívüli gyógysikere és erősítő 

hatása abban leli magyarázatát, hogy 
a legjobb, legtisztább és leghatásosabb 
anyagokból állítják össze, melyek a 
SCÖTT-féle eljárás folytán ízletes, köny-
nyen emészthető Emuisióvá válnak. 

A SCOTT-féle Emulsio felnőtteknek 
s aggoknak ép oly jó és hatásos, mint 
gyermekeknek. 

Az Emulsio vásár-
lásánál a SCOTT-
fé le múdszer véd-
jegyé t - a halászt 
— kér jük f igye -

lembe venni, 

Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
Kapható a gyógyszertárakban. 

(3? <3? t3Í t í f d S t í f t3? Jff 

Ünnep előtt. Karácsony hatása már meglátszik az 
élet forgatagán. Az emberek már nem azt nézik, hogyan 
bosszanthatják meg felebarátaikat, hanem azt keresik, 
hogy szerezhetnének egymásnak örömet. Fogós kérdés, 
de kis gondolkodás, kevés fáradozás hozzásegíti az em-
bert a probléma megoldásához. Kérjen csak Polgár Kál-
mán jóhírű budapesti órásmestertől nagy képes album 
árjegyzéket (üzlete és raktárai VII. ker., Erzsébet-körút 
29. sz. I. em.) a mit ingyen és bérmentve kaphat. Majd 
látni fogja a legújabb divatú ékszerek, órák, evőeszközök 
sok száz fénykép után készült hű rajzait és csodálkozással 
fogja olvasni azt a sok dicséronyilatkozatot, a mivel 
Polgár Kálmán műórást a vevők elhalmozzák. 

P Á L Y A Z A T O K . 

Pályázat paedagogiai tételre. 
A komáromi ref. egyházmegyei tanítótestülnt érde-

mes tiszteletbeli elnöke: Konkoly-Thege Béla kir. tör-
vényszéki bíró úr, egyházi közéletünk egyik áldozatkész 
vezérférfia 100 (azaz egyszáz) korona pályadíjat tűzött 
k i : „Korunk szocziális kérdései a paedagogiai szempont-

tétel fejtegetésére. 

Pályázhatnak a magyar reform, egyház iskoláiban 
működő ref. tanítók és tanítónők. 

Pályázati határidő 1908 márczius hó 31. Idegen 
kézzel leírt s jeligés levélkével ellátott pályamunkák 
hozzám küldendők. 

Negyed (Nyitramegye), 1907. decz. 1. 

Kovács Alajos, 
a komáromi ref. egyházmegyei 

tan. test. elnöke. 

Pályázati hirdetmény. 
A felsőbaranyai ref. egyházmegyébe kebelezett 

tésenfai ref. lelkésztanítói állásra pályázat hirdettetik. 
Ez állás évi jövedelme a fizetéskiegészítésül adott 

1035 kor. 44 fillér beszámításával 1600 korona. 
Pályázni kívánók kérvényeiket, az egyházi II. t.-cz. 

16. §-ának utolsó bekezdésében elősorolt okmányokkal 
felszerelve, s a mennyiben ez okmányokban a teljes-
korúság nem igazoltatik, születési anyakönyvi kivonattal 
is ellátva, Dányi Gábor felsőbaranyai espereshez Kis-
csányba (u. p. Oszró, Baranyamegye) 1908 január 5-éig 
küldjék be. 

Az állás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. 

Tanítói oklevéllel nem biró pályázóknak az állás 
elfoglalásától számított egy év alatt tanítói oklevelet 
kell szerezniök. 

Kunszentmiklós, 1907. deczember 6-án. 

Baksay Sándor, püspök. 

Felelős szerkesztő : H a m a r Istvá,n. 

N Y I L T T É R . 

A Bór- és hithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
ki tűnő sikerrel haszná l ta t ik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szinye- TApóczi Salvatorforrás-vdllalat 

Budapest, V., Budolfrahpart 8. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belső 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, r é s z l e t f i z e t é s r e is l eg -
m e s s z e b b m e n ő j ó t á l l á s s a l kap-
h a t ó k . F o n o g r á f o k , g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , f u v o l á k , cz i t erák , o k á -
d n á k stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Á r j e g y z é k e t i n g y e n küld 

M o g y o r ó s s y ö y u l a 
m . kir. s z a b . h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

* E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



S Z Í , L U K Á C S - F Ü R D Ő 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Téli fürdökura a Szt. Lukács-fürdőben, 
Természetes forró-meleg1, kénes források. Iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális fürdők, Tízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. C s ú z - , k ö s z v é n y - * i d e g - , 
böríiajok gyógykeze lése és a téli fiirdőkura felöl kimerítő 

prospektust "küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Budapest-Budán. 

H I R D E T É S E K . 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Deiej-utc?a lljb. sz. (Tisztviselő-

telep), 
Tanerőknek s leiké-Árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 
sreknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállíiás az utolsó vasúti 
állomásig. 

Fizikai> , . 

u m h i í műszerek m : r _ Keniiai] 
• Ö £ i vetítőgépek 

legjutányosabb be-
szerzési forrása. 

ideiy és Szabó tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
A j á n l á s o k " ^ nm" v a ' ^ s közokt. miniszter úr Budapest székes őváros tanácsa. 

forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — Óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telitésnélkttli töltést Is szállít a 

Szí. Lukácsfürdö Kútváifalat Budán, 

= A KOR = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 
ase képes folyóirat. & 

Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziékkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
x kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel L50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
C s a k i s a K o g u t o v i e z - f é l e f ö l d g ö m b ö k 

m a g y a r g y á r t m á n y o k . 

Grandi P r i x , P á r i s i v i l á g k i á l l í t á s 1 9 0 0 . 

KWIZDA-féle RESTITUTIONSFLUID 
m o s ó v í z l o v a l < s z á m i í r a . 

Egy iiveg ára kor , 2.80 
Negyven év óta van hasz-
nálatban az udvari istállók-
ban s a legnagyobb katonai 
és polgári istállókban is 
lovak izmai erősítésére, fá-
rasztó menetek előtt és titán, 
ficzamodásoknál és az izmok 
merevedésénél stb., a lovat 

a trainingben bámulatos 
eredmény felmutatására 

iepesiti. 

K W I Z M í'cle Restitutions fluid 
Szójelzés, vignetta és csomagolás törv. védve. 

V a l ó d i c s a l t e z e n v ó d . j e g y g y e l e l l i U o t t . 

KWIZDA FLUIDJA 
Kigyó-védjegy. (Turista-fluid.) 
Rég elismert a r o m a t i k t i s b e d ö r z s ö -
l i * a z ei-íS v i s s ü i m y e r í s í r e i s a z 
i z m o k e r ő s í t é s é r e . — Erősítés és 
erőmegújítás czéljábóleredménnyyel hasz-
nálják » i i r i s t í i l i . k e r é k p á r o s o k és 

l o v a g - l ó k nagyobb túrák után. 
JVagy i iveg ' Ara . . . . IS 2.— 
K i s ü v e g I i 1 . 2 0 

KWI7.I>A-rr.UII>IA 
gyógyszertárakban vásárlandó. 

Főraktár: 
T ö r ö k J ó z s e f 

gyógyszertára 
Király-utcza 12. és Andrássy-út 26. 
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mííórás és ékszerész, az ev. rel. egyházak szállítója. 

% Budapest, VIL, Erzsébet-Körűt 29. 
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fl világhírű fleoMimnonlninoK 
a k i s e b b o r g o n á k a t h e l y e t t e s í t i k . 

Főképviselő|e: 

REMÉNYI 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

B u d a p e s t , VI., K i r á l y u. 5 8 . — T e l e f o n 8 7 - 8 4 . 

Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön külön árjegyzék k é r e n f , 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

le tek , a m e l y e k b e n 

egyedü l á r u s í i t a t n a k 

e rede t i 81 HGF.fi v a r r ó -

A m i g é p e i n k m 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a . 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , hogy k e l l ő 

h e l y e n v á s á r o l j o n . 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ. 
Budapes t : I V . , U j v i l á g - u t c z a 36. Budapes t : VII. , Kerepeá i -ut 32. 

,, IV . , M u z e u m - k ö r u t 27. ,, VIL, K i r á l y - u t c z a 52. 
,, V í . , Teréz -körut 21. „ II., F ő - u t c z a 15. 

Újpest: Árpád-u . , Erzsébetfa lva: Hitel Márton-u . 37, Vácz: S z é c h é n y i - u . 1 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

h a r r a o n i u m g y á r o s 
cs . és kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t l®Öl-ben. 

Az i 8 S ; . évi kiáll í táson «Nagy díszoklevél. i s 
«Ferencz-József lov tg rendde l» , az 1904. évi t ea i -
prémi kiál l í táson a ranyéremmel ki tüntetve, azon-

kívül számtalan k i tünte tés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hangú, legiobb és leg-
újabb rendszerű o rgonáka t . Elvállal javí tásokat 
és á ta lakí tásokat . Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos á r a s . Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyít ja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása ó ta 400-nál több ú j orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
c s . é s k i r . u d v . h a n g s z e r g y á r o s , 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterheget'ük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
—. g y á r . = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor . - tó l föl jebb. 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
r é s z v é n y t á r s a s á g 

BUDAPEST-KŐBÁNYA 
P e t r ó l e u m l á m p á k 

a legegyszerűbb kiviteltől 
a legpazarabbig. 

S z e s z l á m p á k A u e r -

égöre. Légszesz- és 

vi l lamos csi l lárok. 

F é m - és díszmü-

t á r g y a k . 

Valódi k i rá ly -o la j 
a legjobb biztonsági 

petróleum. 
& 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi 
Dezső-tér 3. sz.; V.,Gizella-
tér 1. sz.; VII., Erzsébet-
körűt 19.; VIII., Üllöi-út 2. 

sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lörinczkapu-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen : Simonffy-utcza. 

Ezredéves országos kiállítás 
díszoklevél. 

A BUDAPESTEN. 40.483. 

_ _ _ „ fermészetttÉjUfenyes 

^ ^ t S a v a n y u v i z 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
K i t ű n ő h a t á s ú n a k b i z o n y u l t k ö h ö g é s n é l , 
g é g e b a j o k n á l , g y o m o r - é s h ó l y a g h u r u t n á l 

Karlsbad M A T T O N I H E N R I K Budapest 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótállás khünö cséplésért. 4 Ajánlja teljes jótállás mellett 
t benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplőkészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

kettős tisztitó-szerkezettel. 

! E g y e d ü l l é t e z ő ú j d o n d s á g ! 

Önműködő, ellenőrző' és biztosító 
s z e l e p . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

Ezen m o t o r c s é p L b - k é s i l e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e l e i ü l t u d a k o z ó d n i l e h e t : 
Báró Kemény József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 

Letrbiztosnbb olcsó üzem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 
z = vetítő készülékek = 

a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k b a n és 
l e g k i t ű n ő b b k i v i t e l b e n k a p h a t ó k 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . kor. 
Negyed oldal 10 kor. 
N/uiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l : IX., Kálvin-tér 7. sz. , 
a h o v á a kéziratok, előfizetési és hirdetési díjak stb. 

intézendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

T A R T A L O M . V e z é r c z i k k : Karácsony ünnepére. H. I. — Jövel Uram, Jézus! Keresztesi Samu. — Tárcza: A betlehemi puszta-
s á g o n . . . Szabolcsba Mihály. — Karácsony ünnepén. Sántha Károly. — Karácsony. Andrássy Kálmán. — K ö n y v i s m e r -
t e t é s . Jézus az örökkévalóságban. — B e l f ö l d : Az Országos Protestáns Szövetség alapszabálytervezete. — Külföld: 
Az amerikai magyar missziói munka jogosultsága. Nánássy Lajos. — Régiség: A régi időkből. Révész Kálmán. — 
E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

Karácsony ünnepére. 
„Dicsőség a magasságban Istennek, békes-

ség a földön és az emberekhez jóakarat!" Igy 
zengett a Krisztus születését hirdető evangéliom 
nyomán az angyalok éneke, mint a legkedvesebb 
és legfenségesebb karácsonyi üdvözlet. 

Karácspny lesz újra. Köszöngetjük egymást, 
az esztendő egyéb napjait nem igen jellemző barát-
sággal, melegséggel, kivánva egymásnak, boldog 
ünnepeket. Templomba megyünk s megzendül a mi 
ajkainko™ ía Qz angyalok fenséges éneke. Össze-
jövünk ; ádi körben, és mintha nem a téli 
napnak ^ . . a r y , erőtelen sugarát, hanem a tavasz-
nak komorságot oszlató, fagyot olvasztó, új életet 
fakasztó melege áradna be hajlékunkba és lel-
künkbe : derült Ja házunk, vidám az arczunk. 
Gondjaink feledve vannak, szívünknek az élet 
fagya által vont hideg jégpánczélja felokad • kitör 
alóla a szeretet lángja és ennek fénye, melege oly 
édes, boldogító. A harcz és küzdelem zúgó szelei 
elülnek ezeken a napokon s nemcsak dicsőítő ének 
hangjai emelkednek fel a magasságba az Istenhez, 
de a kegyelmet nyert emberiség lelkébe is a békes-
ségnek édes érzése száll alá. 

Szent Karácsony! te c-akugyan elhozod min-
den esztendőben közénk Istennek országát, a békes-
séget az ég és a föld s a békességet az emberek 
között! 

Óh ! de szent ünnepnapjaid elmúlnak hirtelen, 
s a mit lehoztál az égből, abból alig-alig marad 

meg valami lelkünkben. Körülfogja szívünket az 
életnek fagya újra s elhervasztja abban a szere-
tetnek, a békességnek csak épen sarjadni kezdett 
bimbóit. Megindul újra az élet szeretetlen harcza, s 
ritkán hangzik fel ajkunkról a dicsőítő ének a 
magasságba és még ritkábban érezzük lelkünkben 
a szeretetnek összekapcsoló, békességet teremtő 
indulatát embertársaink iránt! Ugy tűnsz csak fel 
akkor előttünk, szent Karácsony! mint egy rövid 
ideig tartott, eltűnt boldogságnak édes emléke, a 
melyet széttépett összetört a könyörtelen való s a 
melynek megújulását, új életre kelését epedve 
várjuk, ha az életnek harcza megfárasztja, véresre 
sebzi szívünket! 

Óh! miért nem lehet ünneped örökké tartó 
ünnepe e világnak?! Békességednek boldogsága 
mért nem fűzheti össze örökre az Isten előtt kegyel-
met nyert embereknek szívét ?! Bizonyára azért 
nem, mert az Istennek ama boldog országa, a 
melyet a megváltó Jézus Krisztus hozott alá az 
egekből önmagában, s a melyre nézve ő maga 
mondá, hogy az nincs sem itt, sem ott, hanem 
csak ha szíveinkben, — még nincs abban való-
ban, mert ha annak magva megfogan is benne, 
sekély, kövecses a talaj és a megpróbáltatások 
égető napja el perzseli, vagy ha növekednék is, meg-
fojtják azt a világ szorgalmatosságának tövisei. 

Óh! szent Karácsony, édes, boldogító emlé-
kezéseiddel szüld újjá szíveinket! Tedd termékeny 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle D u s t l e s s ' - s z e l portalanítanak 
a t ü d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
I Ó v a k o d j u i i k u t á l t a t o k t ó l . U t a s í t á s o k i i i g - ^ e u . 



talajjá annak letaposott országútját! Tisztítsd ki 
abból a botránkozásnak köveit s a világi szorgal-
matosság és szeretetlenség fojtogató töviseit, hogy 
a karácsonyi evangéliom magvai, gyökeret vervén, 
felnövekedhessenek és teremhessenek életünk bol-
dogságára, békességére, ha már nem is száz, nem 
is hatvan, de legalább harmincz annyit! 

Légy tidvöz szent Karácsony! Jövel Istennek 
szent Fia, názáreti Jézus s sziild újjá szíveinket 
isteni erőddel, hogy ne hangozzék fel a földről a 
magasságba más, csak az Istent dicsőítő ének, s 
ne legyen más e földön, csak békesség a kegyel-
met nyert emberek között! H. I . 

Jövel Uram, Jézus! 
A természet erői, melyek virágot fakasztanak, 

hogy annak idején a virágból gyümölcsöt érlelje-
nek, pihennek. A nap sugarai alig bírnak áttörni 
a ködön s világossághoz szokott szemünkre mintha 
hályog borult volna. A tar pusztaságon metsző 
szél süvölt s ha erejét gátló tárgyakat talál, rá-
nyomja a rombolás bélyegét. 

A lelki világban is, mintha csak a rombolás 
szele, szelleme uralkodnék, mely elnyomni, meg-
semmisíteni törekszik az alkotás, az építés erőit, 
hogy minél sivárabb, minél kietlenebb legyen az 
a világ, melynek rendeltetése, hogy istenországává 
magasztosuljon. 

Képek vonulnak el lelki szemeim előtt, melyek 
sötétek, élettelenek, melyek a halál borzalmával 
hatnak reménykedő, sokszor csüggedő szivemre . . . 

Krisztus tanítványai, tehát keresztyének va-
gyunk, s mégis alig volt a világ keresztyéntelenebb, 
mint ma, a Krisztus által teremtett új-világ XX-ik 
századában. 

Feltűnnek előttem templomaink, melyeketőseink 
hitbuzgósága, áldozatkészsége alkotott, melyeket 
mi alig vagyunk képesek fentartani. A népek 
serege nem vágyakozik az Isten háza után s 
csak kevesen sóhajtják: „Uram, szeretem a te 
hajlékodat!" — A nagy tömeg önalkotta bálványai 
előtt borul le, hogy azokat tisztelje és imádja. 
Talán a só megízetlenült, talán kufárokká lettünk 
magunk is, kiknek pedig az volna kötelességünk, 
hogy a világ világossága legyünk? Mellünket verve 
kiáltsuk: „Uram, légy irgalmas nekem, szegény 
bűnösnek!" Templomainkba vigyük vissza az élő 
és életet adó Krisztust, hogy evangéliomával az 
emberi bölcseség rontó, romboló igéit ellensúlyoz-
zuk. Az emberek nagy serege ugyan ma nem a 
bűntől szabadító, bűntől megváltó kegyelemre 
vágyakozik, hanem olyan állapotra, a mely a gonosz-
ság cselekedeteiben ne korlátozza s a rombolásra 
teljes szabadságot adjon . . . Ja j nekünk, ha e 

szellem még sokáig uralkodik s ha még nagyobb 
terekre terjeszti ki birodalmának határait, — ha 
a Krisztus lelkével e szellem erejét gyengíteni, 
megsemmisíteni nem törekszünk . . . 

Virágos és veteményes kertjeinkben, az isko-
lákban is sok a gyom, melyet ki kellene tépnünk, 
hogy érett s ízléses gyümölcsöt nyerjünk. Sok 
helyen meglanyhult ezekben is a Krisztusnak erőt 
adó szelleme. Sokszor nem erősíttetnek, hanem 
gyengíttetnek gyermekeink lelkében a hit igazságai. 
Mi lesz velünk, ha a sarkigazságokat, melyekre a 
jövő nemzedék életét kellene alapítanunk, engedjük 
megrendülni ? 

Legfelsőbb iskoláink, a törvényhozás palotája, 
melyre mély tisztelettel kellene ifjúnak és öregnek 
tekintenie, hogy az ott munkára hivatottaktól 
komoly munkásságot tanuljanak s követésre méltó 
példákat lássanak, — nem a legelszomorítóbb képet 
mutatja-e a tülekedésnek, az önérvényesülésnek, a 
helyett, hogy minden egyes leborulna „annak 
nagysága előtt?" 

Társadalmi életünk ezerféle megnyilvánulása 
mind a betegség kóros jeleit, tüneteit mutatja, mely 
egyben csúcsosodik ki: harczolni az anyagiakért, 
hogy azok segélyével bűnös hajlamainkat, vágyain-
kat annál inkább s minél fokozottabb mértékben 
kielégíthessük. Ha csak kenyérért dúlna a harcz, 
hogy mindenki megszerezhesse naponkénti kenyerét, 
hogy közöttünk senki ne éhezzék, az ilyen harcz-
ban nem volna baj, hiszen örök törvény, hogy 
arczunk verítékével együk kenyerünket; de a tel-
hetetlen fényűzés és kielégíthetetlen élvezetvágy 
minden becstelenséget, minden törvénytelenséget 
megenged magának, csakhogy mohó vágyát ki-
elégíthesse. Munka nélkül és mégis fényben, jó-
létben élni, ez mai életünk legnagyobb és leg-
aggasztóbb betegsége. Ki gyógyítja, ki gyógyíthatja 
meg e rettenetes, ragályos, pusztító betegséget? 

Emberi törvény nem, mert ez csak a bűnt 
elkövető kezeket szoríthatja bilincsekbe, s ha ugyan-
azon törvény a lánczokat leszedi, a kezek ismét 
bűnre emelkednek! Hanem a Krisztus lelkével a 
szívben élő bűnös vágyakat kell a szívből, a 
szivekből kiirtani, kiégetni, hogy a szív, a cselek-
vésre ösztönző vágyak fészke: tiszta legyen. 

Ültessük vissza azért Krisztust és az ő evan-
géliumát arra a trónra, a melyről Őt a pogányos 
érzületű és gondolkozású emberek leszorították. 
Keresztyén államban, egyházban, iskolákban és tár-
sadalomban ne engedjük, hogy pogány elvek, hazug-
ságok uralkodjanak, melyeknek terjesztői a gomba-
módra elszaporodott újságok, folyóiratok, melyek 
nyilt hirdetői az erkölcstelenségnek. A krajczárokra 
éhes lapok már is oly olvasóközönséget teremtet-
tek a maguk számára, mely mohó vággyal keresi 
és szedi be azt a mérget, mely az egyén, a család 



és társadalom életét bomlasztja meg. Az erkölcs-
telenségre felhívó kishirdetések, a szédelgésen ala-
puló ezerféle reklám mind hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a komolyan gondolkozó s erkölcsi törvénye-
ket tisztelni és betölteni akaró ember aggodalma-
san sóhajtson: hova jutunk, mi lesz belőlünk? 

Ez ellenségek légióival szemben áll az igaz 
keresztyének kicsiny serege, mely egyedül Jézus-
tól várja e földi életre is a boldogságot, a meg-
tisztulást, megújhodást, megszentelődést. Legyen e 
sereg bár még oly kicsiny, ne féljen, hanem a 
legyőzhetetlen király megtépett, megcsúfolt és sokak 
által elhagyott zászlója alatt törjön előre, mert a 
jónak végre is diadalt kell aratnia a gonoszság 
föiött. 

Igaz, életet adó erőink talán csak szunnyadnak, 
de nem haltak meg egészen. Jövel Uram, Jézus, 
ébressz fel dermedtségünkből, lelked rázzon fel 
bűneinkből, hogy nem szépítgetve magunkat, vall-
juk: Te vagy nekem nyereségem életemben és 
halálomban, — egyedül csak veled és kegyelmed 
segítségével építhetjük meg azt az eszményi temp-
lomot, mely a boldog lelkek seregét öleli magába! 

Keresztesi Samu. 

T Á R C Z A . 

A betlehemi pusztaságon... 
A betlehemi pusztaságon: 
Szent sejtelem ül minden kis fűszálon. 
A bokrok, fényén a hold világának, 
Mintha sorjában mind kigyúlanának, 
Mintha örömtiizek volnának ! 

A betlehemi pusztaságon: 
Álmélkodnak a pásztorok egymáson. 
Mintha mögöttük még más-más is állna . . . 
Fénylő, csodás, idegen arczok árnya, 
A csendes pusztai magányba! 

A betlehemi pusztaságon: 
Túlfénylenek a csillagok egymáson. 
Sőt látni ott ma ú j csillag-csodákat, 
S ég és föld mintha összehajlanának, 
Testvéri csókot váltanának! 

A betlehemi pusztaságon, 
Szó hallatik zengő angyali szájon: 
„Dicsőség Istennek, — e földön béke, 
Megszületett a világ üdvössége, 
Szegények, árvák menedéke!!" 

Szabolcsica Mihály. 

Karácsony ünnepén. 

Újra itt vagy hóvirágos télben, 
Szent karácsony, mint szép kikelet; 
S angyaloknak égi énekében 
Zeng felénk az áldó izenet: 
A magasban Istennek dicsőség, 
Békesség e földön itt alatt, 
S embereknek — visszhangozza föld s ég — 
Szeretetben egy jó akarat! 

Amióta megcsendült ez ének, 
Husz-száz évet lépett az idő, 
S viszazengik késő ezredévek, 
Mert mind többször megszületik 0 . 
Es a lélek szárnyait kibontva, 
Föld porából száll, száll fölfelé, 
S úgy merül el édes nyugalomba, 
Ha hit által Istent fölleié. 

Zengj be ének kunyhó s palotába, 
Csak ha bár ez egyetlen napon, 
S nem született a Jézus hiába, 
Ha csak e nap a magasba von. 
Némulj el ma zokszó, jajkiáltás, 
Nem szabad, nem, könynek folyni ma, 
Bús fejekre szálljon béke, áldás. 
Hangozzék ma ének és ima! 

Áldott légy, óh szent karácsony napja, 
Melyen ég-föld újjászületett ! 
Áldott légy szent vallás foglalat ja: 
Boldogító s boldog szeretet! 
Moss meg minden lelket hófehérre, 
Ma született égi irgalom! 
Onts gyógyító írt annak sebére, 
Kit bú sért, kit bánat terhe nyom! 

Oh vezess e siralom völgyében 
Üdvözítőnk, s le nem roskadunk! 
Hitetlenség és bűn éjjelében 
Kérve-kérünk: légy a mi Napunk! 
A Napunk vagy : Igazság, Szabadság, 
Add, lehessünk a te fiaid, 
Hogy közöttünk egymást csókolgassák 
A szeretet, béke és a h i t ! 

