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Egyháziak egyesülete. 
Kik egy czél felé törekednek, egy közös eszme 

megvalósulásáért egy hivatáskörben, egy pályán fára-
doznak, egyesüljenek, tömörüljenek össze egy testté, 
hogy az egyesülés által hatalommá növekedve biz-
tosan legyőzhessék törekvésük akadályait, a mi 
egyesek szétosztott erejének lehetetlen volna. Ez a 
jelszava korunknak. Ez az életrevaló eszme lebeg a 
„Lelkészi egyesületek" cziniű czikkek (1. 37. és 38. sz.) 
Írójának lelke előtt is. Alig hiszem, hogy e lap 
olvasói közt találkoznék csak egy is, ki ezen czikkek 
minden sorával egyet nem értene. 

De legyen szabad megjegyezni, hogy ugyanazon 
hivatásban, ugyanazon czél felé egyházunknak nemcsak 
lelkész tagjai törekednek, hanem tanítóink is. A két 
pálya közt egyházi élet tekintetében nem tudok kü-
lönbséget tenni. Mert az a körülmény, hogy a tanító 
gondja főkép a kisdedekre szorítkozik, míg a lelkész 
főkép a felnőttek lelki szükségleteiről gondoskodik, 
igen lényegtelen különbség arra nézve, hogy a két 
pálya közt választó falat húzhatnánk. A tanítót az 
ő hivatása nem köti csak az iskolához, s a lelkész 
nemcsak a templomban köteles pásztorkodni ; ellen-
kezőleg mindkettőnek k ö z ö s hivatása a parochia 
udvarán kivül kezet fogva és vállvetve mindenütt, 
mindenkor és mindenki előtt terjeszteni a Jézus szent 
eszméit s fáradhatatlanul munkálkodni hiveink anyagi 
és szellemi jóléteért. 

Közös lévén a hivatás, igen természetes, hogy 
egy oly egyesület, melynek czélja : „az egyháznak 
közjava, minden egyháztagot az anyaszentegyház 
oltára körül tömöríteni, a tudományos továbbképzés, 
gyakorlati pásztorkodás, az istentiszteleti cselek vények 
és más egyáltalában az egyházi belélet fejlesztését 
illető ügyek" — mondom egy ily czélokkal szervez-
kedő egyesület ne kizárólag a lelkészeket hívja egy 
zászló alá, hanem czélszerű és üdvös, szükséges volna 
abba a tanítókat is belevonni és így nem lelkészek, 
hanem e g y h á z i a k e g y e s ü l e t é t teremteni meg. 

Ha egy és ugyanazon testület tagjai csak azért, 
mivel egyiknek működési köre némi tekintetben kü-
lönbözik a másiknak működési körétől, külön-külön 
egyesületet alakítanak, jóllehet alapjában egy a 
czélja mindejiik egyesületnek, ez az erőknek oly 
indokolatlan ^.itforgácsolása volna, mely egyházunk 
kebelében, hol minden életműködés physikai és szám-
beli gyöngeség jellegét viseli magán, semmikép nem 
helyeselhető. 

Idő, erő és pénz, a haladásnak e fontos tényezői, 
lenne az egyesülés által megtakarítva, ne tekintsünk 
bár mást csak a könyvtárt, melylyel az egy község-
beli lelkész és tanító egy alkalommal érintkezhetnek, 
és az egyesületi összejöveteleket, melyeket lelkész és 
tanító egy fuvarral látogathatnak. 

Üdvös és egyházunk felvirágzása tekintetében 
kiszámíthatatlan horderejű lenne ez az egyháziak 
egyesülete. S nem áll annak útjában senki és semmi, 
hacsak nem maguk az egyháziak. 

A már létező tanítói értekezletek — azt hiszem — 
nem fogják annak létrehozását akadályozni. A vad-
olajfa csemete, jóllehet már szépen szárba eredt, 
csak hálával fogadhatja az ifjú galy beoltatását, mely 
őt természeti tulajdonainál fogva m a g a s a b b és 
terebélyesebb fává növeli. 

A haladás érdeke, az erők törvénye, a veszélyek, 
melyek egyházunkat ma is környezik, minden arra 
figyelmeztet bennünket : egyesüljünk, tömörüljünk, 
forrjunk össze egy test és lélekké. Ezt az intést nem 
azok fogják fel helyesen, kik minél több egyesület 
megteremtésén fáradoznak, hanem sokkal czélszerubb 
a már létező — föltéve, hogy életrevaló és hasznos — 
egyesületeket olyan h a t a l m a k k á fejleszteni, hogy 
azok úgy saját egyházi életünkben irányadó tekin-
télyekként szerepelhessenek, valamint kifelé számba-
vehető ve'dváraink legyenek egyházunk küzdelmeiben. 

Sass János. 
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(Vége.) 

Tanúbizonyságot tesz mellettünk tanári mű-
ködésünkön kivül is kifejtett ténykedésünk. Evang. 
egyházunk akadémiánk tanárától veszi egyetlen ma-
gyar nyelvű egyházi lapját. A Luther-társaság esz-
ménye itt akadémiánk körében fogamzott meg, aka-
démiánk tanára irta meg első Luther életét magyar 
nyelven; s a prot. irodalmi társaság keletkezése és 
megindításánál akadémiánk tanárai is közreműköd-
tek. A theol. és philos, szakkönyvtár kiadói az aka-
démia tanárai, s nem rajtunk múlik, hogy lassan 
követik egymást a kiadandó munkák. Az akadémiai 
évkönyvek folytatását hatóságunk szünteté be, s az 
akadémiai istentiszteleteket a nem várt részvétlenség. 
Oly soká tartó theol. irodalmi pangás után akadé-
miánk tanárai önérzettel tekinthetnek ezen s egyes 
szaklapokban, de külön is kiadott irodalmi mun-
káikra. S végre, hogy általában evang. theol. tan-
ügyünk Eperjesen s Sopronban is uj lendületet nyer t : 
annak oka lényegileg abban keresendő, hogy emez 
intézetek is lehetőleg theol. akadémiánk tanrendszeré-
hez alkalmazkodtak. 

Akadémiánk első évtizedének letelte után, aka-
démiánk ezen rövid múlt jára tekintve — hálát adva 
az Úrnak — ki a gyöngében erős, e segedelem 
tudatában büszkén mondhatjuk, hogy munkánk nem 
volt hiábavaló, hogy theol. tanügyünk, magyar 
theol. tudományunk fejlesztésében hatásosan közre-
működtünk. 

De előttünk a jövő. A mult alapján a jövőbe 
tekintünk s uj feladatok, uj czélok lépnek elibénk. 
A múltnak utján kell tovább haladnunk. S ha így 
haladva akadémiánk ezentúl is valóban a tudományt 
szolgálja, s a szakrendszer alapján tényleg tovább 
is szervezkedik : úgy előbb-utóbb szükségszerű az, 
hogy akadémiánk a többi főiskolai szakokkal egy 
fokozatra emeltessék, hogy theol. akadémiánk theol. 
facultassá váljék. Apáink e század elején e czél felé 
törekedtek; e czélt hagyták nékünk örökségül, jól 
tudva azt, hogy theol. tudományunk méltósága s 
nemzeti önállóságunknak a theol. téren való érvénye-
sítése e nélkül tiszta kifejezést nem nyerhet. A theo-
logiai tudori fokozat akárhány if jú erőre nézve tudo-
mányos munkásságra fejlesztő hatású lehet s a gya-
korlati életben működő volt hallgatóink, kik oly 
gyakran ez élettel megválnak a tudománytól is, e 
fokozatra való tekintettel a facultással szorosabb 
összefüggésben maradnak s theol. tanulmányozásuk 
folytatására is indíttatnak. Igaz protestáns theologia 
csak ott van, ahol az élet a tudománytól s a tudo-
mány az élettől el nem különíti magát, csak ott 
ahol az ismeret elvszerfí, egyéni személyi jelentőségű 
s hol az élet ezen elv érvényesülése. I ly igaz pro-
testáns theologiai érdek is követeli akadémiánknak 
facultássá való fejlesztését. 

