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Utóhang a zsinathoz. 
A zsinat befejezte működésének legfontosabb 

részét, sőt mondhatni majdnem egészét. 
A hazai evangelikus közönség előtt fekszik a 

zsinat működésének eredménye és Ítélhet, hogy kép-
viselői miként feleltek meg a bennük helyezett 
bizalomnak. 

A törvények életbeléptetése után az élet fog 
bírálatot mondani, hogy a hozott törvények meg-
felelnek-e a közszükségletnek vagy nem? javulnak-e 
általa viszonyaink vagy nem? 

Nem lehet megtagadni, hogy a zsinat lelki-
ismeretes gonddal igyekezett számolni viszonyainkkal, 
s tekintettel egyházunk sajátságos viszonyaira, a lehető 
legjobbat akarta. 

De bármiiyenek legyenek a hozott törvények, 
egyházunk felvirágzása mégis leginkább a liivek 
bnzgóságától függ. 

Ez az ős erő, mely teremt és csodákat mivelni 
képes, — a törvények a keretet adják meg, a tartal-
mat és az életet a hit ereje. 

Milyennek látom én viszonyainkat, miket látok 
szükségeseknek, röviden ezeket fogom elmondani. 

Milyenek viszonyaink jelenleg hazánkban ? első-
ben erről akarok beszélni. 

A protestantizmus, különösen az evang. egyház 
helyzete hazánkban, jelen napjainkban válságos. 

A magyar nemzet többségének szellemére a 
reakczió köde nehezült. 

A régi magyar középosztály, mely a nemzeti 
szellem, a szabadság és felvilágosodottság ereje volt, 
nagyon megfogyatkozott számban, vagyoni erőben 
és igaz szabadéivííségében. 

A főúri osztály és a r. kath. hierarchia befolyása 
és hatalmi tálsúlya mind nagyobb mérvben nehezedik 
társadalmunkra és közéletünkre. 

Reakczionárius irányzatának kedvez az európai 
reakczionárius közszellem s különösen azon körül-
mény, hogy a sajtó egy része szolgálatában van. 

A sajtó korunkban nagy, sőt mondhatjuk ve-
szélyes hatalom! 

Mesrsziint az lenni a mi vala a nemzeti ébredés, O 7 
a szabadelvííségért folytatott küzdelmek idejében, 
t. i. a nemzet nemesebb aspiráczióinak hirdetője s a 
nemzet lelkiismeretének szava. 

Ma a sajtó egy része ép oly üzlet, mint sok más. 
Nincs oly destructiv, nincs oly veszélyes irány, 

melynek képviseltetésére a sajtó nem vállalkoznék. 
A sajtó romboló iránya és a szocziálizmus elő-

térbe lépése folytán a vagyonosabb osztály keresi 
a védelmi eszközöket. 

És a római kath. egyház előlép mint a társa-
dalmi magasabb érdekek leghivatottabb és legerősebb 
védelmezője s vele szövetkezik az érdekszövetségbe 
bevont sajtó. 

A megrémült társadalom hisz a sziréni hangok-
nak s az egyház fölébe akar kerekedni társadalom 
és államnak, s a védőből parancsoló és zsarnok lesz, 
de a kiábrándulás még nem következett el. 

Ezen irányzat, ezen tévelygéssel szembe kellene 
állani az összes protestantizmusnak mint egy ember-
nek és a sajtó hazafias és szabadelvű részének. 

Ámde szomorúan látom, hogy a magyarhoni 
protestantizmus s így a mi evang. egyházunk is 
még nem jutott el a veszély tudatára, — a valódilag 
szabadelvű sajtó pedig nálunk gyenge, a nagyobb 
segéd forrással rendelkező és nagy frázisokkal dobá-
lódzó reakczionárius sajtóval szemben. 

Bajunk az is, hogy a két protestáns egyház 
vezetői között nincs meg a teljes egyetértés a teendők 
iránt, sőt a mi evang. egyházunk vezérférfiai között 
is a legfőbb kérdésekben nincs teljes egyöntetűség, 
vélemény-azonosság. 

Valljuk be őszintén, ágostai evang. egyházunk-
nak ma nincs az a súlya magyar hazánkban, a mi 
volt a múltban. 

De a hivek közösségében sincs meg az a régi 
hiressé váló evangelikus testvériség érzete. 

A létérti küzdelem egyesek- és a tömegekről 
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letörli az idealizmus zománczát, — a ki előtérbe 
jutott, az gyakran elfeledi küzdő hitsorsosait. 

Az anyagiság szeretete ellensége a vallásosság 
gyöngédebb érzelmeinek. 

Ne csodálkozzunk tehát, hogy a római kath. 
egyház mindinkább előtérbe nyomul s hogy lassan-
kint a gyengülő állami hatalom fölé is kerekedik. 