Jézus Krisztus, mily szép ez az élet, 
Ha mi Benned s Te bennünk maradsz. 
Általad a sír is édessé lett, 
Mert azontúl nyit egy szebb tavasz. 
Mi is ez a bujdosás hazá ja? 
A boldogság rövid éjjele. 
Csak a mennyben, mely lelkünket várja, 
Lesz mosolygó, örök reggele! 

Sántha Károly. 



K a r á c s o n y . 

„Valami aranyfonal szövődik bele a világ minden 
vallásába; csillan fel minden próféta, bölcs, megváltó és 
látnók életében, a kiben igaz nagyság és erős kitartás 
akozik. Ezeknek minden cselekedete és sikere teljesen 

megegyezik az élettörvénnyel." így olvassuk R. W. Trine 
„Harmónia a mindenséggel" cz. gyönyörű könyvének 
előszavában. 

Jézus születésére s életfolyamatára gondolva, lel-
künkben felhangzik egy égi költemény, melynek dallamát 
Isten angyalai harmonizálták. 

Ez az élet, mint a folyton viruló tavasz fuvallata, friss 
erővel áramlik minden gondolkodó lélekbe, a ki nem rest 
azt a bizonyos aranyfonalat keresni, melyet Trine látott. 

Ez az aranyfonal csakugyan az élettörvény, mely 
ragyogó fénybe von minden párhuzamos életfolyamatot 

A látó lelkek látják ezt az aranyfonalat s utána 
mennek. A karácsonyi jászolbölcsőhöz van kötve egyik 
vége s a másik . . . nem a Golgota keresztjéhez, nem is 
a nagypénteki sírhoz, azon csak áthúzódik s tovább 
szövődve, azzá a fényes köddé változik, a mely az égbe-
emelkedő mester alakját betakarta. 

Ez az aranyfonal: az élettörvény! 
Egész természetes, hogy Jézus születésénél minden 

dolog és körülmény fénypalástba öltözik. Sohasem olvas-
tam, hogy valamely kiváló egyén születését ködös szür-
keségben, vagy vak sötétségben jelezték volna ! A ki 
eszméletre hozott, az az erő jelezte eszméletünkben, 
hogy az élet tiszta forrása: fény. Minél teljesebb az 
élet, annál teljesebb a fény. Minden nagyálmodó tűzben 
látta az élet okát, nemcsak Mózes. Minden vallásrend-
szer magja : tűz, fény. Az emberi lélek követelménye ez. 
Kezdetben romboló tűz, aztán lassan-lassan életadó, 
ápoló, boldogító, valami magasabb gyönyörrel átható 
mennyei fényesség. 

Ilyen a karácsonyi fény, mely kigyúl a betlehemi 
mezők felett, azután felragyog keleten csillagokban, 
azután betölti a szegényes hajlék zegét-zugát, a benlevők 
szivét s a vallásos képzelet fénysugárba vonja s úgy 
rajzolja ma is az ott szereplő egyéneket. Gondolkodásra 
késztet, hogy a szent-írók égi erő közvetítésével hozzák 
kapcsolatba Jézus születését. S eszembe jut Ézsaiás jöven-
dölése, 28-ik rész 16-ik versben: „így szól az Úristen: 
ime Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága 
szegletkövet, erős alappal, a ki benne hisz, az nem fu t !" 

Isteni lélek bölcseségéhez méltó jelzés, akár magára 
a születendőre, akár hatására alkalmazzuk. 

Jézusunkban egy egyetemes, általános emberi élet-
elv lépett e világba s e láthatatlan igaz életelv lett 
láthatóvá lába minden nyomán. Próbakő, drága szegletkő, 
— erő és életteljesség. Testileg véve is, minden élet-
mozzanata. A hol csak életműködése jelezve van a bib-
liában, jászolától keresztjéig: igazi próbakő. Minden 
emberi életnek próbaköve. Életeszmény, — nem emberi 
érzelem által kitalálva, megalkotva, hanem a mely min-

tául adatott minden idők emberének. A Pál aposto 
második Adámj a, a bűntelen. 

Élettani törvény, hogy minden emberi cselekedet 
minta után igazodik. Elkezdve a gyermeki élet játékai-
tól, fel a legmagasabb anyagi, vagy művészi alkotásig, 
minden minta után indul. Érzelmi, erkölcsi tényeink is 
mintákat keresnek. így aztán egész életünk részlet-tényei 
egy központi, láthatatlan eszmény köriil forognak, alakul-
nak, akarva nemakarva. Mint a szobrász mintát készít 
előbb, hogy érczanyagját abba öntve, állítsa elő lelke 
eszményét: így vagyunk egész életünk tartalmával, mint 
alaktalan erőhalmazzal. 

Boldog, kinek oly minta él lelkében, mely után, az 
élettörvény szerint alakíthatja tényeit! 

Nos, ez a minta, hibátlan minőségben : a karácsonyi 
újszülött. Ez a próbakő, ez a drága szegletkő, erős alappal. 

A karácsony ünnepe: mint egy szegletkő letételi 
ünnep. 

Minél nagyobbszerű épületet épít az ember, annál-
inkább kikeresi a fundamentom szegletkövét; annál töb-
ben összegyűlnek, emlékünnepet készítenek; öröm és 
remény derűje villan a szemekben, dobban a szivekben. 
Midőn a szegletkövet helyére illesztik, még emléktár-
gyakat is helyeznek bele, a messze utókor tanulságául. 

Gyönyörű példa: életeszményünk és a szegletkő 
összekapcsolása. Az emberi élet a szellemi világ legszebb 
palotája. A nagyélet Ura jelöli ki, helyezi el szeglet-
kövét. 0 maga rendezi a szegletkő letételi ünnepélyt. 
Ég és föld ölelkezése ez. Mennyei világosság sugárözö-
nében tiszta lelkek éneke zendűl. Ragyogó csillag mutat 
utat pásztoroknak, bölcseknek. Öröm mindenütt. Az 
aranyfonal elindul. Csak a heródesi lelkekre nyomakodik 
pokoli sötétség s e sötétségben vonaglik az élet. 

De a ki abban a szegletkőben hisz, az nem fut. 
Annál az élettörvény mutat utat, ad erőt, s vezeti czélhoz. 

Vannak idők, mikor Krisztus tanítványai megfeled-
keznek az élettörvényről. Saját indulataik nyomán kere-
sik, a mit úgy sem találhatnak meg. Az aranyfonal vége 
az égbe vész. Mi előlünk sokszor eltűnik a föld porában. 
A karácsonyi fény, ha kigyúl fent s lelkünk szemét a 
fényre szegezzük, meglátjuk az aranyfonal útját is, esz-
mélődünk, magunkba szállunk s Isten országának rej-
télyei kopogtatnak szivünk aj taján . . . 

Andrássy Kálmán. 

K Ö N Y V I S M E R T E T É S . 

Jézus az örökkévalóságban. 
Dr. Szabó Aladár: „ J é z u s é l e t e " cz., most megjelent müvének 

bevezető fejezete. 
Jézus neve. 

Ez a szó: Jézus, egy zsidó szó magyaros alakja s 
azt jelenti: Az örökkévaló segítség. A szót, mint férfiak 
nevét, gyakran használták az izraeliták. A név, bárki 
viselte is, jelentőségteljes volt. De különösen nevezetes 
lett a názáreti Jézus által. 



Valami csodálatos, kiirthatatlan hit gyökerezett meg 
s él ma is sok ember lelkében, hogy az örökkévaló Isten 
a legnagyobb segítséget ez által a názáreti Jézus által 
nyújtotta a szegény, kiizködő emberiségnek, sőt, hogy ő 
maga hajolt le a názáreti Jézusban hozzánk. Ha ez a 
hit nem alaptalan, akkor a Jézus élete folyamának for-
rásai ott fenn vannak az örökkévalóságban, épúgy, mint 
a Nilus hatalmas árjai kifogyhatatlan tavakból zúgnak alá. 

Isten nagysága és dicsősége. 
Természetesen, az örökkévalóságba Isten csak hitünk 

és tudásunk erői által emel fel, mint a hogy néhol, 
hegyes vidékeken a csúcsokra egy, a gőz ereje által 
hajtott kocsi ju t ta t ja fel a kiváncsi halandót. Mikor 
azonban az ember elérte czélját s a hegy tetején áll, 
akkor már nem azt a szerény kis alkotmányt látja, a 
melyben feljutott, hanem élvezi a magaslaton elibe táruló 
kilátás összes szépségeit. Talán eleinte szédül, de lassan-
ként megszokja a rendkívülit, s mindazt a fenségest, a 
mi előtte feltűnik, gyönyörködő lelke mind természete-
sebbnek találja. 

Az emberi lélek is szédül, a mikor az Isten köze-
lébe jut. Az Isten gondolata sok emberre nézve még 
távolról is elviselhetetlen. Mindazok a vélemények, a 
melyeket a különböző egyéniségek az Istenről megalkot-
tak, voltakép az Istentől való távolságnak, vagy hozzá-
való közelségnek a mutatói, s ezzel kapcsolatban annak 
a sötétségnek vagy mindjobban derengő fénynek a ki-
fejezői, a mely az emberi lelket körülveszi. A ki azt 
mondja, hogy: nincs Isten, voltakép azt vallja, hogy rá 
nézve az Isten gondolata teljesen elviselhetetlen. Az 
emberi lélek e ponton oly nyomorult, oly hitvány, oly 
tudatlan, oly állatias, hogy az isteni Lélek hatásainak 
elfogadására teljesen alkalmatlan. E teljes sötétségből 
jut az emberi lélek, kinos és gyötrelmes sejtelmeken át, 
arra a bizonyosságra, hogy az Isten nemcsak létezik, 
hanem szeret is bennünket. A míg azonban ez a tudat 
teljesen boldogító bizonyossággá válik, addig az emberi 
léleknek sok küzdelmet kell kiállania. A lélek örül ugyan, 
hogy az Isten közelébe jut s egyúttal belátja, hogy a 
távolság, mely Istentől elválasztotta, nem térbeli, hanem 
lelki távolság. Az érzéki világhoz való tapadás s az a 
gonosz szó, a mely azt súgta, hogy az érzékin való 
csiiggés boldogságot ad, ez választotta el az Istentől, a 
kit mindenhol meg lehet tapasztalni. A mikor a lélek 
sajátságos kábultságából felébred, hamarosan megtudja, 
hogy Isten létezése nemcsak feltétlenül bizonyos, hanem 
hogy az a legtökéletesebb létezés is. De épen az a 
körülmény, hogy a teljesen tökéletes lényt látja maga 
előtt, megdöbbenti, s az iszonyú, szédületes magasságban, 
a melyre eljutott, kétségbeesve kiáltja Ézsaiás prófétával: 
„Jaj nekem, mert látták szemeim a királyt, a seregek 
Urát." (Ézs. 6, 6 ) 

Van-e segítség Istennél ? 
Természetes, hogy a lélek, a mikor ébredez, min-

dig szivesebben foglalkozik az Isten gondolatával, mert 
reméli, hogy az Istennél segítséget, szeretetet, irgalmat 
fog találni. De természetes az is, hogy a mikor figyelme 
teljesen az Isten felé fordul s a mikor az Urat nagy-
sága és fensége egész dicsőséges sugárzásában látja 
maga előtt: megdöbben és szorongva kérdezi magától, 
hogy a tökéletes Isten nem fogja-e összetiporni és meg-
semmisíteni? Ilyen állapotában nagy kínokat áll ki a 
lélek, de mégis édes kínok ezek! A ki ezeken keresztül 
ment, az aztán világosan látja, hogy a kérdések kérdése 
az emberre nézve nem az, hogy: van-e Isten, hanem 
az, hogy : segít e rajtam az Isten ? Szóba áll-e velem ? 

Törődik-e azzal, hogy én boldog vagyok-e vagy boldog-
talan? Épen tökéletességénél fogva nem azt mordja-e, 
hogy: megmérettél, hiányosnak találtattál, tehát kivága 
tol ? Szóval a kérdések kérdése ez, hogy Jézussá lesz-e 
az Isten, vagy nem ? Nem képzelődés-e, a mit a név 
által is, de sok másféle módon is, az emberi elme ki-
fejezésre akart juttatni, hogy t. i. az Örökkévaló segít-
ségünkre j ön? Talán szeretet is van a tökéletes Isten-
ben, de van-e szeretet a tökéletlen iránt? 

A felelet e kérdésre nem lehet sem a hit, sem a 
tudomány szempontjából más, mint az, hogy: bizonyára 
van. Ez épen a Jézus-elem az Istenségben! Csakhogy 
jól meg kell érteni, mit jelent ez a felelet. Itt igazán 
az emberek óriási nagy többségének egy veszedelmes 
előítélettől kell megszabadulnia. A legtöbb ember szere-
tet alatt, még az Isten szeretete alatt is, gyengeséget 
ért. Már pedig világos, hogy az Isten szeretete és álta-
lában az igaz szeretet nem lehet gyengeség, mely min-
dent elnéz. Hiszen a szeretet a tökéletlen emberi lény 
iránt, még ha tiszta, igaz szeretet is az, ellenkezni lát-
szik az Isten tökéletességével. Az a hamis szeretet pedig, 
a mely az igazi szeretetet eltakarja, valóban ellenkezik 
is. Isten csak abban az esetben szerethet tökéletlen 
lényeket, ha van benne valami készség arra, hogy azok-
nak hiányait kipótolja s e czélból hajlandó értök azt az 
áldozatot meghozni, hogy tökéletes szentségét nem for-
dítja mindjárt ellenünk, mint büntető hatalmat, hanem 
azt, mint eszményt állítja oda, s nemcsak türelmesen vár, 
a míg a tökéletlenség az eszményt megközelíti, hanem 
gyarló teremtményeit segíti is, hogy amaz eszményi töké-
letesség felé közeledhessenek. Az isteni szeretet lényege 
tehát az, hogy nem semmisíti meg a tökéletlent, hanem 
magasabbra emeli. Ha az Istenben szeretet nem lenne, 
akkor a tökéletlen, kivált az elfajuló, egy pillanatig sem 
állhatna meg, mert nem lenne joga a tökéletes igazga-
tás országában csak egy piczike hely elfoglalására sem. 

Hogy az Isten szeretete ilyen szeretet, azt azok 
egészen jól tudják, a kik e szeretet nyilvánulásai elől 
szívöket és lelköket el nem zárták, sőt készek voltak 
ama nagy harcz megharczolására, a mely feltétlenül szük-
séges arra, hogy nyomorult, alsóbbrendű lényünk ama 
magasabb szeretetet igazán élvezhesse. De azok is, a 
kik az Istentől még távol vannak, nyerhetnek helyes 
sejtelmeket arról, hogy az Istenben van segítség, van 
szeretet, van Jézus-elem, ha a tudomány bizonyságtéte-
leit elfogulatlanul hallgatják. 

A tudomány bizonyságtétele. 
Hogy a tudomány szava e tekintetben szintén mutat 

utat, sokáig nem sejtettem. Néhány évvel ezelőtt azon-
ban ép ott nyertem világosságot, a hol nem is vártam. 
Herbert Spencer „Élettanát" olvastam. Teljesen elmerül-
tem a mű szépségeibe s az „Első elvek" sivársága s 
nyilvánvalóan kétségbeesett világnézetének áttanulmányo-
zása után jól esett azt mondanom, hogy Herbert Spencer 
arra a szemére ugyan, a mellyel az Istent nézte, vak 
volt, de azzal, a mellyel az alsóbbfokú életjelenségeket 
vizsgálta, kitűnően látott s azok törvényeit jól állapította 
meg. Átengedtem tehát magam bölcs vezetésének s egy-
általán távol volt tőlem, hogy vallásos igazságokat keres-
sek. Ezt hangsúlyoznom kell, mert hiszen véghetetlenül 
fontos tételeink értékére nézve, hogy azok milyen módon 
keletkeznek. Állíthatom, hogy a teljes elfogulatlanság 
állapotában voltam. Figyelmemet kizárólag arra irányoz-
tam, a mit Herbert Spencer az életjelenségekről mond 
s lépésről lépésre alávetettem magam az ő hatalmas 
érveléseinek. 



Ilyen hangúlatban értem oda, a hol Herbert Spencer, 
az életműködésekről szólva, meggyőzőleg fejtegeti, hogy 
azok meghatározott erőnyilvánulások és hogy minden élő 
lényben három erőnyilvánulás van, t. i. 1. erőfentartás, 
2. erőátalakítás és 3. erőkivitel. Minden anyagi változás 
e három erőnyilvánulás szolgálatában áll. A anyagi be-
rendezés némely élő lényben nagyon egyszerű, másikban 
nagyon is bonyolult, de a hármas erőnyilvánulás minde-
nikben feltalálható. Az erőfentartó szervek tulajdon-
képen erőgyüjtő, erőfelvevő szervek is. Az erőátalakítás 
a központja minden életnek. Összekötő kapocs az erő-
gyűjtés és erőkivitel közt. Az élő lény csak annyi erőt 
vihet ki, vagyis fordíthat valamely munka végzésére, a 
mennyit felvett; de ezt az erőt csak az erőátalakító szer-
vek útján nyeri meg, a melyek a durva s alsóbbrendű 
anyagok útján nyert erőket felemelik arra a színvonalra, 
a melyen az illető élő lény áll. 

Ez egyszerű, de nagy horderejű igazságok úgy 
világítottak be lelkembe, mint a villám fénye. Elmémnek 
a természeti tüneményekre s az evangéliomi igazságokra 
vonatkozó képzetei más rendben kezdtek elhelyezkedni 
s egymással összeköttetésbe léptek. Az égiekre s földiekre 
vonatkozó meggyőződéseim közti válaszfalak leomlottak. 

Először is az lett előttem nyilvánvalóvá, hogy az 
élet nagyobbfontosságú tény, mint a hogy gondoljuk. S 
aztán az életben szeretet is van, tehát a hol élet van, 
ott legjobban felfedezhetjük az Isten lábnyomait. Nyilván 
az élet, a mint különben a tapasztalat is mutatja, felül-
ről való. A különböző erők sehol ily lényeges összeköt-
tetésre s állandó együttműködésre nem egyesülnek, mint 
az élő lényben. 

Azután az életről való ilyen felfogás különös fényt 
vet a test és lélek összeköttetésére. Az emberi lélek is 
három erőnyilvánulás egysége, s az értelem az erőfelvé-
telnek, az érzelem az erőátalakításnak s az akarat az 
erőkivitelnek felel meg. Nyilvánvaló azonban, hogy a 
lelki élet tényei nem a testi működés eredményei, 
mert hiszen akkor a test erőfentartó szerveinek, a táp-
lálkozás szerveinek kellene az értelmi munkával s a vér-
keringésnek kellene az érzelmi munkával különös össze-
köttetésben állania, már pedig a lélek, akármilyen munkát 
végez, közvetlen összeköttetésben a test erőkivivő szer-
veinek központjával, az agyidegrendszerrel áll. 

Mindennél fontosabbnak láttam azonban azt a követ-
keztetést, hogy a legmagasabb életet sem foghatjuk fel 
szürke, merev, mozdulatlan egységnek, hanem azt is 
három, természetesen teljesen tökéletes erőnyilvánulás 
egységének kell tekintenünk. S így a tudománynak eme 
tétele igazolja a hitnek amaz állítását, hogy az Isten nem-
csak egység, hanem élő, tehát hármas egység. Messze 
vezetne annak a részletes kimutatása, hogy az élő lények-
ben található erőfentartás hogy felel meg az Atya fen-
tartó, igazgató s gondviselő működésének s az erőkivitel 
hogy tűnik fel az Istenségben, mint mindent megtermé-
kenyítő s magasabb czélokra nevelő Lélek. 

A legmagasabb átalakító hatalom. 
A fődolog ránk nézve ez alkalommal az, hogy az 

élő lényekben található átalakító erőnyilvánulásban bizony-
ságát lássuk annak, hogy az Istenségben, mint legtöké-
letesebb életben is kell lennie ilyen átalakító hatalomnak, 
a mely érintkezésbe jő az alsóbbrendű dolgokkal s azo-
kat az isteni tökéletes élet felé haladásra indítja. Micsoda 
hatalom az emberi testben a szív, mely ezer meg ezer 
ér működését indítja s ezek mind arra törekesznek, hogy 
durva alkatrészeket az emberi test legfinomabb szervei 
számára alkalmas részekké változtassanak! És milyen 

felemelő gondolat, hogy az Istennek is van szíve, vagyis 
van olyan vágyódása, olyan sóvárgása, olyan életműkö-
dése, mely őt nemcsak arra indítja, hogy azt fentartsa, 
a mi jó és czéljának megfelelő, hanem hogy azt is, a 
mi tökéletlen, a mi czéljától, rendeltetésétől eltér, átala-
kítsa, a gonosz okok hatása alól megszabadítsa, megváltsa. 

Ez a körülmény, hogy neki ilyen érettünk dobogó, 
velünk törődő szíve van, hogy az Isten átalakításra, 
megszabadításra s megváltásra tör, teszi lehetővé azt, 
hogy az Örökkévaló a mi segítségünk, Jézusunk legyen, 
s mondatja velünk azt, hogy Jézus élete nem a földön 
kezdődik, hanem az örökkéválóságban. Rendíthetetlen 
bizonyosságai kell tehát nemcsak azt hirdetnünk, hogy 
az Istenben van Jézus-elem, van valami csodálatos, ember-
feletti és természetfeletti, időelőtti s örökkévaló szeretet 
és mentőerő, a mely már akkor czélba vette teremtett-
ség boldogítását, a mikor az még nem is létezett, hanem 
azt is, hogy ez erőnek valamiképen s valamikor teljes 
mértékben kell érvényesülnie. 

B E L F Ö L D . 

Az Országos Protestáns Szövetség alap-
szabálytervezete. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület választmánya, a 
mint lapunk múlt heti számában jeleztük, f. hó 5-én, 
Debreczenben megtartott ülésében foglalkozott az Orszá-
gos Protestáns Szövetség létrehozását czélzó akczió meg-
indításával és megállapította a Szövetség alapszabály-
tervezetét is. Ezt az alapszabály-tervezetet, a Debreczeni 
Prot. Lap f. évi 50-dik számának publikácziója alapján, a 
következőkben szószerint közöljük. Részletes méltatásába 
most nem bocsátkozunk; annyit azonban már most eleve 
is megjegyzünk, hogy az Orsz. Prot. Szövetségnek mind 
czéljait, mind szervezetét illetőleg más képe lebeg előt-
tünk, mint a mit az alapszabály-tervezet felmutat. 

Az alapszabály-tervezet így hangzik : 

I. Az egyesület czíme és székhelye, czélja és munkaköre. 
1. §. Az egyesület czíme: „Országos Protestáns 

Szövetség." Székhelye: Budapest. 
2. §. Az Országos Protestáns Szövetség czélja: 

egyháztársadalmi és egyházpolitikai érintkezést teremteni 
a protestáns egyházak között. Az egyháztársadalmi munka 
együttes felkarolása által a protestáns egyházi élet 
valláserkölcsi és anyagi felvirágoztatása, a protestáns 
öntudat ébresztése, fejlesztése és terjesztése, az egyhá-
zak szocziális tevékenységének irányítása. Az egyetemes 
felvilágosodás és nemzeti haladás nagy érdekeinek elő-
mozdítása s e végett egy protestáns tudomány-egyetem 
létesítése, munkálása, továbbá a reformáczió negyed-
százados emlékünnepének méltó előkészítése és rendezése. 

3. §. E czélok elérése végett a szövetség évenként 
nagy gyűlést tart, melyen főképen egyháztársadalmi és 
egyházpolitikai kérdésekben állást foglal, felolvasásokat, 
előadásokat tart. A közgyűlésen kívül a szövetség ember-
baráti intézmények létesítése, továbbá a sajtó és iroda-



lom útján munkálja czéljait; e végből egyesületi lapot 
vagy folyóiratot létesít, pályadíjakat tűz ki, s általában 
felhasználja a toll és szó hatalmát kitűzött czéljának 
elérésére. 

II. A szövetség viszonya az egyházi hatóságokhoz és más 
rokon eqyesületekhez. 

4. §. A szövetség az egyházi hatóságoktól teljesen 
független, de munkálkodásában azokkal kölcsönhatásban 
igyekszik eljárni. 

Az országos protestáns egyesületekkel a közös 
czélok elérésére lehetőség szerint együtt működik. 

III. A szövetség tagjai. 
5. §. A szövetségnek tagja lehet minden protestáns 

egyházi és iskolai egyesület vagy testület; mint egyes 
ember, minden nagykorú protestáns férfi vagy nő. 

6. §• A tagegyesületek tagsági díjat nem fizetnek; 
óhajtandó azonban, hogy a közös nagy czélokra anyagi 
segítséget is nyújtsanak. 

7. §. Az egyesek, mint tagok vagy alapító vagy 
rendes tagok. Alapító tag az, a ki egyszersmindenkorra 
200, kettőszáz koronát a szövetség pénztárába befizet. 
Rendes tag az, a ki a tagsági díj fejében évenként 2, 
kettő koronát fizet. 

8. §. A szövetség alapító ós rendes tagjai a nagy 
gyűlésen tanácskozási és szavazati joggal bírnak. 

9. §. Tagsági jogait csak az gyakorolhatja, ki tag-
sági dijával az előző pénztári évről hátralékban nincs. 

IV. A szövetség jövedelemforrásai és vagyona. 

10. §• A szövetség jövedelmét alkotják a befolyó 
tagsági díjak, a kiadványok jövedelme, az adományok 
és hagyományok. 

V. A nagygyűlés. 
11. §. A nagygyűlést az egyesület tagjai alkotják; 

idejét és helyét az intéző bizottság^határozza meg; ugyan 
ez készíti elő. Evenként rendszerint egyszer tartandó. 
Szükség esetén azonban, az intéző bizottság határozata 
folytán vagy önakaratnlag is, az elnökség által többször 
öszszehívható, illetve összehívandó. 