De épen ezen prot. érdek kivánja akadémiánk 

t á g í t á s á t is. H a a prot. s egyszersmind igaz 
tudományosság érdeke megkívánja azt, hogy a tudo-
mány valóban személyi erejűvé váljon, tehát azt, 
hogy a tudománynyal foglalkozó ne csak ismeretek-
kel, mint egy kivülötte levő kincscsel birjon, amelyet 
k ü l s ő i n d í t á s r a gazdagsága tudatában szabadon 
e l a d o g a t , hanem inkább azt, hogy valódi ismerettel, 
tehát egy oly benső kincscsel birjon, amelynek vég-
telen gazdagsága s képe által saját gyöngesége tuda-
tában meghatva — immár nem tehet egyebet, mint 
azt, hogy a benne működő világosító igazság vég-
telen szellemi ereje indítására eme kegyelemből adott 
kincset mással is szabadon szeretettel megoszsza; 
s ha másrészt látjuk azt, hogy ezen utóbbi prot. 
felfogás — mennyire hiányzik mindinkább az 
állami tanintézetekből kikerült, ifjuságunk nevelését 
vezető tanférfiaknál : úgy okvetlen szükséges az, 
hogy akadémiánkon egy prot. tanárképzőnek is leg-
alább alapjait megvessük. A mitől tartottak atyáink 
a systema studiorum megjelenésénél: az t é n y l e g 
bekövetkezik, csakhogy szomorúbban, mint azt ők 
gondolták, amennyiben n e m á l l a m i , hanem s a j á t 
tanintézeteinkben idegenednek el s válnék közönyössé 
egyházunkkal szemben saját növendékeink államilag 
képzett prot. tanáraink által. 

Ezen bajon kell segíteni; s egyházunk gyöke-
resen segít, ha akadémiánkon tanárképző felállításáról 
gondoskodik. 

I I I . 

De van-e mind erre alap egyházunkban ? ! 
Hisz mindez lényegesen pénzen fordul meg ! Pedig 
tudjuk azt, hogy egyházunk s nevezetesen egyházunk 
egyeteme anyagilag oly szegény, hogy egyetlen 
tanintézetét kötelezettsége daczára a lefolyt 10 év 
alatt nem csak hogy nem fejleszté, hanem a folyton 
emelkedő drágasági viszonyokra tekintve — egye-
nesen visszasiilyeszté. Ha jövőnkbe, szebb jövőnkbe 
fektetett bizalmunk alapja tisztán csak egyházunk 
anyagi javaiban rej lene: óh akkor ez első évtized 
tapasztalatai, egyetemes egyházunk tényleges sze-
génysége bizonyára reménytelenekké, kétségbeeset-
tekké tehetne. 

Bizalmunk alapja, biztos reményünk gyökere 
tekintve egyházunkra azon meggyőződésben rejlik, 
hogy egyházunk mindinkább felemelkedik akadé-
miánk fontos feladatának tudatára, mind inkább be-
látja azt, hogy akadémiánk magyarh. ág. h. evang. 
egyházunkra nézve mily határzó befolyás, és jelentős 
missio gyakorlására van hivatva; s hogy e tudat és 
belátás alapján szeretettel és lelkesedéssel karolja fel 
akadémiánk ügyét, akadémiánkat fejleszti. Igenis 
egyházunk e szellemi tökéjére, az egyháziránti oda-
adó szeretet és a hazáért való lelkesülés soha ki 
nem apadható tökéjére fektetjük egyházunkkal szem-
ben reményünket, bizalmunkat. 

S váljon a jelen viszonyok biztatók-e ily fel-
tevésre ? ! 

Nem ámítjuk önmagunkat! Vannak saját egy-
házunkban is ellenségeink, tudjuk azt, hogy vannak, 



kik akadémiánk irányát helytelenítik s vele nem 
rokonszenveznek, s kiktől hiába varunk lelkesedést, 
áldozatot akadémiánkért. 

Ott állanak azok, kik előtt a protestáns szó 
gyűlöletes, az evangelikus szó közönyös, csak a 
lutheránus kedves, s kik ép azért, mivel akadémiánk 
a protestantismus közös kincséért: a lelkiismeret, a 
tudományos kutatás szabadságáért küzd, a symbolicas 
iratokat a szentírásból merített Isten igéje, az evan-
geliom alapján értékesíti s Lutherben a történeti 
személyiséget az általa képviselt elvnek alárendeli — 
akadémiánkkal szemben ellenséges állást foglalnak 
el. Akadémiánk távol van attól, hogy egy theol. 
irány egyedül üdvözítő voltát hirdetné; tudjuk azt, 
hogy evang. egyházunk csak is az egyéniség elvének 
életteljes s ezért az evangeliomi szellem egységén 
belül szükségszerűleg felmerülő ellentétek küzdelmé-
ben, s ezzel adott folytonos haladásban leli létjogo-
sultságát. S ha az akadémián — ezen az evan-
geliomi szellem egységén belül érvényesülő theologiai 
irányok egyike vagy másika nincs képviselve : váljon 
ki annak oka?! az akadémiai tanárok-e, kik egy-
házuk és a theol. tudományért való lelkesülésük 
által indíttatva e szegényes állásra pályáztak s az 
anyagi sanyarú helyzet daczára ez állásokat anyagi-
lag jövedelmezőbbel fel nem cserélték — avagy 
azok, kik ily állásra nem is reflectáltak ! ? A kritika 
csak azon esetben nyomós, ha a kritikus mindent 
megtett — hogy az általa kirdetett jobb létesül-
jön is. Magát a kritikát nem féljük. A biráló jótevőnk 
lehet. A theol. irányokat történetileg méltatni kíván-
juk s igy lehet idővel, hogy azok, kik ily szem-
pontból foglalnak állást ellenünk — a szerény tudo-
mányos kutatással adott szeretet szelleme által meg-
hatva — barátainkká válnak. 

Eredmény tekintetében nem messze tőlük — 
bár más szellem által vezéreltetve állanak azok, kik 
theol. akadémiánk t u d o m á n y o s i r á n y z a t á v a l 
nincsenek megelégedve. Mire való a héber, a tudo-
mányok hosszú sora ; gyakorlati lelkészeket, a kik 
az élet számára neveltetnek, kik jártasak a papi 
teendők végzésében, kik eléggé fegyelmezettek, hogy 
felső hatóságok által kiadott jelszóra meginduljanak, 
kik külsőleg is egyenruhásítva igy egységesen küzd-
hetnek tekintélyükért, s a bárhonnan jövő támadások 
ellen. 0 ha csak erre volna szükségünk: ugy a 
vulgatával beérjük, beérjük a püspöki seminariumok-
kal, de minden igyekezetünk daczára — mégis 
nagyon messze elmaradnánk az ez irányban egyetlen 
módon szervezett római kath. seminariumoktól ! Igy 
nevelt papsággal eljutunk a római katholicismus elő-
csarnokaiba s csak idő kérdése, mikor borulunk le 
az eltévedt a tékozló ifjú módjára a pápa lábai előtt. 