Mi tehát a teendőnk ily viszonyok között? 
Erre felelek legközelebb. Andorka Gyula. 

Zsinati reflexiók, 
i . 

Még mindig zsinati behatások alatt állván, nem 
lehet, hogy ne irjak s az ott keblemet átható érzel-
meknek s gondolatoknak kifejezést ne adjak. Az 
imént tartott lutheránus zsinat befejező ülései tanul-
ságosak voltak rám s mindannyiunkra nézve, s a 
szív csakúgy repesett a valódi benső örömtől. Derék, 
buzgó világi férfiainktól nem egyszer történt hivat-
kozás Lutherre, a nagy világhírű reformátorra s 
egyikök őszintén kimondta: valamint nem szégyenlem 
a Krisztus evangyéliumát, ügy nem szégyenlem a 
lutheránus elnevezést sem, hisz ő az, a kinek vállain 
most is az evangyéliumi egyház nyugszik. S való-
ban mondhatom, hogy az egész zsinatot áthatotta 
Luther szelleme, vagyis őszintén mondva, a szentlélek 
által ihletett világi oszlopférfiaink visszavarázsolták 
Luther szellemét zsinati zárüléseinkbe. Lutherben 
ugyanis a legmélyebb vallásos érzület nyilvánult. 
Méltán helyezzük Pál apostol jobbjára. Ó volt a 
16. század nagy apostola. Egyházi téren ő volt a 
legeminensebb reformátor, politikai téren pedig szabad-
elvű s szerető szivével átölelte az egész világot. 
S ha villongásba is hozta az egész világot, úgy 
mégis jelszava volt a „pax", jól tudván, hogy az 
emberi lélekben felcsillanó eszméket egyszerre s 
mindenhol érvényesíteni nem lehet. A legszélesebb 
látköre s fenkölt szelleme mellett par excellence 
praktikus férfi volt ő. S ime ilyenek világi nagy-
jaink is. 

S így elmerengve a multak századaiba megint csak 
ott leltem magamat a disztermi lutheránus emlékezetes 
zsinaton. Ennek főérdeme az, hogy nem egész év 
leforgása alatt felépítette új diszes palotáját, épen 
úgy mint az előtt 12 évvel a testvér református 
egyház is. E két palota egymás mellett állván, úgy 
tekintendő mint két édes testvér kedvencz háza. 
S miután e két testvér a nagy századok viharaiban 
mindig együtt élt, szenvedett, érzett és működött, ki 
fogná rosz néven venni, hogy mind a két édes testvér 
közös elhatározásával, mind a két palota egy ívvel 
köttessék össze, melynek aranyos felirata más nem 
lehet mint : Unió. Tisztázzuk azonban az eszmét, 
hogy ne legyen ezen szép jelszóból egy új üszök, 
a mely belédobatik a két testvérpalotába a cseléd-
népség felzavarása s fellázongása tekintetéből. Hát 
mit, jelentsen ez az unió? Vájjon a régi mesgyék 

felbontását, a régi oltárok lerombolását? A legszebb, 
a legmagasztosabb eszmék mestere, hirdetője és sze-
mélyesítője báró Prónay is, mint egykoron Luther, 
belátta, hogy egyszerre az egész világot reformálni 
in capite et membris nem lehet s így nemes szive 
beérte e gyakorlati unióval, mely közös érintkezésben, 
a közös ügyek közös tárgyalásában s a nagy egyház-
politikai kérdésekkel szemben egyforma testvéries el-
járásban fog állani, magyarhoni protestáns egyházunk 
jól felfogott érdekében. S miután mind a két testvér 
saját házában kiván lakni, élni s működni, időnkint 
a két palota lakóinak legelsőbbjei összegyűlnek, hogy 
együtt tanácskozzanak s tömörítve minden erejüket, 
befolyásukat, együttesen lépjenek a küzdhomokra a 
hazai protestáns egyház igazaiért. A szent atyák s 
ihletett világi oszlopférfiaink s mindkét felekezeti fel-
ügyelőink ezen kis senatusa képezendi ama közös 
s z e r v e t , orgánumot, mely a közös ügyek érdeké-
ben egy lélekkel, egy akarattal fog eljárni, hatni, 
működni felfelé és lefelé magyarhoni prot. egyházunk 
jól felfogott érdekében. íme ez a szép, nemes, sokat 
hánytorgatott, zaklatott és rágalmazott protestáns 
unió, melylyel lutheránus zsinatunk betetőzte nagy-
szerű, századokra menő, diszes épületét. Szivem 
mélyéből mondta a kedélyes Baltik püspök : Üdvöz-
löm ezt az u n i ó t , ezt a közös s z e r v e t , mely a 
két testvérfelekezet összes püspökeiből, egyetemes és 
kerületi felügyelőiből fog állani, összekötve egy ka-

-pocscsal, a krisztusi szeretettel, mint a melyben a 
vallási eszmék netovábbja nyilvánul. 