12. §. Határozatok a nagygyűlésen a jelenlevők 
többsége által nyilt szavazás útján hozatnak. Választá-
soknál vagy személyes kérdések eldöntésénél az elnök-
ség titkos szavazást is rendelhet el. 

13. §. A nagygyűlés tárgyai: 
a) Jelentés a szövetség évi működéséről. 
b) A költségvetés megállapítása és a számadások 

megvizsgálása. 
c) Minden három évben a tisztviselők megválasz-

tása s évenként az időközben megüresedett tisztviselői 
helyek betöltése. 

d) Indítványok és az intéző bizottság által előter-
jesztett ügyek elbírálása. 

e) Alapszabályok módosítása. 
f ) Előadások, felolvasások, ezek alapján egyháztársa-

dalmi és egyházpolitikai kérdésekben állásfoglalás. 

A nagygyűlés mindig templomi istentisztelettel kez-
dődik és imával végződik. 

Mindennemű indítványok, előadások, felolvasások 
teljes szövegükben a nagygyűlés előtt két héttel az 
elnökséghez beadandók. 

14. §. A nagygyűlést megelőzőleg vagy követőleg 
tartják, illetve tarthatják az egyes tagegyesületek, mint 
szakosztályok közgyűléseiket a magok külön alapszabá-
lyaik szerint. 

VI. A szövetség tisztviselői. 
15. §. A szövetség képviselői: a) Egy lelkészi és 

egy világi elnök, b) lelkészi ós öt világi alelnök, c) egy 
főtitkár, egy ügyvezető titkár, d) két jegyző, e) pénztárnok, 
;) két ügyész, kik az egyesület tagjai közül viszonylagos 
szótöbbséggel 3 évre választatnak. 

16. §. Az elnökség az intéző bizottság határozata 
szerint összehívja, rendezi és vezeti a nagygyűlést; képvi-
seli a szövetséget a hatóságok és mások irányában; 
joga van a szövetségi pénztárt bármikor megvizsgálni ; 
a szükséghez képest az intéző bizottságot összehívja, a 
kifizetéseket utalványozza. Az elnököket akadályoztatásuk 
esetén az alelnökök helyettesítik, hivatali, esetleg kor-
beli idősbség sorrendjében. 

17. § A főtitkár előterjeszti az évi jelentést. 
Az ügyvezető titkár előkészíti az intézőbizottsági 

és nagygyűlések tárgyát és elkészíti az évi jelentést ; 
folytatja a levelezéseket, általában az egyesület ügy-
viteli teendőit végzi s az irattárat megőrzi és kezeli. 

18. §. A jegyzők vezetik az intézőbizottsági és 
nagygyűlés jegyzőkönyveit. 

19. §. A pénztárnok kezeli a szövetség pénztárát; 
a tagsági díjakat beszedi; a bevételekről és kiadásokról 
pontos számadást vezet; a pénztár állásáról és kezelé-
séről az intézőbizottsági üléseken jelentést tesz; elké-
szíti a költségelőirányzat tervezetét és a részletes szám-
adást ; kifizeti a költségvetésileg megállapított és az 
elnök által utalványozott összegeket. A szövetség tag-
jainak névsorát szabályszerű törzskönyben nyilvántartja. 

20. §. Az ügyészek a szövetség jogügyeit látják el. 

VII. Az intéző-bizottság. 
Az intézőbizottság t agjai : a szövetség tisztviselőin 

kívül a tagegyesületek elnökei, titkárai vagy az utóbbiak 
nem létében jegyzői. Ha egy tagegyesületnek több jegy-
zője van, ezek közül a hivatalára, illetve életkorára 
nézve idősebb jegyző az intéző-bizottság tagja. 

21. §. Az intézőbizottság elnöksége a szövetség 
elnöksége; jegyzői a szövetség jegyzői. 

22. §. Intézőbizottsági gyűlést az elnökség a nagy-
gyűlés előtt mindenesetre, máskor a szükséghez képest 
összehívni jogosult, illetve köteles. 

23. §. A nagygyűlésen tárgyalandó, illetve tartandó 
indítványok, előadások, felolvasások teljes szövegben az 
intézőbizottság elé terjesztendők s azok a nagygyűlés 
elé csak az intéző-bizottság többségének akarata alapján 
terjeszthetők. 



24. §. Az intézőbizottság igazgatja a szövetség 
ügyeit; megállapítja s a szükséghez képest megbiráltatja 
a szövetség kiadványait, gondoskodik a szövetség vagyo-
nának lelkiismeretes kezeléséről. A szükséghez képest 
bizottságokat alakít. 

25. §. Határozat hozatalra, az elnökségen és jegy-
zőkön kívül, legalább 10 tag jelenléte szükséges. 

VIII. A szövetség pecsétje. 
26. §. A pecsét közepén 3 égő fáklya je lkép; 

körirata: „Országos Protestáns Szövetség." A pecsét az 
elnök őrizete alatt áll. 

IX. A szövetség feloszlása. 
27. §. A szövetség feloszlását csak olyan nagy-

gyűlés határozhatja el, mely félévi előzetes kihirdetéssel 
egyenesen e czélból hivatott össze és a melyen a jelen-
levők két harmada a feloszlás mellett van. 

28. §. Feloszlás esetén a szövetség vagyona az 
illető protestáns egyházak egyeteme között a tagok 
aránya szerint osztatik meg és minden részen saját 
felekezeti jótékony czélra fordítandó. 

29. §. A szövetség feloszlását vagy alapszabályai-
nak módosítását czélzó határozatok foganatosítás előtt 
megerősítés végett a magyar kir. belügyminiszter elé 
terjesztendők. 

30. §. Ha a szövetség a jelen alapszabályokban 
kitűzött czéljától és működési körétől annyira eltérne, 
hogy működésének folytatása az állam vagy a szövetség 
tagjainak anyagi érdekét veszélyeztetné: működése a 
magyar királyi alkotmányos kormány által felfüggeszte-
tik, az erre elrendelendő vizsgálat eredményéhez képest 
a szövetség az alapszabályok pontos megtartására fel-
oszlatás terhe alatt utasíttatik, esetleg végleg is fel-
oszlattatik. 

31. §. Jelen alapszabályok megerősítés végett a m. 
kir. belügyminiszterhez felterjesztetnek. 

K Ü L F Ö L D . 

Az amerikai magyar missziói munka 
jogosultsága. 

E b. lap egyik számában a pápai theol. akad. 
tanárikar részéről egy czikk jelent meg az amerikai 
presbyteriánusok hitvallásáról. Teljesen egyetértek a 
tanárikar véleményével. Szerintem is (kit, mellesleg említve, 
az aleghenyi presb. theologia tanári állásával kínáltak 
meg, de a hazai egyház szolgálatába lépvén át, ez 
állásról lemondtam) a presb. egyház hitelvi szempontból 
azonos a magyar ref. egyházzal. De tekintettel azon körül-
ményre, hogy az amerikai magyar ref. egyházi viszonyok 
lebegtek a kérdést feltevő konventi elnökség szemei 
előtt, az itteni helyzetre tekintettel bátorkodom e kérdést 
más oldalról is megvilágítva bemutatni a hazai közvéle-
mény előtt s utalok az Amerikába vándorolt ref. népek 
egyházi szervezkedésének történeti múltjára. 

A holland reformátusok a XVII. század elején már 
fejlődésnek indult gyülekezetekkel rendelkeztek New-

York és New-Jersey államban. Az amerikai holland 
egyházak egy századon át az amsterdami (Hollandia) 
egyházmegyéhez (classis) s az Észak Holland-kerülethez 
(synod) tartoztak szervezetileg. 1747-ben alakítottak az 
amerikai holland reformátusok egy „coetus" nevet viselő 
hatóságot, mely a presbyteriumok felett állott, de ezt 
csak tanácsadói közeg gyanánt óhajtották elismertetni 
az anyaország egyházával. Az első amerikai egyház-
megyét 1757-ben alakították. Ezután indult meg az 4 

egyházak békéjét és fejlődését kissé megzavaró vita, 
hogy t. i. függő viszonyban maradjanak-e továbbra is a 
hazai egyházhoz (melynek engedélye nélkül pl. egy lelkészt 
sem szentelhettek fel) vagy pedig önálló, amerikai 
denomináczió gyanánt szerepeljenek. A tudós dr. Laidlie 
lelkész jött át Hollandiából, ki egyidőre békét csinált; 
de nemsokára az amerikai holland ref. egyház elszakadt 
az anyaország egyházától s „Dutch Reformed Church" 
s későbben „Reformed Church in North America" czímen 
szerepel. 

Majd jöttek a német és svájczi reformátusok, kik 
eleinte a holland ref. egyházhoz tartoztak, de tőlük elsza-
kadva megalakították a „Germán Reformed Church "-öt, 
a melynek mai neve „Reformed Church [in tlie United 
States". 

A presbyteriánusok Angliából, Skócziából és Íror-
szágból, csaknem a hollaudokkal egy időben jöttek át. 
1716-ban megszervezték az önálló amerikai egyház-
kerületet, s daczára ennek, midőn egyes theologiai kérdé-
sekben kételyek merültek fel, a lelkészek közül többen 
egész természetesnek találták, hogy a dublini egyház-
megyéhez (presbyteri) s egyes londoni lelkészekhez for-
duljanak tanácsért és segítségért. Az „Associate Presby-
terian" egyház 1736-ban a skócziai egyházkerülettől 
kért lelkészt, s a kérést az nem is tagadta meg. Midőn 
1800-ban, tehát jóval Amerika függetlenségének kivívása 
után, az „Associate Presbiterian Church" theologiai épü-
letet akart építtetni New-Yorkban, dr. Mason lelkészt 
Angliába és Skócziába küldték, ki ott 6000 dollárt és 
könyvtárt gyűjtött össze e czélra. 

A fentiekből a következő tanulságot vonhatjuk le : 
1. Minden nemzet, épen azért, mert a prot. egyházak 

nemzeti egyházak, külön egyházi testületet szervezett 
Amerika földjén. A holland reformátusok nem mentek 
egy táborba az angolnyelvű presbyteriánokkal, s a német 
reformátusok, kik eleinte a holland egyházban voltak, 
külön szervezetet alkottak „német" ref. egyház név 
alatt s gyülekezeteik igyekeztek megőrizni a német 
jelleget. 

2. Az amerikai egyházak kezdetben az ó-hazai 
anyaegyházakkal állottak szervi összeköttésben (holland 
ref. egyház) vagy legalább is onnan nyerték a lelkészeket, 
tanítókat, bibliákat s a szükséges pénzsegélyt (presb. és 
német ref. egyház). 

3. A holland, német ref. és a presbyteriánus egy-
házak (ez utóbbi számos variáczióival) mai napig meg-
tartották külön jellegüket. Pedig nyelvbeli különbségről 
ma már nem igen lehet szó. A holland eredetű temp-
lomok túlnyomó részében, a német eredetű templomok 
2/3 részében ma már tisztán angol az istentiszteleti nyelv. 
Hitelvi különbség sincsen a három felekezet között, 
egyházkormányzati módjuk teljesen azonos (tiszta pres-
byteri, a püspöki hivatal mellőzésével), liturgiájok is 
csaknem teljesen ugyanaz. Miért nem egyesülnek tehát, 
a minek szükségességét pedig mindannyian érezik s az 
együttmunkálkodásból származható előnyökkel mindany-
nyian tisztában vannak? 



Az utóbbi években a presbiterián és német eredetű 
ref. egyházak lelkészei közül többen szóvá tették a két 
felekezet egyesülését s az unió mellett elszántan harczol-
tak. De előállott a ref. egyházban a másik párt, mely 
az egyesülés ellen ilyen érveket hozott fel : „Egyesítse 
előbb a presb. egyház kilencz különböző alfaját s majd 
azután hívjon bennünket". „Miért nem a holland eredetű 
ref. egyházzal lép először unióra a presb. egyház, mikor 
szellemök azonos lévén, közelebb állanak egymáshoz, 
mint a német ref. és presb. egyház?" Különösen érde-
kes a dr. Richards, lancesteri ref. theol. tanár érve, a 
ki szerint a német-svájczi-huguenotta vér még nincsen 
megérve ahhoz, hogy egyesüljön az angol-skót-ír vérrel! 
A „Reformed Church Messenger" f. évi 37. számában 
pedig egy ref. lelkész ezen indokot hozza fel a presb. 
egyházzal való egyesülés ellen: „Ha valaki megfontolja, 
hogy a presb. egyház mily nagy zöme törölte el a kate-
chetikai oktatást és ker. nevelést s „revival" (újraébre-
dés, újjászületés) módszert alkalmaz, csodálkozni lehet, 
hogy az állított „azonosság" mily irányban fog munkál-
kodni. Az egyesülés barátainak befolyást kell gyakorolni 
a presb. egyház zsinatjára, hogy térjen vissza a „nevelé-
sen alapuló vallás" régi mesgyéihez, mert különben nem 
érezzük magunkat jól a presb. egyház kebelén s nem 
óhajtunk oly házasságot, mely rövid idő múlva törvény-
széki válásban végződik." Ugyancsak a fentemlített lap 
38. számában dr. Russel lelkész ellenzi a presb. egyház-
zal való elhamarkodott egyesülést. Szerinte azért egye-
sülni a presb. denomináczióval, mert az nagyobb és 
gazdagabb, gyönge, meg nem állható érv, mert a kis 
Benjámin háza hozhat annyi áldást Krisztus egyházára, 
mint a nagyobb törzsek. A ref. egyház gazdagon része-
sült az evangéliomi keresztyénség kiváltságaiban s nevére, 
sakrainentumaira, nevelésen alapuló vallására mindenkor 
büszke lehet. Ez utóbbi kijelentésnek megvan a háttere. 
A presb. egyház a sakramentumok dolgában túlzó 
zwingliánus, reájok nagy súlyt nem helyez; a német ref. 
egyház pedig szigorú kálvinista e tekintetben, s főleg a 
mercesburghi theologiai irány több becset tulajdonít 
nekik, mint az anglikánokat kivéve, bármely prot. fele-
kezet. A presb. egyház újabban mellőzi az ifjak vallásos 
oktatását s megelégszik igen sokszor azzal, ha gyermekei 
„revival meeting"-eken (miket a baptistáktól és metho-
distáktól vettek át) a Szentlélek hatása folytán kijelentik, 
hogy Krisztushoz tértek és követői óhajtanak lenni. 

Ezek után hadd vonjam le röviden a tanulságot az 
Amerikában folytatott magyar missziói munkára vonat-
kozólag. A holland, német és angolnyelvű ref. egyházak 
szervezkedését figyelemmel kisérve, láthatjuk, hogy milyen 
helyes úton jár a magyar ref. egyház konventje, midőn 
„nemzeti" egyházba gyűjti össze Amerikába szakadt 
gyermekeit, s mint más nemzetbeli egyházak is csele-
kedték, segíti őket addig, míg teljesen a maguk erejéből 
nem tudnak fennállani. S ha dr. Richards és nagy pártja 
azt mondja, hogy a német-svájczi-franczia és angol-ír-
skót vér évszázadok leforgása alatt nem tudott annyira 
átalakulni és módosulni Amerika talaján, i ogy a kettő 
által képviselt német ref. és presb. egyházak egyesülje-
nek : akkor bátran merem állítani, hogy a pár esztendő 
óta Amerikában lakó magyar ref. nép még kevésbbé 
alkalmas arra, hogy akár a német ref., akár a presb. 
egyházban igazi otthonra találjon. S ha a német refor-
mátusok féltik híveiket a presbiteriánusok revival meeting-
jeitől, mi annyival inkább aggódhatunk a presb. tábor-
ban elhelyezkedett magyar népünkért. S ha a német ref. 
egyház nem akarja feladni nevét a gazdag és hatalmas 
presb. felekezet kedvéért, a magyar ref. Siónnak, dicső 

múltjára tekintettel van joga s jövője síkra szállani 
Amerikába szakadt gyermekeiért, kiknek igaz menhelyet, 
hol otthon érezhetik teljesen magukat, egyedül csak ő 
tud nyújtani. Lehet, évtizedek múlva, midőn a magyar 
gyülekezetekben angolul is kell prédikálni s évszázadok 
múlva, midőn fel lehet tenni azt a kérdést, hogy az 
amerikai magyar reformátusok otthon érezhetik-e magu-
kat más országból kivándorolt reformátusok felekezetei-
ben : más leend a helyzet; de ma nem vághatunk a jövő 
elébe, s épen azért, mert a prot. egyházak nemzeti egy-
házak, nemzetiségünkre és faj i jellegünkre tekintettel 
egyedül a magyar ref. egyház hivatott arra, hogy amerikai 
gyermekeire gon-lot viseljen. Mert, ha a német ref. és 
presb. egyházak népünk lelki szükségleteit kielégítik is, 
nem várhatjuk tőlük, hogy mint amerikai felekezetek, 
népünknek nyélvéhez s nemzetiségéhez való ragaszko-
dását is ápolják. 

E körülményekre is figyelemmel kell lennünk a 
ref. egyháznak Amerikában folytatott missziói munkája 
elbírálásánál. Mert a symbolikus iratok többé-kevésbé a 
dogmatika theologia köntösébe vannak burkolva, épen 
azért változnak is az idők folyamán (a mint pl. az ame-
rikai presb. egyház 1903 ban módosította a westmin-
steri confessiót, a kálvinista predestináczió eltörlésével); 
az egyházkormányzati különbségek másodrendűek (noha 
meg kell engedni, hogy a mi episkopális-presbyteri ós 
az amerikai ref. és presb. egyházak tisztán presbyteri 
szervezete között kirívó, éles különbözet van); a litur-
giában észlelhető eltérés pedig annyival kevésbé jöhet 
számba, mert e téren épen most van a magyar ref. 
egyház az alkotás és fejlődés terén, s még közelebb 
fog jutni remélhetőleg a külföldi protestánsok kultuszához : 
de egy nemzeti egyháznak jellegzetes iránya, speczifikus 
szelleme, fok ént faji és nyelvi kiváltságai megkövetelik 
azt, hogy. az illető egyháznak nemzeti karaktere mind-
addig fentartassék, míg csak lehetséges. 

Nánássy Lajos, 
amerikai magyar ref. lelkész. 

R É G I S É G . 

A régi időkből. 
A tizenhetedik század közepe táján erős vallási 

villongások színhelye volt Kassa városa, melynek elöl-
járósága és lakosságának nagyobb része az ágostai 
hitvallású evangélikus (köznyelven lutheránus) egyház 
erős ós buzgó híve volt. A római katholikns és református 
vallású lakosok csakis az 1649. évi XII. törvényezikk 
rendelkezése alapján alakulhattak egyházközséggé s 
gyakorolhatták nyilvánosan vallásukat. 

Azonban békét még az országos törvény sem tudott 
eszközölni a különböző vallású lakosság között. A viták, 
súrlódások, kellemetlenségek napirenden voltak és a 
három egyház közül mindeniknek meg volt a maga 
nagy pártfogója ; a lutheránusokat a város, a reformá-
tusokat a vármegye, a r. katholiku^okat a királyi ható-
ságok (főkapitány és szepesi kamara) vették védel-
mük alá. 

Az 1656. évben történt, hogy egv temetés alkal-
mával tartott halotti beszédben Osztropataki, máskép 
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Rátkay Mátyás, kassai lutheránus magyar pap, elítélőleg 
és gúnyosan nyilatkozott egyik református hitczikk, a 
praedestinátió felől. A gyászközönség református tagjai 
természetesen rögtön hírül adták ezt nagytudományú 
papjoknak, Czeglédi Istvánnak, ki is felszólította Rátkayt, 
hogy temetési beszédét közölje vele írásban. Rátkay ezt 
készségei megtette, abban a jámbor hitben lévén, hogy 
Czeglédit a maga véleményére térítheti. Czeglédi uram 
azonban nagyon komolyra fogta a dolgot: azonnal bepa-
naszolta Rátkayt Abaujvármegyénél, mint a ki ama halotti 
beszédben nemcsak a református vallást, de magát az 
Istent is káromolta. A vármegye viszont Kassa város 
tanácsát kereste meg, Rátkay méltó megbüntetése végett. 
A városi tanács pedig olyanformán hárította el magától 
ezt a kellemetlen ügyet, hogy azt az 1656. május 15-én 
tartandó eperjesi lutheránus zsinathoz utasította, mint az 
illető lelkész illetékes hatóságához. A vármegye újra 
követelte a városi tanács intézkedését, végre is azonban 
bele kellett nyugodnia abba, hogy a zsinat tegyen 
igazságot, 

A nevezett napon megtartott eperjesi zsinat tár-
gyalta is a Rátkay ügyét; azonban nem a halotti beszé-
dében foglalt sértő pontok miatt, hanem azért ítélte el, 
hogy prédikáczióját egyházi felsőségének engedélye nél-
kül adta ki Czeglédinek. Ezért a vétségért bocsánatot 
kellett kérnie, s a zsinat ülésezése alatt az iskola egyik 
szobájába elzárták. Ez az egy — vagy kétnapos szoba-
fogság volt Rátkay egész büntetése. 

A zsinat aztán nagy körültekintéssel írott levelé-
ben tudósította a nemes vármegyét, hogy Rátkayt „mél-
tóképen megbüntette." A nemes vármegye azonban nem 
bízott egészen a tisztelendő zsinat méltányosságában s 
1656. június hó 7-én az alispánt, Pongrácz Kristófot és 
Székely Boldizsár szolgabírót rákíildötte a kassai bölcs 
ós körültekintő tanács nyakára, azzal a kérdéssel, hogy 
miben is állott hát az a büntetés, melyet a zsinat Rát-
kayra szabott ? A városi tanács őrizkedett néven nevezni 
a gyermeket, hanem egész általánosságban arra kérte 
a nemes vármegyét „legyen contentus (elégedjék meg, 
azzal a büntetéssel), melyet Osztropataki uramra vetett 
a tiszteletes synodus (zsinat) s ne vegye kétségben és 
suspicióban (gyanúba) a nemes öt városok pecséte alatt 
ezaránt emanált (kiadott) levelet, mely egyébaránt mind 
a tiszteletes synodusnak, mind pedig az öt szabad váro-
soknak nagy despectusára (kisebbségére) lenne." 

E határozat megvilágosítása végett megjegyzem, 
hogy ez időben Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse és Kisszeben 
városok egymással úgy polgári, mint egyházi ügyekre 
nézve a legszorosabb szövetségben állottak s közös néven 
„öt város" (pentapolis) néven említtetnek. 

A nemes vármegye követői a június 12-én tartott 
megyegyűlésen tettek jelentést eljárásuk eredményéről, 
s jelentésök tudomásul vételével a kellemetlen ügy 
befejeztetett. 

Révész Kálmán. 

E G Y H Á Z . 

Hátralékos előfizetőinket t isztelet-
tel kér jük a díjak sürgős beküldésére. 

Lelkészválasztások. A nagyrozvágyi ref. gyüleke-
zet Janka Károly, homonnai missziói lelkészt, — a kis-
pest-erzsébetfalvai evang. missziói egyház Máthé Károly, 
budapesti segédlelkészt hívta meg lelkipásztorává. 

Lelkészi jubileum. Urbán Adolf, topolyhanusfalvi 
evang. lelkész, kérdeniük sáros-zempléni főesperes, folyó 
hó 8-án ülte meg lelkipásztori működésének ötvenéves 
fordulóját. Ebből az alkalomból az egyházmegye lelkészi 
karából számosan sereglettek össze a gyülekezetbe, hogy 
azzal együtt örüljenek. Képviseltette magát az eperjesi 
kollégium is; a kerületi és egyházmegyei elnökség s a 
vármegye fő- és alispánja pedig táviratilag üdvözölték 
a jubilánst. A jubileumi ünnepély a templomban folyt 
le, a hol Pollyák Jenő, kapinémelfalvi lelkész oltári 
szolgálata után Szlabey Mátyás, bártfai lelkész tartotta 
az alkalmi egyházi beszédet. Ezután Liptay Lajos, al-
esperes magyar, Halmi Aladár, laposi lelkész pedig tót 
nyelven méltatták a jubiláns érdemeit, A legmegindítóbb 
volt, a mikor a lelkésztestvérek ünnepélyesen megáldot-
ták az agg lelkipásztort s Isten áldását kérték életére. 
A jubiláris istentisztelet után barátságos ebéd volt a 
lelkész lakásán. 

Megújított templom. A kisújszállási református 
hívek temploma nagyobb javítás alatt állott és a javítás 
idején az istentiszteletet a városházán, majd a főgim-
názium dísztermében tartották meg. A csinosan elkészült 
javított templomot deczember 1-én vették használatba, a 
mikor is a hívek serege megtöltötte azt. Az alkalmi 
beszédet Nagy István lelkész tartotta. (D. P. L.) 

Lelkészbeiktatás. Sárkány Béla, a kecskeméti ev. 
gyülekezet új lelkipásztora f. hó 15-én foglalta el hiva-
talát, A beiktatást Sárkány Sámuel, volt bányakerületi 
püspök végezte. 

Egyházkerületi képviselőválasztás. A tiszáninneni 
ref. egyházkerületben most ejtetnek meg a szavazások 
a sárospataki főiskola theologia és jogi szakainak kép-
viselőire. A mint a M. Sz. írja, a theologia képviselőjévé 
Nóvák Lajos választatott meg, — a jogakadémiai kép-
viselőségre pedig dr. Szabó Sándornak van kilátása. 