Evang. egyházunk a renaissance eszméjét az 
egyeniség eszméjét vallási téren érvényesíté. Krisz-
tussal lépett az eszme, mint elv a történetbe; de 
hatásos, az élet minden terére kiterjeszkedő elv ként 
csak a renaissance óta működik. Ezen egyéniség 
elve szabadítá fel az egyest a történeti hatalmak 
nevezetesen a traditio békói alól s kivánja azt, hogy 

az egyes, mint egy-egy isteni czélgondolat szabadon 
érvényesítse az élet minden terén az egészet építő 
sajátos működését, hivatását. Ezen elv alapján szer-
vezkedett s szervezkedik oly változatos alakokban 
az élet minden egyes köre s nevezetesen ezen elv 
alapján emelkedik fel a szabad kutatás szellemétől 
minden izében éltetett tudománynak fellegvára. Az 
egész úgynevezett modern élet, a társadalom, állam, 
művészet és tudomány nem egyéb, mint ezen elv 
explicatiója. S ha már most látjuk azt, hogy ép 
ezen elv által meghatározott protestáns élet neveze-
tesen a vallás egyéni közvetlenségének erejével és a 
tudomány hatalmával küzdött eddig oly sikeresen 
Rómával szemben : ugy érthetetlen, hogy épen pro-
testáns lelkészek, a protestantismus hivatott vezérei 
emez elvről megfeledkezve — elvtársukról, a küzde-
lemben főszövetségesükről : a t u d o m á n y r ó l leakar-
nak mondani. S még sajátságosabb az, hogy az épen 
most történik. 

Közel, talán nagyon is közel állunk hosszabb 
pihenés után egy uj küzdelemhez. Róma fegyver-
kezik ; keres kesztyűt s alkalmat s — ezt mint most 
látjuk — örömmel megragadja. S ugyan ezen Róma, 
mely a czél tekintetében a „non possumus"-t, az esz-
közök tekintetében „a tolerari posse" elvét követi; 
azon Róma, mely a modern civilisatióval a liberalis-
mussal semmikép és semmi módon kibékülni nem 
akar : mégis nagyonis ismerve a tudománynak hatal-
mát, ép a jelen korban éles diplomatiai szellemű 
pápája által a lelkész képzésnél különösen a t u d o -
m á n y o s s á g o t hangsúlyozza. Régi fegyverzetben, 
Aquinoi Tamás fegyverzetében lép fel e tudomány, 
de elég bő ezen fegyverzet, hogy a modern tudomá-
nyok és ismeretek teljes díszítményét mintegy ara-
beskekben felvegye, — ámítva az ehez nemértőt. A 
természettudományokkal foglalkozó academia ponti-
ficiat XIII . Leo pápa reformálta, uj akadémia philo-
sophicát állít fel s ily aquinoi Tamási társaságokat 
állíttat fel szerte szét ; a történeti tudományok 
restauratoraként dicséri a kath. világ s a classikus és 
nemzeti irodalom számára tanfolyamokat nyit meg a 
Leonini intézeten : s teszi mind ezt, hogy a római 
kath. papság tudományosan müveit legyen. Belátja 
ő azt, hogy e században, melyet büszkén a tudo-
mány századának nevezüuk egy szellemi javakért 
küzdő intézmény tudomány nélkül mire sem mehet. 
S m i épen most, midőn ezen katonai módra, egy 
parancs szóra meginduló pápás egyházzal kell a 
küzdelmet felvenni, midőn lelkészeink is az igazi 
tudomány fegyverével lennének hivatva ezen inkább 
látszatos tudományok ellen küzdeni: mi épen most 
e tekintetben a lefegyverkezést predikálnók!? 

Megvagyok győződve, hogy az akadémiánk tudo-
mányos irányzata ellen felszólalók ép ezen kimarad-
hatlan küzdelmek által is mind inkább felismerik 
azt, hogy evang. egyházunk jövőjét külsőségek, a 
római katholicismus utánzásai által nem biztosíthat-
juk, hanem ellenkezőleg csak az által, ha életünk s 
így theol. képzésünk is a protestantismus alapelvé-
vel egyező ; ha tehát theologiánk valóban tudomá-



nvos s így theol. képzésünk is lényegileg tudományos 
irányú. Ennek felismerése alapján azok, kik jelen-
leg akadémiánk tudományos irányzatával nincsenek 
megelégedve, áldani fogják azokat, kik szavukra nem 
hallgattak s felfogják melegen karolni akadémiánkat 
s törekvéseinket. 

* 
* * 

Nehezebb helyzetbe jutott akadémiánk azokkal, 
kik akadémiánknak nem theol. avagy tudományos 
irányzatát kifogásolják, hanem annak egyetemességi 
jellegén s így nemzeti jellegén ütköznek meg. Azon 
particularismus, mely mindent kicsinyít s rosszal, a 
mi egyházunk egyetemétől kiindul, mely nemzeties-
kedő aspiratióik egyik főakadályát az egyházon belül 
a magyar nemzeti szellemtől áthatott egyház egye-
temében és ennek theol. akadémiájában látja : ezen 
particularismus, mely az ellenszenvet egyházegye-
temünk s akadémiánk ellen túlzások, ráfogások rágal-
mak által, s nemcsak hazánkban, hanem még kül-
földi körökben is szítja : ezen particularisticus szen-
vedélvlyel szemben minden józan szó hiába való, 
minden alkuvás ki van zárva. Egyházegyetemünk 
assimiláló e r e j e s az isteni kegyelem téritő hatalma 
tán idővel elviszi őket is annak belátására, hogy a 
résznek csak az egészen belül van értelme, hogy a 
nemzetiség csak annyiban jogosult, a mennyiben a 
nemzeti szellem által áthatott, hogy magyarhoni ág. 
h. ev. egyházunk a protestantismus egyéniesítő elve 
alapján itt e hazában csak annyiban bír létalappal, 
a mennyiben a magyar nemzeti szellem által szinte 
egyéniesül. Addig, mig eme belátás meg nem érle-
lődik ők szükségszerűen elleneink maradnak ; reájuk 
nem számíthatunk. 

* 
* * 

Vannak tehát akadémiánknak, saját egyházunk-
ban is ellenségei, vannak, kik akadémiánk irányát s 
törekvéseit helytelenítik, s kikbe jobb jövőnk remé-
nyét egyelőre nem fektethetjük. De épen az, a mit 
elleneseink kifogásolnak ez biztosítja jövőnk fejlő-
dését, és pedig azért, mivel é p e n e z e n k i f o g á -
s o l t v o n á s o k , f e n t a r t ó t e s t ü l e t ü n k , e g y e -
t e m e s e g y h á z u n k j e l l e m v o n á s a i . 

Egyház egyetemünk keletkezése és immár e g y 
százados ténykedése arról tesz tanúbizonyságát, hogy 
egyetemes egyházunk a protestantismus elvéhez hűen 
a theol. irányok különféleségében nem bajt , hanem 
annak jelét látta, hogy egyházunkban pezsgő egyéni 
élet, a szerves élettel adott élénk kölcsönhatás léte-
zik. E tekintetben egyházunk egyetemét nem csak 
a türelem, hanem a külömböző, de evangéliomi ala-
pon nyugvó theol. irányokkal szemben az elismerés, 
a méltánylás jellemzi. 

