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Tartalom nélküli jelszavak. 
Felette üdvös szokás, hogy evang. egyházunk 

vezérférfiai, ha magas állásukat a közbizalom alap-
ján elfoglalják, feltett törekvésük irányát nem diszítik 
fel valami magasztosnak látszó jelszóval. 

Akár püspök, akár kerületi felügyelő választatik 
meg nálunk, székfoglaló beszéde egyiránt ugyanazon 
az alapon épül fel, t. i. hogy boldogulásra és üdvö-
zülésre más nevet nem ismer, mint Jézus Krisztusét. 

Ezzel mindent elmondott, mit evaug. keresztyén 
követendő életpályájára, teljesítendő hivatalos mű-
ködésére nézve elmondhat. 

Elmondta azt, mit Pál apostol a Philippibeliek-
hoz irott levele 3. rész, 12. versében olvashatunk s 
mit a róm. kath. atyánkfiai kedvéért a Vulgata 
nyelvén ide iktatok, t. i. : „Non quod jam acceperim, 
aut iam perfectus sim, sequor autem, si quo modo 
eomprehendam, in quo et comprehensus sum a 
Christo Jesu. Fra t res! ego me non arbitror com-
prehendisse; unum autem, quae quidem retro sunt, 
obliviscens, ad ea autem, quae sunt priora, extendens 
me ipsum, ad destinatum persequor, ad bravium 
supernae vocationis Dei in Christo Iesu. 

Ily álláspontra helyezkedve törekszik aztán egy-
házunk minden vezérférfia, Istentől nyert tehetsége 
szerint hozzájárulni nemcsak saját vallásfelekezetének 
előmeneteléhez, hanem általában mindazon köteles-
ségek teljesítéséhez mely okvetlenül szükséges, hogy 
egyházunk a más egyház liiveivel és az állammal 
őszinte békében éljen. 

Ezen valódi evang. elvtől vezérelve iparkodunk 
egyházi életünk nemcsak mindennapi teendőit el-
végezni, de egyházunk törvényhozását is megoldani, 
miről zsinatunk kétségbevonhatatlan tanúbizony-
ságot tesz. 

És ez máskép nem is lehet, mert az evang. 
egyháznak hivatása nem áll fényes, világi intézmény 
létesítésében, hanem hogy Krisztus evangyélioma 

szellemében Isten országát terjeszsze és fejleszsze a 
a földön. 

Másképen áll a dolog a hatalmas róm. kath. 
egyházban. Itt nem annyira az evangyéliomi keresz-
tyénség megvalósítása, mint inkább egy világuralom 
megalkotása a főczél, és azért itt e czél elérése 
tekintetéből oly eszközök és szólamok használásával 
is találkozunk, melyek rendesen csak a politikai 
törekvéseknél divatosak. 

Innen van, hogy ha római kath. egyházban 
valaki az államkormány és római curia között létre-
jött megállapodások folytán valamely kimagasló egy-
házi hivatalba emeltetik, az illető rendesen az általa 
követendő működési irány homlokzatára valami nagy-
hangzású jelszót illeszt. 

A tapasztalat aztán bizonyítja, hogy ez jelesül 
két oknál fogva szokott történni. Először azért, hogy 
az illető állását nagynak, hatalmasnak s így feltét-
lenül tiszteletre méltónak és a társadalmi és politikai 
tényezők által is minden lépten-nyomon számba-
veendőnek tüntesse fel. Es történik ez másodszor 
azért, hogy az illető hangzatos jelszava mögé törek-
véseinek valódi czéljait kényelmesebben és észrevét-
lenebbül elrejthesse. 

A tapasztalat tehát azt bizonyítja, hogy a róm. 
kath. egyházban a fel-felhangzott jelszavak majdnem 
kivétel nélkül t a r t a l o m n é l k ü l i e k . 

Avagy kinek nem jutna eszébe, mily nagy 
mérvben csalódott a világ a mostani jelmondatos 
pápával, XII I . Leóval? Midőn 1878. évi febr. 20-án 
délután egy órakor pápának választották meg, nem-
csak a róm. kath. egyház, hanem az összes államok 
is várták tőle azt a mennyei világosságot, mely 
boldog korszakot hozand az egész emberiségre. 
E remény jogosultsága alapítva lett nem annyira a 
volt Pecci Joakim bibornok eddigi életére, mint 
inkább a „Lumen de coelo"-féle jelmondatos meg-
nevezésére, mely őt, mint XIII . Leo pápát illeti. 
A napilapok siettek is akkoriban hangoztatni, mi-
szerint jelmondatos megnevezésének jelentését meg-
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valósíthatja, ha magának szent hivataloskodásában 
példányképül elődei közül ama III . Leot választja, 
ki 800-ban Károlynak, a frankok királyának fejére 
tette a császári koronát s azután az egyház eme 
legfőbb védurának mint legelső hódolni sietett. 

És csakugyan eleinte úgy látszott, hogy XIII . Leo 
ezen várakozásoknak meg akar felelni, mert finom 
diplomatiai bemutatása és eljárása azon következ-
tetésre jogosított fel, hogy ő e század békepápája 
leend. Pápaságra léptekor nagy előzékenységet tanú-
sított a fejedelmek irányában. Azon államoknak is, 
melyekkel IX. Pius szakadásba esett volt, XIII . Leo 
trónraléptét személyesen jelentette be s azon óhajá-
nak adott kifejezést, hogy a barátságos viszonyok 
helyre állíttatnának. Tette ezt a német és az orosz 
császár és a svájczi kormány irányában. Kétségtelen, 
hogy már e puszta udvariasság elegendő lett volna 
arra, hogy a társadalmak benne a békeszerető pápát 
üdvözöljék. Sot hivatalos érintkezéseiben is jeleket 
adott, hogy ő a „tolerari posse" elv szerinti pápa 
kiván lenni. 

Sajnos, hogy ezen szándéka sokáig nem tartott. 
Midőn 1879. évi január 9-én a római lapok hires 
encyclicáját közölték, a világ meggyőződött, hogy a 
pápa jelmondásai tartalom nélküliek. Kutatván 
ugyanis ezen encyclicában a socialismus és cominu-
nismus természetellenes és észszerfítlen törekvéseinek 
okát és kútforrását, azon gyanúsító és rágalmazó 
felfedezésre jutott, hogy eme veszedelmes tanok és 
törekvések úgy, mint a fejedelmek ellen akkor tör-
tént merényleteknek egyedüli okozója a protestan-
tismus. 

A jelenlegi eljárása pedig, akár a hármas szövet-
ség elleni politikáját, akár a magyar állam irányá-
bani magatartását tekintjük, még hangosabban bi-
zonyítják, hogy XII I . Leo pápa jelmondásai tartalom 
nélküliek. 

A mi azonban közelebbről érint minket, magyar-
országi protestánsokat, az, hogy minden látszat létezik 
arra nézve, miszerint ugyanazt fogjuk tapasztalni 
herczegprimásunk sokat igérő „pax" jemondásával is. 

Folyó évi szeptember 8-án kibocsátott pásztor-
levele sem képes az ez iránti aggodalmainkat elosz-
latni, mert közrebocsátási indoka az, hogy a magyar-
országi róm. kath. egyház mélyen megsértve lett. 

Igaz, nem mi ág. hitv. evangélikusok adtunk 
alkalmat ezen kifakadásra, de midőn az evangelikus 
egyház jogainak megvédéséről van szó, akkor tétová-
zás nélkül egy testületté egyesülünk a testvéregyházzal 
annál inkább, mert drága hazánk érdekében is kí-
vánjuk a békét fentartani. 