így hát szerencsésen átestüuk zsinati ügyeink 
legnehezebbikén, világi oszlopférfiaink e nagyszerű 
vívmányán. Honny soit qui mal y pense — mondjuk 
őszintén, hogy más czél, eszme, gondolat nem vezé-
relte derék korifaeusainkat, mint ez : egyesítsük 
erőinket, biztosítjuk győzelmünket. Hála legyen azért 
a kegyelem Istenének. 

No de kinek is ne lett volna égi türelme tovább 
hallgatni a szebbnél szebb enuncziácziókat. Marad-
tam én is végig, csak az aranyszájú, széleslátkörű 
Győry Elek kimondhatatlan vervvel, tapintattal és 
szakavatottsággal mondott másfél órai beszéd után 
távoztam, jól érezvén s tudván, hogy a megérdemlett; 
tapsokkal s üdvözletekkel fogadott beszéd után nagy-
szerűbbet s jobbat már alig lehet élvezni. 

Tűnődéseim közepette oly kedélyhangulatra 
ébredtem mint 20 év előtt Deák Ferencz programm-
beszéde, nagyszerű hattyúdala olvasásánál. Valamint 
akkoron Deák Ferencz nevezetes beszédében a nemzet 
programmja visszhangzott egyházi kérdésekben, úgy 
most ékesen szóló Győrynk fényes egyházpolitikai s 
házassági ügyben elmondott enuncziácziójában foglal-
tatott az egész Lutherania közérzülete. A lelkiismeret 
békéje, a nemzeti előhaladás és törekvés legnagy-
szerűbb ügye az, a miért a nemes szónok síkra szált. 
Nem a róm. kath. egyházzal szemben, hisz alig 
említette, hanem az összes hazai hit felekezetekkel 
szemben szabályoztatni akarja a legkiválóbb intéz 
ményt, szerződést, a házasságot. Mert a házasság 
nem csupán egyházi szertartás, hanem a legfontosabb 
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s legkihatóbb polgári szerződés, összefüggésben áll-
ván a polgárok legvitálisabb polgári ügyeivel, örök-
léssel, legitimitással stb. A lutheránus egyház mindig 
megadta az Istennek a mi az Istené, de a királynak 
is a mi a királyé, az államé! Az állam is erkölcsi 
alapon áll. Vájjon megegyezik-e az állam fenségével, 
magasztos feladatával, ha házassági ügyben a sok-
felekezetű országban polgáraival így kénytelen be-
szélni : Fiam nem segíthetek rajtad, menj elébb 
papodhoz, tán lesz kegyes összeadni titeket s ha 
nem, akkor majd jer hozzám, összeadlak én. Nem 
fakultativ, se nem szükségbeli, hanem kötelező pol-
gári házasság elvileg a mi jelszónk, a részletekre 
nézve majd akkor nyilatkozunk, ha a törvényjavaslat 
előttünk fekszik. Ez volt az őszinte férfias szó, a 
mely mindenesetre visszhangra fog találni az egész 
országban. Elhiszem, hogy sok emberfiánál volt 
található egy zsebében óvatosan őrzött be^zédke, 
mint a melylyel egyházunk sokat hánytorgatott hajóját 
megvédeni vélte. No én alkalmi beszédre nem szok-
tam készülni, hanem a pillanat behatása alatt fel-
szólalva beszélni. S ha szükségesnek, időszerűnek 
láttam volna a hallottak után valamivel hozzájárulni 
az eszmék tisztázásához, akkor körülbelül ezeket 
éreztem s gondoltam volna lelkemben. 

Valóban nem egyesek által portált kicsiségekkel, 
hanem bölcs intézményekkel, életbevágó reformokkal 
kell az egyház jövőjét biztos révpartra vezetni. Vizs-
gáljuk csak a történelem fejlődményeit és eseményeit 
s arról fogunk meggyőződni, hogy azok nem mint 
valami deus ex machina váratlanul lepték meg a 
nemzeteket s az emberiséget, hanem titokszeriien a 
nemzetek érzületében s gondolkodásmódjában lassan-
lassan készülődtek, míg utoljára elemi hatalommal 
kerültek felszíure. 