A budapesti ref. egyház köréből. Mint már emlí-
tettük, a budapesti ref. egyház elöljárósága, kérvényt 
intézett a főváros tanácsához, hitoktatási segélye fel-
emeltetése tárgyában. Az egyház azonban nemcsak a 
hitoktatási, hanem a hitfelekezeti segély arányos fel-
emelését is kéri egy másik beadványában. Az egyház 
ezen a czímen most 14,000 korona évi segélyt kap. 
Beadványában azonban részletesen kifejti, hogy ez az 
összeg sem a szükségletnek, sem a felekezeti számarány-
nak nem megfelelő. Míg ugyanis a róm. kath. egyház 
ezen a czímen évenként 635.000, az evangelikus egyház 
44,800 korona segélyt kap, a mi lélekszám arányában 
a róm. katholikusoknál 1 kor. 33 fillért, az evangéliku-
soknál 1 kor. 12 fillért tesz ki, addig a reformátusok 
segélye fejenként csak 68 fillér. Reámutat továbbá a 
kérvény arra, hogy az egyházra, a hívek gyors felszapo-
rodása következtében (a lélekszám ma 70,000), olyan 
kötelezettségek hárulnak a lelki gondozás terén, a me-
lyeknek a bevonható híveknek már a maximumra fel-
emelt adójából meg nem felelhet. Ma már 11 helyen 
tart rendes istentiszteleteket s a lelkészi állások számát 
legalább kettővel kell szaporítania, ha a hívekről csak 
megközelítőleg kíván gondoskodni. A hívek gondozásán 



kívül is olyan kulturális és humanitárius intézményeket 
tart fenn, a melyek által a főváros lakosságának javára 
szolgál, felekezeti különbség nélkül. Hivatkozván tehát 
az 1868: LIIÍ. törvényczikk 28. §-ára, kéri a főváros 
tanácsát, hogy jelenlegi 14,000 kor. felekezeti segélyét 
40,000 koronára emelje fel. — Folyó hó 15-én volt a 
Kálvin-téri templomban az ifjúság számára rendezett 
második vallásos estély. A fiatalok mellett azonban eljöttek 
arra az öregebbek is és pedig oly tömegben, hogy a nagy 
templom alig volt képes befogadni a hívek seregét. 
Zsúfolásig megtelt a templom, akárcsak a sátorosilnne-
peken, vagy esztendő utolsó napján. A szép, lélekemelő 
eredmény, a mellyel ezek a vasárnap esti vallásos esté-
lyek járnak, méltán buzdíthatja a lelkészeket azoknak 
folytatására, sőt valóságos rendszeresítésére. Degel Fri-
gyes orgonajátéka és közének után a Bethania-egylet 
kara énekelt, Kováts Lajos vallástanár vezetése alatt. 
Izsák Ferenez vallástanár bibliát olvasott; majd újra a 
Bethania-egylet kara énekelt. Okos Gyula theologus 
vallásos költeményeket olvasott fel Sörös Bélától, dr. 
Kecskeméthy Istvántól és Vargha Lászlótól. Központját 
képezte az estélynek dr. Szabó Aladár lelkész felolvasása, 
a melyben a tőle már megszokott nagy erővel szólott a 
protestáns keresztyénség terjedéséről, befolyásáról és 
erőforrásairól. Nagy Ferenez segédlelkész imádsága után 
a Bethania-karának, majd a gyülekezetnek az éneke 
rekesztette be a szép estélyt, — Deczember 16-án pres-
biterialis ülést tartottak, a melynek legfontosabb tárgya 
a jövő évi költségvetés volt. Az elnöki bejelentések során 
örömmel vették tudomásul, hogy az egyház részére 
Marossy János egy Pesti Hazai Takarékpénztári rész-
vényt, Thaly Emil és özv. Babos Emiiné 2000 2000 
koronát hagyományozott, s hogy a Józsefvárosi templomra 
is folytak be kisebb adományok. A gimnáziumi tandíj-
mentességek elintézése után a jövő évi költségvetés 
került szőnyegre. Tekintettel azonban arra, hogy a költ-
ségvetés egyes tételei a fővárosi segélyek felemeltetésé-
től függenek, az egyháztanács kimondta, hogy a költ-
ségvetést csak tervezetnek tekinti, a mely majd csak a 
fővárosi segély kérdésének elintézésekor fog véglegesí-
tetni. Az elnökséget azonban felhatalmazta arra, hogy a 
kiadásokat a tervezet keretében addig is utalványozhassa. 
A költségvetési tervezetből kiemelkedik a gimn. tanári 
fizetések rendezésére felvett 1900 ós az V—VII. kerületi 
papi állás szervezésére (az 1908. év utolsó negyedére) 
felvett 2000 korona. A költségvetés ideiglenes megálla-
pítása után az újabb rendszeresített katecheta állások 
szervezése következett. Az egyháztanács a jelenleg működő 
ideiglenes katecheták közül újból ötöt állandósított, neve-
zetesen Böszörményi Jenőt, Izsák Ferenczet, Nagy Dénest, 
Szinok Zoltánt és Tóth Józsefet, s ezek után a lelkészi 
nyugdíjintézetet illető 2°/0-os járulék fizetését is magára 
vállalta. Tárgyalás alá került a budai egyházrész helyi 
bizottságának az egyházrész különválására vonatkozó 
előterjesztése is. Az egyháztanács ennek érdemleges tár-
gyalásába nem bocsátkozott bele, hanem arra utasította a 
budai egyházrész helyi bizottságát, hogy ebben a fontos 
ügyben, a budai egyházrész adófizető tagjainak szabály-' 
szerű meghallgatása után tegyen részletes és indokolt 
propozicziót. 

Akadémiai istentiszteletek. A mint az Erdélyi Prot. 
Lap írja,, a kolozsvári ref. theol fakultás imatermében, 
advent első vasárnapjától kezdve, vasárnap délelőttönként 
istentiszteleteket tartanak, a melyeknek megkezdését az 
igazgató-tanács örömmel vette tudomásul. Az istentisz-
teletek vezetése a gyakorlati theologia tanárának a kezé-
ben van, de a munkában részt vesz az egész tanári kar is. 

A r. kath. népszövetség gyümölcse. Csak legköze-
lebb emlékeztünk meg a rkath. népszövetség új alapokra 
fektetéséről és akczióba indulásáról. S most már azokról 
az eredményekről is hirt adhatunk, a melyek a népszö-
vetség első gyümölcseiként jelentkeznek. Ezek az ered-
mények valóban igazolják az „Alkotmány" kijelentését, 
hogy a népszövetség „fegyvertára és mindenhova kiter-
;sdő kortesintézménye a katholikus politikai törekvések-
nek". Az ország ószaknyugoti ós nyugoti vármegyéiben 
a néppárt, a népszövetség útján már felforgatta a belső 
békességet. Nemcsak régi, neki nem tetsző tisztviselő-
ket és megyebizottsági tagokat restaurálnak ki székeik-
ből, hanem még itt-ott, pl. Nyitrában, egyenesen a főis-
pán fejét kívánják áldozatul. De dolgoznak az országban 
mindenfelé. Az „Alkotmány" f. hó 15-diki száma vezető 
helyen örvendezik a felett, hogy Baranya-Szentlőrinczen, 
a megyebizottsági tagok megválasztása tárgyában a nép-
szövetség tagjai gyűlést tartottak, jelöltjeiket megálla-
pították, s ennek az lett az eredménye, hogy a betöl-
tendő kilencz helyre mind a népszövetség tagjai válasz-
tattak be, a mi a szentlőrinczi községi birót is arra 
indította, hogy belépjen a népszövetségbe. Ezek az ered-
mények, az „Alkotmány" szerint, még csak a fiatal fa 
első gyümölcsei. De mily gazdag lesz a termés, ha ez 
a fa az egész országra ki fogja bocsátani ágait! A köz-
ségi, társadalmi életben egyszerre meg fog jelenni a 
katholiczizmus, mint tényező! Ily nyíltan, leplezetlenül 
hangzik immár a klerikális dicsekedés. S a magyar 
protestantizmus? Az hallgat, az alszik 1 Vájjon mikor fog 
már egyszer felébredni?! 

Egyházmegyei tisztújítás. A kézdi ref. egyház-
megye legközelebb tartotta tisztújító közgyűlését, melyen 
a főbb tisztségekre mind a régi tisztviselők választattak 
meg. Esperes lett Bodor Géza, leik. főjegyző Kiss József, 
leik. aljegyző Ósz Lázár, világi főjegyző M. Székely 
János ig. tanító, világi aljegyző Kocsis András ig. tanító, 
pénztáros Volloncs Miklós, számvevő Czirmay Zoltán, 
ügyész dr. Réz Béla, könyv- és levéltáros Megyaszai 
Mihály. Egyházmegyei tanácsnokokká választattak: Zajzon 
Lajos, Szabó Jenő, Volloncs Miklós és Czirmay Zoltán 
egyházi, M. Székely János és Könczey Domokos világi 
részről; tanácsbirákká Zajzon Lajos, Szabó Jenő, Czir-
may Zoltán, Volloncs Miklós egyházi, M. Székely János 
és Domokos Dénes világi részről. 

Harcz a világosság ellen. X. Pius római pápa 
egymásután bocsátja ki intézkedéseit, hogy a „moderniz-
must", a mely több kétségbevonhatatlan tévedése daczára 
is, a szabadabb és bibliásabb kritikai irányt képviseli, 
kiirtsa a róm. kath. egyház tudományos theologiájából. 
Kibocsátotta először a „modernizmus" tanításait kárhoz-
tató ú j Syllabust; azután ennek álláspontját szokatlan 
nagy terjedelmű encyklikában magyarázta meg; nov. 
18-án pedig motu propriot bocsátott ki, a melyben min-
den r. kath. hívőnek, a herezis és következményeinek 
súlya alatt, kötelességévé teszi a biblia tanulmányozására 
kiküldött bizottság döntvényeinek való engedelmeskedést; 
továbbá felhívja a püspököket és a kongregácziók veze-
tőit, hogy szigorúan ellenőriznék a tanárokat, különösen 
a szemináriumok tanárait, hogy nem a „modernizmus" 
hívei-e; s ha azok volnának, távolítsák el őket a kathed-
rákról; azokat a papnövendékeket pedig, a kik a „moder-
nizmus" bűnében leledzenek, ne szenteljék fel papokká. 
Mindezen pápai intézkedésekre mi csak azt mondhatjuk, 
hogy a haladó idő és a terjedő felvilágosodás óramuta-
tóját visszaigazitani nem áll hatalmában még szent Péter 
állítólagos utódának sem! 



I S K O L A . 

Evangéliomi élet középiskoláinkban. Ilyenről — 
sajnos — nem sokat beszélhetünk manapság. I)e ha 
hallunk felőle innen-onnan, annál szivesebben regisztrál-
juk. Igy azt olvassuk a Debr. Prot. Lap legutóbbi szá-
mában, hogy a debreczeni ref. főgimnázium ifjúsága köré-
ben, S. Szabó József vallástanár vezetése alatt, ebben 
az iskolai évben is megalakult, immár a hetedik eszten-
dőben, az ős kálvinista egyház szervezetét felújított és 
az if júság hitének, protestáns öntudatának fejlesztését 
czélzó_ „Ifjúsági gyülekezet." A gyülekezetnek 192 tagja 
van. Összejöveteleiket vasárnap délelőtt tartják, énekkel, 
imádsággal, bibliamagyarázattal, vallásos szavalatokkal 
és felolvasásokkal. A befolyt adományokból lapokat járat-
nak, könyvtárukat gyarapítják s szegény tanulókat és 
egyházakat segélyeznek. Igy már ebben az évben is 
34 K 72 fillért adakoztak gyűjtés útján a leégett temp-
lomát felépíteni akaró kolozs-borsai egyház javára. — 
Karczagon, a ref. főgimnázium ifjúsága körében, Fazekas 
Gyula vallástanár buzgólkodása folytán, megalakult a 
református ifj. egylet, a melynek egyedüli czélja az evan-
géliomi alapon álló vallásos élet ápolása. Az egylet 
minden második vasárnap délelőtt istentiszteletet tart a 
főgymnázium dísztermében, mely alkalommal ének, ima 
után bibliai magyarázat tartatik és vallásos költemények 
adatnak elő. Az istentiszteleten a más vallású tanulók 
is részt vehetnek. Az ifj. egylet rendezési munkáját min-
den osztályból választott két presbyter és egy-egy dia-
kónus végzi. — Örömmel adunk hírt mindezekről. De 
még nagyobb lenne az örömünk, ha azt látnánk, hogy 
minden protestáns középiskolánkban ilyen vallásos és 
egyházias egyesületek által is igyekeznének a vallás-
tanárok nevelni ifjainkat. Lássuk meg, mit tesznek ezen 
a téren a róm. katholikusok és okuljunk példájukon, a 
saját egyházunk javára! 

Tanárválasztás. A csurgói ref. főgimnáziumhoz, a 
Kondor József nyugalomba vonulásával megüresedett 
tanári székre, az intézetet fentartó belső-somogyi egy-
házmegye közgyűlése Maller Dezső, pápai ref. főgimná-
ziumi helyettes tanárt választotta meg. 

E G Y E S Ü L E T . 

A budapesti protestáns főiskolai ifjúság Beth-
len Gábor-köre f. hó 18-án este a ref. főgimnázium 
dísztermében vallásos estélyt rendezett, a következő tárgy-
sorozattal : 1. Közének. 2. Imádkozott Wolff József evang. 
vallástanár. 3. Megnyitó. Mondotta Nánay Béla ref. theol., 
a kör belmissziói alelnöke. 4. Bibliát magyarázott Irsay 
József országgyűlési képviselő. 5. „Isten, ki fent ural-
kodol". Előadta Gáty István karnagy vezetésével, a B. 
G. K. énekkara. 6. Nők a belmisszió terén. Felolvasta 
Dessewffy Emma. 7. Beszédet mondott Szőts Farkas ref. 
theol. akad. tanár. 8. Haydn: Vonósnégyes. Előadták: 
Némeihy Ferencz, Némethi/ Mihály, Némethy Albert, 
Schilling Aladár. 9. A biblia nő-alakjai. Felolvasta Mojsi-
souich Gabriella., a belmissziói albizottság titkára. 10. 
Verseibőlfelolvassott Maday Gyula. 11. Imádkozott Okos 
Gyula ref. theol. a B. G. K. tagja. 12. Közének. Az 
estélyen előkelő és nagy közönség vett részt, 

G Y Á S Z R O V A T . 

Dr. BARTÓK GYÖRGY. 

Lapunk zártakor vettiik a megdöbbentő hírt, hogy 
az erdélyi ref. egyházkerület püspöke : dr. Bartók György, 
f. hó 19-én délben, agyvérzés folytán beállott agyszél-
hüdés következtében, rövid szenvedés után, váratlanul 
elhunyt. Temetése, a vett hírek szerint f. hó 22-én dél-
előtt megy végbe s végtisztességén Antal Gábor, dunán-
túli ref. püspök, Kenessey Béla egyh. ker. főjegyző és 
Nagy Károly theol. tanár fognak fungálni. Dr. Bartók 
György váratlan elhunyta mély gyászba borítja az erdélyi 
egyházkerületet, s a legőszintébb fájdalmat kelti mind-
azoknak szivében, a kik őt ismerték s életében és műkö-
déséhez még annyi reménységet fűztek! 

Molnár Lörincz felszentelt pap, a sepsiszentgyörgyi 
református főgimnázium vallástanára, buzgó tanári műkö-
désének 4-ik, életének 4l-ik évében f. hó 15-ik napján 
hosszas szenvedés után meghalt. 

Medgyaszay Juliánná, néhai Révész Bálint püspök 
özvegye, élete 81-dik évében elhunyt Debreczenben. 
Temetése, nagy részvét mellett, f. hó 10-én ment végbe. 

Legyen emlékezetük áldott! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Előfizetési felhívás. 

Meghirdetjük az előfizetési felhívást lapunk Í908. 
évi, 5í-dík évfolyamára. 

A Prot. Egyh. és Isk. Lap a most lefolyó évvel 
betölti félszázados pályafutását és életének második fél-
századába lép, Nehéz megpróbáltatásokon, jelentékeny 
átalakulásokon ment keresztül a lefolyt félszázadban a 
magyar protestáns egyház, és a Prot. Egyh. és Isk. Lap 
mindezek között híven teljesítette kötelességét. 

Ujabban ismét megnehezült az idők viharos járása 
felettünk. Szükség van a sajtó őrködésére és megbízható 
híradására, ma épen ügy, mint a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap első megalapíttatása, majd üj életre keltetése idején! 
Védekeznünk kell jobbra ís, balra is, s meg kell, vagy 
legalább meg kellene értenünk egymást, hogy munkánk 
egységes és eredményes lehessen. Ez ma már a sajtó 
nélkül lehetetlen. 

Az egyházvédő és egyházépítő munka megbeszé-
lésére teljes készséggel ajánljuk fel továbbra ís lapunk 
hasábjait, s bizalommal kérjük az 1908-dík évre ís a 
protestáns egyházak, iskolák és társadalom szellemi és 
anyagi támogatását. 

Lapunk előfizetési ára, daczára a felemelt nyomdai 
áraknak, marad a régi 

egész évre . . . ÍS kor., 
félévre . . . . . 9 „ 
negyedévre . . . 4 „ 50 fillér* 



Kongruás egyházaknak és lelkészeknek, SÉ 
lelkészeknek, tanítóknak továbbra is hajlandók vagyunk 
a kedvezményes Í2 koronáért küldeni a lapot. 

Az előfizetési összegeket kérjük előre és pon-
tosan a kiadóhivatal czlmére (IX. ker., 
Kálvin-tér 7. sz.) beküldeni. 

Ismételten és utoljára kérjük Hátralékosain-
k a t ís a díjak sürgős beküldésére, mert ellenkező eset-
ben kénytelenek leszünk a lap további küldését meg-
szüntetni. 

Teljes tisztelettel 

A K I A D Ó H I V A T A L . 

A lesoványodást 
meggátolja a testet, a gyermek húsát egészségessé, 
erőssé fejleszti a SCOTT-féle Emulsio. Ez a szer 
a legjobb gyógyító- és erősítő táplálék gyermekek 
részére és az On gyermekét is meggyógyítja, mint 

a hogy 

sok ezer gyermek meggyógyult 
e szer használata által. A gyermekek-
nek életkedvet kölcsönöz. Ha beteges-
kedik a gyermek, úgy azonnal adjanak 
neki SCOTT-féle Emulsiót. Minden üveg-
ben egyenlő finom, hatásos alkatrészek-
ből összeállított S C O T T Emulsio van, 
mindig egyenlő, a tudományos világ 

előtt elismert adagokban. 

, . ,. 4 Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fill. Az Emulsio vásár - U J ° 

féienmládaszerCOvéd Kapható a gyógyszertárakban. 
j e g y é t - a h a l á s z t r 
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Egy régi jó hírnevű czég. Több mint 50 eszten-
deje áll fenn az általánosan ismert és becsült Kwizda 
Ferencz János czég, cs. és kir. udvari szállító és kör-
gyógyszerész Korneuburgban. Ezen czég három főkészit-
ménye, ú. m. : a Kwizda-féle korneuburgi marha-táppor, 
Kwizda-féle Restitutjofluid és Kwizda-féle szab. gummi 
horzsszalagok lovak részére, általános közkedveltségnek 
örvend, a minek bizonyítéka az állandóan növekvő keres-
let. A czég árjegyzéke igen gazdagon illusztrált és nagy 
szakértelemmel van összeállítva, — ennek megtekintése 
minden ló- és állattulajdonos érdeklődését fogja felkel-
teni. A czég ezen árjegyzékét kivánatra ingyen és bér-
mentve megküldi. 

A gyógy tudomány a reá háramló feladatot, hogy 
a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 

ellen sikeresen harczoljon, csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 
gyogytényezőt emeli nagyra s;íecziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagoktól 
megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Yáczi-körút 18. szám alatt van. 

Ünnep előtt. Karácsony hatása már meglátszik az 
élet forgatagán. Az emberek már nem azt nézik, hogyan 
bosszanthatják meg felebarátaikat, hanem azt keresik, 
hogy szerezhetnének egymásnak örömet. Fogós kérdés, 
de kis gondolkodás, kevés fáradozás hozzásegíti az em-
bert a probléma megoldásához. Kérjen csak Polgár Kál-
mán jóhírű budapesti órásmestertől nagy képes album 
árjegyzéket (üzlete és raktárai VII. ker., Erzsébet-körűt 
29. sz. I. em.) a mit ingyen és bérmentve kaphat. Majd 
látni fogja a legújabb divatú ékszerek, órák, evőeszközök 
sok száz fénykép után készült hű rajzait és csodálkozással 
fogja olvasni azt a sok dicsérőnyilatkozatot, a mivel 
Polgár Kálmán műórást a vevők elhalmozzák. 

P Á L Y A Z A T O K 

Pályázat. , 
A solti ref. egyházmegyébe kebelezett s halálozás 

folytán megüresedett bogyiszlói ref. egyház lelkészi állá-
sára pályázat hirdettetik. 

A lelkészi javadalom hivatalos becsösszege: 2600 
korona. Megváltásra kötelezett beruházások nincsenek. 

Pályázati kérvények 1908. évi január 12-iy Baky 
István espereshez Ersekcsanádra (postahely) küldendők. 

Kunszentmiklós, 1907. deczember 15-én. 

Baksay Sándor, püspök. 

Felelős szerkesztő: H a m a r I s t v á n . 

N Y I L T T É R . 

A Bór- és hithion-fartalmú, természetes és vasmentes 

S a l v a t o r - f o r r á s 
ki tűnő sikerrel haszná l ta t ik v e s e b a j o k n á l , a h ú g y h ó l y a g 
bántalmainál és köszvénynél, a czukorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Szinye- JApóczi SalvatorJ'orrás-vállalat 

Budapest, V., Jtudolfrukpart 8. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 



CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aozél belső 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, r é s z l e t f i z e t é s r e is leg-
m e s s z e b b m e n ő j ó t á l l á s s a ! kap-
h a t ő k . F o t i o g r á f o k j g r a m o f o n o k , 
h e g e d ű k , f u v o l á k , cz i t erák , o k a -
rinák stb olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Á r j e g y z é k e t i n g y e n kü ld 
rf ^ 
| \ u Mogyoróssy Gyula 

I á l m." kir. s z a b . h a n g s z e r g y á r a 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
T e l e f o n 5 8 - 2 0 . 

SZT. LUKÁCS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Téli fürdökura a Szt. Lukács-fürdőben. 
Természetes forró-meleg, kénes források. Iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális fürdők, vízgyógykezelés, 
massage. Lakás és gondos ellátás. C s ú z - , k ö s z v é n y - , i d e g - , 
b ő r b a j o k g y ó g y k e z e l é s e és a téli fürdökura felől kimerítő 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 

Orgona-
harmóniumokat 

mindkét rendszer szerintalegolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X., Delej-utcza lljb. sz. (Tisztviselő-

telep). 

Árjegyzék ingyen 
és bérmentve. 

Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-

lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

KRISTÁLY forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnélküli töltést Is szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútválialaf Budán. 

Fizikai) .. . 
Kémiai j 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

Erdély és Szabó tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VII!., Baross-utcza 21. 

F ö l d r a j z i tanszerek eredeti gyári árakban. 
A nm. vallás és közokt. miniszl 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

Ajánlások: A nrn' v a"^ s közokt. miniszter úr. 

= A K O R = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 

képes folyóirat. & 
E z a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni, látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 füzet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
előfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
a kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

gyar Földrajzi intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra; 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel l -50 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor. 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a K o g u t o v i e z - f é l e földgömbök 

magyar gyártmányok. 

O r s z á g h S á n d o r 
o r g o n a - é s 

h a r m o n i u m g y á r o s 
cs. és kir. udvari szállító 

R.-Palota ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t I S Ö l - b e n . 

Az 1885. évi kiállításon «N»gy díszoklevél* és 
«Ferencz-József lovagrenddel., az 1904. évi vesz-
prémi kiállításon aranyéremmel kitűntetve, aion-

kivüí számtalan kitüntetés és elismerés. 
Készít kellemes és tömör hanga, legiobb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid munka és jutányos áraK. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-nál több új orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Árjegyzék és részletes tervezet kívánatra 

díjmentesen küldetik. 



^nMMMMMMMMMMMMmMMmMMMMm^ 

Pontos és 
legjobb ORAK 10 

W H 

jótállás melleit l m 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e R , i 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

\ W 
tW a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , 

WémM evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! ^ 

J a v í t á s o k r a s v i d é k i m e g r e n d e l é s e k r e kü lönös gondot 

j ^ j f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2 0 0 0 r a j z z a l ingyen és b é r m e n t v e . 
m 

i P O L G Á R K A L 
m 
m mííórás és ékszerész, az ev. ref, egyházak szállítója, 

$ Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29 

a k i s e b b o r g o n á k a t h e l y e t t e s í t i k . 

Főképviselője: 

R E M É N Y I M I H Á L Y 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

B u d a p e s t , VI . , K i r á l y u . 5 8 . — T e l e f o n 8 7 - 8 4 . 

Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák,dalárdák,kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
raktára. Specialista vonóshangszerek ké-
szítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5% kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen ^ , 
hangszeren a ját-
szást elsajátítani. 
Ára 5.—korona. ^ ^ ' ' O í C ' c e C C 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kérendő, 

Ezen c z é g t á b l á n i s -

m e r h e t ő k f e l a z o n ü z -

l e t e k , a m e l y e k b e n 

e g y e d ü l á r u s í t t a t n a k 

e r e d e t i S i H G E R v a r r ó -

A m i g é p e i n k nerr, 

s z o r u l n a k a j á n l á s r a , 

C s a k a r r a k é r ü n k 

ü g y e l n i , h o g y k e l l ő 

Singer Co. Varrógép Részv. Társ 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16. Budapest: VN., Kerepeái-ut 32. 

,, IV., Muzeum-körut 27. ,, VII , Király-utcza 52. 
,, VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-utcza 15. 