Távol állunk minden sértegetési hajlamtól, de 
midőn a róm. kath. egyháznak magas klérusa sze-
retetet parancsol a protestánsok irányában is, mindig 
eszünkbe jut T e x e i r a portugál theologus a fele-
baráti szeretetről tartott prédikácziójának következő 
passusa : „Kötelességünk minden embert szeretni, 
bár mely valláshoz, sectához vagy nemzetiséghez 
tartozzék is, kivéve a castiliaikat. 

Mi, magyarországi evangélikusok, őszintén kí-

vánjuk a békét a más vallásfelekezetekkel és az 
állammal s egyedüli óhajtásunk az, hogy a róm. 
kath. hatalmas egyházban fel-felhangzó jelmondások 
ne legyenek t a r t a l o m n é l k ü l i e k . 

Bierbrunner Gusztáv. 

Pium desiderium. 
Báró Prónay DezsŐ ő méltósága, egyetemes 

felügyelő úrank f. h. 5-én állásáról leköszönt. Or-
szágszerte ismeretes már ezen — magyarhoni ág. 
hitv. evangelikus egyházunk jövőjére nézve meg-
mérhetetlen fontosságú nagy esemény. Az egyetemes 
felügyelő úrnak számtalan őszinte nagyrabecsülői, — 
ámbár már a zsinat előtt és annak lefolyása közben 
is felmerültek ilynemű híresztelések, most a bevégzett 
tény behatása alatt fájdalmas aggodalommal veszik 
tudomásul, hogy az érdemkoszorúzott fővezér kész 
megválni a legfényesebb állásáról is, melyre hit-
sorsosainak szeretete és bizalma által fölemeltetett. 

Mi hangolhatta le annyira lovagias, nagylelkű 
szivét, hogy forrón szeretett egyházát, melynek a 
mai önző világban oly fényesen kimagasló nagy 
maecenása volt, legnagyobb szellemi képességei mel-
lett is, a legkomolyabb elhatározás után egy uj 
választás esélyeinek kitenni jónak lá t t a? ! 

Voltak ugyan minden időben és vannak — 
hála legyen érte a gondviselésnek — jelenleg is 
világi főuraink között sok kitűnőségek, de ki volna 
ciZj cl ki merné állítani, hogy evangelikus egyházunkra 
nézve az nem volna végzetszerű koczkázat, ha egy-
könnyen képes lenne megválni attól, ki eddigi áldás-
teljes működésével a legforróbb hálára kötelezte le 
egyházunkat ! 

Vészterhes fellegeket látnak sokan egyházunk 
egén, és sokan már is jajveszékelnek, de azért teljes-
séggel nincs még okunk a kétségbeesésre; már csak 
azért sem, mert a magyar államhatalom még nem 
igen készül Canossába elzarándokolni. Ha azonban 
mégis be találna következni az, a mit eddig a 
magyar államról föltenni méltánytalanság volna, 
hogy t. i. középkori szellemben engedné magát be-
folyásoltatni kívülről, akkor is újra fel fog lángolni 
a protestáns lelkiismereti szabadság, és habár súlyos 
küzdelmeiben csak hódítani fog, de nem elenyészni. 

És ki volna az, ki a legsötétebben kirajzolt 
jövendő sorsunk hányattatásai között is meg tudna 
bennünket mintegy varázsütésre csodaszerüen men-
teni, ha Istenbe vetett tántoríthatatlan bizodalinunkkal 
mi magunk nem mentjük meg magunkat, fokozottabb 
evang. hitbuzgósággal és ebből kifolyólag az eddiginél 
sokkal nagyobb áldozatkészségünkkel? 

Igen időszerű, sőt rendkívül szükséges is volna, 
ha ezen tisztelt lapok hasábjain egyházunk oszlop-
férfiai is szíveskednének megszólalni, a világító szövét-
nekeket hálásan fogadná a nagy evang. közönség, 
és sokkal hatásosabb egyházi közszellem ébredne így, 
mint a sokféleképen befolyásolt politikai lapok 
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gyakran felületes hiuskodástól és sokszor önző ön-
érdektől sugalt felszólalásai által.*) 

Bodiczky Kálmán. 

i l l á i t ® . 
Egyetemes közgyűlés október 5. és 6-án Budapesten. 

A folyó évi zsinati tanácskozások következtében nem re-
mélt számmal jelentek meg a kerületek képviselői. 

Október 5-én. 

A szokásos, mondhatni sablonszerű istentisztelet után 
fél 11 óra tájban az egybáz dísztermében összegyüleke-
zetteket P r ó n a y D e z s ő báró egyetemes felügyelő úr 
üdvözölvén, mindenekelőtt örömmel tekint vissza azon 
munkás esztendőre, melynek folyamán a zsinatban nagy-
részt el lett végezve azon feladat, melyet a zsinat maga 
elé tűzött, s még inkább örvend azon, bogy az egybází 
közügyek iránt a zsinat következtében az érdeklődés nem-
csak bogy nem apadt, de sőt még fokozódott is. Általában 
érdekes jelenségnek tartja, bogy a hazai közvélemény ismét 
érdeklődéssel fordul az egyházpolitikai kérdések felé. Az 
ág. hitv. evang. egyház szempontjából legkisebb aggodalmat 
sem táplál a jövő iránt, mert hiszen a mellett, hogy egy-
házunk és a róm. kath. egyház között a reformáczió korá-
ban megindult küzdelem természetszerűen folyton folyik, 
tény az is, hogy az utóbbi időben minden országban for-
dultak elő konfliktusok az állam és egyházak között; kü-
lömben pedig nálunk nem az ág. hitv. evang. egyház s 
más egyház vagy az állam, hanem egy másik felekezet és 
az állam állanak szemben egymással. Mi, úgymond, egy-
szerű szemlélői vagyunk e vitának s csak egyetlen óhaj-
tásunk van, hogy az 1868. évi LIII. t.-cz. változatlanul 
megmaradjon és minden egyházfelekezet e törvény szaka-
szainak védelmére hivatkozhasson. Egyébként sem tartja 
aggodalmasnak a helyzetet, mert a mennyiben az elkeresz-
telések szaporodnak, jól tudják lelkészeink, ép oly mérték-
ben szaporodnak az áttérések is, sőt biztató jelenséget lát 
abban, hogy a protestantizmus szelleme olyan erős, hogy 
bizonyos oldalról a szabadelvűségre hivatkoznak, s a refor-
máczió nagy jelszavát, a természet jogot, a szülők ter-
mészetadta jogát hangsúlyozzák. Ez határozottan a refor-
máczió szellemének hódítása. Ebben a tudatban nyitja meg 
a tanácskozásokat s üdvözli a négy egyházkerületnek egye-
temes közgyűlését. 

Ezen, helyesléssel fogadott megnyitó után beterjeszti 
elnöklő felügyelő úr egyetemes felügyelői jelentését, mely-
nek felolvasása után Prónay Dezső báró hivatkozván a 
zsinati határozatok következtében előállott uj helyzetre, 
nevezetesen, hogy az egyetemes felügyelői állás jog és 
működési köre, mely addig bár elég határozottan, de csak 
szokásszerüleg volt meghatárolva, a zsinati törvényekben 
körüliratott, alkalmat akar nyújtani az egyház közönségé-
nek arra, hogy nyilvánítsa óhajtását, kire kivánja bizni 
ezentúl az egyház kormányzatát, ő hivataláról lemond, s 
kéri az egyetemes gyűlést : hogy az uj egyetemes felügyelő 

*) E közóhajtás sokszor volt már hangoztatva, mindig 
eredmény nélkül; adja Isten, hogy most, midőn annyira 
időszerű, meghallgatást találjon. S z e r k e s z t ő . 

megválasztása iránt intézkednék, kijelentve, hogy az uj 
egyetemes felügyelő megválasztásáig kész örömmel teljesíti 
a hivatalával járó kötelességeket. 