Egyházegyetemünk nem külső índításból szár-
mazó, s z a b a d alkotásra irányló e l s ő gondolata egy 
evang. t h e o l . f a c u l t á s felállításának terve vol t : 
s a theol. tanügy ily t u d o m á n y o s i r á n y ú fej-
lesztésének gondolatához hű maradt, s csak kénysze-
rűleg alkudott meg a körülményekkel. 

Egyházegyetemünk végre, a mily méltányos 
volt mindég a nyelvi kiilömbségekkel szemben, sőt 
egyenesen követelte ama nyelvek ápolását és ki-
művelését, a melyekben híveinek az evangéliom hir-
dettetik : ép oly határozott volt annak követelésében, 
hogy egyházunk minden intézményeit a nemzeti szel-
lem hassa át s a magyar nyelv, mint állami éle-
tünket alkotó s vezérlő nemzetiségnek nyelve, egy-
házunk vezéreinek s így tudományos intézeteink, 
tudományos irodalmunk nyelve is legyen. 

S midőn egyetemes egyházunk mind inkább fel-
ismeri azt, hogy akadémiánk, egyházegyetemünk ez 
elsőszülött élő gyermeke szülőinek vonásait minél 
hívebben visszatükrözi : ügy lehetetlen az, hogy e 
gyermeke iránti szeretete napról-napra ne fokozód-
jék, s ne legyen mindinkább kész, nagyobb s nagyobb 
áldozatokra. 

S ez áldozatok hozatalára, akadémiánk fejlesz-
tésére egykázegyetemünk a közel jövőben képes is 
leend. Mig eddig egyesek által egyet, gyűléseink 
határozatai jogosultsága is kétségbevonatott, s e hatá-
rozatok köre általában igen szűkre volt vonva : addig 
most szentesítésre váró zsinati törvényeink egyház-
egyetemünket positiv, senki által kétségbe nem von-
ható jogi alapokra helyezték, működési hatáskörét 
tágíták, úgy hogy az eddig legfőbb, de az egyházon 
belüli működésében leginkább megkötött testületünk 
immár most szabadon s erélyesen intézkedhetik s 
anyagi eszközökkel is rendelkezvén fejlesztőleg is 
működhetik. 

Zsinati törvényünk fejlődő akadémiánknak a 
facultási jelleget biztosítja s kilátásba veszi a philo-
sophiai facultás, de nevezetesen a tanárképző fel-
állítását. 

Egyszerű felszólításokra országszerte egyesek, 
egyes gyülekezetek s esperességek gyűjtenek ado-
mányokat akadémiánk javára. Hunfalvynk érde-
meit nagyobb alapítványnyal is örökité meg ez év-
ben ; s ugyancsak ez évben nemes pozsonyi gyüle-
kezetünk, bár a szerződés által erre nem volt köte-
lezve százakra menő áldozattal javítá akadémiánk 
épületét, s ugyancsak e gyülekezetünk nemes vezér-
férfiai ez évben kísértik meg nyugdíjintézetünk vitás 
ügyét — ha kell — áldozatokkal is megoldani; a 
békési esperesség pedig a napokban adott példát arra, 
hogy a legjobb követi utasítás — a tett. 

S a tettek mezzejére hívja fel egyházunkat a 
mindinkább készülő küzdelmünk a pápás egyházzal 
szemben. A béke a protestáns emberre nézve, de 
különösen a magyar protestánsra nézve mindég el-
lankasztó hatással bírt. A nyomatás idejében vol-
tunk legerősebbek, s a római katholicismus táma-
dásai s annak lényegének kimutatása idejében emlé-
kezünk meg még csak vajmi gyakran azon kincsek-
ről, melyeket a reformatio reánk hagyott ; feltámad 
a részvétlenben is a prot. öntudat s e drága kincsek 
megőrzése, fejlesztése érdekében bármily áldozatra 
kész. 

Igy tehát emberileg itélve meg egyházunk jelen 
állapotát, most midőn akadémiánk életének második 
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évtizedét nyitjuk meg, nincs okunk a kishitűségre, a 
reménytelenségre. E g y h á z u n k jelen állapota biztosí-
tékot nyúj t nékünk arra, hogy czéljaink, melyek 
előttünk lebegnek, dél ibábként el nem oszlanak, hogy 
a theologiai akadémia természetével, lényegével adott 
czélok egyházunkban levő szellemi és anyagi erők 
alapján meg is valósulnak. 

Mind ez azonban áldásos ténynyé csak akkor 
válhat, hogy ha önmagunkra tekintve soha meg nem 
feledkezünk saját gyar lóságunk tudatában, hogy az 
Isten kegyelme az, mely a gyöngében erős ; s 
tekintve akadémiánkra soha meg nem feledkezünk 
arról, hogy annak czéljai, annak tanrendszere s szer-
vezete nem a véletlen termékei, hanem az isteni 
gondviselés által reánk bizott, protestáns sajátos kin-
csek elvi kifejtései; s végre ha egyházunk is a pro-
testantismus egészében elfoglalt sajátos nemzeti fel-
adatáról sem feledkezik meg sohasem. 

Oh add Isten, kegyelmes Urunk , hogy e szel-
lemben, a mely által áthatot tan eddig működhet tünk, 
ugyan e szellemben a Te tetszésed szerint tovább is 
művelhessük a Te országod dicsőségét egyházunk 
javára , hazánk felvirágzására. 

Add áldásodat ez u j évre, ez u j évtizedre, melyet 
ezennel megnyi tunk ! ! 

B ! I f É t 
Bányakerületi közgyűlés. — Isten segedelmével ismét 

keresztül küzdöttünk egyházi életünknek egy közigazga-
tási évén. Száz év óta ez az év magyarhoni ág. hitv. ev. 
egyházunkban a legnevezetesebb közigazgatási év. A 
mi 1791 óta minden óhajunk és törekvésünk mellett nem 
akart megvalósulni, megvalósult most. Zsinat tartatott! 
Tartatott pedig úgy, hogy a huzamosb ideig fen forgó 
panasz, meiy szerint dissolutae scopae volnánk, nem telje-
sült. Sorakoztunk odaadással legszentebb kincsünk, szere-
tett ev. egyházunk körül. Ezt akarjuk felvirágoztatása 
felé vezetni. Csekély számunk mellett eró'sek akarunk 
lenni megváltónkban, a Jézus Krisztusban. És ez alapon 
állva törekedünk őszinte evangeliumi békeszerettei rendezni 
a más vallásfelekezetek iránti viszonyainkat. Mi kultur-
harczot vagy vallásháborút nem keresünk. Nem kerestük 
azt soha. Megmutatta ezt a jelenlegi bányakerületi köz-
gyűlés is. A páratlan egyházkormányzati bölcseséggel 
megáldott bányakerületi felügyelő' Fabiny Teofil a jelen 
közgyűlés folyama alatt újra fényes bizonyságot tett arról, 
hogy az ő és elnöktársára Sárkány püspökre bizott kerület 
a jelen követelményeinek magaslatán áll. Simán és tárgyi-
lagosan oldatott meg minden elintézendő kérdés. Nem 
zudult fel senki a miatt, hogy szegény evang. egyházunk 
a tizenkilenczedik század végén a hatalmas, megszámlál-
hatlak, tudományosan képzett és felvilágosodott tekintélyek-
kel biró róm. kath. klérus által eretnekek társaságának 
tekintetik ; hogy lelkészeink által végzett keresztelések 
nem tartatnak keresztyénieknek. Szomorú és fájdalmas 
tévedésnek tartjuk ezt. mely mint a nyári köd, az igaz-
ság napsugarai befolyása alatt szét fog oszlani. 