Újpest: Arpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márton-u. 37, Váoz: Széchényi-u. 1 

H a l á s z H u b e r t 
BUDAPEST 

Gyár é s iroda: VII ker., Angol-utcza 2 3 
o o o 

Előállít egyszerű és különféle színezésű czementlapokat, 
csiszolt czement- és márványmozaiklapokat, sajtolt 
mükölapokat burkolatokhoz, mindennemű beton-öntvényt, 
elvállal betonépítkezésekhez tartozó mindennemű mun-
kát, czement és terazzoburkolatokat, csatornázást, 

továbbá tetőfedéseket minden anyaggal. 



1000. Párisi világkiállítás Grand Prix. 

KWIZDA-féle RESTITUTIONS-FLUID 
mosóvíz lovak részére. 

1 üveg ára 2 kor. 8 0 fill. 
40 év óta az udvari istállókban, 
a katonaság és magánosok 
nagyobb istállóiban használat-
ban van nagyobb munkánál 
elő- és utóerősítőül, inak me-
revségénél stb., az idomításnál 
kiváló munkára képesíti a 

lovakat. 

A Kwizda-féle 

Hestitutionsfluid 
szójelzés, vignetta és csomagolás 

törv. védve, 
csak ezen védjegygyei valódi. 

KWIZDA-féle korneuburgi marhatáppor 
Diat. szer lovak, szarvas-
marhák és juhok részére 
7i doboz ára kor. 1.40 
Vi T) » » 
50 év óta a legtöbb istállóban 
használatban van étvágy-hiány 
s rossz emésztésnél, a tej javí-
tására és a tehenek tejelőképes-

ségének fokozására. 

Kwizda-féle 

korneuburgi marhatáppor 
csak e;en védjegyyyel valódi. 

Főraktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerésznél, 
BUDAPEST, KiráJy-utcza 12. és Andrássy-út 26. sz. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

FedáSos h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első magyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
C O C Ö I cs-6skir/udvari hangszergyáros, 

>S I I I HU H ^ A r l A J a m. kir zene akadémia, szin-
V I U I I n y a l t a a U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u. 5. sz, Gyár: Öntöház-u, 2. sz, 
Továboá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
huros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b £ ; 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággá1 , 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivi: el nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Marx és Mérei 
Budapest, VI., Aradi-utcza 6 0 . 

Tudományos 
műszerek = 
gyára, = 

T e l e f o n 2 1 - 0 6 . 

Gyártanak saját telepükön mindennemű 
fizikai, kémiai és geometriai tan-
eszközöket. Továbbá a népiskolai új tanterv 
szerint összeállított legújabb fizikai, kémiai és 
gazdasági taneszközöket a legjobb kivitelben 
s a legjutányosabb árban. — Árjegyzékek s 
költségvetések díjtalanul küldetnek. — Elismert 
elsőrangú gyártmány. — Kitüntetve 1906-ban 

állami ezüstéremmel. 

i Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Telj e s j ó t á l l á s k í t ű n S c s é p l é s é r t . % 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcsép ökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 

Ezen legújabb motorok terjesztése 
érdekében használt irfízgepek 

cserébe vételnek. 

kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedü l l é t e z ő újjdondság ! 

Önműködő, ellenőrző és biztosító 
szelep. Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vetőgépek stb. 

E z e n m o f o r c s Í F l ö - Ü t i l e t t k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e f e l ő l tudakozódni lehet: 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

Villamos benzínlokomohil-

Báró Kemeny József úrnál Maros-Németi (Erdély). Kozma József úrnál Kadarkút. 
Legbiztosabb olcsó iizoni! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

A l e e í o t o b 

kályhákat és ^ ^ ^ k a n d a l l ó k a t 
császári és Irirályi száilít 

H E I M II. udvari szállító 
T l i o n e t - u d v a r . 

Külön legességek: t e m p l o m o k , családi há -
zak, i skolák , irodák stb, részére. Több 
mint 100 ,000 van be lő le haszná la tban 

V a l ó d i 
c s a k ezze 

a v é d ő -
j e g y g y © 1 -

Prospektusokés költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten T h o w e t - u d v a r b a n . 

M á r i a V a l é r i a titoasa lO. 11' * iiWMIMBBWWWttBi 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIB. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 0 . 5 5 7 . 



PROTESTÁNS 
EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 

Hirdetési díjak : 
Két hasábos egész oldal . . . . 40 kor. 
Fél oldal . rM kor. 
Negyed oldal 10 kor, 
Njuiczad oldal 5 kor. 

Laptulajdonos, kiadó és felelős szerkesztő : 
H A M A R I S T V Á N . 

Szerkesztőség és k iadóh iva ta l : IX., Kálvin-tér 7. sz. . 
a h o v á a kéziratok, előí izctcsi és hirdetési díjak stb. 

intczendók. 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : A pesti ref. theologia kihelyezése kérdéséhez. Varga Sándor. — Keressük az igazságot. Hamar István. 
— Tárcza: Nietzsche és Wilde Krisztusképe. Veress Jenő. — B e l f ö l d : Az újabb idők jelei. Egy református lelkész. — 
Nekrolog : Dr. Bartók György. (1845 — 1907). — I r o d a l o m . — E g y h á z . — Isko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . 
— K ü l ö n f é l é k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

A pesti ref. theologia kihelyezése kérdéséhez. 
Őszinte megdöbbenéssel olvasom a P. E. I. L. 

49. számában Szász Béla úrnak ebben a kérdés-
ben írt, kétségkívül jóakaraté sorait, valamint a 
hozzáfűzött szerkesztői megjegyzéseket. 

Gazdasági viszonyaink nyomasztó volta, a 
szinte elviselhetetlen drágaság elkerülhetetlenül rá-
nehezedik tehát ennek az intézetnek a sorsára. 
Eddig is tagadhatlannl érezte egyházunk szegény-
ségének és a pesti nehéz megélhetésnek súlyát. 
Érezte, mikor szűkös, egészségtelen, magasabb neve-
lési szempontból használhatatlan helyiségben, föld-
hözragadt szegénységben kellett vergődnie, holott, 
ha minden szükséges rendelkezésére állana, akkor 
is elég nehéz volna magas czéljainak megfelelnie. 
De ezután, Tia a 49-ik számban felhozott vagy az 
ott jelzett terv sikerül, ha a theologia a város 
középpontjából kivitetik, szomorú meggyőződésem, 
hogy a nehéz és visszás körülmények átkát még 
inkább fogja érezni. Lehet, sőt bizonyos, hogy 
ily esetben erősebb lesz az anyagiakban, de gyen-
gébb a szellemiekben. 

Ez a merésznek látszó prófétálás igazolásra 
vár. Ép ez akar lenni e szerény czikk czélja. 
Komoly aggodalmak közt kérem én a központból 
kivitel sok tekintetben tetszetős és kényelmes ter-
vének elejtését. 

Szilárd meggyőződésem, hogy minden más 

intézetnél helyes lehet annak a paedagogiai elv-
nek az alkalmazása, a melyet a fent említett czikk 
ajánl: a város zajától a csendbe való kivitel; de 
semmiesetre a református theologiánál. Minden 
más intézet ugyanis olyan szakembereket nevel, 
a kiknek ismeretei egyetlen körre irányozódnak, 
a kiknek feladatát is egyetlen körben való szabá-
lyos és könnyed mozgás képezi Nem úgy a theo-
logia. A theologusnak nem elég 4 éven keresztül 
csak a stúdiumait, a szaktárgyait tanulni; neki 
látnia kell maga körlil az életet, a világot, mely-
Kén n <>zogni, irányt mutatni hivatasa lesz. A leg-
teljesebb értelemben véve szellemi életet kell élnie. 
Érdekelni kell mindennek, a mi a világot moz-
gatja ; ismernie kell a társadalom uralkodó eszméit, 
egész szellemi világát; ismernie kell mindent, a 
mi a lélekre vonatkozik Igazán művelt embernek 
kell lennie, a ki a mint odahaza van a theologiai 
tudományok rejtelmeiben, a mint erős a saját meg-
győződésében és hitében, úgy ismeri a mások 
gondolkozásának, lelkének összes rugóit és így 
képes védekezni és ítélkezni, látni és felmutatni a 
Jézust, mint a lelkeknek örök és egyetlen királyát. 

Ezek az elvi igazságok a lelkészre és a lel-
készképzésre vonatkozólag régiek és általánosan 
elfogadottak. De ezeket a vezérelveket érvényesí-
teni a nevelésnél csak úgy lehetséges, ha az a 
nevelés nem a zárdának félrevonult, csendes szem-
lélődése, hanem szabad mozgás a szellemi élet 

A 21,211/905. sz. a. kelt kötelező miniszteri rendelet alapján az i s k o l á k é s ó v o d á k padlói 

,Fónagy-féle Dustless'-szel portalanítandók 
a t í í d ö v é s z terjedésének meggátlása czéljából. A rendelet értelmében a szert szétküldi e g y e d ü l a gyártó czég: 

ERDŐS JÓZSEF és TÁRSA Budapest, VI., Szív-utcza 43. szám alatt. 
Óvakodjunk utánzatoktól. Utasítások iu^yen . 



legzajosabb fórumán Ezért, hogy a legmagasabb 
szellemi nívón álló ember lehessen belőle, neveked-
jék a theologus a szellemi élet forgatagában, noha 
meglehet, hogy az életbe kikerülve, sok esetben 
olyan helyre jut, a hol a szellemi élet ugyancsak 
primitív formákban jelentkezik. De hiszen bárhol 
éljen is, neki mindig meg kell maradnia abban, 
a mi pályáján a nevelés ideálja : a szellemi gaz-
dagságban. 

De általános szólamok helyett részletesebben 
fejtem ki indokaimat a központi elhelyezés előnye 
mellett. Hiszem, hogy mindaz, a mit előhozok, 
ennek az általam hangoztatott igazságnak bizony-
sága lesz, hogy csak a város szívében érhető el 
a theologiának igazi, magas és magasztos czélja. 

Nem vinném el a pesti theologiát árnyékából 
a pesti templomnak. Igaz ugyan, hogy sem nem 
Jeruzsálemben, sem nem a Garizim hegyén . . 
de mégis gyönyörűség lakozni az Úrnak házában 
és dicsőíteni őt a hívek seregében. Tanulja meg 
ezt a gyönyörűséget a leendő pap, pályájának kez-
detén. Legyen ez lelkének forró vágyakozásává, 
nélkülözhetetlen szükségévé akkor, a mikor ő is 
csak hallgató. 

Sőt a pesti templomnak a szónoki képzés 
tekintetében is tagadhatatlanul jótékony hatása 
van. Ez a templom, a maga elsőrendű közönségé-
vel, válogatott szónokokat kíván és ad is E szóno-
kokat -— ellentétben a legtöbb templom szónokai-
val — lépten-nyomon kiséri a figyelmes szemlélő 
által észrevehető kritika, müveit hallgatóiknak 
elragadtatása vagy közönye, netalán visszatetszése. 
A müveit hallgatóság sorában tanul nemes szónoki 
tulajdonokat nagyrabecsülni és visszatetsző téve-
désektől vagy félszegségektől óvakodni a theologus 
ifjúság. Es abban a kétségtelen tényben, hogy 
újabban a szónoki önmérsékletről és ildomosság-
ról, a szónoklás nehéz művészetéről a theologus 
ifjak fogalma és meggyőződése jóval tisztább, mint 
régente, erősen hiszem„ hogy nem kis szerepe és 
érdeme van a pesti templomnak. így lehet ez 
Debreczenben és Patakon stb. is, de sehol inkább, 
mint Pesten. 

De nem vinném el a theologiát a központi 
tudományos egyetem, Magyarország első közoktatási 
intézetének közeléből sem. Ezt a közelséget a theo-
logusok, meglehet, nem jól használták ki a múlt-
ban; de ez csak nagy kár rájuk, melyből tanulságot 
meríthetnek a jövőre. Mindamellett bizonyos az, 
hogy voltak és bizonyára vannak is szép számmal, 
a kik felkeresték és felkeresik a tudománynak ezt 
az otthonát. Szinte lehetetlen is az, hogy ember, 
a ki a tudományt egész lényegében a világ első-
rendű kincsei közé számítja, el mellőzze a helyet, 
a hol hazájában a legavatottabb ajkakról hallhatja 

annak igéit. A szellemi nagyságok hajlékát nem 
mulaszthatják el látogatni azok, a kik a legnagyob-
bat akarják szolgálni a szellemi világban. Ismerni 
kell az elsőrendű segítségeket úgy, mint az első-
rendű ellenfeleket. A legkeresztyénibb tudós elő-
adása ép annyira méltó a theologus figyelmére, 
mint a mennyire szükséges ismernie az ő nézeté-
tével hadi lábon álló bölcsek tanításait is. De a 
tudomány a maga egyházonkivüli voltában, de 
óriási méreteiben, kell, hogy vonzza a szellem 
embereit A tudománynak pedig elsőrendű forrása 
itt van. 

Az én elhagyatottságomban, ebben a csendes 
téli falusi magányban is nagy gyönyörűséggel és 
örömmel lapozgatom feljegyzéseimet abból az 
időből, mikor egyik legnagyobb magyar tudósnak 
és előadónak tanításait hallgattam az emberiség 
nagy gondolkodóiról. Sietnem kellett a theologiai 
előadás végeztével, de odajutottam, mert a Kálvin-
térhez az egyetem közel van. És megbecsülhetet-
len az ott csak erősödést nyert meggyőződés bol-
dogsága, hogy az emberi szellem ereje óriási, de 
az én Jézusomé, a kit pedig az előadó szíve talán 
nem volt képes befogadni, még nagyobb. 

Az egyetemtől nem vinném el, az egyetemre 
bevezetném a theologus ifjúságot, a szellemi élet 
leendő vezéreit. 

Azután ott van a társadalmi szereplés. Nem-
csak az úri embernek szerény, de biztos forgoló-
dása az emberek seregében, de az egyházi élet 
vezetőijének viselkedése a társaságban! Ez is csak 
azt tanácsolja, hogy maradjon a theologia városunk 
abban a részében, a hol az élet pezseg. A társa-
dalmi és az egyháztársadalmi élet központja itt 
van. Jó társaságok felkeresésére nem kell az anyagi 
eszközök halmaza. Szelid és kellemes magaviseletet 
tanulhat a theologus, a nélkül, hogy a nagyúri allű-
rökkel fellépő ficsúrok közé keveredjék. Es ott 
vannak az ő jó társaságai, a melyeket a pesti 
egyház folyton munkálkodó jó szellemei hoznak 
össze. Egyesületek! Egyikben az egyszerű nép, 
másikban a müveit nagy közönség; itt a nehéz 
munkában fáradó férfiak, ott a lelki táplálékot 
úgy áhító nők; egy helyt a gyermekek vagy az 
ifjak (ép a hozzá legközelebb állók is egyben!), 
más helyt az élemedettebbek. A hallgatókkal való 
bánásmód, a tanításra való alkalom és maga a 
tanítás a legváltozatosabb fázisokban tűnik fel 
előtte; sőt a lelkeket vezetni ezeken a helyeken 
megkísérelheti Ő maga is. Tanulhat, mint hallgató; 
gyakorolhat, mint működő tag, vagy a vezetők 
szívesen látott segítsége. Ezek a társaságok szapo-
rodni, erősödni fognak idővel és elsőrendü gyakorló 
iskolái lesznek a leendő papnak. De természetesen 
könnyen csak a közelből fér hozzájuk. Es most 
ragadtassék el közeliikből? 



Könyvtárak, egyházi és irodalmi gyűlések, 
művészeti kiállítások, színházak -— a theologus min-
denüvé eljuthatott eddig. Ha az utolsó helyen is, 
de ott tilt és tanult sok hasznos és gyönyörűséges 
dolgokat. Ivivíve onnét, a hol mindezek könnyen 
feltalálhatók: lesz-e ideje, kedve, költsége föl-
keresni mindent?! 

Lesz-e ideje? Ez a legfőbb! A theologia jó és 
megfelelő lakásánál van egy fontosabb és elébbre-
való kérdés is: a theologiai oktatás reformja. Erre 
nézve a pesti tanári kar a mult évben nyújtott 
egy olyan tervezetet, a mit elfogadhattak volna 
széles e*hazában mindenütt alapul e kérdés meg-
oldásánál. Ha jól emlékezem, legfőbb közokta-
tásügyi fórumunk, a konvent, jónak találta a régi 
állapotokat és elvetett minden újítást. Ha a mai 
compendiumrendszer marad is meg, lehetetlennek 
tartom, hogy "az intéző körök ne tegyenek vala-
mit a végből, hogy intenzív munkálkodás folyjék 
a theologusok közt. E végből legczélravezetőbb a 
szemináriumi munkálkodás meghonosítása, a hol 
is a szaktudomány részleteibe hatolnak be a tanulók 
a szaktanár irányítása mellett. Ez a hatályos kép-
zés nem végezhető el a délelőtti előadó órákkal. 
Filozófiai, jogi karon egyaránt külön vannak a 
délután folyamán a szemináriumi munkálkodás órái. 
Úgyde a szegény theologus ekkor kenyér után fut. 
Correpetitoroskodik. És "ebben csak haszna van 
szellemileg is. De egyáltalán lehet-e ettől elvonni? 
Es viszont, hogy lesz az egyik pillanatban a város 
egyik, a másikban a másik végén? Egyáltalán, 
ha az említett útra sohase lépne is rá: van-e 
ideje egy komoly ifjúnak annyi időpazarlásra — 
mert a folytonos villanyos kinek futná? — a 
mennyit egy, a külsőbb részeken fekvő intézetből 
szerte való járása fölemészt? 

Azok a nagykapaczitású férfiak, a kik a pesti 
theologiát a mindnyájunk által ismert nehéz küz-
delmek [árán megalapították, az ország szellemi 
életének valódi középpontjában óhajtottak otthont 
nyitni a protestáns tudományosságnak. Olyan he-
lyen, a honnét feltalálhatja könnyű szerrel az ifjú 
mindazt, a mire szüksége van Ne nehezítsék meg 
helyzetét ily tekintetben a távolságnak, egy főváros-
ban könnyen eltűnő, de szegény és sokfelé elfoglalt 
embert mégis^erősen akadályozó hatalma által. 

Nagy erömegfeszítés és áldozatok által érték 
el őseink a ránk hagyott intézmények megalapítá-
sának, jó elhelyezésének, megerősítésének legdrá-
gábbb kincseit. Ne adjuk fel kedvező helyzetünket. 

A dunamelléki kerületnek nincs, nem lehet 
előbbre való szüksége, mint theologiájának teljes 
jóléte és ereje. Szellemi jóléte és ereje seholse 
érhető el inkább, mint azokon a részeken, a melye-
ken eddig is feküdt ez az intézet. Itt talán a leg-
kényelmetlenebb, a legszűkösebb és egészségi szem-

pontból is legjobban kifogásolható helyet találják 
számára, de mégis a fentebbiek alapján hiszem 
és állítom, hogy ez a hely lesz a theologiának 
legjobb helye. Varga Sándor. 

Közöltük ezt a melegen, nagy jóakarattal és ügyes 
argumentáczióval írott czikkét. Hozzá csak azt fűzzük 
megjegyzésül, hogy mind én, mind, azt hiszem, a kiküldött 
kerületi bizottság, szívesen lemondanánk a theologia ki-
helyezéséről, ha az újabb épületet a város belsejében 
képes volna felépíteni a kerület. Sajnos azonban, hogy 
erre nézve sem a megfelelő anyagi erővel, sem a buzgó-
sággal nem rendelkezünk. Egy bizonyos csupán, s ez az, 
hogy a theologia abban a nyomorúságos állapotban, a 
melyben ma van, nem maradhat. Szerk. 

Keressük az igazságot. 

Az 1907. XXVII. t.-cz. 15. §-a az államsegély 
igénybevehetésének módozatait írja elő. Hozzátartozik 
ehhez az Utasítás 19. §-a, valamint annak egész II. feje-
zete. Ezekkel érkeztünk el a rendelkezéseknek ahhoz a 
csoportjához, a melyek a prot. közvélemény ítélete szerint 
a nem szerzetes iskolafentartók elé olyan követelmé-
nyeket állítanak, a melyeknek megfelelni alig, vagy csak 
temérdek utánjárás mellett, lehet, — s a mely követel-
ményeket ha összevetjük azokkal, a melyek az Utasítás 
50. §-ában a szerzetes iskolafentartók elé állíttatnak, 
ez utóbbiak oly előnyben részesülnek, a melyek ellen-
keznek az egyenlőség és viszonosság elvével. 

Hogy az államsegély megnyerésének módozatai nem 
egyformán vannak megállapítva a világi és a szerzetes 
tanítók által ellátott iskolákra nézve, azt maga a minisz-
ter is elismeri. De egészen természeteseknek és az egyen-
lőség és viszonosság elvével ellentétben nem állóknak 
tartja a kivételes intézkedéseket, a melyeket érthetővé 
tesz a szerzetesrendű tanítók helyzetének természete, s 
a melyek szerinte nem is novumok, mert hiszen kivéte-
les rendelkezések történtek az 1883. XXX. t.-cz.-ben a 
szerzetesrendű tanárokkal ellátott középiskolákra nézve is. 

Keressük tehát itt is az igazságot s jöjjünk tisztába 
a szerzetestanítók ama kivételes helyzetével, a mely 
szükségessé tette, hogy reájok és az általuk ellátott 
iskolákra nézve a törvény kivételes intézkedéseket álla-
pítson meg. 

A miniszter úr szerint ezek a kivételes intézkedések 
praecedensüket az 1883. XXX. t.-cz.-ben nyerték meg. 
Lássuk, mint intézkedett ez a törvény ? — 33-dik §-ában 
kimondja, hogy a szerzetesrendek által ellátott taninté-
zetekben a rendes tanárok és igazgatók alkalmazására 
nézve az eddigi gyakorlat fennmarad; 39. §-ában, hogy: 
a szerzetes iskolák szerzetestanárai a rend fegyelmi ható-
sága alatt állanak, és a 71. §. 3-dik alpontjában, hogy: 
a törvény határozatai által a hazai, törvényesen bevett 
és oktatással foglalkozó róm. kath. szerzetesrendeknek, 
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egyházi szervezetökből folyó és csakis egyházi ügyekre 
vonatkozó összeköttetései nem érintetnek. 

Ezeket az intézkedéseket, mondja a miniszter úr, 
senki sem kifogásolta, s épen azért csodálatos előtte, 
hogy az 1907. XXVII. 35. §-a meg akkora botránkozás-
nak okozója. Pedig a miniszter úrnak semmi oka sincs 
csodálkozni, sem a korábbi hallgatáson, sem a mostani 
panaszkodáson. Az 1883. XXX. t.-cz. említett kivételes 
intézkedései csakugyan a szerzetesrendü tanárok helyze-
téből folynak; nincs bennök másokra nézve sem erkölcsi, 
sem anyagi tekintetben semmi hátrány, — épen nem 
csodálandó tehát, ha ellenök kifogás nem emeltetett. De 
ugyebár, mihelyt a miniszter úr a középiskolai tanárok 
legutóbbi fizetésrendezése alkalmával a szerzetesrendű 
tanárokat is a „felekezeti tanárok" gyűjtő neve alá fog-
lalta s ennek folytán azoknak is megadta a személyi 
pótlékot, szóval, mihelyt a belkörű kormányzási és 
fegyelmi ügyekhez hozzákapcsolta az anyagi természetű 
dolgot, azonnal felhangzott az ellen a prot. tanárság ki-
fogása és pedig nem irigységből, hanem azért, mert a 
miniszter úr olyan intézkedést tett ezáltal, á mely tör-
vényben nem gyökerezett. 

Ha az 1907. évi XXVII. t.-cz. is csak anyagi és 
olyan természetű kivételes intézkedést foglalna magában 
a szerzetesrendü tanítókra nézve, mint az 1883. XXX. 
a szerzetesrendű tanárokra, — nem emelne ellene ki-
fogást senki. Mert abból, hogy a szerzetesrendű tanítót 
vagy igazgatót maga a rend alkalmazza és hogyan, mi-
ként alkalmazza, — hogy ezek, rendi dolgokban a rend 
fegyelmi hatósága alatt állanak: másra nézve jogsére-
lem nem származik. Az 1907. XXVII. t.-cz. 35. és az 
Utasításnak hozzá tartozó 50. §-a azonban nem ilyen, a 
rend belső ügyeire tartozó kivételeket állít fel, hanem 
olyanokat, a melyek egyfelől az anyagi ügyekre s a más 
iskolákkal való versenyre, másfelől pedig az állami ellen-
őrzésre vonatkoznak. Ezen a téren azután már könnyen 
juthat valaki jogtalan előnyhöz, más pedig szenvedhet 
méltatlan károsodásokat. 

A mi az állami felügyelet és fegyelem dolgát illeti, 
arról majd későbben szólok. Most csak maradjunk meg 
az állami anyagi támogatás kérdése mellett. 

S itt, elöljáróban egy igen fontos dologra hívom fel 
a figyelmet, épen az 1883. XXX. t.-cz. alapján, a melyre, 
mint praecedens alkotóra, a miniszter úr hivatkozik. 

1883. XXX. t.-cz. 71. §-a kimondja, hogy: „Idegen 
állam, külföldön élő nem magyar állampolgár, úgyszintén 
nem magyar állampolgárokból alakult vagy külföldön 
székelő testület, akár ennek az országban lévő elágazá-
sai, melyek külföldön székelő testülettől, illetőleg annak 
főnökétől függésben vannak, semminemű középiskolát 
sem állithatnak, sem el nem láthatnak." Továbbá ki-
mondja, hogy a középiskolák külföldi államoktól segélyt 
sem nem kérhetnek, sem el nem fogadhatnak, s egye-
sektől és társulatoktól is csak abban az esetben, „ha a 
segélyező az intézet vezetésére, tanrendjére semminemű 
befolyást sem tart fenn magának, sem feltételt nem köt 

ki." S végül, hogy: „Ezen határozatok által a hazai, 
törvényesen bevett és oktatással foglalkozó róm. kath. 
szerzetesrendeknek, egyházi szervezetökből folyó és 
csakis egyházi ügyekre vonatkozó összeköttetései nem 
érintetnek." 