S z o n t á g h P á l ( n ó g r á d i ) teljesen érti az egye-
temes felügyelő helyzetét, de most, a mikor tagadhatlanul 
fekete pontok mutatkoznak a láthatáron, s bizonyos oldalról 
harcz van kilátásba helyezve, arra kéri a hű és kipróbált 
vezért, hogy helyét tartsa meg s viselje a felügyelői 
tisztet, a melyet addig közmegelégedésre viselt. (Elénk 
éljenzés.) Kéri a felügyelőt : vonja vissza lemondását. 

P r ó n a y D e z s ő b á r ó kiemeli, hogy hosszas érett 
megfontolás után, még a zsinat előtt, határozta el magát 
a visszavonulásra s csak a fontos zsinati tárgyalásokra 
való tekintettel nem adta be már korábban lemondását. A 
mi a harczot illeti, arra vonatkozólag azt mondhatja, hogy 
az ág. hitv. evang. egyház nem fujt riadót, az egyház nem 
kivánja a harczot, de látja a készülődést és akkor, a mikor 
megtámadják, készen fog állani a védekezésre, mely harcz-
ból ő is, mint közharczos ki fogja venni a maga részét. A 
vezér kötelessége figyelni a szomszéd viselkedését, s ha az 
fegyverkezik, megkérdezni tőle, hogy ki ellen fegyverkezik? 
Eddig az ág. hitv. ev. egyházat nem támadta meg senki, 
s így nem is kell fegyvert csörtetnie. Kéri a közgyűlést, 
hogy az uj egyetemes felügyelő választása iránt tegye meg 
a szükséges intézkedéseket. 

R a d ó ker. egyházfelügyelő legalább a zsinati törvény 
szentesítésének leérkeztéig marasztalja, K a r s a y püspök, 
mint elnöktárs magára nézve a lemondás elfogadásának ki-
jelentését, mint meggyőződésével ellenkező tényt, erkölcsi le-
hetetlenségnek tartja. B á n ó József és G y u r á t z Ferencz 
a felügyelő érdemeinek méltatásával maradásra kérik. Végre 
Z e l e n k a P á l püspök indítványa lett elfogadva, mely-
szeri nt, miután az egyetemes felügyelő úr elhatározta a 
visszavonulást (közbeszól Prónay Dezső báró: Megbukik, 
de vissza nem vonul), az egyetemes felügyelő úr lemon-
dását sajnálattal vegye a gyűlés tudomásul s az uj fel-
ügyelő választása iránt a zsinati törvények szentesítése 
után fogja megtenni a szükséges intézkedéseket. 

Az egyetemes felügyelői jelentés kapcsán Jeszenszky 
Pál iglói tanár kérvényét, melyben egy mind a három 
fokon át keresztül vitt törvényszéki ítéletnek megsemmi-
sítését és azt kéri, hogy az őt elitélő elsőfokú biróság 
ellen fegyelmi eljárást indítson meg a közgyűlés, vélemény-
adás végett bizottsághoz utasíttatott. 

Ezután az elnök beterjeszti több középiskolának az 
államsegély felemelése iránt pártolás végett benyújtott 
kérvényét ; felolvastatik a theologiai akadémia nagybízott-
ságának jelentése, melynek alapján az akadémia költség-
vetése elfogadtatik ; az akadémia rendes tanárainak drága-
sági pótlék adatik ; H u n f a l v y P á l n a k , ki 12000 
forintot hagyományozott az akadémiára, emléke jegyző-
könyvileg megörökíttetik: a b é k é s i e s p e r e s s é g 
1000 forintos alapítványáról szóló jelentést a gyűlés ör-
vendetes tudomásul veszi. 

A tanügyi bizottság jegyzője felolvassa az ág. hitv. 
evang. iskolák állapotáról, látogatottságáról s tanítási 
viszonyairól szóló jelentését, mely egész terjedelmében 
jegyzőkönyvbe vétetik. 

Elnöklő felügyelő úr azon kijelentésével, hogy néhai 
Hunfalvy Pál helyébe a theol. akadémia nagy bizottságába 
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egy tagnak beválasztása és a tanügyi bizottság elnökének 
megválasztása vált szükségessé, mely a következő napon 
fog megejtetni, az első napi közgyűlés befejeztetett. 

Október 6-án. 
A theologiai akadémia nagy bizottságába Z s i l i n s z k y 

M i h á l y lett beválasztva, a tanügyi bizottság elnökévé 
pedig G y ő r y E l e k eddigi alelnök választatott meg. 

A magyarországi és horvátországi ág. hitv. evang. 
egyházak viszonyainak rendezése tárgyában a kormány-
elnökhöz intézett felterjesztésre válasz még mindeddig nem 
érkezett. Az egyetemes pénzügyi bizottság jelentése tudo-
másul vétetik, s a pénztárosnak felmentvény adatik. 

Felolvastatott a Luther-társaságnak benyújtott jelen-
tése, melyet egész terjedelmében jelen számunk hoz. 

Az eperjesi collegiumi jogakadémia ügyében Z e l e n k a 
P á l püspök annak felemlítése mellett, hogy a tiszai kerület 
évi 1000 forinttal segélyezi a jogakadémiát, az egyetem 
támogatását kéri. H ö r k J ó z s e f a jogakadémia látoga-
tásának emelkedését számokkal is feltüntetve, midőn annak 
a megye, a város, sőt még idegen felekezetek által való 
támogatását kiemeli: elodázhatlan szükségnek tartja az 
egyetem közreműködését is. Elnöklő felügyelő annak ki-
jelentésével, hogy az egyetem is a jogakadémia támogatá-
sában minden lehetőt megtenni kész, ajánlja, hogy a folya-
modvány a pénzügyi bizottsághoz tétessék át, az adható 
segély megadása végett. Megtörténik. 

Hosszasabb vitát idézett elő azon egységes tartalmú 
két indítvány, hogy a felekezeti tanárok nyugdíjazásának 
ügyét a közoktatásügyi miniszternél szorgalmazza az egye-
temes gyűlés. A szónokok közül többen utaltak arra az 
eshetőségre, hogy jöhet idő, midőn egyházi szempontból 
kifogásolni keilend azt, a mit most szorgalmaznak. Miután 
külömben ez ügy a testvér evang. ref. egyház tanárait is 
érdekli, a kérvényeket az evang. ref. egyházzal közös 
ügyek tárgyalására kiküldött zsinati bizottsághoz teszi át 
közgyűlésünk. 

Több csekélyebb jelentőségű kormányzati ügyek el-
intézése után K a r s a y püspök úr szívből fakadó imájával 
a gyűlés befejeztetett. r. I. 

A bányakerületi közgyűlés. Október 2-án a deáktéri 
templomban végbe ment a kerületi gyámintézet istentiszte-
lete s annak befejezte után az iskolai épület dísztermében 
a ker. gyámintézet gyűlése. Erről, valamint a Luthertársa-
ság gyűléséről avatottabb tollból fog közöltetni tudósítás. 
Átmegyünk tehát a kerületi gyűlés második napján, ok-
tóber 3-án előfordult tárgyakra. Mindenek előtt olvastatott 
az október 1-én felvett jegyzőkönyv s miután annak pontjai 
teljesen megfeleltek a hozott határozatoknak, a gyűlés által 
hitelesíttetett. Ennek megtörténte után Liedemann Károly 
a kerületi fegyelmi bizottság tagjául választatott meg. 
Felolvastatott a pénzügyi bizottság jelentése, melyből csak 
a főbb mozzanatokat közölhetjük ; jelesül : A kerület mult 
évi bevételei tettek 38021 frt 3 kr., kiadásai 37917 frt 30 kr. ; 
a kerület vagyona áll 112061 frt 82 kr.-ból; a Németh 
István-féle alap teszen 1456 frt 68 kr., a Mokossinyi alap 
14079 frt 42 krt, a középiskolai Zsedényi-féle alap 5000 frt, 
a Zsedényi-féle népiskolai tanítói alap 20000 frt, a Székács 
alap 8707 frt 32 kr., a Geisz-féle alap 2330 frt 46 kr , a 
Baldácsy alap maradványa 1264 frt 51 kr., báró Prónay 
Sylvester Gábor alapja 2000 frt. Kapcsolatban ezen jelen-

téssel elnöklő felügyelő sajnálkozva felemlíti, hogy a pénz-
ügyi bizottságból Zsigmondy Pál, ki hosszú évek során 
egész odaadással résztvett a bizottság fontos teendőiben, 
kilépett, hivatkozván előrehaladott korára, s így a kerületi 
felügyelő ajánlatba hozza, hogy a leköszönő Zsigmondy 
Pál helyébe annak fia dr. Zsigmondy Jenő választassák, 
a bizottság egyúttal kibővítessék és Farbaky István és 
Králik Lajos még választassanak meg tagjául. Ez meg-
történt, Zsigmondy Pál érdemei pedig hálatelten jegyző-
könyvileg megörökíttettek. 