E reménytől áthatva megtagadtuk önmagunkat s csak 
azt jelentettük ki férfias nyíltsággal, hogy a magyarhoni 
evang. egyház, nem ugyan feihevüléssei és szenvedélyes-
séggel, de evang. szeretettel és hűséggel ragaszkodik az 
alkotmányos országos törvényekhez most is úgy, mint 
mindig, és ezért a boldogtalan elkeresztelési vitában teljes 
határozottsággal kívánjuk az 1868. évi 53-ik t.-cz. 12. §-sá-
nak fentartását és végrehajtását, mert ez által látjuk biz-
tosítva nemcsak a hazai vallásfelekezetek közti békét, de 
az országnak békéjét is. 

Ezen szellemtől áthatva hozzáfogott a bányakerületi 
közgyűlés folyó tárgyai elintézéséhez, melynek futólagos 
imertetését a következőkben közöljük : 

Folyó hó 1-én reggeli 9 órakor az esperességek kül-
döttei összegyülekeztek a deáktéri templomban áhítatos 
istentiszteletre, melyen a megfelelő ének elzengése után 
Händel Vilmos, ker. egyházi főjegyző az alkalomhoz mért 
szentirási szöveget olvasott fel és lélekemelő imát mondott. 

Az istentisztelet befejezte után az evang. iskolaépület 
dísztermében Fabiny Teofil ker. felügyelő szép, magvas 
beszéddel üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a köz-
gyűlést. 

Elnöklő felügyelő beszédében visszapillant a múltba. 
Mint 1790/91-ben, ugy tavaly és ez idén a magyarhoni 
ág. hitv. ev. egyház teljes buzgósággal azon fáradozott, 
hogy felvirágoztatását biztosítsa és elősegítse czélszerű 
törvények megalkotása által. Zsinatot tartott; melynek 
már meghozott törvényei legfelsőbb helyre terjesztettek fel 
szentesítés végett és biztos a remény, hogy az ág. hitv. 
ev. egyház ezen óhaja és kérelme a legfelsőbb helyen kegyel-
mes visszhangra talál, mert 0 Felsége, koronás királyunk, 
egyházunk legkegyesebb védője. Hogy egyházunk jogai-
hoz és azon országos törvényekhez, melyek jogainkat bizto-
sítják, ragaszkodik, hogy az 1868. évi 53. t. cz. épségben-
tartását és annak végrehajtását kivánja, ez természetes, 
magától érthető dolog, mert hiszen a gyengébbnek mindig 
a leghathatósabb védelemre és oltalomra van szüksége. 
Azonkívül ev. egyházunk békében akar élni nemcsak az 
állam hatalommal de a többi vallásfelekezetekkel is és ezt 
leginkább ugy véli érvényesíthetőnek, ha az országos tör-
vényeket tiszteletben tartja és készségesen teljesíti. Egy-
házunk az ő jogait csakis a szentesített országos törvények 
megtartásával akarja és fogja védeni, minden netán kívül-
ről jövő támadásokkal szemben. Azt reményű szóló, hogy 
igy a most kelletén tul élesen vitatott elkeresztelési kér-
dés minden félnek megnyugtatására, ha nem is rövid idő 
alatt, de mégis meg fog oldatni. Kívánatos azonban, hogy 
az egyház minden tagja teljes vallásos odaadással részt 
vegyen ezen békeműködésben. 

Az elnöklő felügyelő megnyitó beszéde után Králik 
Lajos, eddigi kerületi, világi főjegyző ezen tisztségéről le-
mond és helyébe választatott dr. Vecsey István. Králik-
nak jegyzőkönyvileg eddigi működéséért köszönet szavaz-
tatott; dr. Vecsey pedig lelkes éljenzéssel uj hivatalában 
üdvözöltetett. Szintén lemondott nógrádi Szontágh Pál 
a kerületi törvényszéki elnökségről, előhaladott kora miatt 
és helyébe választatott Görgey István, elnöknek; Fabiny 
Gyula alelnöknek, Zsigmondy Jenő, törvényszéki birónak. 

A közgyűlés Szontágh Pálnak az egyházi téren hosszú 
évek során át szerzett számos kitűnő érdemeiért jegyző-



könyvileg köszönetet szavaz és sajnálatát fejezi ki, hogy 
a felhozott indokoknál fogva az érdemdús, veterán egyházi 
bajnok lemondását elfogadni kénytelen. Az újonnan meg-
választottakat pedig a közgyűlés lelkesedéssel üdvözli uj 
állásukban. 

Következett Sárkány Sámuel püspök kimerítő, nagy 
szorgalommal összeállított évi jelentése, melyben következő 
ügyekről számol be : Visszapillant a zsinatra és fejtegeti 
eddigi működését, sajnálattal említvén, hogy míg az ev. 
egyház zsinatilag törekedett bel és külügyeit a béke utján 
rendezni, az alatt az országban a vallásfelekezetek közti 
béke mindinkább felbomlott. Annyira elharapódzott a 
türelmetlenség, hogy az ev. lelkész által végzett kereszte-
lés érvényesnek és keresztyéninek nem tartatik és ily 
keresztelés a róm. kath. egyház anyakönyveibe fel nem 
vétetik. Középkori állapotokra vall, ha azzal, mi egyezik 
meg az ev. egyház dogmáival és az országos törvényekkel, 
nem törődnek. Ezen sajnos viszonyokkal szemben a kerü-
leti közgyűlés kénytelen teljes tárgyilagossággal, de egész 
komolysággal és ünnepiességgel kijelenteni, hogy a mint min-
dig az országos törvényeket tiszteletben tartotta, most is 
ragaszkodik egész határozottsággal a fenforgó kérdésekben 
az 1868. évi 53. t.-cz. fentartásához és végrehajtásához, 
mert csak is ez által látja biztosítva az ország és hitfele-
kezetek közti békét. 

Átmegy aztán a püspöki jelentés a lefolyt közigazga-
tási év egyes főbb jelenségeire. 0 Felsége, apostoli ki-
rályunk névnapja a kerületbeli egyházakban méltó módon 
megünnepeltetett. Kiss Áron, debreczeni ev. ref. püspök 
beiktatási ünnepélyén a jelentéstevő püspök a bányakerület 
küldöttségével jelen volt. Tudomásul hozza a jelentés az 
érettségi vizsgák eredményét; azon hitjelöltek névsorát, 
kik a kerületi ösztöndíjért folyamodtak; mily segélyössze-
gek osztattak ki a Baldácsy és Zsedényi féle alapokból; 
hány a Luthertársaság tagjának száma és mennyi a bir-
toka; mily stádiumban áll a ker. énekeskönyv ügye és 
ismertet még más, az egyházi beléletre vonatkozó dolgokat. 