A középiskolai törvény megalkotásakor tehát vilá-
gosan láthatólag az volt az intenczió, hogy a magyar 
középiskolai oktatás függetleníttessék mindenféle idegen 
állami és testületi hatalomtól s annak befolyásától. S 
hogy az ilyen „testületek" alatt a törvényhozás a vallá-
sos testületeket (kongregácziókat) és a szerzetesrendet 
is értette, látszik abból, hogy fölemlíti azoknak „főnökét" 
és szükségesnek látta egy pontban külön intézkedni a 
hazai, törvényesen bevett tanító-szerzetrendek némely, 
ele csak egyházi összeköttetéseinek épségben tartását 
illetőleg. 

Az 1883. XXX. t.-cz. eme ratiója minden erőltetés 
nélkül alkalmazható a népiskolákra és az azokban működő 
tanítószemélyzetre is. S ha alkalmazzuk a ratio legist, 
egyenesen azt kérdezhetjük a miniszter úrtól, hogy ha 
már részesíteni kivánta az állam támogatásában a szer-
zetesrendek által ellátott iskolákat, miért nem látta 
szükségesnek biztosítani ezekben a tanításnak és neve-
lésnek a „külföldön székelő testülettől, illetve annak 
főnökétől" való függetlenségét, s miért nem foglaltatta 
bele a törvénybe, hogy az állami támogatás csak „a 
hazai, törvényesen bevett és oktatással foglalkozó" szer-
zetesrendek iskoláinak, illetve az ezen rendek tagjai 
által ellátott iskoláknak nyújtható ? Miért nem köttette 
ki feltételül a szerzetrend állami elismertetését? 

Nem kötözködések, nem oktalanok ezek a kérdé-
sek, annyival kevésbbé, mert hiszen az újabb időben 
külföldről egész rakás női kongregáczió és női szerzet-
rend költözött be hazánkba, s ezeknek legelső dolguk 
az. hogy iskolákat nyissanak és főként a leánynevelést 
hatalmuk alá kerítsék. Ki adott ezeknek jogot a letele-
pedésre ? Ki adott jogot iskolák nyitására ? Tudtunkkal 
a magyar törvényhozás nem. Tehát a ratio legis alapján 
egyenesen azt kell mondanunk, hogy iskoláik törvény-
telenek. S miután az 1907. XXVII. 35. §-a egyáltalában 
nem határozza meg közelebbről, hogy milyen férfi- és női 
szerzetrendek iskoláinak, illetve általuk ellátott iskolák-
nak adható államsegély, hanem csak általában szól a 
hitfelekezeti népiskoláknál működő szerzetesrendi tanítók-
ról és tanítónőkről, világos dolog, hogy bármely, eddig 
törvényhozásilag bevettnek ki nem jelentett férfi- és női 
szerzetrend iskolája, illetve az általuk ellátott iskola 
igényelheii az államsegélyt, ha az az iskola egyébként meg-
felel a törvényben felállított általános követelményeknek. 

A törvénynek eme hiányossága épen az, a mely 
bennünket, protestánsokat, azzal az aggodalommal tölt 
el, hogy hazai népnevelésünk egy jó részben olyan 
kezekbe kerül, a mely kezek sem a felvilágosodás fák-
lyáját nem lobogtatják, sem pedig a felekezeti békesség 
oltár tüzét nem táplálgatják. S ebből az épen nem alap-
talan aggodalomból kél ki azután az a panasz, hogy 



gróf Apponyi Albert kultúrpolitikája retrográd irányban 
halad és alkalmas a felekezeti békesség megzavarására. 

A tények előtt mi nem akarunk szemet hunyni. 
Nem állítjuk, hogy a külföldi székhelyekkel és főnökökkel 
biró kongregácziók és szerzetrendek betelepedése csak 
gróf Apponyi minisztersége alatt kezdődött meg. Nem 
állítjuk azt sem, hogy az ezekhez tartozó ;férfi és női 
tanítókra nézve nem köti ki az 1907. XXVII. a magyar 
állampolgárságot, az államérvényes tanítói oklevelet és 
a magyar nyelven való tanítási képességet. De állítjuk 
igenis azt, hogy a mikor a törvény lehetővé teszi, hogy 
akár a szerzetrendek magok, akár pedig a belőlük kike-
rülő tanerőket alkalmazó iskolafenntartók aránytalanul 
kevesebb javadalom-biztosítással iskolákat állíthassanak, 
nemcsak, hanem hogy még e kevesebb javadalmazás 
biztosításához államsegélyt is nyerhessenek és pedig 
sokkal könnyebb módozatok mellett, mint a többi iskola-

I fenntartók, akkor a törvény ellentétbe jutott az egyen-

lőség és viszonosság elvével és olyan irányzatnak nyitott 
utat, a melyet lehetetlen retrográdnak nem nevezni. 

Mert ám fogadjuk el gróf Apponyi Albert amaz 
elvét, hogy „Jogegyenlőség olyan országban, a mely 
történelmi alapon fejleszti tovább intézményeit és a mely 
a dolgok természetén nem akar erőszakot ejteni, nem 
jelentheti minden egyes esetben a jogszabályok egyfor-
maságát", ebből az elvből is csak annak kellett volna 
következnie, hogy a „történelmi alapon" álló és jogokat 
nyert hazai egyházak, főként pedig az iskolai autonómiával 
felruházott protestáns egyházak „történelmi alapjai" és 
jogai respektáltassanak és óvassanak meg, nem pedig 
annak, hogy a „történelmi alappal" és jogokkal hazánkban 
nem rendelkező kongregácziók és szerzetesrendek nyer-
jenek kiváltságokat, ugyanabban a törvényben, a mely 
a „történelmi alapon" álló, autonóm egyházak iskolai 
függetlenségét a legerősebben nyirbálgatja. 

Nem gróf Apponyi kezdte meg ezt a nyirbálgatást, 
ezt is elismerjük. De viszont állítjuk azt is, hogy az 
állami befolyás eddigelé egyetemesen érvényesült az 
iskolafentartókkal szemben, s csak az ő minisztersége 
alatt alkotott 1907. XXVIL t.-cz. tért el ettől az egye-
temességtől s alkotott „történelmi alappal" nem bíró, 
az egyenlőség és viszonosság elvével ellenkező és a 
róm. kath. iskolafenntartóknak előnyöket biztosító kivé-
teleket. 

A törvény 15. §-a ugyanis az államsegély megnye-
rését illetőleg a többi iskolafenntartókat a törvényható-
sági bizottságok legszigorúbb ellenőrzése alá veti, s az 
utasítás idevágó szakaszai oly sokféle hiteles dokumentu-
mok produkálását kívánják, a melyek mellett ha talán 
nem illuzórius is az államsegély nyerés, de oly nehezen 
hozzáférhető és megtartása oly sokféle feltételtől függő, 
hogy csak egy kis Rechthabereiban megnyilatkozó „jóin-
dulat" kell és akár az összes protestáns elemi iskolák 
bezárathatok. 

A nem szerzetes tanítók által ellátott felekezeti 
iskolák fenntartói ugyanis, ha akár fizetéskíegészítésre, 

akár ötödéves korpótlókra államsegélyt akarnak nyerni, 
nem kevesebb mint 28 féle dokumentumot kötelesek 
kérvényükhöz becsatolni. Úgymint,: 1. az egyházközségnek, 
2. az iskolának az egyházi főhatóság által hitelesített 
költségvetését, 3. a tanítóknak az iskolaszék által meg-
állapított s az egyházi főhatóság által megerősített, 
személyre szóló díjleveleit, 4. az új állásokra vonatkozó 
jogérvényes határozatot, 5. ugyanerre nézve a miniszter 
előzetes hozzájárulásáról szóló nyilatkozatot, 6. az egyház-
község vagyoni helyzetét igazoló s a szolgabíró, illetve 
polgármester által láttamozott helyhatósági bizonyítványt, 
7- a polgári község állami adójáról, 8. pótadójáról szóló 
bizonylatot, 9. kimutatást arról, hogy ki van-e merítve az 
5 % - ° s iskolai adó, 10. kimutatást arról, hogy mennyi 
az egyházközséghez tartozó tagok állami egyenes adója, 
11. hogy az egyházközség tagjainak iskolai terhei az 
állami egyenes adó hány °/0-ának felelnek meg, 12. a 
tanítók okleveleit eredeti példányban, 13. a tanítók 
előző szolgálatáról szóló bizonyítványokat, 14. a tanítók 
községi illetőségéről szóló bizonyítványokat, 15. a tan-
termek méreteinek hiteles bizonylatait, 16. a beírt tanu-
lók osztályonként való kimutatását, 17. tanfelügyelő 
nyilatkozatát az iskola kellő felszereltségét illetőleg, 
18- a felekezeti főhatóságnak a segélykéréshez hozzá-
járuló nyilatkozatát, 19. bizonyítványt arról, hogy van-e 
a polgári községben más iskola, s ha van 20. a polgári 
községben levő összes tankötelesek kimutatását, 21. a 
tanmenetet, 22. az órarendet, 23. a használt tankönyvek 
jegyzékét, 24. a tanítók állampolgárságának, 25. azok-
nak eskütételét igazoló bizonyítványait, s a nem magyar 
tannyelvű iskolákra nézve: 26. a tanítók magyarul taní-
tani képes voltáról szavatoló iskolaszéki nyilatkozatot, 

27. helyhatósági bizonyítványt arról, hogy vannak-e az 
iskolában állandóan olyan magyar nyelvű gyermekek 
vágy olyan nem magyar anyanyelvűek, akiknek magyar 
nyelven való oktatását atyjuk vagy gyámjuk kívánja, 
28. pontos kimutatását a nem magyar tannyelvű isko-
lába beírt, magyar anyanyelvű tankötelesekről. 

E dokomentumok köztil az 5., 6., 7., 8., 9., 10 , 
14., 15-, 17., 19., 20., 27. pontok alatt említettek csupán 
az egyházon kívül álló hatóságok útján szerezhetők b e ; 
a ki pedig ismeri a magyar közigazgatást, annak fogalma 
lehet arról, hogy mennyi utánjárásba és időbe kerül 
ezeknek beszerzése. S hiányozzék csak egy is a doko-
mentumok közül, a törvényhatósági bizottság azonnal 
visszautasítja a kérvényt, 

S a szerzetesek által ellátott iskolák? Ezekre 
nézve, a miniszter nyilatkozata szerint, distingválnunk 
kell, mert attól függ a dolog, hogy az iskola valamely 
egyházközségé-e s csupán csak szerzetes tanerők által 
láttatik el, vagy pedig valamely privát- vagy szerzetes-
rendi alapítványi vagyonból tartatik-e fenn. A miniszter 
nyilatkozata szerint — mert az utasítás 50. §-ából ezt 
nem lehet világosan kiérteni —- az előbi esetben a fent 
említett dokumentumok mind csatolandók s csak az 
utóbbi esetben van kivétel, a mely azonban, a miniszter 



szerint, természetesen folyik a körülményekből. Ezen szerint ez a jog- fennáll a népiskolai vagyont illetőleg 
azonban ő nem segíthet, mert csak nem teremthet mes- i is. Az 1907. XXVII. t.-cz. biztosítja is azt a nem szerze-
terséges akadályokat ott, ahol akadályok nincsenek 1 • * tesek által ellátott iskolákra nézve, a mikor egyfelől 

Ha maga a szerzet vagy valami alapítványi vagyon polgári hatósági bizonyítványt kíván a hitközség vagyoni 
tartja fenn a szerzetesek által ellátott iskolát, akkor a állapotáról, másfelől pedig a hitközség és az iskola költ-
segélykérésnél csatolandók: 1. a három utolsó évről ségvetéseit a törvényhatósági bizottság ellenőrzése alá 
szóló, nem okmányolt számadási kivonatok és a költség- bocsátja. De mentesíti az ilyen ellenőrzéstől az alapítványi 
előirányzat, 2. a tanítók, 3. a tanulók létszámáról szóló vagy szerzetesi vagyont, a mikor csak okmányolatlan 
kimutatások, 4. a tanítók okleveleinek másolatai, 5. a számadási kivonatokat kíván felőle s ezeknek ellenőrzé-
tanfelügyelő bizonylata az iskola törvényszerű felszereié- sét sem bízza a törvényhatósági bizottságokra, hanem 
séről, 6. bizonylat a tanítók eskütételéről. csak az egyházi felettes hatóságokra. Pedig az volna az 

íme a más iskolákra nézve szükséges 28 dokumentum osztó igazság, hogy quod uni justum, alteri aequum, 
leolvad itt 6-ra, s abból a hatból is négy maga az iskola- főként a mikor arról van szó, hogy valamelyik iskola-
fentartó által állítandó ki. Vájjon természetesen követ- fentartó, sokkal csekélyebb fentartási költségek mellett, 
kezik-e ez a szerzetes- vagy alapítványi vagyon köny- még állami támogatásra is igényt nyer. Egyáltalában 
nyebb kezeltetéséből? Sine ira et stndio s csupán az nem vagyok híve a francziás egyházi, szerzetes- és 
igazság alapján, a leghatározottabban állítom, hogy nem. kongregácziós vagyonszekularizálásnak; de annak igenis, 

Az kétségtelenül igaz, hogy ha valamely iskola hogy minden ily néven nevezhető vagyon kezelése és 
szerzetesi vagy alapítványi vagyonból tartatik fenn, egy- felhasználása állami ellenőrzés alá vettessék. Erre mód 
szerübb annak a kimutatása, hogy ez a vagyon mennyi- és alkalom nyílott volna az 1907. XXVII. t.-czikk 35. 
ben fedezi a fentartás szükségleteit s mennyiben nem. §-ának megalkotásánál ; de a jus supremae inspectionis 
Valamint az is egyszerűsíti a dolgot, hogy a terhek nem csak olyan módon érvényesíttetett, a melyre a példaszó 
valamely polgári vagy hitközség tagjainak vállaira nehe- csak azt mondja: nesze semmi, fogd meg jól. Mert vájjon 
zednek első sorban. De ezek a természetességek a kivé- ki volna képes okmányolatlan számadási kivonatok alap-
teleknek ama tömegét és mértékét, a melyet a törvény ján ellenőrizni azt, hogy az a szerzetes vagyon elégsé-
35. ós az Utasítás 50. §-a megállapít, épen nem indokolják, ges-e az iskola fentartására, vagy nem, a mikor még az 

Hol, miben találja meg természetes indokolását az, sincs előírva, hogy az iskolák tanszemélyzetének java-
hogy 1. akár a szerzetes- akár az alapítványi vagyon dalma díjlevélileg biztosíttassék ? Az elhallgatásoknak 
kezeléséről csupán okmányolatlan számadási kivonatok olyan beláthatatlan tere nyílik így meg, a melyen még 
és ugyanilyen költségelőirányzatok mutatandók be akkor, ^ maga a miniszter sem igazodhatik el, s a minek követ-
a mikor más felekezeti iskolafentartónak a polgári ható- kezménye az, hogy míg a nem szerzetes vagyonból fen-
ság által kell igazoltatni vagyoni állapotát; 2. hogy az tartott iskolák birtokosai, hogy úgy mondjuk, még a 
ilyen iskoláknál nem kötelező a tanszemélyzet javadal- f zsebük legutolsó ránczait is kénytelenek hatósági ellen-
mazásának, személyenkint. díjlevélileg biztosítása; 3- hogy I őrzés alá bocsátani, hogy valami állami támogatást nyer-
a tanszemélyzet oklevelei csak másolatban mutatandók jenek, addig egy kongregáczió vagy szerzetrend csak 
be ; hogy nincs szükség 4. az előző szolgálatról, 5. a * annyit mutat meg vagyoni állapotai titkaiból, a mennyi 
községi illetékességről, 6. a tanítók magyarul tanítani I neki tetszik, s azt sem a törvényhatósági bizottságnak, 
tudásáról, 7. a magyar nyelven oktatandókról, 8. a m a - V hanem csak — a törvényben egyáltalában nem gyöke-
gyar anyanyelvű tankötelesekről, 9. a községben levő i rező gyakorlat szerint rendesen róm. kath. vallású — 
más iskolákról, 10. a községben levő összes tankötele- Jjk kultuszminiszternek. 
sekről szóló iskolaszéki, illetőleg polgári hatósági b i z o n y - S épen ebben a körülményben van az oka annak, 
latokra; nincs szükség 11. a tanmenet, 12. az órarend, hogy a miniszter űr minden szépítgető magyarázgatása, 
12. a tankönyvjegyzék bemutatására? Ezeknek a kivé- ^sőt egyenesen támadó visszautasítása daczára is; azt 
teles intézkedéseknek természetes magyarázatát én nem kell állítanunk, hogy a 35. §. olyan kivételeket statuál, 
tudom megtalálni semmiképen sem. Sőt ellenkezőleg, melyek, mint jogtalan előnyöket nyújtók, ellenkeznek 
ismerve a 35. §. létrejövetelének körülményeit is, azt^jfaz egyenlőség és viszonosság elvével, 
vagyok kénytelenek mondani, hogy a miniszter úrnak E kivételes kedvezményeknek fentebb említett pont-
minden védekező magyarázgatása daczára is, olyan ki- 'J jai közül a 3., 4., 6., 7., 8., 11. és 12. alatt foglaltakra 
vételek statuáltattak itt, a melyek az iskolafentartók egy | | nem akarok bővebben kiterjeszkedni, eléggé beszélnek 
részének jogtalan kedvezményeket nyújtanak. [teázok magukért. Az 5. pont alatt foglalt kivételre nézve 

A jus supremae inspectionis megadja azt a jogot V pedig csak 'azt jegyzem meg, hogy azt szintén nem 
az alkotmányos államhatalomnak, hogy az iskolai alapít- , tartom ugyan indokoltnak, de meg tudom érteni azt, ha 
ványi vagyon kezelését és annak a rendeltetési czélokra |f,'egy szerzétestanítónak vagy apáczának, a kinek főnöke 
fordíttatását ellenőrizz*. -fAz 1883. XXX. 48. §-a azt a 5 külföldön székel s a ki a rendbe lépése folytán lemon-
jogot a középiskolai alapítványi vagyonra nézve expressis , dott családról, hazáról, nemzetről s a kit rendje bár-
verbis biztosítja is«a kultuszminiszternek. \A ratio legis rmikor áthelyezhet, nemcsak Magyarországnak, de a föld 



bármely részére, — csakugyan felesleges még a községi 
illetékességet dokumentálni. S valószínű, hogy — bár a 
törvény és általános követelményei reájok nézve is elő-
írják a honpolgárságot — ennek igazolása is épen ennél 
fogva nem tétetett kötelezővé a segély kérvény felszere-
lésénél ! A mi azonban már a kivételes intézkedéseknek 
9. és 10. pontjait illeti, abban már ismét olyan dolgot 
látok, a mi jogtalan előnyt nyújt, A törvény és az uta-
sítás ugyanis épen azért követeli meg az ott említett 
kimutatásokat, hogy a törvényhatósági bizottság meg-
ítélhesse, hogy vájjon a polgári község tankötelesei 
nem volnának-e elhelyezhetők a más jellegű iskolákban 
is s így az állampénztár nem volna-e felmenthető a segély-
nyújtás alól? S a mikor a szerzetesrendek által fentar-
tott iskoláknál ez az ellenőrzés mellőztetik, s pusztán 
az egyházi főhatóság véleményezése alapján a r. kath. 
kultuszminiszter diszkrecziójára bizatik az iskola állami 
segélyezése: megint oly kivétel statuálásával állunk 
szemben, melyet a szerzetesrendek specziális szervezete 
egyáltalán nem indokol, s a mely, a míg a szerzetesrendek-
nek előnyére, addig a többi iskolafentartók hátrányára 
szolgál és ígv teljesen indokolja ellene emelt kifogásainkat. 

Az igazság tehát, úgy érezzük, a mi részünkön 
van itt is. Most még csak arról kell szólannnk az 1907. 
XXV11. t.-ezikkel kapcsolatban, hogy kinek a részén 
van az igazság az állami felügyelet kérdésében? Erről 
azonban majd egy következő czikkben fogok szólani. 

Hamar István. 

t á r c z a . 

Nietzsche és Wilde Krisztusképe. 
A nap széthinti áldott sugarait a nagy mindenségbe 

és a prizma sokféle szinűre bontja fel az egységes tün-
döklő fényt. Az óriási vizek s a kis harmatcsepp egyaránt 
visszatükrözik az ég királyának képét; de a zavaros 
víz, akár nagy, akár kicsiny, csak zavaros voltát mutatja. 

Az örök Istenség és az emberi lélek szintén így 
vannak. És az Isten fia, Jézus Krisztus nem különben. 
0 a világtörténet középpontja, az örök emberi ideál, a 
tökéletes példánykép, a világ Megváltója. 

Nincs nagy ember a világtörténetben az (j korától 
fogva, ki fenséges alakjával ne foglalkozott volna, és a 
világirodalom senkivel sem foglalkozott s foglalkozik 
annyit, mint vele. Ha csak a Jézusról írt könyvekre 
gondolunk, akkor is igaz ez ; hát ha még Neanderrel 
azt mondjuk, hogy a keresztyén ember élete a Jézus leg-
jobb életrajza, mennyire igaz a János evangéliomának 
nagyszerű fináléja, mely szerint a világ sem foghatná 
be a könyveket, ha mind megírnák Jézus cselekedeteit. 

Mi ez alkalommal a legújabb, a legmodernebb 
Krisztusképek közül mutatunk be kettőt. Két divatos 
nagyságnak, korunk neo-cynismusa két különös ellen-
tétes képviselőjének, a bölcselőket és költőket gúnyoló 

bölcselő-költőnek, Nietzsche Frigyesnek — és az öröm 
és szépség rajongójának, Wilde Oszkárnak Krisztusképét. 

Nietzsche, mint a világtörténet kormány rúdjának új 
irányítója, úgy tetszeleg magának és a bámuló világnak. 
Ha a világtörténet eddig nagyjában a Krisztus korszaka 
volt, hát akkor Nietzsche az Antikrisztus, a régi ideálok 
ledöntője, régi értéktáblák széttörője és új ideálnak, új 
értéktáblának alkotója akar lenni. 

A régi világnak gúnyos fölénnyel hirdeti, hogy r az 
Isten meghalt" ; „Istennek is megvan a maga pokla, az 
emberhez való szeretete". „Isten meghalt, az ember 
iránt érzett részvéte ölte meg". Különben is tudatlan 
kimerülés, mely még akarni sem akar, teremtett minden 
Istent és túlvilágot. Minden Isten költői hasonlat és köl-
tői szerzemény, hirdeti Nietzsche káromló szóval, bár ő a 
káromlást is tagadja, inert, mint mondja, meghalt az 
Isten s tehát az istenkáromlók is meghaltak vele: „Csak 
oly Istenben tudnék hinni, a ki tánczolni tud". 

A megváltóról hasonló szellemben és hangon beszél. 
Fülledt szív és hideg fő találkozásából keletkezik szerinte 
az a forgószél, melyet megváltónak neveznek. Mélységes 
megvetéssel beszél az összes értékek első nagy újraérté-
kelőjéről, ki hamis értékek és ábrándszavak békóiba 
verte megváltottak; a megváltó vércseppekről és azok-
ról az emberekről, kik nem tudták máskép imádni Iste-
nöket, mint hogy keresztre feszítették az embert. A 
megváltótól való megváltásra van szükség. 

Es fellép Nietzsche, .mint a második újraértékelés 
nagy mestere, mint új próféta, új megváltó. Megírja 
ú j kijelentést, „a kivételes emberek evangéliomát", „a 
titánok bibliáját", „Zarathustra"-t, melyet mindenkinek 
és senkinek sem való könyvnek nevez. 

Zarathustrának, a perzsa vallásalapítónak nevét 
magára véve, új világnézetet hirdet, melynek alapelve : 
„Semmi sem igaz, — minden szabad". Jézust utánozva 
hirdeti világfelforgató igéit Zarathustra-Nietzsche, ki a 
Jézus régi értéktábláját összetöri s az újjal sírjába 
temeti a régi világfelfogást, a keresztyénséget.'j 

Az Isten meghalt, az Überinentsch, a fensőbb ember, 
a magasabb ember, az emberebb ember, az emberóriás, 
vagy emberisten kezében van a világkormányzó, minden 
megváltótól megváltó hatalom. A világnak és embernek 
czélja nincs, örök körforgás a világ története. 

Jó és rossz szerinte nincs, tehát erkölcs sincsen. 
A felebaráti szeretet gyengeség, dekadenczia; a Jézus 
emberszeretete, az ő evangéliuma kórházzá változtatta 
a világot. A gyengének, a betegnek, a bénának nincs 
létjogosultsága, s hivatása az, hogy elpusztuljon. Az emberi 
egyenlőség buta ábránd; a részvét fölé emelkedik a fensőbb 
ember s korlátlan. szabadságának tiszta életét — a r a b -
szolgamorál és az emberek óriás többségét alkotó rab-
szolgalelkek megvetésével — mint a világ ura úgy éli. 
A halál prédikátorainak gúnyolja a túlvilágban hívőket. 
A túlvilágot ysak a szenvedés és a tehetetlenség terem-
tette. Az örökéletről gúnyos elferdítéssel szól. 

Eme közvetett nyilatkozatok, a közvetlenekkel 



együtt eléggé mutatják, hogy mily nyomorult képet 
alkotott magának Nietzsche Jézus Krisztusról, ki szerinte 
nem más, mint „dekadens zsidó" (Bourdeau) hamis érté-
kelő, a rabszolga morál nagy mestere. Negatív szörnyű-
ségesen ez a Krisztuskép. Csak egv negativebb s ez az 
ú j Megváltó, ki a régi helyébe tolta föl magát: Nietzsche, 
ki „Ecce homo" czímmel írta meg élete vége felé élet-
rajzát és az őrület szélén Brandeshez írt levelét így 
irta a lá : „a keresztrefeszített". 