Tárgyalás alá kerültek : A pozsonyi theologiai aka-
démia jelentése és kérelme, hogy a bányakerület hatható-
sabb támogatásban részesítené; a középiskolákról szóló 
jelentés, mely, habár lassú, de fokozatos haladást jelez. 
Ezen jelentés alapján szóba kerülvén a tanítóképző intéze-
tek kérdése, Szeberényi Lajos, békés-csabai lelkész helye-
sebbnek tartaná, ha mostani selmeczi és szarvasi praeparan-
diák helyett, melyek most az odavaló gymnaaiumokkal kap-
csolatosan állanak fen, egy külön tanítóképzőt létesítenének. 
A kérdés tanulmányozására bizottságot kér kiküldetni. 

Händel Vilmos, selmeczi lelkész a mostani hiányokat 
oly csekélyeknek tartja, hogy azok könnyen orvosolhatók. 
Áchim Ádám szarvasi lelkész a gymnasiumokkal kapcsolatos 
praeparandiákat fentartandóknak véli. Benka Gyula, szar-
vasi gymnasiumi igazgató csak azt fűzi hozzá, hogy az 
intézet külön tanszemélyzettel és gyakorló iskolákkal látas-
sék el. A közgyűlés azt határozta, hogy javaslattételre 
hívja fel a mostani intézeteket fentartó testületeket arra 
nézve, miként segíthetne a kerület a létező bajon. 

Baab Károly körmöczbányai lelkész a népoktatás 
terén mutatkozó eredményekről tesz jelentést, a mely külö-
nösen azt emeli ki, hogy a magyar nyelv tanítása hazafias 
irányban halad. Szép eredmény az is, hogy 72000 tan-
köteles gyermek közül 65000 látogatja az iskolát. 

Sorra kerültek aztán a különféle segélyért benyúj-
tott folyamodványok, melyek alapján a Baldácsy alapból 
2500 frt osztatott ki. A szarvasi tanítóképezde egy tan-
szék felállítására kapott 800 frtot. Stipendiumok 100—100 
forinttal osztattak ki. A losonczi vallástanár 200 frt. 
Beszterczebánya 100 frt, a Székács alapból Dedinszky 
50 frtot, Kossányi 50 frtot kapott. 

A gyűlés 3-ik napján, október 4-én kisebb belügyek 
és néhány felfolyamodvány intéztetett el. B. Gr. 

A „Luther-társaság" évi jelentése, B u d a p e s t , 
1892. é v i o k t ó b e r hó 6 -án . F ő t . é s M é l t ó s á g o s 
e g y e t e m e s K ö z g y ű l é s ! Midőn a Luther-társaság 
évi jelentését tiszteletteljesen beterjeszteni szerencsénk van, 
elsőben is azon fájó veszteségnek adunk kifejezést, mely 
zsenge társaságunkat érte, azáltal, hogy Hunfalvy Pál 
úrral leeset a mi fejünk koronája. 

A Luther-társaság kegyeletének azáltal kivánt ki-
fejezést adni, hogy ma délután 5 órakor itt e helyen 
Hunfalvy Pál fölött „Emlékbeszédet" tart. Az Emlék-
beszéd megtartásával Bachát Dániel főespercst, Luther-
társasági alelnök urat bízta meg. Van szerencsénk tehát, 
ez ünnepélyes alkalomra Hunfalvy Pál tisztelőit és bará-
tait, a főt. és méltós. egyetemes Közgyűlést tisztelettel 
meghívni. A megdicsőült nagy halott megüresedett elnöki 
székébe Zsilinszky Mihály főispánt, az igazgató-tanács egy-
hangúlag, nagy lelkesedés közt már is kijelölte, s nincs 
kétség benne, hogy a közgyűlés egyhangú választással ma 
délután őt elnökének felkéri. 

Egy olyan társaságnak évi működése, mely csak 
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kicsiny körben, szerény, kisszerű eszközökkel dolgozhatik, 
magától értetődik, hogy nem lehet oly nagyszerű. De 
mégis tétlenül nem maradt, megszerezte, illetőleg kiadta 
„Gusztáv Adolf, a svéd király életét", a munka szerzője 
Gyurátz Ferencz ; kiadta „Bahil Mátyás életét", szerzője 
dr. Masznyik Endre stb. 

Habár tagjainak száma ezidén is 44-el szaporodott, 
köztük 3 alapító tag, nevezetesen Duka Tivadar, Zsilinszky 
Mihály és Saxlehner Andor, mégis az első sorban [hiva-
tottak közül még sokan hiányoznak, mert 38 esperesség 
közül ezideig csak 23 jelentkezett. 630 egyház közül csak 
43, 653 leikész közül csak 118, 1685 tanár és tanító közül 
csak 26, végül 663 felügyelő közül csak 27 iratkozott be 
a Luther-társaság tagjai közé. Ha ezen kedvezőtlen arányra 
tekintünk, ne csudálkozzunk, hogy messzebbre nem vagyunk 
kitűzött czéljaink elért eredményében, inkább azon csudál-
kozzunk, hogy odáig is jutottunk, a meddig vagyunk, hogy 
t. i. társaságunk czéljaira ezideig 8000 forintot hordottunk 
össze apró fillérekből. Mily másként folynának nálunk is 
az ügyek, ha hasonlóképen, mint egy másik felekezeti, tár-
saságnál, melylyel mi is azonos, illetőleg hasonló czélt 
szolgálunk, t. i. ébresszük az öntudatot, ők a r. katholikust, 
mi a protestáns öntudatot, — fokozottabb volna az érdek-
lődés. Mert ott az első főpaptól kezdve az utolsó falusi 
káplánig, az első katholikus főúrtól kezdve az utolsó falusi 
harangozóig, az első fővárosi úrhölgytől kezdve az utolsó 
szegény pórasszonyig, részint pénzáldozatokkal, részint a 
kiadványok elárusításával, részint a kiadványok olvasásával, 
részint taggyüjtéssel egytől-egyig buzgón és lelkesedéssel 
szolgálják a „ S z e n t I s t v á n - t á r s u l a t " ügyeit. 

Végül engedje meg a mélyen tisztelt közgyűlés, hogy 
becses figyelmét a Luther-társaság irányában e helyen is 
felhívhassuk. 

Többire kiváló tisztelettel maradtunk a főt. és mélts. 
közgyűlésnek 

Budapest, 1892. október 6-án 
alázatos szolgái 

Bacliát Dániel, Bognár Endre, 
alelnök. jegyző. 