A püspöki jelentés egyhangúlag és köszönetnyilvání-
tás mellett tudomásul vétetett és sorra kerültek az ad-
ministráczió egye3 ügyei, melyek a tavalyi ker. jegyző-
könyv fonalán elintézés alá kerültek, vagy jelentéstétel 
végett egyes bizottságokhoz utasíttattak. Például a kerü-
leti számadások felülvizsgálása, a tanügy, a Baldácsy-alap 
ügye. Teljes kiterjedésben olvastatott fel az aszódi leány-
növeldéről szóló jelentés. Az intézet számára mult évben 
befolyt közel 3200 frt. adomány, az intézet szükségletei 
most már a rendes évi bevételből fedezhetők. Sajnos, több 
növendék nem volt felvehető, mert későn jelentkezett. Az 
intéző bizottság gondoskodni fog, hogy jövőben a felvétetni 
kívánók legfeljebb junius 15-ig jelentkezzenek. Báró Prónay 
Dezső, egyetemes felügyelő az intézeti épület tartására 1000 
forintot adományozott. A közgyűlés jegyzőkönyvileg köszö-
netet szavaz a nemes adományozónak. 

Felolvasásra kerül br. Prónay Dezső egyetemes fel-
ügyelőnek meghívója az egyetemes gyűlésre, mely folyó 
hó 5-én reggeli 10 órakor veszi kezdetét, s melynek elő-
tanácskozmánya e hó 4-én, délután 5 órakor fog megtar-
tatni. A ker. gyűlés ezt tudomásul véve, nyomban ki-
küldi követeit az egyetemes gyűlésre. Végül Jezsovics, 

selmeczi tanár felolvassa a selmeczi lyceum évi számadását, 
mely szerint a kiadás tavaly 21,705 frtot tett. (Folyt, köv.) 

A bánáti ág. hitv. ev. egyházmegye rendes évi köz-
gyűlése. Nagy három vármegye — jobbára zordon szerbek 
s oláhok lakta — területén fekvő esperességünk az evan-
gyéliomi világosság kihatóbb sikeres terjeszkedésére a 
gondviselés intézkedéséből oly bölcsen szerte szétszórt s 
mert így a szélrózsa minden irányában alkalmas működési 
tért nyert, ránk nézve megannyi, hál' Istennek folyvást 
örvendetesen szaporodó missiói oázokként érvényesülő egy-
házaink képviselői a kölcsönös személyes érintkezés örömét, 
jótékonyságát — mai lényegesen javult, könnyített köz-
lekedési viszonyaink mellett is — kevés kivétellel alig 
élvezhetik. Ha valahol, esperességünkben ezért kétszeres 
lelkesedéssel, az egymáshoz való tömörülés szükségének, 
hasznának hatványozott érzetével keressük a személyes 
érintkezés iránti vágy kielégítését, midőn erre esperességi 
évi közgyűlésünk tartásakor kellemes alkalmat nyerünk. 
S valóban nem csoda, ha ilyenkor kit-kit eltölt, meghat 
egész lényében a más, e tekintetben szerencsésebb fekvésű 
esperességekbeli testvéreinkhez képest oly sokat nélkülözött 
személyes viszonttalálkozás feletti öröm. A testvéri együvé 
tartozás érzetének ápolására való őszinte készséget is ép 
ezért szinte kétszeres bensőséggel s törekvéssel látjuk, 
tapasztaljuk érvényesülni magunkon. Ez teszi esperességi 
testületünket oly testvérek testületévé, kik térbeli egy-
mástól való távolságukat szellemi együttélésükkel kár-
pótolják áldásosán. Ezt láttuk, ennek az örvendetes körül-
ménynek voltunk igazán szerencsés tanúi f. év szeptember 
hó 27. és 28-án Temesvárott, mint esp. gyülésezéseink leg-
megszokottabb, legkedvesebb székhelyén, melyet tagad 
hatatlanul leginkább ottan lakó főesperesünk e minőség-
ben hosszú 19 év óta tartó működése alatt a házigazda 
teendők végzése körül is tanúsított genialitásával tett es-
perességünk képviselőinek kedves otthonává. 

Az esp. gyűlés lefolyása külömben a következő : 
Szeptember hó 27.-én reggel istentiszteletre gyűltünk, 

melyet Doleschall Lajos t.-erzsébetlaki lelkész végzett s 
ugyanő az úrvacsorát osztotta. Ugyancsak a reggeli órák-
ban a gyámintézet ügyei tárgyaltattak s az ezen ülés, a 
mint egyrészt megnyugtatóan örvendetes képét tárta elénk 
az egyházak áldozatkészségének, úgy másrészt mélyen 
lehangoló volt a kedélyekre annak köztudomásra hozatala, 
hogy a Gusztáv-Adolf-egylet a bánáti missión kívül espe-
rességünk más egyházaira a szinte égetőleg szükségelt 
segélyezés kiterjesztését tervéből kiszorította. így, többek 
közt, ily segélyre rá is szorulónak s méltónak is ismeri 
mindannyiunk a lugosi egyházat, melyre nemcsak a rendes 
évi íentartási költséget, de lelkészlak s templomépitési 
gondok is hova-tovább mind nagyobb mérvben nehezülnek 
s mely fontos missiói hivatását csak nagy pénzáldozatok 
árán teljesítheti. 

Másnap, szeptember hó 28.-án reggel a tulajdonképi 
esp. gyűlést esp. felügyelőnk, báró Ambrózy Béla lelkes 
remek beszéddel nyitotta meg, mely épúgy, mint — ezt 
követőleg — Kramár Béla főesperesünk jeles kidolgozású, 
méltán mély érdeklődéssel s igaz lelki élvezettel hallgatott 
főesperesi évi jelentésének bevezető része megkapó voná-
sokban festi a királyunk s alattvalói közt okvetetlenül 
táplált, kölcsönös rendíthetetlen ragaszkodást, mely a le-
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folyt koronázási 25 éves jubileum alatt teljes fényében, az 
örömérzet legideálisabb nyilvánulásával érvényesült; — 
majd a zsinat korszakalkotó munkáját, melynek eddig tel-
jesített része is egyházunk s iskoláink jövőjének szilárdí-
tása s erősödése tekintetében biztató reményre jogosít; — 
végül az államkormánynak az elkeresztelési kérdés körül 
tanúsított igazságos s bátor magatartását, melylyel — 
tanujeléül, hogy hivatása magaslatán áll — mindjobban 
egyengeti az utat, hogy hitfelekezetünk a többiekkel eddig 
nélkülözött egyforma jogok birtokába jusson. 

Áttérve közelebbről esperességünk egyházai vallás-
erkölcsi s anyagi viszonyaira a megnyugtató öröm érzetével 
mutat rá a főesperesi évi jelentés az e tekintetben is ta-
pasztalt fokozatos fejlődésre, úgy a magyar állameszme 
terjedését a lelkesedés fáradatlanságával elősegítő egyházi 
s iskolai közreműködés jelentékeny sikereire. 

(Folytatása következik.) 
Kiss Kálmán, t.-aradáczi lelkész. 

Harta ünnepi díszben. (Folytatás.) Estende csodás 
meglepetés várta a püspök urat. A mily tetemes a közön-
ség, olyan fényárban úszott az a kivilágítástól. Világot 
gyújtott ablakába nemcsak a módos ember, ur és gazda, 
sőt a falu szegénye is, kinek tán azon egy szál gyertyán 
kívül egyéb vagyona se volt. Ezer egy éjszakába beváló 
igézetes világítást rendezett Egei Mátyás atyánkfia, meg-
rakván uri termét koszorú alakban a gyertyák és lam-
pionok százával és százával. E pazar fény kápráztató és 
megközelíthetlen volt a szemre. Évtizedeken át maradandó 
lesz és emlegetett az a szép példa és emlék, hogy a buzgó 
luteránus ember miként fogadja a maga püspökét. A fő-
pásztor ur látogatásával tisztelte meg ezen égi jelenet 
szerzőjét. 