A másik neo-cynikus, a gyönyör és szépség nagy 
bálványozója, szintén rajzolt egy sajátos Krisztusképet 
lelkében és fogságában írt leveleiben, „Be profundis"-
ában. A kit vidám, gondtalan élete napjaiban nem ismert, 
azt a maga módja szerint glorifikálja a börtön szenvedései 
között és szenvedő szíve vérével s fényes elméje nap-
sugarával irt könyvében. 

Krisztus (mindig így nevezi Wilde) igazi élete s a 
művész igazi élete között benső kapcsolat van, mondja 
Wilde. 0 benne az egyéniségnek és tökéletességnek 
szoros egységét látjuk, s ezzel 0 a romantikusan, áramlat 
előfutára. Krisztusnak a költők sorában van a helye ; a 
teremtőképzelet herosa, kinek társa Shelley és Sophokles. 
Így is majdnem hihetetlen, hogy „egy fiatal galileai 
paraszt" magára akarja venni az egész világ terhét. A 
mi a p'antheistának az Isten, az Krisztusnak az ember. 
Ő fogta fel a különböző fajok egységét. Előtte voltak 
istenek és emberek ós ő, az együttérzés miszticzizmusával 
megérezte és kifejezte, hogy 0 Isten fia és ember fia. 
A világirodalom nagy tragédia írói nem írtak a Krisztus 
szenvedésének fenséges tragédiájához hasonlót; foghatót 
ahhoz a rettentő halálhoz, mely a világnak „legörökké-
valóbb szimbóluma." 

A szenvedés és halál nagy szomorúságával Jézus 
egész életében összeolvad a szépség s így az 0 élete 
voltaképen nem tragédia, hanem idill: 0 az örökifjú 
vőlegény, a nyájával hűs patakot kereső pásztor, a dalnok, 
ki a zene hangjaiból építi Isten városának falait. Csodái 
oly tökéletesek és természetesek, mint a közelgő tavasz. 
Egyéniségének csodás varázsával, bámulatos bűbájával 
gyakorolja rendkívüli hatását. 

Mint költő, 0 a szerető szivek vezetője. Wilde előtt 
aztán az a legfőbb, hogy Krisztus a legtökéletesebb indi-
vidualista. Alázatossága individualizmusának egyik meg-
nyilatkozási módja. Az emberi lelket keresi szüntelen és 
minden embert a maga lelkének megtalálására és bírására, 
önálló egyéni lelki életre akar eljuttatni. Sőt Krisztus 
nemcsak a legnagyobb, hanem a legelső individualista 
is a világtörténetben. Nem közönséges phiianthrop, nem 
is altruista. A másokért való élés tudatos czél gyanánt 
nem volt hitvallása (?). Még az ellenségeknek való meg-
bocsátást sem másokért, hanem saját magáért, az embe-
rért parancsolja. Bebizonyította, hogy nincs különbség 
a mások és a magunk élete között. Az öntökéletesedésért 
kell tenni mindent. Ily módon titánivá fejlesztette az 
ember egyéniségét. 

A művész számára csak annyiban érthető az élet, 

a mennyiben kifejeződik. A mi néma, az rá nézve halott. 
Krisztus nem így van. Ő képzeletének csodás hatalmával, 
a magában hallgatag világot, a kínok hangtalan világát 
elfoglalta, mint a maga királyságát. Az volt a vágya, 
hogy ama myriádok számára, a kiknek nem volt mód-
jukban kifejezni magukat, 0 legyen az a harsona, mely-
lyel az egekhez kiálthassanak. 

így — mondja Wilde — a názáreti ács műhelyé-
ből egy mérhetetlenül nagyobb szabású egyéniség támadt 
elő, mint a mythosok és legendák hősei. A művészetben 
és a költészetben sok és nagy alkotásokat teremtett a 
Krisztus hatása (Wilde fel is sorol egy csapatot). A 
romantikus mozgalom lelke Krisztus, vagy az ő lelke. 
A világnak is, Krisztusnak is lényege csupa fantázia, a 
mely Krisztusnál a szeretet egyik formája. Wilde gyönyö-
rűséggel olvasta börtönében a görög eredetiben a Krisztus 
életéről szóló négy evangéliomot, e négy „prózában 
írt költeményt", melyek nagyszerűen beszélik el azt a 
tényt, hogy Isten szereti az embert, és a dolgoknak 
ebből folyó isteni rendjét, mely abban áll, hogy az örök 
szeretet örökké méltatlannak adassék. 

Krisztus erkölcstana s erkölcse merőben a sym-
pathián, a részvéten épül föl, a minthogy Wilde szerint 
máson semmi erkölcstan sem épülhet. Innen a bűnösök, 
a tudatlanok iránt való szeretete, a tanítás és bűnbo-
csánat. A bűnt és a szenvedést önmagában véve szép-
nek és szentnek (?!) és a tökéletesedés eszközeinek 
tekintette. Eme merész s bizonyos mértékig perverz 
felfogással magyarázza Wilde a bűnösök megváltását, 
mely a bűn szépségének (! ?) felismerésében és a töké-
letesedés szolgálatába állításában áll, hogy érdekes, 
eredeti egyéniség, hogy „maga" legyen az ember. Nagyon 
sajnálja Wilde, hogy ez a krisztusi renaissance nem 
fejlődhetett tovább a maga útján és a Krisztus életének, 
e legszebb költeménynek egyénekben való realizálása, a 
valódi Imitatió Christi csak egy Assisi szent Ferencz-
ben történt meg. 

Bírálatába ez alkalommal nem bocsátkozva, ép 
úgy, mint a Nietzsche Krisztusképének, — kifejezzük, 
hogy a Wilde Krisztusképe egy, a szépet, az egyéni-
séget bálványozó művészléleknek a szenvedésből fakadt 
sajátos alkotása, mely Ruskin felfogásával néhol érint-
kezik, mely minden művészi szépsége mellett is a tör-
téneti Jézusnak, a világ Krisztusának valódi képét nem 
tünteti fel, csak az igazság napjának egy művészi szen-
vedő lélek által visszavert sugárkája! 

Mi a Nietzsche által megvetett, a Wilde által költő-
nek dicsért Jézus Krisztusban lelkünk Megváltóját, a 
világ üdvözítőjét dicsérjük örök glóriájában I 

Veress Jenő. 



B E L F Ö L D 

Az újabb idők jelei. 

Gróf Apponyi Albert kultuszminiszter úgy látja, 
hogy a felekezeti béke nincs megzavarva. S azt is állítja, 
hogy ő a tanári kinevezéseknél nem a hitfelekezetre, 
hanem csak az arravalóságra tekint. Ez utóbbi tekintet-
ben, a mi a miniszter úr saját személyét illeti, nem is 
kételkedünk. A kinevezések ügyét azonban nem a minisz-
ter készíti elő s hogy az előkészítők miként kezelik 
ezeket a minisztériumban, arra nézve egy kis felvilágo-
sítást adhatnak az alábbi sorok, a melyeket egy általunk 
jól ismert s minden tekintetben szavahihető vidéki városi 
lelkész kezéből vettünk. De felvilágosítást adhatnak arra 
is, hogy milyen az a felekezeti béke, a melyben ma 
élünk. 

De adjuk át a szót lelkésztársunknak. 
* 

* * 

Egyik nagyobb vidéki városban történt. Egy közép-
iskolai állami tanár szerette volna áthelyeztetni magát a 
fővárosba. Volt több üresedés Pesten. Fölrándult tehát 
a kultuszminisztériumba tájékozódást szerezni. A nyert 
informácziók kielégítették, s mint régóta és kiváló ered-
ménnyel működő tanárnak, kilátásba helyeztetett, hogy 
rövid időn megtörténhetik a kért kinevezés. 

De . . . most jön a bökkenő — mégis, hogy egé-
szen biztos legyen a dolog. Tetszik tudni, a kegyelmes 
úr (már t. i. gróf Apponyi miniszter úr) igen vallásos 
ember — mondá az informáló főtisztviselő — és sokat 
ád arra, ha valaki jó keresztény. Hozzon hát a tanár 
úr, teszem azt X. püspök úrtól (név szerint megnevezte 
ama vidéki város róm. kath. főpapját), ajánló levelet: 
akkor, hiszem, nem lesz semmi akadálya az áthelyezésnek. 

A tanár elképedve hallgatta e szokatlan szavakat 
s testében remegve, rebegő hangon válaszolt: Méltósá-
gos Uram 1 ezt nem tehetem — én izraelita vagyok . . . 

Talán mondanom is fölösleges, hogy a kért át-
helyezés máig' sem történt meg. 

* 
* * 

A másik eset komolyabb dolog és ami bőrünkre megy. 
X—Y középiskolai tanár mint helyettes, megháza-

sodott, feleségül vévén egy róm. kath. vallású nőt. Az 
évek teltek, de a rendes tanárrá kinevezés csak nem 
jött a minisztériumból. Az Alföld szívéből származó ref. 
atyánkfia megismervén a kultuszminisztériumban fújdo-
gáló szelek irányát, gondolt merészet és nagyot: fölment 
a róm. kath. püspökhöz támogatást kérni, hogy nevez-
tesse ki mentől előbb rendes tanárnak. 

Hogy s mint történt a dolog, nem tudjuk; de az 
bizonyos, hogy a „tételes torzvallás"-nak ezt az élelmes 
tagját, a ki éveken át hiába várta a rendes tanárrá elő-
léptetést, csakhamar kinevezte a miniszter ugyanazon 
állami intézethez rendes tanárnak. 

Eddig még csak jól lenne az ügy, mert azt hinnők, 
hogy ama bizonyos róm. kath. püspök úr, minden mel-
lék érdek nélkül, tisztán keresztyéni szeretet által vezé-
reltetve protegálta ezt a református atyánkfiát. 

De . . . feltűnt csakhamar, hogy az a tanár >ür 
mindig a róm. kath. papok társaságában van s r. kath. 
körbe jár. Majd hírlett, mogy X—Y állami középiskolai 
tanár áttér a róm. kath. vallásra. S bizalmas barátai 
előtt végül is bevallotta, hogy Ő, mikor Z. püspök párt-
fogását kérte, Ígéretet tett, hogy róm. katholikussá lesz, 
csak előbb nevezze ki a kultuszminiszter úr rendes 
tanárnak. Ez megtörténvén, most várják tőle az Ígéret 
megvalósítását. 4 

Ma még református az illető s az a hír felőle, 
akkor fog áttérni, ha nejének gyermeke születik s ekkor 
a fiú-gyermeket is viszi magával a róm. kath. egyházba. 
Másoktól azt az értesülést nyertük, hogy megbánta igé-
retét s minthogy már rendes tanár, — csakis fegyelmi 
úton mozdítható el állásától. Ennek áll elébe. Hogy 
mentől előbb áthelyezik más városba: erre készen van. 

Mi kíváncsian várjuk a fejleményeket, s akár áttér 
pápistára ez atyánkfia, akár megmarad református hité-
ben, de áthelyezik tőlünk: közölni fogjuk a történteket 
e lap érdeklődő olvasóival. 

* * 

Még egyet. Ez sem utolsó. 
Nálunk a városi szegény ügyi-bizottság elnöke az egyik 

plébános. Két adag ételért folyamodik két öreg teremtés, 
a kik évek óta vadházasságban élnek. Közli velők a 
bizottság elnöke, meg lesz a két adag étel naponként, 
csak előbb lépjenek törvényes házasságra. Helyes. A 
nő keresztelő levelét s első férjének halotti bizonyítvá-
nyát meghozatja vidékről a református lelkész. Követke-
zik a kihirdetés. De a férfi kijelenti, hogy ő róm. kath. 
s a plébános fogja őket megesketni. Jól van. Úgy, de a 
nő „ki is körösztölködik" ! . . . Ám legyen. Csakugyan 
jelentkezik is első ízben a 79, mond: hetvenkilencz éves 
mennyasszony. A lelkész kérdi tőle: mért hagyja el 
hitét most, mikor féllábbal a sír szélén van? A szegény 
szüle sírva mondja, hogy: „muszáj áttérni, mert most már 
az egyik plébános úr ételt adat a szegénykonyhából, T. 
V. esperes-plébános pedig házbérre ad 20 koronát. S 
ha nem körösztölködöm ki, hát nem adja meg!" 

Erre az argumentumra nem volt mit szólnom. Meg-
nyugtattam azért az anyókát, hogy mindenkit a saját 
hite üdvözít. Őrizze meg lelkében továbbra is szent val-
lásunkat, melyben felnőtt s melynek annyi áldását érezte 
változatos hosszú életpályáján/ S egyebet nerii tehetvén, 
a jelentkezést tudomásul vettem. • 

Pár hét múlva jön a vőlegény szomorúan: nagyon 
beteg a menyasszonya s kocsin sem lehet elhozni, ő 
jött hát helyette, hogy nevében a másodszori jelentkezést 
elvégezze. Természetes, hogy nem fogadtam el; a kitérő-
nek személyesen kell jelentkeznie. Majd erőszakoskodni 
próbált, hogy a plébános meggyóntatja az öreg asszonyt 
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s el is temeti. Megmondtam: csak azt próbálja! Nem-
sokára kapom az értesítést a megyei körházból, hogy P. 
Zs. református vallású ápolt meghalt. Hasztalan volt a 
kórházi plébános erőlködése, a hívemet én temettem el. 
Nem engedte a Gondviselő, hogy e tehetetlen öreg 
teremtés nyomorult állapotában zsákmányává legyen az 
eszközökben nem válogatós lélekhalászok csábításának. 
Mert ezek az urak nem azt nézik, hogy a lélek meg-
győződéséből történik-e a vallásváltoztatás, hanem arra 
ügyelnek, hogy mentől több legyen az üdvözítő egyház 
kebelébe visszatért eltévelyedett juhok száma! 

Oh édes Jézusom, ha te most test szerint élnél 
közöttünk, tudom korbácscsal kergetnéd ki szentegy-
házadból ezeket a lélekkufárokat s neked is meg kellene 
hallanod a megrovást: de türelmetlen ez a názáreti, akár 
csak a magyar kálvinista papok! 

Egy református lelkész. 

N E K R O L O G . 

DR. BARTÓK GYÖRGY. 
( 1 8 4 5 — 1 9 0 7 ) 

A karácsony édes, boldogító ünnepére, az advent 
utolsó napjaiban sötét gyász borult az erdélyi ref. egy-
házkerületre. Nagynevű tudós püspöke: dr. Bartók György, 
decz. 19-én váratlanul elhunyt. Úgy találta őt a halál, 
mint a vitéz harczost: a hit és tudás kétélű fegyverét 
forgatva; — mint a fáradhatatlan szántóvetőt: az eke-
szarvánál s arról vette le kezét, hogy megpihentesse, 
sokkal korábban, mint a hogy emberi értelem elgon-
dolhatá. 

Porrészei ott nyugosznak immár nagynevű elődei: 
Nagy Péter és Szász Domokos hamvainak társaságában. 
Sírján még frissek a virágok, a melyeket a szeretet, a 
tisztelet, a hála kezei kötöttek koszorúba. Hadd tegyük 
mi is azok mellé a mi fájdalmunknak és kegyeletünk-
nek czipruságát! 

Elete hajója a Háromszék-megyei Málnásról indult 
ki 1845-ben. S attól az időtől kezdve, a mikor ez a hajó 
a nagyenyedi kollégiumban a tudásnak és ismeretnek 
szélesebb vizeire jutott, mind hatalmasabban bontogatta 
ki vitorláit, hogy azokkal bejárja a hit és tudás végetlen 
tengereit s drága kincseket gyűjtsön anyaszentegyháza ós 
hazája számára. Középiskolái bevégzése után előbb jogot, 
azután bölcsészetet hallgatott, végül pedig a theologiát 
végezte el. Mint végzett theologus egy évig a nagy-
enyedi alma matert szolgálta, mint köztanitó. A tudo-
mányok, különösen pedig a bölcsészet szeretete azonban 
nem engedte H k é t itt, vagy Erdély valamelyik kicsiny 
parókhiáján megpihenni.Hajójavitorlái dagadoztak: atudo-
mány nagy tengerére vágyakoztak. 1872. őszén tehát az 
akkor leghíresebb német egyetemre, a tiibingaira utazott 
ki s ott két éven át theologiai, filozófiai és filológiai 
stúdiumokkal foglalkozott. Elmélkedő, nem a felületen 
mozgó, hanem a mélységeket kereső lelke itt is főként 
a filozófiához vonta s odaadó, alapos tanulmányainak erecL 
jnénye és jutalma a filozófiai doktori diploma lőn, 

Külföldről hazatérve, 1874-től 1876-ig Nagy Péter 
püspök oldalánál titkárkodott s szerzett gazdag tapasz-
talatot az egyházkormányzás terén. Maga az adminisz-
tráczió azonban itt sem tudta kielégíteni lelkét. Vissza-
vágyott a tudományok csarnokába, de már nem mint 
tanuló, hanem tanító. Megszerezte tehát a bölcsészeti 
tudományokból az egyetemi magántanári képesítést és a 
kolozsvári egyetemen filozófiai előadásokat tartott. 

A hit ós tudás kettős vitorlája által vezetett élet-
hajó irányításánál innentől kezdve a hité vált dominánssá, 
bár dr. Bartók nemcsak nem szerelte le a másikat, sőt 
szeretettel bontogatta azt ki mindannyiszor, valahányszor 
csak kedvező vizekre juthatott. 

1876-ban a nagyenyedei híres gyülekezet hívta 
meg lelkipásztorává. S itt, a míg buzgón szolgálta az 
evangéliomot, nem sokára alkalmat nyert, mint a theol. 
akadémia helyettes tanára, arra is, hogy az elméleti 
theologia mezején is érvényesítse lelkének erőit. Hirdette 
az igét a templomi és a tanári kathedrán. Elvitte az 
evangéliom fényét és erejét az állam erkölcsi rendje 
által büntetettek közé is : a nagyenyedi fegyházba s 
igyekezett felkeresni és megtartani a lelkeket, a melyek 
már elveszendők valának. Egy elvetemült gonosztevőnek 
ellene intézett támadása miatt itt élete is veszedelemben 
forgott egy ízben és súlyos sebet kapott buzgó fárado-
zásai jutalmául. Nemes lelke azonban ezen nem keseredett 
el; jóval győzte meg a gonoszt ós felgyógyulása után 
maga volt az, a ki közbenjárt, hogy az ellene támadt 
fegyencz kegyelmet nyerjen. 

Nagyenyedről a jól dotált szászvárosi papi hiva-
talra ment át 1892-ben s itt szolgált addig, a míg 
1899-ben kerülete a Szász Domokos elhunytával meg-
üresedett püspöki székbe nem emelte. Abban a nagy 
és nehéz küzdelemben, a mely a theologiának Nagy-
enyedről Kolozsvárra áttétele felett lefolyt, Nagyenyed 
mellett foglalt állást, s hogy a tanárai tragikus és gyors 
elhunyta folytán a végenyészet szélére sodródott inté-
zetet megmenthesse, szászvárosi papi hivatalának fenn-
tartása mellett egy évig újból tanárkodon Nagyenycden, 
tanítván filozófia történetet, vallásfilozófiát és keresztény 
erkölcstant. 

1898-ban a kerület a generális nótáriusi, 1899-ben 
pedig a püspöki székbe emelte érdemei jutalmául. 

Mint püspök, híven odaadással végezte hivatalát, 
és nemcsak teljes erejével és a legnagyobb jóindulattal 
törekedett kerületét ós a kolozsvári theologia t kivezetni 
azokból a súlyos anyagi zavarokból, a melyek között 
azok ügyeinek intézését átvette, hanem szeretettel vette 
fel gondját a kicsiny, elárvult gyülekezeteknek is. Támo-
gatta őket anyagilag, támogatta erkölcsileg, s alig volt 
rövid időre terjedt püspöksége ideje alatt templom-
szentelés, iskolamegnyitás, a melyen, mint híveinek 
hűséges pásztora, meg ne jelent volna. 

Dr. Bartók György élete pályáján a hit és a tudás 
párhuzamos vonala haladt keresztül. Vezérelve vala, 
hogy „a protestantizmusban a hit ós tudás örök szövet-
ségesek, s hogy a protestáns papnak tudománnyal s a 
protestáns tanárnak hittel kell magát felékesítenie". S 
vezérelvét híven követte egész életén át, nemcsak 
gyakorlati működésében, hanem irodalmi munkálkodá-
sában is. Nevet szerzett magának ezen a téren is, az 
Egyházi Reform, az Erdélyi Prot. Közlöny, a Prot. 
Egyházi és Iskolai Lap hasábjain megjelent tanulmá-
nyaival, az általa megindított s 1876-1883- ig szerkesz-
tett Egyházi és Iskolai Szemlében közlött dolgozataival 
és önállóan megjelent nagyobb műveivel. Ezek közül 



kiemelkednek: Bodola Sámuel élete, Az erkölcsi élet 
legfőbb kérdései, a legújabbak közül pedig, a legutóbbi 
zsinat előtt napvilágot látott s a zsinatpresbiteri rendszert 
tárgyaló nagy tanulmánya és a mult évben megjelent: 
a „Theologiai tudomány és lelkipásztori képzés" czímű 
müve. 

Mindeme dolgozataiban, valamint a magasabb egy-
házi fórumokon: konventen, zsinaton tanúsított szerep-
lésében erősen kidomborodott elmélkedő, filozofáló, a 
dolgok mélyebb összeköttetéseit és logikáját kereső lelki 
ereje, a mi nem egyszer tette ugyan felszólalásait is 
elvontakká, de ugyanakkor figyelemre méltókká és érté-
kesekké is. 

Egész életének s értékének jellemzéséül legméltóbb 
lesz idejegyeznünk az elhunyta felől az erdélyi egyház-
ker. igazgatótanácsa által kiadott gyászjelentés követ-
kező méltatását: „A legkomolyabb felelősség érzése alatt 
végzett hűséges, odaadó kötelességteljesítésben emész-
tette fel minden erejét. Anyaszentegyházán, az annak 
körében eléje tárult munkán kívül sehol másutt nem 
keresett a világ szerint való dicsőséget. Tudományos 
kutatásaival, a melyekkel hol a bölcselet magas régióiba 
szállott, hol meg a gyermeklélekhez vezető utat kereste, 
majd az egyházkormányzati rendszerek elveit búvárolta, 
az egyházi élet újjászületését, megerősödését, felvirág-
zását kívánta munkálni, ép úgy, mint főpásztori szaka-
datlan gondjával őrálló helyéről való vigyázásával, bámu-
latos lelkiismeretességevel és lankadást nem ismerő 
küzdelmeivel." 

Nemes küzdelmei immár véget értek. Véget, jóval 
korábban, mint gondolhattuk volna. A zsinat vége felé 
már látszott ugyan rajta bizonyos hanyatlás, mintha 
egészsége megrendült volna. A legutóbbi konventről már 
távol is maradt. De végezte kötelességeit hűségesen és 
rá se gondoltunk, hogy már oly közel van reá nézve a 
vég. Még halála napjának délelőttjén is hosszú ideig 
tanácskozott báró Bánffy Dezső főgondnokkal az aznapi 
igazgatótanácsi iilés elé kerülő ügyek felett, s délben 
már, épen ebéd közben hirtelen rosszullét fogta el s este 
hét órakor, az agyvérzés következtében beállott szélhűdés 
kiragadta az élők sorából, a legmélyebb gyászt borítván 
nejére : Benedek Idára, négy gyermekére, két, unokájára, 
testvéreire, rokonaira, az erdélyi egyházkerületre és az 
egész magyar ref. egyházra. 

Ravatalát a theol. fakultás dísztermében állították 
fel s innen kisérték a kihűlt porokat, az erdélyi és a 
testvérkeriíletek, az egyházak, a polgári és katonai ható-
ságok, a kulturális egyesületek képviselői és a kolozsvári 
ref. gyülekezet tagjai, folyó hó 22-én a temető csendes 
kertjébe. 

A temetésen Antal Gábor dunántúli püspök, Kenessey 
Béla egyházker. főjegyző és Nagy Károly theol. tanár 
végezték a szomorú kötelességet. 

Legyen az igaznak emlékezete örökké áldott! 

IRODALOM. 

Értesítés. A budapesti ref. ifjúsági egyesület érte-
síti a megrendelőket és a nagyközönséget, hógy dr. Bárdé 
Ede: Sámuel cz., Kónya Gábor által fordított és az 
egyesület által kiadandó műve, nyomdai akadályok miatt, 
csak januárban fog megjelenni. 

EGYHÁZ. 
Hátralékos előfizetőinket t isztelet-

tel kér jük a díjak sürgős beküldésére. 
Lelkészválasztások. A literi ref. gyülekezet Patkó 

Károly pálfai lelkészt, — a várpalotai ref. gyülekezet 
Peti Sándor segédlelelkészt választotta meg lelkipászto-
rává. — Albertin (Csanádm.), szűkebbkörű sznvazáson 
KUnczko Pál girálti lelkész, — Vámoson egyhangúlag 
Mockovesák Ernő, alsózselezsényi lelkész választatott meg 
az evang. gyülekezet lelkipásztorává. 

Megszűntetett eljárás Hirt adtunk annak idején 
arról, hogy az aradi kir. ügyészség kereset alá vonta 
Bárdy Ernő mezőberényi evang. lelkészt az egyház-
megyei gyűlésen az 1907. XXVII. t.-cz. felett mondott 
bírálata miatt. Most azt olvassuk az Ev. Orállóban, hogy 
az ügyészség, az előzetes vizsgálat megejtése után, meg-
szüntette Bárdy Ernő ellen a további eljárást. — Előre 
is hittük, hogy ebben a különös ügyben ez lesz az ered-
mény. De épen ezért joggal kérdezzük : miért volt szük-
ség a kereset megindítására, egy lelkipásztornak oktalan 
meghurczolására és a lelkekben levő nyugtalanságnak 
még ezzel is fokozására ? ! 