A bánáti ág. h. ev. egyházmegye rendes évi közgyűlése. 
(Folyt, és vége.) A főesperesi évi jelentés különös részében 
részvéttel emlékezik Fuchs András nagykikindai nyugalma-
zott lelkész s Nyácsik János nagysemlaki lelkésztanító el-
hunytáról, majd az egyházi tisztviselők sorában beállt változá-
sokról szólva, szívélyesen mutatja be Torontál-Erzsébetlak 
újonnan alakult egyháznak, azalbertii(Pestm.) rövid ideig tar-
tott káplánkodásából oda választott uj lelkészét, Doleschall 
Lajost ; a veraeczi egyház uj lelkészét, az Abaffy Miklóssal 
állást cserélt, Gressler Gyula volt szurcsini missioi lel-
készt; a temesvári egyház uj segédlelkészét Ott Fülöpöt, 
ki a most rendszeresített esp. segédlelkészi állást is betölti; 
a birdai egyház ujon választott felügyelőjét Csepeliczay 
Ödön dettajárási főszolgabírót. 

Bemutatja továbbá az esperesség egyházai köréből a 
lefolyt év fontosabb eseményeit még a következőkben. 

A lajosfalvi egyház — a nélkül, hogy lélekszáma az 
előbbihöz képest alig észrevehetően is apadna — ujabban 
ismét egy tekintélyes raj kibocsátására való képességével 
tüntette ki magát, mely ujabb raj (az előbbi tudvalevőleg a 
t.-erzsébetlaki teljesen s a hertelendyfalvi részben) a mesteri 
értelmet az egyházszeretet pásztori buzgóságával párosító 
lelkész, Bujkovszky Gusztáv alesperes utánjárásával Krassó-
Szörénymegye Daruvár községe mellett megvásárolt pusz-
tán nyert legközelebb rendes községgé alakuló uj otthont. 

Hallottunk a jelentésből számos más örvendetes ese-
ményről is, melyek fennen hirdetik a hivek áldozatkész-

ségét s mondhatni ennél is jobban ez áldozatkészség lelkes 
ébresztőinek az egyház javát bölcseségge), igaz ügyszere-
tettel, odaadó kitartással munkáló vezetőknek, a lelkészek-
nek mintaszerű buzgalmát, jelességét. 

Lajosfalván a templom nagy terjedelmű, szép magas-
laton fekvő tere lépcsőzetesen remek Ízléssel parkírozva, 
köröskörül téglafalakkal szabályosan emelve, vasrácsozattal 
bekerítve s fásitva lett 6000 frton. 

Sándorfalván a pár éve fenálló díszes templom fel-
építését most uj lelkészlak építése követte közel 3000 frt 
költséggel s a buzgó egyház, melynek tagjairól elmond-
hatni, hogy non numerantur, sed ponderantur, ezen kivül 
még tekintélyes összeget a jövő számára megtakarítva is 
bir, mely egyházi alapul gyümölcsözik. 

Nagy-Kikindán a számra jelentéktelenül gyenge, de 
életrevalóságban annál jobban kiváló hivek 5000 frton uj 
iskolát s tanítólakot építettek, a tantermet a mai kor 
igényeinek megfelelő felszereléssel látva el, mely a leg-
előkelőbb iskolának se válnék szégyenére. 

A gyámintézeti jótékonyságban nemesen kiválik az 
esperesség egyik elsőrendű dísze, a mintaszerűen vezetett 
lieblingi egyház 30 frt adományával, azon többrendbeli 
adományán kivül, melyet egyes erőtlen egyházaknak s 
segélyre szoruló intézeteknek közvetlenül juttatott. 

Örvendetes eseményszámba megy többek közt az is, 
hogy Temes-Buttyinban a lelkészi állás V/2 évi üresedése 
óta a megtakarított lelkészjavadalom teljesen fedezte az 
egyház 1000 írtnál nagyobb adósságát nemcsak, de 6000 frt 
már megtakarítható is lett, melyhez — ha még csak egy 
évig terjedőleg marad is a lelkészi állás betöltetlenül, mint 
a hogy tekintve az egyház feltűnő közelségét a szomszéd 
kis-semlaki egyházhoz, melynek lelkésze a lelkiekben buz-
gón gondozza a rá bizott temes-buttyini híveket e kedvező 
körülménynél fogva betöltetlen is marad — nemsokára oly 
összeg szaporodik, melyen megkezdhető lesz a rosz karban 
levő ócska leikészlak ujonépitése. 

Tót-Aradáczon az egyház megvette a község nagy 
korcsmaépületét 2520 frton; templomát czementmozaikkal 
kövezte, uj vasoltárrácsozattal látta el 700 frton. Ugyan-
itt egy lelkes egyháztag, Jánovszky Ádám az egyház-
jótékonysági pénztára gyarapítására 30 frtot adományozott 
s e példa lelkesítő hatása alatt a hivek közt szinte e czélra 
még külön általános adománygyűjtés is ejtetvén meg a 
termés betakarításakor, ez uton 13 métermázsa buza gyűlt 
össze. 

A Luthertársaság részére a főesperesünk által espe-
rességünk területén megindított taggyüjtést kivánt siker 
koronázta, a mennyiben az említett társaság tagjaiul egy-
házi tisztviselőinknek már eddig is csaknem mindnyája 
beiratkozott. 

Egyházkerületünk aszódi felső leányiskolájára espe-
rességünk 300 frtnál többet gyűjtött. 

A lieblingi s birdai egyház értékes uj keresztelő-
medenczét vettek. 

Irodalmi munkálkodás terén ez éven Jeszenszky Ignácz 
nagy-kikindai lelkésztársunk az „Eltaposott virág" czímű 
regény irója tűnik ki, a „Magyar Otthon" czímű havon-
ként kétszer megjelenő lapot szerkesztve. A köznép s 
iparosságra nézve kiválóan hézagpótló, külömben pedig 
általán mindenkinek kedves olvasmányt nyújtó, így több 
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főiskola tanuló ifjúságánál eddig is nagy kedveltségnek 
örvendő ügyesen szerkesztett e lap ára egy évre 1 frt 50 kr. 

A felolvasásra került körlelkészi s missiói jelentések 
meggyőztek bennünket az iskolai s missiói működés kellő 
értelemmel, éberséggel s ügyszeretettel s ez által megfelelő 
méltó eredménynyel való teljesítése iránt. Kedvesen hal-
lottuk kivált, hogy a világhírű Herkulesfürdőben az isten-
tiszteletek tartása hatalmas lendületet nyert. 

Az esp. gyűlés további ügyei tárgyalásának folyamán 
kedvező benyomást keltett a megvizsgált esp. missiói-, 
nyugdijintézeti- s közpénztár vagyonának fokozatos gyara-
podása. 

Esperességünk zsinati képviselőinek a mult esp. gyű-
lésen uti költségen kivül megállapított 5 frt napi dija 
6 frtra emeltetik, visszahatóan zsinatunk letelt időszakára 
is érvénynyel. Nagyobb napi díj emelésre is hallottuk a 
készség legszívesebb nyilvánítását, de az érdekelt zsinati 
képviselők nyomban kijelentették, hogy a napi díjnak 
6 írtnál magasabb Összegre való emelése szándékát ők 
maguk, köszönetük mellett, saját részökről elejtetni kérik 
s az ügy aztán ehhez képest dőlt is el. Egyébként báró 
Ambrózy Béla és Fabiny Gyula zsinati képviselők az 
őket megillető zsinati dijaikról nagylelkűen lemondottak, 
elismerő köszönet szavaztatván nekik e jóvoltukért. 

Több kisebb ügy simán s szerencsésen lefolyt elinté-
zése után, a „Pesti Hirlap" egy legközelebb megjelent közle-
ménye szolgáltatott még nagyon nem kellemes tárgyat a köz-
gyűlésnek, mely lap nyilvánosságra hozta Húrban Szvetozár 
ó-pazuai lelkésznek (a Szvetozár névnek a lapban való 
szereplésében ugyan tévedés rejlik, mert az ó-pazuai lel-
kész nem Szvetozár, de Vladimir) a romániai kulturligá-
hoz intézett a magyar nemzet ellen undoritóan dühöngő, 
őrületesen lázító levelét. Gyújtó ékesszólással szólott a 
tárgyhoz dr. Kuna Jenő verseczi ügyvéd s egyházfelügyelő, 
elégtételt követelve a honárulás ez undok üzelme ellen, 
mely elégtétel követeléshez a gyűlés, a közhelyeslés riadó 
kitörése mellett, egyhangúlag hozzá járult. 