A község orvosához, tek. Murányi Károly úrhoz, 
volt vacsorára hivatalos a vendégsereg. A derék orvos és 
kedves neje a püspök iránti határtalan tiszteletének e z 
által is óhajtván kifejezést adni: szinte fölösleges irnom, 
hogy a drága ételek és drága italoknak úgyszólván száma 
nem volt. El valánk látva dúsan, „becsülettel, emberség-
gel. Nem felejté ki a gazda, nem felejté, k i t vendégel!" 
A felhordott ételneműknek szint és izt, kedvelősséget és 
zamatot s mindezek fölé a szerteáradó virágos hangulatot 
a mi orvosunknak vendégszerető s egész lényén magasztos 
örömet sugárzó neje adta meg, kinek szeretetreméltó mo-
dorában osztozott két lánya : a fehér rózsa, piros rózsa, 
szőke leány, barna! 

Pohárköszöntők nagy számmal mondattak. A többi 
között a fogadtatás szeretetreméltó voltára jellemzőül a 
következő: „A provizórium idejében N. főherczeg látoga-
tást tett egy magyar vidéken. Feltűnt neki, hogy az eléje 
rendelt sokaság nagyokat v i v á t o z o t t ugyan, de egy-
általán nem é l j e n z e t t . Magához szólítá a község jegy-
zőjét, megtudandó ez érthetlen esemény okát. A kérdezett 
erre imígyen válaszolt: Felség, minálunk a magyar ember-
nek az a rögzött szokása van, hogyha elkiáltja magát : 
Éljen ! akkor nyomban rámegy a nyelve s utána szalajtja 
ezt is : Kossuth Lajos ! Miután az ily fajta éljenzés nem 
számíthatna Felséged részéről rokonszenvre, hát biz' én 
ő kigyelmüket a vivátra dresszíroztam be. A főpásztor ur 
fogadtatásánál tiszta éljen hangok hallatszódtak körös-
körül, jóllehet egy ily, habár magyarérzelmű, mindazáltal 

német nyelvű községben nem lett volna csoda, ha itt-ott 
egy-egy vivát, vagy hóch eltévelyednék. Tiszta éljenek 
hangzottak fel tüntető jeléül annak, hogy az egyház iga-
zán szive szerinti kedves vendéget kapott, a kinél nem 
csupán a szép állás késztet minket hódolatra, ám különö-
sen és kiváltképen a személy és pap. A személy, kinek 
egész élte s hazafias erényei tündökletes fényben állanak 
előttünk. A pap, kit velős rövidséggel ugyan, de szegfejen 
találólag jellemzé egy felvidéki főesperes ; „Sárkány szép, 
aranytiszta papi jellem!" Egészen az, főtől talpig. 0 köl-
csönöz állásának díszt és fényt, méltóságot és tiszteletet. 
Nem kellett itt senkit a vívátozásra betanítani, karmeste-
rileg kigyakorolni, kérdőre vonás félelmével szorítani, erő-
szakolni; termett az önmagától mint a virág, ha a nap 
melege, a regg harmata, a szél lágy fuvalma éri. Onkény-
telen tört az elő, akárcsak a folyam, mely áradatkor át-
lépi partjait ; vagy a forrás, mely hova-tovább telik, víz-
sugára magasabbra szökell s az égen is a csillagok mili-
árdja annál szebb világgal ragyog, mennél dúsabban paza-
rolja rájok a nap a maga sugárözönét. Körültünk a levegő 
villamossággal terhes s csak szikra kell, mely mennydör-
gésszerű kitörésre birja az elemeket. Az én é l j e n szóm 
legyen az a szikra, melyre előtörjön a mi fékezett, de 
immáron feltartózhatlan éljenriadalmunk." 

Az éjszaka is ünnepszerűleg ért véget. Az egyház 
tornyán felzúgtak a harangok éjféltájt s akadt oly kegyes 
lélek, a ki kezébe vévén hárfáját, a püspök ur ablaka 
alatt elzengett néhány reggeli megható éneket. 

Tizenegyedikén reggel, taraczklövések jelzék az ünnep 
beköszöntét. 

Az istenszolgálat előtt a presbyterium gyűlt össze a 
parochián, hol a főtiszt, püspök úr alkalmat vett magának 
dicséretekkel halmozni el Araz János egyháztagot, mint 
olyant, a ki az oltár újból való feldíszítésére 452 frtot 
ajánlott fel, helyesebben szólva : az oltárt egymaga reno-
váltatta. Magasztalóan emlékezett meg a hívekről, a miért 
2600 frtot költöttek a templom és torony diszkarba helye-
zésére. Buzdította őket a hithűségre, egyházszeretetre, 
áldozatkészségre. 

A tisztelgők sorában ott láttuk a környék járás-
biráit is. 

A harangok áhítatkeltő szava ellenállhatlanúl hivo-
gatá istennépét istenházába. 

Püspökének élén megindúlt a lelkészi kar a szent-
egyházba, mely rakva és tömve volt ünneplő közönséggel. 

Alkalmi ének elzengése után (Nun danket alle Gott) 
az oltár elé lépett a—i atyánkfia, felolvasván a 122.-dik 
zsoltárt. — Erre következett a karének : 

Oltárodnál áll 
Ez a hivő nyáj ! 
Szivünket hozzád emelve, 
Ismét újult szentélyedbe 
Hozzád Istenünk 
Most esedezünk. 

A karének derék mestere Bek Henrik tanítő ur vala. 
Most jött az ünnepség fénypontja, — a főpásztor ur 

lépett az oltár elé. Zajtalan csend, feszült figyelem, epedő 
várakozás. 

Mint a házak közül karcsú alakja a toronynak az égfelé 
emelkedik, mélázón tekint szét az egész tájon s belátszik a 



szemhatár kékbevesző peremjéig s csillagragyogványa el-
özönli a távol környéket s a róla elhangzó harangszó al-
konyán a napnak, ünnepén az évnek imára hangolja az 
eltörődött csüggetes lelket s a vándor utasnak utat jelöl, 
czélhoz vezérli: püspökünk sugár termete is úgy vált ki 
a körüle özönlő sokaság tömkelegéből. Őszbe játszó fürtös 
homlokáról ékes ragyogással tündököltette mindazt, a mi 
bölcset tanít, a mi üdvöset és magasztosat tár elénk az 
isteni tudomány. Az ajkairól a férfiúság erőteljével szét-
harsogó szavak s szónoklati előadásának művészete minden 
szemet lekötött, minden figyelmet magán felejtett s minden 
szívben maradandó hatásúvá tette a kegyelet szent érzé-
sét, a hit boldogító malasztját, a tevékeny szeretet áldásos 
működését. 

Tartott beszédjét nem annyira olvasni, mint inkább 
látni és hallani, érzékeinkkel átélvezni kell, hogy az álta-
lánosan keltett hatás és benyomásról számot adhassunk. 

(Folyt, következik.) 
Margócsy Kálmán. 

— Olvasóinknak. Sajnos, igen sok előfizetőnknek illetve 
megrendelőnknek eszébe kell juttatnunk, hogy az év utolsó 
negyedében vagyunk ; tesszük ezt azzal a tiszteletteljes 
kérelemmel kapcsolatban, hogy előfizetéseiket megújítani 
lletőleg tartozásaikat leróni szíveskedjenek. A nyomdát 

pontosan kell fizetnünk, s ha nincs miből, becsületbeli 
tartozást mulasztunk el azokért, kik meg nem gondolják, 
hogy a lap járatással szintén hasonló kötelezettséget 
vállaltak. Szerkesztőség. 