Másodszor arról is meggyőződhetünk, hogy 
olyan események és átalakulások, melyek nem felül-
ről, hanem a nép, a polgárság rétegeiben készülődtek, 
kihatók valának mindig az összes népekre, egyáltalá-
ban az egész emberi nemre. Hát ugyan mit tapasz-
talunk évtizedek óta az emberi társadalom rétegeiben ? 
Egy nagy mozgalmat, melynek az intéző körök 
különféle gátakat emelnek, csakhogy az ár medrét 
el ne hagyhassa. Egyrészt különféle szekták kelet-
keznek a köznép rétegeiben, melyek mindinkább 
belefúródnak a társadalom minden zegzugába, más-
részt a szocziáldemokratia ijesztő módon hódít és 
terjeszkedik nyiltan és titokszerüen. Az első nem 
megvetendő jelenség, a másik pedig az emberi nem 
fejlődésének s evolucziójának nagyszerű, félelmetes 
tüneménye. Mindakettő pedig ellene fordul a fennálló, 
törvény által védelmezett egyházi és társadalmi intéz-
ményeknek, mindakét jelenség lobogójára irta a vallás 
általános szabadságát és eo ipso a kötelező polgári 
házasságot is. S mit csinálnak a felekezetek? Az 
egyik mondja : nem adjuk oda a házasságot, mert 
szentség; a másik habet mandatum dei, maradjon 
minden ügy, a hogy eddig volt. 

A különböző neműek egyesülése, a különböző 
nemi tulajdonok közös élvezete, az emberi nem feuu* 

tartásának ez egyetlen feltétele, már akkor volt, 
a mikor az egyházról, a mai fogalmak szerinti házas-
ságról szó sem lehetett. Csakis akkor, a midőn az 
egyház biztos győzelmében nemcsak égiekkel, hanem 
leginkább földiekkel nagyon is kezdett foglalkozni s 
Canossának kapui megnyittattak, majd okkal-móddal, 
majd erőszakosan, e már kifejlett embertársadalmi 
intézményt magához ragadni igyekezett. Mindazon-
által a házasság tiszta emberi, társadalmi, politikai 
intézmény, a melyhez senkinek csakis az államnak 
van köze. Legjobb bizonyítéka ennek, hogy a par 
excellence kath. államokban a polgári házasság külön-
féle nemei már régen be vannak hozva. Az egyház 
adhatja áldását a kölcsönös hajlam és szeretet e 
nyilvánulására épen úgy mint más polgári cselek-
ményökre, de ettől ezen egyesülés és kölcsönös szer-
ződés érvényessége nem feltételezhető. Az egyháznak 
és vallásnak sokkal magasztosabb, fenségesebb fel-
adata van, mint épen csak keresztelni, esketni s 
temetni. A nagy vallási eszmékkel szemben, a mint 
ezek történelmileg az emberi közmivelődés haladásával 
kifejlődtek, az ilyen ténykedések csak másodrendű 
jelenséggel birnak. Az egyház s vallás feladata az 
emberi műveltség fokához képest, az isten fogalmán 
alapuló világnézetet és az ennek megfelelő élet-
feladatait és feltételeit s így a valláserkölcsi élet 
ápolását s fejlesztését eszközölni. Az ember Istennek 
ama egyetlen lénye, mely a szellem szárnyain felül-
emelkedve sokat sejt, remél, szeret, ebben összpontosul 
eszményi világa, ez cselekedeteinek mozgató rúgója, 
boldogságának egyedüli feltétele. A művelt osztályok-
hoz tartozók saját szárnyaikon felemelkedhetnek a 
mélységből a magasságba. A röghöz bilincselt lélek, 
a tömeg utalva van közvetítőkre. A közvetítő az 
egyház, összes papjaival, szellemi napszámosaival. 
Ennek feladata az eszményvilágot, mondjuk, a vallást 
közvetíteni, fejleszteni, terjeszteni. Az egyház szem 
elől tévesztette gyakran e fenséges czélját s az ehez 
vezető eszközök gyakran nagyon is kifogásolhatók 
voltak. Ha tehát nálunk is behozatnának a Civil-
Standesamtok, ne féltsük a vallást, mert ez az emberi 
szívben gyökeredzik, hanem igenis egyházi intéz-
ményeinket más alapokra kell fektetni s a pap nem 
lesz csak funkczionárius, hanem misszionárius, a 
legszebb, legmagasztosabb vallási eszméknek, az 
emberi szellem e legszebb kivánalmainak közvetítője. 
Ezekkel fognak elébb-utóbb egyházi gyűléseink, zsi-
nataink foglalkozni s mentől elébb, annál jobb, mert 
Hannibal ante portas. Belohorszky Gábor. 

Kiaevezett egyházi tisztviselők, 
A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület mult évi 

jegyzőkönyvének 3. p. a. a következő indítvány és 
határozat olvasható : 

„Szentmártoni Radó Kálmán egyházkerületi fel-
ügyelő a következő indítványt terjeszti elő: Hogy a 
fiatalabb nemzedék körében ez által is élesztessék az 



érdekeltség- a közügyek iránt, s hogy alkalom nyúj-
tassák az akaratnak, tehetségnek a munkálkodásra 
az egyház szolgálatában, hatalmaztassék fel jövőre 
az elnökség tiszteletbeli jegyzők kinevezésére. 