Az egyházkerületi gyűlésre küldendő követek válasz-
tásának megejtése, a Baldácsy- és Zsedényi-féle segélyért 
való folyamodványok elintézése, a missiói segélypénzek el-
osztása után még néhány jelentéktelenebb ügy gyorsan 
letárgyaltatván, az alulírottnak az esperesség területi be-
osztására vonatkozólag benyújtott javaslata iránt a döntés 
a zsinat bevégezte utáni időre halasztatván, végül élénk 
helyesléssel találkozott Zvarinyi Emil lieblingi lelkésznek 
egyházában a protestáns öntudat ébrentartása körül tanú-
sított abbeli buzgalma, melynélfogva a lieblingi ev. fele-
kezeti iskola részére a csákovai róm. kath. apátplébános-
nak ministeri iskolalátogatóul történt kinevezése ellen amúgy 
keményen sikraszállt, a minek meg is lett a kivánt ered-
ménye s az apát, a lieblingieknek nagyon is nem lévén 
lieblingje, nem is iskolalátogató már többé Lieblingen, a 
hova külömben mint iskolalátogató egyszer sem is tehette 
be a lábát. Helyeslőleg hozzájárult továbbá az esp. gyű-
lés ugyancsak Zvarinyi Emil ebbeli — jövőre hasonló ese-
tekben zsinórmértékül elfogadott — ténykedéséhez, mely-
nél fogva, midőn a lieblingi ev. iskolaszékhez a vármegyei 
kir. tanfelügyelő a községi elöljáróság s nem az illetékes 
egyházhatóság utján egyes utasításokat intézett, Liebling 
lelkésze ez ellen tiltakozott s a tanfelügyelőt hasonló hiva-

talos érintkezéseiben az ezeket közvetitő illetékes forum 
iránt kitanította. 

A mindvégig általános élénk részvét mellett tartott 
közgyűlés délután 1 órakor az elnökség éltetésével véget ért. 

A gyűlés után tartott közebéden a jól végzett mun-
kát jutalmazni segítettek a sok, sikerült lelkes pohár-
köszöntések bevezetésekor is, közben is, után is — báró 
Ambrózy Béla esp. felügyelőnk szívességéből — a teritett 
asztalra kedves meglepetéssel oda varázsolgatott nekfár-
becsű asszuborok, a milyenekkel, mint régi saját termésé-
vel a méhészegylet nemzetközi gyűlésén, mint annak 
hazánkban elsőrendű tagja legközelebb a jó öreg Dzirzont 
s társait is eleven jó kedvre tudta deríteni. 

Kiss Kálmán, t.-aradáczi lelkész. 
Harta ünnepi díszben. ( F o l y t a t á s és vége . ) R á föl-

harsant s mi harczi riadónk : Ein' feste Burg ist unser 
Gott ! Ez az ének hangjegyekre szedett története a 
reformácziónak. Mikor ezt a hatalmas gyülekezet föl-
kapta és orkánszerű hanggal végig viharozta, zúgta és 
harsogta ; belerezdültek a nagy templom ablaküvegei, meg-
rázkódtak a százados tömör falak s indulni éreztük a talajt 
alattunk s lelkünk az ének hatása alatt el-elszárnyalt 
gondolatban Wartburg falai közé : „Mikép ha Luther lelke 
szólna. Ha e világ mind ördög volna!" 

Ily magasztos fenséggel, az eredetiség oly kifejezhet-
len sajátosságával sehol sem halljuk ez éneket zengeni, 
mint épen a német gyülekezetekben, a melyeknek nyelvé-
hez, természetes alkotásukhoz s velük született lelki mi-
voltukhoz oly jól illeszkedik az. Mint a virágról a hímpor, 
ötvösmüről a zománcz, arczról a báj és kellem : úgy hiány-
zik a fordításokból, és a nem német éneklésből az eredeti-
nek varázsa, ereje, elragadó volta. 

Horváth Sándor paksi kartárs lépett a szószékre. 
Középtermetes javakorbeli alak. Ügyes szónok, mozgékony 
test és szellem. Szakmakörében otthonos fő. Igazi gyakor-
lati szónok, életbölcseséggel tanító. Beszédét kiemelkedőbb 
vonásokban itt adom. 

Bevezetésben röviden vázolja a szónok a kishartai 
települtek történetét s a mi ez ünnepen különösen figyel-
met érdemel, hogy nemsokára a bevándorlás után meg-
kezdték az első imaház építését, majd 30 évre a mostani 
templom alapját tették le. Az Istenéhez, vallásához hű 
nép, mindig, mindenben számíthat Isten segedelmére. Az 
ősöktől öröklött s ide behozott vallásos érzület indította a 
gyülekezetet templomépitésre. Sikerült is. Ma méltán ün-
nepelnek. Főtétel: A t e m p l o m f e l s z e n t e l é s é n e k 
s z á z a d o s é v f o r d u l ó j a m i c s o d a ü n n e p a g y ü l e -
k e z e t r e n é z v e ? 

1. A s z e n t h á l a ü n n e p e , azon kegyelemért, 
melylyel Isten a gyülekezetet megáldotta testi és lelki, 
földi és mennyei jókban. 

a) Testiekkel, földiekkel, mert a bevándorlás idejekor 
számra nézve csekély gyülekezet ma egyike a tekintélye-
sebb egyházaknak; az akkor szegény nép, ma vagyonos, 
Isten szorgalmát, takarékosságát megáldotta, különös nagy 
csapásoktól megkímélte s az időnként mégis előforduló 
egyes csapások is csak ösztönül, bnzdításul szolgálnak. 

b) Lelki és mennyei javakkal. Az Isten háza nem-
csak háborítlanul fenállott, hanem abban Isten szent igéje 
is mindig hirdettetett. A gyülekezet élén mindig hivatásuk 
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magaslatán álló férfiak, Sión hű ó'rei, igazi pásztorok 
állottak, kik szóval, tettel, példával törekedtek a rájok 
bizott gyülekezet lelki üdvét munkálni. Alig képzelhető 
valamely erkölcsi testületre nagyobb áldás, mintha vezérei 
lelkiismeretes, hű, munkás férfiak. Gyülekezetben a hű lel-
kész és tanitó oly fontos tényező, mely méltán hálára 
kötelezi azt. Sok szépnek, jónak, mely a gyülekezetben él, 
kétségtelenül azon hű, lelkiismeretes munkásság, tevékeny-
ség volt forrása, melyet a lelkészek, tanítók e gyülekezet 
körében kifejtettek. 

2. A s z i g o r ú ö n b í r á l a t és b ű n b á n a t ün-
n e p e . A sok áldásért, melylyel Isten e gyülekezetet meg-
áldotta, vár is viszonzásul nemcsak hálát, hanem szent 
életet is. A templom és az abban hirdetett Isten igéje kell, 
hogy hatással legyen az egész életre. Az elhintett jó mag, 
az ige, teremjen jó gyümölcsöt. 