Negyedszázados jubileum. A debreczeni evang. 
egyházközség, a mely huszonöt esztendővel ezelőtt szer-
vezkedett, advent első vasárnapján jubiláris itentiszte-
lettel és közgyűléssel ünnepelte meg a jubiláris évfordulót. 
A közgyűlésen Materny Lajos főesperes ismertette a 
lefolyt 25 esztendő történetét, az alapítók és az egyház-
tagok buzgóságát, a mely a gyülekezetet úgy megerősí-
tette, hogy ma már mintegy 100,000 korona vagyon 
felett rendelkezik. A közgyűlés elhatározta, hogy a már 
szűkké vált imaház helyett templomot épít és erre alapot 
teremt. Ennek első fundamentumát mindjárt meg is 
vetették a hivek által felajánlott mintegy 3000 koronával. 

Egyházmegyei gyűlések. A görgényi ref. egyház-
megye decz. 6-án, Szászrégenben ülésezett. Az esperesi, 
a főjegyzői és egyéb jelentések letárgyalása ntán a 
választásokat ejtették meg. Pénztáros lett: Kiss Ferenez, 
számvevő: Keresztesi Gyula, lelkészi tanácsosok: Farkas 
Károly, Lénárt József, Kiss Ferenez. Keresztesi Gyula, 
Széli Jakab ; világi tanácsosok : Éltető Albert, dr. Tóth 
Endre, Szász Béla; lelkészi tanácsbirák: Lénárt József, 
Dénes József, Szász Márton, Farkas Jenő; világi tanács-
birák : dr. Tóth Endre, gróf Teleki József. — A küküllöi 
ref. egyházmegye decz. 13-án tartotta meg közgyűlését, 
a mely legelső sorban is sajnálattal vette tudomásul 
Kabos Ferenez főgondnok hivataláról való lemondását; 
azután letárgyalta az évi számadásokat s megállapította 
a jövő évi költségvetést; végiií pedig az egyházmegyei 
tanácsosokat és a fegyelmi bíróság tagjait választotta 
meg. Tanácsosok lettek lelkészi részről: Hegyi Károly, 
Hegyi Sándor, Sámuel Aladár, Nemes Árpád, Farkas 
Károly; világi részről: Fekete György, Gyalay József, 
Kispál László és Nagy János. A fegyelmi bíróság tagjai 
lettek, lelkészi részről: Hegyi Károly, Sámuel Aladár, 
dr. Szakács Albert, Lakatos Áron ; világi részről: Fekete 
György, dr. Keszegh Ferenez és dr. Szentmiklósy László. 

Vallásos estélyek. A körmendi ref. gyülekezetben 
ezen a télen is megtartatnak a már 15 év óta gyakor-
latban levő vallásos estélyek. Az adventi hetekben két 
ilyen estély volt, a melyeken Fülöp József lelkész az 
új egyházi törvényeket ismertette. — Az aszódi evang. 
gyülekezetben, dr. Masznyik Endre, pozsonyi theol. igaz-
gató és a . kerületi leánynevelő-intézet tanárnőinek és 
növendékeinek közreműködésével, decz. 15-én tartottak 



szépen sikerült vallásos estélyt. Dr. Masznyik Endre a 
szocziális kérdésről tartott felolvasást. 

Felvilágosításul. Az adócsökkentési segélyt igénybe 
venni kivánó egyházaktól tömegesen jön a kérdés a 
konventi elnökséghez, az „Utasítás" azon rendelkezé-
sének miként alkalmazása iránt, hogy a lelkészi és taní-
tói díjlevelek értékelésénél, a mennyiben e fizetések 
állami kiegészítésben (congrua) részesülnek, a már meg-
állapítotok és elfogadott értékelésektől eltérni nem lehet. 
Erre vonatkozólag a konventi előadó úr a következő fel-
világosítást a d j a : Az „Utasítás" idézett rendelkezése nem 
vonja maga után a belhivatalnokok termény- és szolgál-
mánybeli javadalmának csökkenését, mert ezen javadalom 
— tekintet nélkül annak pénzértékére — természetben 
kiadandó mindaddig, míg az meg nem váltatik; sőt ha 
a hívek csak készpénzben fizetik is egyházi adójukat, 
az egyházi alkalmazottak továbbra is kaphatják termény 
és szolgáimánybeli javadalmukat magától az egyháztól 
s ez esetben még a belhivatalnokok díjleveleinek átvál-
toztatása is mellőzhető s az egyház által a termény és 
szolgálmánybeli javadalom kiszolgáltatására fordított 
készpénzkiadás az egyház rendes költségvetésének szük-
ségleti rovatába foglalható. 

Konventi jegyzőkönyv. A Budapesten 1907. évi 
október hó 22—25. napjain tartott református egyetemes 
konvent jegyzőkönyve Sass Béla debreczeni református 
theol. akad. tanár és egyetemes konventi jegyző szer-
kesztésében, Debreczen sz. kir. város könyvnyomdaválla-
latánál, 12 íven, 185 lapon, 3000. példányban megjelent 
s azoknak az egyházi hatóságoknak, a melyeknek sürgős 
szükségök van reá, addig is rendelkezésökre áll, míg 
az illetékes püspöki hivatalok útján megkaphatnák. Az 
ide vonatkozó megkeresések Dávidházy Kálmán könyv-
kötőhöz intézendők Dehreczenbe (Fűvészkert-utcza 9. szám.) 

I S K O L A . 

Iskolai hangverseny. A sárospataki főiskolai ének-
kar, néhai Pásztor Sámuel síremléke javára, fényesen 
sikerült hangversenyt rendezett decz. 15-én. A főiskolai 
ének- és zenekar együttes megnyitója után Radácsi 
György theol. tanár tartott érdekes és élvezetes felol-
vasást, a melyben a főiskola énekkarának történetéből 
mondott el sok kedves dolgot. Ezután H. Bathó János 
főiskolai ének- és zenetanár énekelt, Hideykövy Margit 
k. a. zongorázott, Farkas Dezső melodrámát szavalt, 
dr. Piskóty Ferencz magyar dalokat énekelt, ifj. Nóvák 
Lajos szavalt, s a főiskolai énekkar népdal-egyveleget 
adott elő. A programmot Topa József, Brzorád Yilma, 
Rácz Ilonka és iíj. Nóvák Lajos egyfelvonásos vígjáték 
előadása rekesztette be. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Sárospataki Irodalmi Kör decz. 16-án tartotta 
meg rendes évi közgyűlését, a melynek két főtárgya a 
kör évi működéséről szóló beszámolás és a tisztújítás 
volt. A kör a mult évben elkészítette az egyházker. fel-
hívása folytán az ű j népiskolai tantervjavaslatot, a mely 
kinyomatva, tanulmányozás és véleményezés végett meg-
küldetik az illetékes tényezőkhöz. A kör működésének 
legfontosabb elemét a népiskolai és a középiskolai tan-

könyvek revideált kiadása és az újabb, megfelelőbb tan-
könyvekről való gondoskodás volt. A közgyűlés a jelen-
téseket helyesléssel vette tudomásul s a tisztviselőket 
és a kezelőbizottság tagjait egyhangúlag újból meg-
választotta. 

A pápai ref . leányegyesület decz. 15-én tartotta 
meg első szeretetvendégségét. Az első próbálkozás igen 
szépen bevált s mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben 
örvendetes eredményre vezetett. A szeretet vendégségen, 
egyéb élvezetes programmszámokon kivül, dr. Antal 
Géza theol. tanár tartott biblia magyarázatot, dr. Körös 
Andor főgimn. tanár pedig „Tompa és a biblia" czímen, 
szép felolvasást. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Nemes Elek, mezőzáhi ref. lelkész, 42 éves korá-
ban, decz. 13-án elhunyt. 

Legyen áldott emlékezete! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Előfizetési felhívás. 
Meghirdetjük az előfizetési felhívást lapunk Í908, 

évi, 5í-dík évfolyamára. 
A Prot. Egyh. és Isk, Lap a most lefolyó évvel 

betölti félszázados pályafutását és életének második fél-
századába lép. Nehéz megpróbáltatásokon, jelentékeny 
átalakulásokon ment keresztül a lefolyt félszázadban a 
magyar protestáns egyház, és a Prot. Egyh. és Isk. Lap 
mindezek között híven teljesítette kötelességét. 

Ujabban ismét megnehezült az idők viharos járása 
felettünk. Szükség van a sajtó őrködésére és megbízható 
híradására, ma épen úgy, mint a Prot, Egyh. és Isk. 
Lap első megalapíttatása, majd új életre keltetése idején! 
Védekeznünk kell jobbra is, balra is, s meg kell, vagy 
legalább meg kellene értenünk egymást, hogy munkánk 
egységes és eredményes lehessen. Ez ma már a sajtó 
nélkül lehetetlen. 

Az egyházvédő és egyházépítő munka megbeszé-
lésére teljes készséggel ajánljuk fel továbbra is lapunk 
hasábjait, s bizalommal kérjük az í908-dík évre is a 
protestáns egyházak, iskolák és társadalom szellemi és 
anyagi támogatását. 

Lapunk előfizetési ára, daczára a felemelt nyomdai 
áraknak, marad a régi 

egész évre , Í8 kor,, 
félévre • 9 „ 
negyedévre , . • 4 ,, 50 fillér. 

Kongruás egyházaknak és lelkészeknek, segéd-
lelkészeknek, tanítóknak továbbra is hajlandók vagyunk 
a kedvezményes Í2 koronáért küldeni a lapot. 



Az előfizetési összegeket kérjük előre és pon-
tosan a kiadóhivatal ezímére (IX. ker., 
Kálvin-tér 7. sz.) beküldeni. 

Ismételten és utoljára kérjük l l á t r a l é l t o s a i n -
kat is a díjak sürgős beküldésére, mert ellenkező eset-
ben kénytelenek leszünk a lap további küldését meg-
szüntetni. 

Teljes tisztelettel 
A K I A D Ó H I V A T A L . 

rendkívül erősítő hatással van az egész szer-
vezetre, gyógyítja és erősíti a tüdőt. 

Köhögést és ~ i 
EEE meghűlést 
bármily makacs és hosszadalmas is 
legyen az, a SCOTT-féle Emulsio gyor-
san megszüntet. Még a sorvadásos bete-
geknek is könnyebbülést szerez a SCOTT-
féle Emulsio, feltéve, hogy idejekorán 
használják, mely esetben állandó, tar-

tós gyógyulást eredményez. 

s a p ? v f . , ESV eredeti üveg ára 2 K 50 fill. 
féle módszer véd- Kapható a gyógyszertárakban. 

a halászt 
— kérjük figye-

lembe venni, 

Egy régi jó hírnevű czég. Több mint 50 eszten-
deje áll fenn az általánosan ismert és becsült Kwizda 
Ferencz János czég, cs. és kir. udvari szállító és kör-
gyógyszerész Korneuburgban. Ezen czég három főkészít-
ménye, ú. m. : a Kwizda-féle korneuburgi marha-táppor, 
Kwizda-féle Restitutiofluid és Kwizda-féle szab. gummi 
horzsszalagok lovak részére, általános közkedveltségnek 
örvend, a minek bizonyítéka az állandóan növekvő keres-
let. A czég árjegyzéke igen gazdagon illusztrált és nagy 
szakértelemmel van összeállítva, — ennek megtekintése 
minden ló- és állattulajdonos érdeklődését fogja felkel-
teni. A czég ezen árjegyzékét kivánatra ingyen és bér-
mentve megküldi. 

Felhívjuk az érdeklődök figyelmét Magyarország 
legnagyobb tanszerraktárának, Calderoni és társa czég-
nek hirdetésére. Ez a czég honosította meg hazánkban 
a tanszeripart és ma már több nagyobb műhelyt fog-
lalkoztat, hol már a legnagyobb precziziót igénylő mű-
szerek is készülnek. 

A gyógytudomány a reá háramló feladatot, hogy 
a betegségek bonyolult jelenségeiben az általános tör-
vényszerűségeket felkutatva a természet pusztító elemei 

ellen sikeresen harczoljon, csak úgy képes betölteni, 
ha ismeri azon módokat, melyekkel a szervezet a beteg-
ségek ellen önmaga védekezik. Nem áll módunkban a 
megfigyelések óriási tömegét felsorolni, itt csupán a leg-
újabb irányra szorítkozunk. Dr. Kovács J. fővárosi orvos 
majdnem két évtizedre terjedő tapasztalatából merítve 
megállapította, hogy a vér alkaliczitása a legjobb védőszer 
és a legerősebb természetes gyógyszer. Ezen elsőrangú 
gyógytényezőt emeli nagyra specziális gyógymódjával, 
mely által a vér az ártalmas állati fehérnyeanyagóktol 
megszabadul és a vér erősen alkalikus lesz. Gyógymódja 
ez okból különös gyógyhatással van mindazon bajokban, 
a melyek a vér ezen beteges vegyi eltávozásából ered-
tek. A homeopátiái gyógymód remek eredménnyel lesz 
alkalmazva görvélykór, köszvény, aszthma, szív-, gyomor-, 
ideg- és súlyosabb bőrbajokban. Dr. Kovács gyógyinté-
zete Budapest, V. ker., Yáczi-körút 18. szám alatt van. 

Újév előtt. Az újév hatása már meglátszik az 
élet forgatagán. Az emberek már nem azt nézik, hogyan 
bosszanthatják meg felebarátaikat, hanem azt keresik, 
hogy szerezhetnének egymásnak örömet. Fogós kérdés, 
de kis gondolkodás, kevés fáradozás hozzásegíti az em-
bert a probléma megoldásához. Kérjen csak Polgár Kál-
mán jóhíru budapesti órásmestertől nagy képes album 
árjegyzéket (üzlete és raktárai VII. ker., Erzsébet-körűt 
29. sz. I. em.) a mit ingyen és bérmentve kaphat. Majíl 
látni fogja a legújabb divatú ékszerek, órák, evőeszközök 
sok száz fénykép után készült hű rajzait és csodálkozással 
fogja olvasni azt a sok dicsérőnyilatkozatot, a mivel 
Polgár Kálmán műórást a vevők elhalmozzák. -

Felelős szerkesztő : H a m a r I s tván . 

N Y 1 L T T É R . 

A Bór- és Lithion-tartalmú, természetes és vasmentes 

Salvator-forrás 
k i t ű n ő s i k e r r e l használtatik vesebajokfiái, a húgyhólyag 
bántalmainál és köszvénynél, a czulcorbetegségnél, az 

emésztési és lélegzési szervek hurutjainál. 
Ssiiuje- lApóczi Salvatorfowá*-vállalat 

Jiiid ijir.xt, V., Itinlnl/rakpart S. 

CZIMBALMOK, 
legújabb szabadalmazott aczél belsó 
szerkezettel, melynek hangját, hang-
tartását más gyártmány meg sem 
közelítheti, részletfizetésre is leg-
m e s s z e b b m e n ő jótál lással kap-
hatők .Fonográfok , g r a m o f o n o k , 
hegedűk, fuvolák, cziterák, ok^-
rinák stb. olcsón, legjobbak. Kitün-

tetve elismert jó munkáért. 

Árjegyzéket ingyen küld 

m Mogyoróssy Gyula 
m. kir. szab. hangszergyára 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 71. 
Telefon 5 8 - 2 0 . 

*E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk: ' 



SZT. LUKÁGS-FÜRDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 

Téli fürdűkura a Szt. Lukács-fürdőben, 
Természetes forró-meleg, kénes források. Iszapfürdők, iszap-
borogatások, mindennemű thermális fürdők, vízgyógykezelés, 
inassage. Lakás és gondos ellátás. Csúz- , köszvény- , i d e i - , 
bőrbajok gyógykezelése és a téli fürdökura felől kimerítő 

prospektust küld ingyen a 

Szt. Lukácsfürdö igazgatósága, Budapest-Budán. 

HIRDETÉSEK. 

O r * g o n a -

h a r m ó n i u m o k a t 
n.índkét rendszer szerint a legolcsóbban szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
uclapest, X., Delej-utc:a ll|b. sz. (Tisztviselő-

telep). 
Tanerőknek s lelké-
szeknek külön száza-árjegyzék ingyen 

és bérmentve. lékengedmény. 
Részletfizetés engedélyezve. 

Bérmentes szállítás az utolsó vasúti 
állomásig. 

KRISTA forrás 
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágy-
zavaroknál és emésztési nehézségeknél. A 
legtisztább és legegészségesebb asztali és bor-
víz. — Hathatós szomjcsillapító. — óvszer 
fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet 
szerint egy melegített pohárral igyék éhgyo-

morra. 

Kívánatra telítésnél küll töltést 1b szállít a 

Szt. Lukácsfürdö Kútvállalat Budán. 

Kállai Lajos motorgyára 
Budapest, VI., Gyár-utcza 28. 

Teljes jótál lás kitffng cséplésért. \ 

A jelenkor legegyszerűbb és legtökéletesebb 
motorcséplökészlete. Gépész nélkül köny-

nyen kezelhetők. 
Ezen legújabb motorok terjesztése 

érdekeben használt gőzgépek 
cserébe vétetnek. 

E Z E R r n o t a r c s é p i o - k é s z i e t e k f e l ü l m ú l h a t a t l a n k i t ű n ő s é g e íe io i tudakozódn i l e h e t : 

Ajánlja teljes jótállás mellett 
benzinmotorait malom és ipar-

üzemre, valamint 

csén lőkész le te i t 
kettős tisztító-szerkezettel. 

! Egyedül létező újdondság! 

Önműködő, ellenőrző És biztosító 
sze lep . Külön mezőgazdasági gép-
osztály: gőzgépek, malmok, jár-
gányok, cséplők, vettígépek stb. 

Báró Kemény József ú r n á l Maros-Németi (Erdély) Kozma József ú r n á l Kadarkút 

Legbiztosabb olcsó tizem ! Árjegyzék kivánatra bérmentve. 

Fizikai műszerek Kémiai 
Vetítőgépek 
legjutányosabb be-

szerzési forrása. 

tanszerkészítö-intézete 
Budapest, VIII., Baross-utcza 21. 

Fö ldra jz i tanszerek eredeti gyári árakban. 
Ajánlások: 

Erdély és Szabó 
A nm. vallás és közokt. miniszter úr 
Budapest székesfőváros tanácsa. 

= A KOR = 
tudományos és szépirodalmi népszerű 

képes folyóirat. & 
Ez a l e g s z e b b k i á l l í t á s ú m a g y a r f o l y ó i r a t , 
gyönyörű illusztrácziókkla szórakoztató, tanulságos tartalom-
mal. Értékes hézagpótló füzeteket ád A Kor, a melyeket 
haszonnal forgathat mindenki, a ki tanulni látókörét kibőví-
teni vágyik s a közhasznú tudományok haladásáról, azok 
vívmányairól tájékozást akar szerezni. Esztendőben 24 fiizet 
jelenik meg, együttvéve hatalmas nagy kötetet képez s az 
Mőfizetési ára negyedévre csak 4 korona. Mutatványszámot 
A kiadóhivatal küld: Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

Magyar Földrajzi Intézet r. t. 
Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. 

legújabb térképkiadványai magánhasználatra: 

Budapest egész területének tervrajza a legújabb utcza-
nevekkel 150 kor. Magyarország vármegyéinek kéziatlasza 
Díszkötésben 30 kor. Teljes földrajzi atlasz 68 térképpel 
10 kor., hozzávaló illusztrált leíró földrajz kötve 6 kor. 
Magyarország részletes térképe az új helynevekkel 6 kor 

Magyarország és Ausztria vasúti térképe 3 kor. 
Csakis a K o g u t o v l c z - f é l e fö ldgömbök 

magyar gyártmányok. 

Országh Sándor 
o r g o n a - é s 

lm r m o n i u m g y á r o s 
cs. ós kir. udvari szállító 

R . - P a l o t a ( B u d a p e s t m e l l e t t ) 
A l a p í t t a t o t t I W O l - b e n . 

Az IS8J. évi kiállításon «N»gy díszoklevél* és 
*Ferencz-József lovagrenddel", a j :904- évi v e « -
prémi kiállításon aranyéremmel kitüntetve, azon-

kívül számtalan kitüntiiés és ehsmeréi . 
Készit kellemes és tömör hangú, legtöbb és leg-
újabb rendszerű orgonákat. Elvállal javításokat 
és átalakításokat. Kisebb orgonák készletben van-
nak. Szolid mnnka és jutányos árok. Áz orgonák 
jóságát mi sem bizonyítja inkább, mint az, hogy 
a gyár alapítása óta 400-iiál több új orgona lett 

megrendelve és készítve, 
Arfegyzék és részletes terr^et kivánatra 

díjmentesen küld fik. 
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legjobb ORAR jótállás mellett! 

rm 

m 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereR, 
8 evő-eszközök ,ch ina -ezüs td í sz t á rgyak p | r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrende lé sekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
míioiás és ékszeresz, u ev. ref. egyházak szállítója, 

Budapest, VII., Erzsébet-Körűt 29. 

Pcnfos 
kiszcigálás! 

Jutányos 
árak! 

fl u i l i í r ű fleol-ftarmoniumoR 
a k i s e b b o r g o n á k a t he lyet tes í t ik . 

Főképviselője: 

REMÉNYI MIHÁLY 
a Magy. Kir. Zene-Akadémia házi hangszerkészítője 

Budapest , VI., Király u. 58. — T e l e f o n 87-84. 
Legújabb árjegyzéK ingyen és bérmentve. 

Templomok, iskolák, dalárdák, kápolnák 
és magánhasználatra kiválóan alkalmas. 
Zongorák, pianinók, cimbalmok dús 
•'aktára. Specialista vonóshangszerek ké-
: /.ítése és javításában. Ezen lapra hivat-
kozva m i n d e n 
vevő 5°/0 kedvez-
ményben része-
sül. — Leghama-
rabban lehet a 
m o s t megjelent 
magyar Kosso-
wits-féle Harmó-
nium és Orgona-
iskolából ezen _ 
hangszeren a ját- ^ 
szást elsajátítani 
Ára 5.— korona. 

Minden egyes hangszerről külön-külön árjegyzék kéren f! '•' t i 

Ezen czégtáblán is -
merhetők fel azon üz-
letek, a melyekben 
egyedül áriisittatnak 
eredeti SINGER var tó-

A mi 
szorulnak 

Csak arra kérünk 
hogy ke ik 

helyen vásároljon. 

Singer Co. Varrógép Részv. Tár: 
Budapest: IV., Üjvilág-utcza 16 Budapest: VII , Kerepeái-űt 32. 

,, IV., Muzeum-körut 27. „ VII, Király utcza 52. 
, „ VI., Teréz-körut 21. „ II., Fő-uteza 15. 
Újpest: Árpád-u., Erzsébetfalva: Hitel Márlon-u. 37, Vácz: Széchényi-u 

, fermás»t« C5M fcny es 

legjobb asztali- és üdítő ital. 
Kitűnő hatásúnak bizonyult köhögésnél , 
gégebajoknál, gyomor- és hólyaghurutnál 

Karlsbad MATTONI HENRIK Budapest 



Magyar fém- és iámpaárúgyár 
részvénytársaság 

BUDAPEST-KŐBÁNYA 

G r a n d P r i x , P á r i s i v i l á g k i á l l í t á s 8 9 0 0 . 

Petróleumlámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Szeszlámpák Auer-
égöre. Légszesz- és 
villamos csillárok. 
Fém- és díszmü-

tárgyak. 
Valódi király-olaj 

a legjobb biztonsági 
petróleum. 

& 
R a k t á r a k : 

Budapes ten : II., Szilágyi 
Dezső-tér 3. sz.; V.,Gizella-
tér 1. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19.; VIII., Üllői-út 2. 

sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lörinczkapu-utcza. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 
Debreczen: Simonfí'y-utcza. 

KWIZDA-féle REST1TÜTI0NSFLÜID 
m o s ó v í z l o v a k s z f t m á r a . 

Egy üveg á ra kor . 2.80 
Negyven év óta van hasz-
nálatban az udvari istállók-
ban s a legnagyobb katonai 
és polgári istállókban is 
lovak izmai erősítésére, fá-
rasztó menetek előtt ás után, 
íic/.ainodásoknál és az temok 
merevedésénél stb., a lovat 

a trainingben bámulatos 
eredmény felmutatására 

képesíti. 

KWIZDA féle Iíestitutions fluid 
Szójelzés, vignetta és csomagolás törv. védve. 

V a l t f d i c n a l t e z e n v í i l j e ^ y g y e l e l l á t o t t . 

KWIZDA FLUIDJA 
Kigyó-védjegy. (Turista-fluid.) 
Rég elismert a r o r a a t i k u s b e d ö r z s i í -
l é s a z e r ő v i s s z a n y e r é s é r e é s a z 
i 7 . n i o k e r í í s í t é » < ? r e . — Erősítés és 
erőmegújítás czéljából eredménnyyel hasz-
nálják t u r i s t á k , k e r é k p á r o s o k és 

l o v u g U U nagyobb túrák után. 
X a g y ü v e g í l r a . . . . I í -
K i s ü v e g K 1 . 2 0 

K W I Z D A ' F L V I D I A 
gyógyszertárakban vásárlandó. 

Főraktár: 
T ö r ö k József 

gyógyszertára 
Király-utcza 12. és Andrássy-út 26 

Ezredéves országos kiállítás: 
díszoklevél. 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O W A S S E R J . 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

. Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely Hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = gyár. , 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
Általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerró általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egjes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 
V 

Fizikai, kémiai, természet-
rajzi és mértani tanszerek 

vetítő készülékek 
a legnagyobb választékban és 
legkitűnőbb kivitelben kaphatók 

Calderoni és Társa 
mü- és tanszerraktárában 

Budapest, IV., Kishíd-utcza 8. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 4 0 . 6 4 4 . 
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