A közgyűlés az indítványt indokainál 
fogva egyhangúlag elfogadja s felhatal-
mazza az elnökséget tiszteletbeli jegyzők 
kinevezésére." 

Az indítvány intentiója tagadkatiariul szép és 
tiszteletreméltó; annak a czélnak elérése, melyet e 
határozat szem előtt tart, nagyon is kívánatos; de 
a prot. egyháznak nem szabad felednie, hogy a czél 
nem szentesíti az eszközöket; már pedig a nevezett 
kerület által választott eszköz — véleményem szerint 
— helytelen. 

Ott voltam azon a gyűlésen; hallottam, a mikor 
indítványozó felügyelő űr analog esetül felhozta 
indokolásában, hogy a megyénél a főispánnak szintén 
joga van jutalmul vagy megtiszteltetésül tiszteletbeli 
jegyzőket kinevezni. 

De ez az analógia is hibás. 
Kiknek sorából nevezi ki a főispán a tisztelet-

beli megyei tisztviselőket? Mindig a közigazgatási 
tisztviselők sorából, kik működésűk folytán e meg-
tiszteltetésre érdemeket szereztek, és sohasem a megyei 
közgyűlés tagjai, vagy épen a megyei lakosok közül. 
Ezen analógia szerint tehát a kerületi tiszteletbeli 
jegyzőségre is érdemeket szerzett gyülekezeti és egy-
házmegyei jegyzők és felügyelők volnának kineve-
zendők s bizony ezen egyházuk szolgálatában oly 
nagy buzgósággal fáradozó férfiakra nézve épen nem 
lehet hizelgő, ha most egyszerre olyan fiatal emberek 
emelkednek fölébük, a kik lehetnek bizonyára igen 
derék, buzgó egyének, de a kik e megtiszteltetést 
csak előlegül nyerik — jó remény fejében. 

Mert nem szabad felednünk, hogy egyházi 
hivatalaink, eltekintve a lelkészi hivataloktól — tisz-
teletbeliek mind. Mi nem jutalmazhatjuk anyagi 
javakkal azokat, kik szolgálataikat egyházunknak 
felajánlják, de épen azért megjutalmazzuk őket az 
által, hogy fejükre teszszük az elismerés babér-
koszorúját, megjutalmazzuk őket az által, hogy bizal-
munkkal, szeretetünkkel és tiszteletünkkel megaján-
dékozzuk ; megjutalmazzuk őket az által, hogy foko-
zatosan magasabb és magasabb munkatérre állítjuk 
őket. Igaz, hogy ez csak erkölcsi jutalom, de annál 
becsesebb, melyért szivesen versenyeznek jobbjaink. 
De épen ezen elvből viszont következik, hogy ily 
megtiszteltetésnek alapja nem lehet más, mint a 
megszerzett érdem, nem pedig a megszerzendő. Mi-
helyt ez az elv megsértetik, félő, hogy egyházunk 
demokratikus szervezetében kárt vall s a születési 
és pénzarisztokratia jut uralomra. 

Felhozható lenne ugyan, hogy az ily kinevezett 
jegyzők nem lesznek v a l ó s á g o s jegyzők; de épen 
mivel a mi hivatalaink mind t i s z t e l e t b e l i e k , az 
a kis különbség, mely kezdetben talán fennáll, a 
köztudatban és az alkalmazásban csakhamar el-
homályosul s a kinevezett jegyzők lesznek másod-
aljegyzőkké. Különben is ez az egész javaslat nem 

oda vág, a h o v a néz. Az é r d e k e l t s é g e t , a b u z -
g ó s á g o t akarja fejleszteni. De kiket fognak ki-
nevezni? Bizonyára nem k ö z ö n y ö s , v a l l á s -
t a l a n , hanem csakis egyházunk iránt melegen 
é r d e k l ő d ő , b u z g ó férfiakat. Azt akarja tehát 
elérni, a mi úgy is m e g v a n b e n n ü k : az 
é r d e k l ő d é s t , a buzgóságot. Lehetne még szó a 
gyakorlottságról; hanem az csnk világos dolog, hogy 
az egyház kormányzatában való gyakorlottságot az 
évenkint egyszer tartott ker. gyűlésen senki meg nem 
szerezheti. A gyülekezetben, az egyházmegyén van 
annak a helye; épen úgy, mint a megyei közigaz-
gatásban való jártasságot se lehet elsajátítani a fő-
ispáni méltóságban, hanem a szolgabírói hivatalban. 