Megtermette-e Isten igéje az e g y e s e k , a csa-
l á d o k , az e g y h á z é l e t é b e n a jó gyümölcsöt? Az 
egyes ember életét tette-e nemesebbé, jobbá, szentebbé? — 
A családi életben idézett-e elő valódi szeretetet, türelmet, 
hűséget, tisztaságot? — Az egyházi életben mutatkozott e 
minden időben erős hit, buzgóság, szeretet Isten igéje, Isten 
házának látogatása iránt? Volt-e valódi Í9teni szeretet a 
szűkölködő testvérek iránt? Áldozatkészség sz. életért stb. 
Mindezen erények és jó gyümölcsök itt nem ismeretlenek. 
A mai ünnep is ennek bizonysága. De nem voltak mindig 
és ma sem általánosak, szigorú önbírálat után be kell 
ismernetek a fogyatkozásokat, hogy sok jó mag nem hullott 
jó földbe, nem termett gyümölcsöt, hanem elszáradt, meg-
fojtatott. — A mai ünnep egyszersmind 

3. a s z e n t e l h a t á r o z á s o k , a k o m o l y foga -
d a l m a k ünnepe . Ma hűséget kell fogadnotok I s t e n -
nek , a kinek oltalma és védelme alatt ez ideig oly sok 
jó munkátok sikerült. Csak ő vele, az ő oltalma mellett 
boldogulhattok a jövőben is. A v a l l á s n a k , a mi evang. 
egyházunknak. Ezen vallásban keresték és lelték fel őseink 
üdvüket; ennek vezérlete tette rájuk nézve könnyűvé az 
élet terheit. Ebben leltétek fel ti is e mai napig üdvösség-
teket. Maradjatok hozzá hívek. Legyetek egyházunknak 
tevékeny, élő tagjai, a Szentlélek templomai. Egyházunkat 
csak a hű tevékeny tagok emelhetik. Míg a tagok valódi 
szeretettel csüggnek rajta, addig virágzik. A hitben, sze-
retetben, kegyes életben kiváló egyháztagok építik az 
anyaszentegyházat. Feleljen meg mindig éltetek ajkatok 
vallomásának s egyházunk követelményeinek s akkor, mi-
ként a múltban megáldott, a jövőben is megáld az Isten. 
Ámen. 

Ezt követte egy alkalmi keresztelés az e—zi lelkész 
részéről. 

Kimenőre „Unsern Ausgang" énekeltetett. 
A kimenőre szóló ének elzengése előtt a főpásztor úr 

kenetes szavakkal megáldotta a gyülekezetet. 
Ezzel az ünnep másutt igen, itt azonban nem ért 

véget. Templomból az ájtatos nép kegyeletre hangoltan 
útját a temetőkert felé vevé azon szándékkal, hogy ott a 
jobblétre szenderültek nyughelyén, az ősök sírjain áldva 
áldják azok hamvait, a kik egy századon át a községet és 
egyházat hittel, tűréssel, áldozattal fentartották és virá-
goztatták, alapját vetvén meg ezzel egy boldogabb jö-
vőnek. 

Előzetes ének után a közkegyeletnek egyházi beszéd 
alakban kifejezést adatott Menyhárt Mihály segédlelkész s 
imában Draskovics Zsiga ref. lelkész. Mind a kettő meg-
hatóan, szivet-lelket indítólag. Az ezután jubilálok figyel-
mébe ajánlom az ünneplés ezen eddig szokatlan módját 
nemcsak azért, mert ez még a kőszívű embert is ellágyítja, 
fölrázza, kegyeletre buzdítja, hanem főleg azért, mivel 
ezzel a szent kötelességgel hálából tartozunk az elődöknek. 

Ezzel a nevezetes nap szorosan vett szellemi része 
ki volt merítve. 

Temetőből, templomból iskolába gyűlt össze a közön-
ség. Tündér kéz-e vagy valami bűvész a padokat, táblákat, 
tanszereket terített asztalokká varázsolta, miknél egy-két 
száz vendég foglalt helyet. 

Mi volt a menű, hány szál volt a „hangász", milyen 
volt a kedv, — erről nem teszek említést. A hangulat 
csak emelkedett lehetett. Rátérek az esemény azon pont-
jára, mit a leírók sajátszerűn ekként jellemeznek : a tósz-
tokban nem volt hiány ! Mi ezt magyaros angolsággal 
hajdanta így mondottuk: toasztokban; mint a hogy a 
velszi herczeget válesznek akkor tájt, mikor a bankét sző 
nem vala divatos. 

Áradat módjára indult ez meg, magasan tartva a 
kedélyhullámokat s végre el is söpört mindnyájunkat. 
Természetes — az ebéd végén. Az első felszólaló elhirtelen-
kedte a főpásztornak 0 Felségére mondani szándékolt 
éltető szavait. Mit egyébként a püspök úr finom tapintattal 
helyrehozott, buzdítván a hartaiakat a koronás király, a 
magyar haza, a magyar nemzet, a polgári és egyházi ható-
ság iránti oly hódolatos tiszteletre, szeretetteljes együtt-
élésre, barátságos jó viszonyra, minővel ekkoráig is ki-
tűntek, előljártak. 

Közfeltűnést keltett hasonlattal vezette be az első 
felszólaló a püspök úr éltetésére mondott pohárköszöntőjét. 
„O, úgymond, katholikus anyának, evangelikus apának — 
kálvinista fia, a mennyiben kálvinizált és ezen hitfeleke-
zeti átidomulása kifejezést nyert a legközelebbi múltban 
is, a mikor először a katholikus püspököt fogadta, majd a 
reformátust s íme most az evangelikus főpásztor urat!" 
Bár teljes jóakarattal volt a felköszöntő mondva, mégis 
olyformán vette ki magát, mint az egyszeri plébánus élet-
sora, melyet rövidesen így festett le : „Ea Pogány apától, 
Ördög anyától Pokolban születtem, Kínlódon káplánkodtam 
és most Nyavalyádon vagyok plébánus!" (Pogány és 
Ördög családnév, Pokol, Kínlód, Nyavalyád meg községek 
Vas- és Zalamegyében.) Ez a felekezeti illetőség meghatá-
rozása olyan tarka-barka, mint a szarka madár farka. 
Mint az eltörődött szemeire a nyugtató álom, a ragyogó 
tájra az égborulat, oly észrevétlen nehezült a szivekre bi-
zonyos visszatarthatlan nyomás a mondott szavakra. Ka-
pott az alkalmon a helyi ref. lelkész úr s ő meg úgy 
mutatta be magát, mint református anyának és katholikus 
apának — református fia s magasztalta a főtisztelendő 
püspök urat azon ékes szavakért, mikkel a két protestáns 
felekezetet a szeretet, összetartás, egyetértés ápolására buz-
dította. Mindez Murai Károly orvos urat arra birta, hogy 
ő az előtte szólókat tulliczitálván, úgy éltesse a főpásztor 
urat, mint lutheránus apának, lutheránus anyának — luthe-
ránus fia ! Erre lett aztán frenetikus éljen, hosszas derült-
ség, tartós helyeslés. A lelkek a nyomás alól felszabadultak 



s a község bírája felém fordulva, ezeket mondá : Tisztel. 
Úr, ez az igazi, ez a mi emberünk, igyunk az egészségére! 
És mi ittunk az egészségére s a magunk jóvoltára is. 

A főpásztor úr háromszor pohárköszöntőzött s mind-
annyiszor ifjúi hévvel, termet betöltő hatalmas hanggal, 
köztetszéssel, gyöngéd czélzással oktatván alkalomszerűleg 
a hithűségre. 

Felvetődött egy trópus is, mely mint papot élenkebben 
ragadott meg. „A gyertyát nem azért gyújtják meg, hogy 
— úgymond — f a z é k alá tegyék." A mondás nem 
annyira hű, mint találó. A gyertyától meg^g a véka, 
tüzet fog a ház, a szomszéd ház s elhamvad a község. A 
fazék alatt nem tesz kárt a gyertya, legfeljebb pipára 
gyújt az ember. Van a ki káposztát javít vele. Maradjunk 
csak az eredeti hasonlatnál : a lelkek tüzet fognak, át-
harapózik ez a tűz az egész községre s a lelkesedés láng-
jába borítja az egész gyülekezet. 