— Egyetemes felügyelő. Mire lapunk jelen száma 
megjelent, már országszerte tudva van az a nagy esemény, 
hogy báró Prónay Dezső ő Nagyméltósága, egyetemes fel-
ügyelő ur állásáról leköszönt. Mint mondá kötelességének 
ismerte, a zsinat által alkotott törvények következtében 
ezen egyetemes felügyelői állás jogkörének törvényes meg-
határozásából eredő, alkalomszerűségből módot nyújtani az 
egyháznak, hogy esetleg az egyházi élet uj korszakának 
kezdetén uj vezérrel álljon a zsinati törvények életbelép-
tetésénél. Nagy, mondhatni, most megmérhetetlen fontos-
ságú e lépés, mert nagy, és a jövőre kiható teendő vár 
egyházunkra, melyet alkalmas vezér hiányában nem oldhat 
meg kivánt eredménynyel. Mint az egyház választásoknál 
általában, ugy ez alkalommal is lapunk p á r t á l l á s t ó l 
t a r t ó z k o d n i fog. Sokkal többre becsüljük egyházunk 
vezérférfiait, testületeinek választó szabadságát, semhogy 
szerénytelenül oktatni akarjuk, vagy a morális pressziónak 
csak árnyékát is megengednők. A választási mozgalmakra 
vonatkozó küzleményeket annak idején tisztelettel kérjük 
s örömmel közöljük. S ha talán már most, bár idő előtti 
volna, ilyen közérdekű jelenség mutatkoznék, azt is szívesen 
hozzuk közönségünknek tudomására. 

— Örömhír. Nagyt i s z t e l e tű Margócsy lózsef egészségi 
állapotának javulásáról nemcsak mi értesültünk nagy öröm-
mel, hanem meg vagyunk győződve, hogy egyházunk nagy 
közönsége, a szenvedőnek számos barátai és tisztelői, ha-
sonló örömmel fogadják e kedvező hírt. Adja Isten, hogy 
a buzgó lelkész egyházának, a szerető és gondos atya 
családjának mielébb teljes erőben és egészségben vissza-
adassék. 

— Az orosházi ev. egyháztanács szept. 28-án tartott 
gyűlésén többféle jelentések után az iskolákra nézve azt 
határozta, miszerint az egyház megvárja a zsinati törvé-
nyek végrehajtását, mert az adóviszonyain nagy változást | 

i okoz, s csak akkor fog határozni az iskolák szükséges 
szaporítása felett. — A filiákra javasolja, hogy Szab.-Szt.-
Tornya iskolája lehetőleg államivá, Nagyszénásé községivé 
tétetvén, a rendes lelkészi hivatal felállítására ily úton 
könnyebben utasíthatók. — A szőllőbeli és gyopárhalmi 
iskolák a községnek adatnak át, mint külterületi iskolák. 
— A lelkészi iroda építésére pályázat hirdettetik. — A 
polgári iskolában a vallástanítással Klár Béla és Okályi 
Adolf bizatDak meg. — A szőllőbeli új iskola ev. növen-
dékei után fejenként 80 krt fizet a tanítónak, ki ezektől 
csak az egyháznál rendes 20 kr. beiratási díjat szedhet. 
— A gyopárhalmi iskola tanítói állásának betöltése az 
elnökségre bizatik. — A szarvasi főiskolánál betöltendő 2 
tanári állásra Varga Józsefet és Sziráczki Gyulát óhajtja. 

— Gyászeset. Nt. Moczkovcsák János Tivadart , 
a zólyomi evang. egyházmegye érdemdús főesperesét, a 
beszterczebányai ev. egyház lelkészét, nyolcz kiskorú gyer-
meknek gondos édes atyját, szeretett n e j é n e k , született 
Petz Malvin asszonynak halálában megrendítő csapás érte. 
A régóta szenvedő nő f. hó 5.-én szenderült jobb létre 
korának 45, házasságának 21 évében. Végső nyughelyére 
f. hó 7.-én délután kisérték ki. A kegyelem Istene legyen 
erősségeül a gyászbaborult férjnek és apának és gondosko-
dásának védszárnyaival fedezze a szegény árvákat. 

— A Protestáns Szemle ez évi fo lyamának negyedik 
füzete megjelent, hozván az előző számban megkezdett 
czikkek befejezését. Uj banne Révész Kálmán tanulmánya: 
A presbyterium legelső nyomai hazai református egy-
házunkban. A következő három czikk a mult számbeliek-
nek folytatása és befejezése: A ref. templomi énekes könyv 
története, Szathmári Józseftől. A János-evangeüum világ-
nézete Stromp Lászlótól és Id. Buchholtz György és kora 
1642—1724 Weber Sámueltől. — A Könyvismertetés rova-
tában Müller M. Natürliche Religion cz. művét mutatja 
be dr. Horváth József. A terjedelmes füzetet hazai és kül-
földi irodalmi szemle zárja be. A jeles folyóiratot melegen 
ajánljuk olvasóinknak. 

— Ev. Egyházjogtanért fizettek a szerző úrnál : Ntű 
Schmidt J. K. lelkész úr 6.60, ntű Hodzsa János lelkész 
úr 9.60, Beszterczebányai gymnasium 60 krt. 

— A z „Athenaeum Kézi Lexikona" ezer meg ezer czikké-
ben jó, szabatos tájékozást nyújt az emberi ismeretek min-
den ágáról. A Kézi Lexikonból most jelent meg a 25. füzet, 
mely Mátyás-tói—Moleschottig terjed, és 2 szép mellék-
lettel van díszítve. A Kézi Lexikon Acsády I. akad. tag 
által jelesen van szerkesztve, kiállítása fényes, minden 
sorát hazafias szellem lengi át, — megszerzése pedig olcsó 
áránál fogva bárkinek is lehetséges. — Az Athenaeum 
Kézi Lexikonának I. kötete (A —K) már kötve is meg-
jelent és ára díszes és erős félbőrkötésben 8 frt, fűzve 
6 frt. Az egész mű 40 füzetre fog terjedni. Beszerezhető 
30 krajczáros füzetekben, 3 forintos félkötetekben is. Meg-
rendelhető az Athenaeum könyvkiadóhivatalától Budapest, 
Ferencziek tere, vagy bármely könyvkereskedőtől. 

PÁLYÁZAT. 
A madacskai (nógrádi esperesség) ág. hitv. evang. 

fiók-egyház t a n i t ó i á l l o m á s a betöltendő. 
K í v á n t a t i k : képesítési oklevéllel igazolandó pá-

lyavégzettség, ének tanítás, magyar és tót nyelvben töké-
letes jártasság, tiszta erkölcsi jellem, ev. hitbuzgóság. 

J a v a d a l o m : 300—400 forintra tehető, mely áll 
egy fél házhelynek, szántónak, rétnek s legelőnek haszon-
élvezetéből, mintegy 30 mérő rozsból, 20 forint készpénzből 
s stolarészből. 

A sajátkezüleg irt folyamodványok az illető okmá-
nyokkal felszerelve, f. é v i o k t ó b e r v é g é i g a lelkészi 
hivatalhoz küldendők. 

A b e l o v á n (via: Gács), Nógrádm., 1892. szept. 15. 
Reil Zsigmond, 

ev. lelkész. 
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