Lehet, hogy valaki az elmondottakért kicsinyes-
kedéssel fog vádolni. Annyit elismerek én is, hogy 
a fent előadottak nem döntő érvek; magam is csak 
az ügy megvilágosítására hoztam fel azokat. Hátra 
van azonban a döntő érv, és ez nem más, mint hogy 
a neheztelt határozat autonómiánkat mélyen sérti, 
mert ellenkezik egész egyházalkotmányunkkal: ellen-
kezik önkormányzati jogainkkal, ellenkezik a szabad 
választás fundamentális, sérthetetlen elvével; ellen-
kezik azzal a megtámadhatlan elvvel, hogy minden 
jog a gyülekezetek talajában gyökerezik; pedig ez az 
elv oly fundamentoma egyházalkotmányunknak, hogy 
abból csak egy parányi kavicsot se szabad kimoz-
dítani veszély nélkül. Minden előkészítés nélkül, a 
legnagyobb meglepetés közben, tetszetős formában 
creálnak egy uj — törvényeinkben ez ideig teljesen 
ismeretlen hivatalt, csak azért, hogy az elveinkkel 
homlokegyenest ellenkező k i n e v e z é s i r e n d s z e r t 
alkotmányunkba becsempészszék. Vagy f o n t o s az 
a tervezett hivatal, és akkor egyházunknak egy 
szemernyit se szabad jogaiból feláldozni; vagy 
l é n y e g t e l e n , de akkor nem is méltó arra, hogy 
kedvéért alkotmányunkon rést ütni engedjünk. 

Alkotmányunkra esküt tett nagyjainkat szabad-
jon hát felhívni, felkérni arra, hogy ezen veszedel-
mes praecendensül szolgáló határozatot igyekezzenek 
mielőbb hatályon kivül helyeztetni. Videant con-
sules . . . g. 

Egy püspöki utód, a ki nem engedelmeskedett 
az elődjének. 

Dunántúlnak a rnult században élt két jeles püspöké-
ről, P e r l a k y J ó z s e f r ó ' l és B a l o g Á d á m r ó l szólunk. 
Amaz 1746—1749. emez 1758—1771. hivataloskodott, s így 
hát ez utóbbi nem közvetlen utódja volt az elsó'nek. A 
kettőnek hivataloskodása között 9 év telt el és ez alatt 
három püspöke volt még a kerületnek : Fábri Gergely, 
Németh Sámuel és. Bárány János. Az agg és beteges püs-
pökök gyakori változása indította Vitnyédy János kerületi 
felügyelőt arra, hogy az 1756. április 7 én N.-Dömölkön 
tartott kerületi gyűlésen az eddigi gyakorlattól eltérőleg, 
két fiatal papot kandidált : a 40 éves Bárány János fel-
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péczi papot és esperest és a 39 éves Balog Adám nemes-
kéri papot, kik közül az elsőt ott nyomban megválasztot-
ták és be is iktatták.1) De az ifjúkor sem menti meg a 
halandó püspököket. Bárány már két év múlva meghal és 
így kerül Balog Ádám szintén igen korán 1758-ban 41 éves 
korában a superintendensi hivatalra. 

Már maga azon körülmény, hogy Balog Ádámot ily 
korán püspökségre kandidálják s csakhamar utána meg is 
választják, bizonyságot tesz e férfiúnak különösen a vilá-
giak előtt volt nagy tekintélyéről és népszerűségéről. Mint 
győri születésü (1717), — a kinek magános házi tanítója 
ia volt (Erdélyi János, vandalus ifjú), ki a győri, pozsonyi 
és wittenbergi iskolákon tanult, Győrött mint subrector 
tanított s már korábban 1738. Radványban Radvánszky 
Jánosnál titkári hivatalt is viselt, — az akkori korban 
bizonyára kapacitás számba menő iskolai képzettségen kívül 
megszerezte magának azon társadalmi csiszoltságot is, mely 
őt az ósdi papoktól előnyösen különböztette meg és külö-
nösen az egyházi patronusok előtt nagy népszerűségre 
emelte. í g y nem szenved kétséget, hogy Vitnyédy János 
felügyelőnek kedvencze volt, a kinek superintendensi hiva-
talát is köazönheté.2) 

JDe másfelől meg az elvilágiasodás veszélyét is szeren-
csésen kikerülte. Gyönkön, Várpalotán s majd utoljára 
Nemes-Kéren viselt lelkészi hivatalt s mind lelkészi, mind 
püspöki tisztében egyházi buzgalmával mindenkor előljárt. 
Gyönyörű és igazán pásztori lélekre valló körleveleket és 
egyházlátogatási utasításokat adott ki, a papságnak művelt-
ségi színvonalát és egyházi buzgalmát növelni iparkodott, 
szigorú egyházi fegyelmet gyakorolt, a magyar agendának 
rendezése és különösen a használatban volt templomi köz-
imáknak a különböző esetekhez képest való kibővítése felől 
intézkedett s ezen munkálatot már az 1759. Gergelyiben 
tartott gyűlésen sajtó alá rendezve bemutatta. Néhány 
halotti verse maradt fenn, de csak kéziratban. A soproni 
tanuló ifjúság az ő halálát is (1771.) magyar és latin ver-
sekben siratta. 