Éltetve volt a gyülekezet elaggolt lelkésze, az érde-
mült esperes Galle Andor. „Török Pál dunamelléki ref. 
szuperintendensnek atyja falun lelkészkedett. Megfigyelni 
való eset. Fia püspök volt, apja pedig annak fenhatósága 
alatt egyszerű gregárius. Névnap alkalmával azt mondja 
az apa a fiának : mikor 70 éves voltam, azt kértem a jó 
Istentől, bár éltetne még 10 esztendeig. A 80-dik évet el-
értem. Akkor meg 10 évet kivántam még. A jó Isten 
ebben is meghallgatta óhajtásomat ; manap 90 éves vagyok 
már s már több évet nem merek kérni a kegyes égtől. 
De tudod, édes fiam, ha egyébért nem, a h í r é é r t sem 
bánnám, ha a 100-dik évet mégis csak megérném !" Hogy 
a helyi lelkész, ha egyébért nem, legalább a h í r é é r t 
megérje a 100-dik évet, ezt kívánta neki a dunaegyházi 
lelkipásztor. 

Mi is szivünkből kívánjuk ! Margócsy Kálmán. 

1 l l f i l l R , 
— Az előfizetések megújítását s a hátralékok 

törlesztését kérjük. S z e r k e s z t ő . 
— Tanári jubileum. A késmárki kerületi lyceum tanári 

kara és tanulósága f. é. október 2-án ünnepelte K o l l e r 
Káro ly tanár hivataloskodásának 40. évfordulóját. Az elő-
estén a tanulóifjúság fáklyás menettel tisztelte meg a 
jubilánst, midőn Albert F. V i l i . osztálybeli tanuló mon-
dott az ifjúság nevében üdvözlő beszédet. Az ünnepély 
napján Zvarinyi Sándor igazgató vezetése és üdvözlő be-
széde mellett a tanári kar hozta meg üdvkivánatait. A 
lyceum felügyelője, a helybeli egyházközség lelkésze s több 
kitűnőség szintén meglátogatták az ünnepeltet. Mi is Isten-
től áldást kívánunk a nevelésügy agg bajnokának életére. 

— A fekete hadsereg generálisa. Á Jézus - társaság , 
a mint egy hadviselő hatalmassághoz illik, ellátta magát 
uj generálissal páter M á r t o n személyében. Az öt óráig 
tartott választás Spanyolországban Guipuzcoa tartomány-
ban az atzpeitii zárdában ment végbe. P. Anderledy utódja 
46 éves, mint mondják, nagyon határozott irányú, spanyol 
származású, sokat tapasztalt férfiú. Várható tehát, hogy 
a jezsuita befolyás az ő vezetése mellett ad majorern Dai 
glóriám és az eretnekek kárára még jobban fog érvénye-
sülni mint eddig. Különben ne fájjon nekünk az ő fejők. 

— M e g j e l e n t és a P r o t e s t á n s I r o d a í m i 
T á r s a s á g t a g j a i k ö z ö t t s zé tosz ta to t t : „A magyar 

országgyűlések vallásügyi tárgyalásai a reformatíótól kezdve. 
Irta Zsilinszky Mihály. III. kötet. 1647-1687 ." E derék 
munkával irodalmi társaságunk nemcsak az egyházi, hanem 
a hazai tudományosságnak is hasznos szolgálatot tett. 
Megérdemli, hogy minden jóravaló magyar protestáns 
anyagilag és szellemileg támogassa ezen buzgó és szép 
sikerrel munkálkodó társaságot. 

— Az első szlavóniai ev. missziói templom j a v á r a 
b e f o l y t a k még a k ö v e t k e z ő k e g y a d o m á n y o k : 
1. Boczabányai evang. egyháztól 3 frt, 2. Nagylaki evang. 
egyháztól 5 frt, 3. Háji evang. egyháztól 2 frt, 4. Dob-
ronyai evang. egyháztól 3 frt 80 kr., 5. Leibitzi evang. 
egyháztól 2 frt, 6. Bazini evang. egyháztól 1 frt, 7. Ná-
dossy Kálmántól 5 frt, 8. Bitz Henriktől 1 frt, 9. Pákh 
Károly igazgatótól 1 frt, 10. Pozsony városi gyámintézettől 
9 frt 95 kr., 11. Gusztáv Adolf egylettől 87 frt 60 kr., 
összesen 121 frt 35 kr. — Újvidéken, 1892. október 12-én. 
Belohorszlcy Gábor, főesperes. 

— Az általános műveltség megszerzése napról napra 
nehezebbé válik. Egy hirlapszám figyelmes végig olvasása 
mindenkit meggyőzhet arról, hogy — saját szakmáját ki-
véve — minden egyes czikk és fejezet számos oly kifejezést 
és fogalmat tartalmaz, melyekről alig van némi homályos 
ismerete, és melyeken, ha csak a felületesség uralma alatt 
nem állunk, lehetetlen átsiklanunk a nélkül, hogy a tájé-
koztatás vágya bennünk fel ne ébredjen. E tájékozást 
csakis egy jól szerkesztett Lexikon nyújthatja, oly Lexikon, 
mely a mi állapotaink, saját művelődésünk tekintetbe 
vétele mellett az emberi ismeretek minden ágára kiterjed, 
szabatos definitióját nyújtja minden fogalomnak, tükrét 
nyújtja honi életünknek épúgy, mint az emberi szellem 
minden téren elért vívmányainak. Ily irányú jeles és 
mintaszerű műnek bizonyul az Acsády Ign. akad. lev. tag 
által számos szakférfiú közreműködése mellett szerkesztett 
Athenaeum Kézi Lexikona, melyből most jelent meg a 26. 
füzet. E füzet már az M és N betűk anyagát tartalmazza 
és jó irálya, helyes beosztása, szabatossága, e mellett még 
hazafias iránya, valamint fényes kiállítása által egyaránt 
igazolja azon várakozásokat, melyeket e műhöz fűztünk. 
Az Athenaeum Kézi Lexikona összesen 40 füzetre fog ter-
jedni és kb. 100 szép kivitelű mellékletet fog tartalmazni. 
Minden füzet ára (2—3 melléklettel) csak 30 kr. Előfizet-
hető a kiadóhivatalnál (Athenaeum Budapest, Ferencziek 
tere 3.) és minden hazai könyvkereskedőnél. Az első kötet 
már díszkötésben is kapható 8 forintért. 

PALYAZAT. 
A kassai ág, hitv. ev. magy.-ném. egyházközség elemi 

iskolájában megüresedett t a n í t ó i á l l o m á s r a ezennel 
pályázat hirdettetik. 

Pályázhat minden okleveles tanító, ki a m a g y a r 
és n é m e t nyelvet tökéletesen bírja. J ö v e d e l m e 650 frt 
évi fizetés, 200 frt lakbér, 25 köbmétar kemény tűzifa és 
minden ev. vallású tanítvány után 4 frt 20 krnyi, minden 
másvallású és idegen tanuló után 10 frtnyi tandíj, mely-
nek átalánynyal való megváltását azonban az egyház 
magának fentartja. 

A pályázók keresztlevéllel, illetékes hatósági orvos 
által kiállított egészségi bizonyítvány nyal, képesítő ok-
mánynyal és esetleg szolgálati bizonyítványnyal ellátott 
kérvényüket, melyben az orgonálásban való jártasság is 
kitüntetendő, f. 1892-ik évi n o v e m b e r 15-ig az a l u l -
í r o t t h o z küldjék be. 

Az állomás február 1-én, esetleg a jövő tanév kez-
detén foglalandó el. 

Nyilvános tanintézetben még nem működött pályázó 
csakis próbaévre választatik. 

K a s s á n , 1892. október 7-én. 
Bencziír Géza s. k., 

egyházi felügyelő. 

WIGAND F . K. NYOMDÁJA, POZSONYIJÁN. 