Mindezeknél fogva méltán mondja tehát életrajzirója, 
Hrabovszky György,3) Balog Ádámról, hogy „igen példás 
életű főpapunk volt." Horváth Sámuel, a mult század 
végén élt várpalotai pap az elődeiről irott igen becses és 
részletes feljegyzéseiben4) irja róla : „Kiváltkép az ő szép 
magyar tanításait hallgatták örömest, s ékes és fontos 
beszédjével kellemetessé és kedvessé tette magát még vele 

*) Protocollum Eccl. Evang. A. Tractus Jaurinensis 
1711—1786. 

2) Vitnyédy már az 1753. május hóban Téthen tar-
tott kerületi gyűlésen felügyelővé választatott, mert elődje 
Ostffy Mihály 1753. február 20 án meghalt szélütés követ-
keztében útközben, midőn épen Sopronba volt menendő. 
Téves tehát a legújabb ev. névtár azon adata, hogy Üstffy 
1758-ig lett volna felügyelő, Vitnyédy pedig csak 1758-tól 
fogva. 1753 elején egészen vezetők nélkül állott a kerület, 
mert Fábri Gergely püspök meg a vadosfai verekedés miatt 
börtönben ült. L. a fenti jkönyvet ! 

3) Presbyterologia, azaz Túl a Dunai Aug. Conf. levő 
Evangy. Superintendentia Prédikátorai Luther és Dévai 
reformatióiától fogva a mostani időkig. 1816. Kézirat a 
soproni főiskolai könyvtárban. Két kötet. 

4) Hrabovszkynak fentebbi jkönyvi másolatához csa-
tolt függelékben. 

ujjatbuzó vagy vetélkedő ellenségei előtt is." Szava járása 
és symboluma volt a nevének kezdő betűi után (Adamus 
Balog Jaurinensis) választott: „Athletarum Brabeum Jesus. 
Erre czéloz Klutsovszky is, ki „ismeretes deák verseiben"5) 
jellemezte a dunántúli papokat és Balogról eme distichon-
ban emlékezik : 

„In stadio Brabeum probus iste Athleta levabit, 
Qui fugienda fugit, qui facienda facit." 

De a nagy férfiúnak megvoltak a maga gyengéi és 
botlásai is. Különösen még kiforratlan fiatal éveiben a 
benne duzzadó lelki erők túlcsapongása többször hozta őt 
ellenkezésbe a fennálló renddel. Ezek a nagy elméknek 
szokott túlkapásai. Mintha csak Wimmernek egyik ante-
cessora állana előttünk. A tehetséggel hatalmas ambíció 
is párosult Balogban. 1749-ben maga magát kandidálta a 
superintendensi hivatalra, a miért az egyházi rendet meg 
kellett neki követnie. S épen e miatt 1758 ik évi kandi-
dációja és megválasztatása ellen a tolnai esperesség papjai 
a varsádi gyűlésen egyérteműleg protestáltak: „quippe 
quod habeat antiquam notam et maculam." De a világiak, 
a kik ez időben általában igen nagy befolyást gyakoroltak 
az egyházkerületi ügyekben, a tiltakozás ellenére is meg-
választották Balogot. 1747-ben mint várpalotai pap ottani 
fontos és veszélyes missiójára hivatkozva, melyet Téthért 
elhagyni nem akart, m^g nagy garral veti szemére Perlaky 
József pü-pöknek és nemeskéri papnak, hogy „hogy könnyű 
neki az articularis helységben duskáskodni", de harmadfél 
év múlva még tem habozott annak utódjaként ugyanazon 
révparton kikötni. 0 mint szigorú püspök 1769. Nemes-
Kérre czitálta maga elé Kutsán István kis-péczi papot, 
mivel Csáki János felpéczi paptársát ádventben merte meg-
esketni, de mikor őt idézték Lovász-Patonára az 1747. évi 
kis-péczi gyűlésből (mivel a téthiek meghívását elfogadva 
azokhoz elmenni még sem akart s azon papokban szegény 
kornak joggyakorlata szerint ezzel nagy egyházi vétséget 
követett el) ő nem jelent meg, megtagadván az engedel-
mességet mind a püspöknek, mind az esperességnek. 

Perlaky József püspökről, a kit Balog az akkor 30 
éves várpalotai pap oly érzékenyen megsértett, legyen itt 
elég annyi, hogy ő is a maga korában nagy tiszteletben 
részesült és tudományosan képzett férfiú volt, de már vesze-
delmes lábbaja volt, mikor a püspökséget átvette, fürdőre 
járt, majd félesztendeig gyógyíttatta magát bécsi orvossal 
s így is már hivataloskodásának 3-ik évében elhunyt Nemes-
Kéren 1749. Tehát ha Balog szerint hibái és mulasztásai 
lettek volna is, ezt gyengélkedésének lehet betudni. Kor-
társa, Miskei Ádám kemenesalji esperes és nemes-dömölki 
pap, a ki felette a gyászbeszédet Í9 tartotta az esp. jkönyv-
ben (Deductio historica) e szavakkal jellemzi őt: „Vir lon-
giore vita dignus, tarn ob zelum erga sinceram religionem, 
quam et summám eruditionem lingvarum Hebr. et Graecae 
praeter Latinam peritissimus, contra ministros exorbitantes 
acer et severus." Nyomtatásban csak két beszédet, de 
kéziratban öt esztendőre való prédikácziókat hagyott maga 
után. Tőle való az ó graduálban a 476. sz. „Mennynek és 
földnek nemes teremtője" kezdetű énekünk. 

5) Sajnos, előttem csak egyes distichonok ismeretesek, 
de nem az egész versgyűjtemény, sem pedig a szerző 
személye. 



Hogy ilyen férfiút illetett Balog oly erős vádakkal 
és támadott meg oly sértő módon, ez minden esetre elité-
lendő jellemében. De érdeme is van Balognak annyi, hogy 
eme botlásait nem szükség elpalástolnunk. Elég oka lehe-
tett később magának is megbánni ezen tettét. 

Hrabovszky György, e század elején elhalt várpalotai 
pap és egyháztörténetiró, azon kötetbe, melyben a győri 
esperességnek 1711-től kezdett jkönyveit lemásoltatá, több 
más okiratnak másolatait is, melyek az eaperesség és kerü-
let történetére fényt vethetnének, felvette. Ezen iratok 
között fordul elő Balog Ádámnak azon védirata is, mely-
ben a kis-péczi idézésre való meg nem jelenését és egész 
magatartását igazolni törekszik. A jelzett gyűjteményben 
is ezen levél azon későbbi másolatok közül való, melyeket 
a fáradhatlan gyűjtő, apjának, Hrabovszky Sámuel superin-
tendensnek a téthi 1774-ik évi nagy tűzi veszedelemből 
megmentett okmányairól másolt le.6) 

E levelet Perlakynak és Balognak jellemére és az 
akkori egyházi viszonyokra nézve oly jellemzőnek találom, 
hogy talán érdemes lesz az ifjú korában renitens püspököt 
vádiratának szó szerinti közlésével bemutatni. 

„Az egyességnek és szelídségnek lelkét kivánom Ke-
gyelmetek közibe Tisztelendő Uraimék! Vévén a Kegyel-
metek Citatióját, mellyet Kis Péczen die 2. Junii elucubrált 
Kegyelmetek, előbb reá nem válaszolhattam, hanem mikorra 
a Comparitio praefigáltatott. És minthogy Ddákúl volt a 
Conceptus feltéve, ugyanazon nyelven kellett volna az 
Apollogiának is el-készülni ; De tudván, hogy némely Sub-
scriptusok a Deák szót nem igen értik, Magyarul terjesz-
tettem eleikbe, hogy közönségessen megérthessék, et cum 
rhgißua a dologról ítéletet tehessenek. Jóllehet, hogy meg-
valljam, azon is gondolkodtam, ha méltó dolog legyen-é, 
hogy reá válaszolljak, vagy nem? in tam vegrandi scelere: 
de mégis némellyeket revereálván a Subscriptus Uraimék 
közzül, azoknak kedvekért ez következendő Punctumokat 
feltettem. A többi szegény Confraterekhez pedig commi-
seratioval viseltetem, qui aut coeea obedientia ducti aut 
imperio monarchico Perlakiano perculsi subscribáltak arra 
is, a mit magok sem értettek. 

„I. A Téthi Ekklésiának Vocatoriáját igen is accep-
táltam ollyan Conditióval, hogy Téthi Uraimék Palotára 
jöjjenek és a Vocatoriát magokkal el-hozván mind ő Kegyel-
mekkel transigáljak s mind Palotai Hallgatóimmal eránta 
eonsultáljak. A melly igy is lévén mihelyt Téthről Palo-
tára érkeztem, haliám, hogy Zichy Imre Kegyelmes Urunk 
éppen már agonizál: Méltóságos Gróf Zichy János Urunk 
pedig azonban megértvén Téthre való hivatalomat, mind-
járt ezen extremitásra fakadott : éppen jókor készül a 
Lutheránus Prédikátor, ha Zichy Imre Bátyám Uram meg-
hal, meg látom, ha több Prédikátort bé hoznak a Lutherá-
nusok. Ezen hirt az Uraságnak akkori Kasznárja Hallga-
tóimnak azonnal megbeszéllette, mellyre nézve Hallgatóira 
hozzám jöttek és Téthre való menetelemet egy általjában 
meg gátolták ; magam sem hozhattam jó lelki esmérettel 
Ekklésiámat illy veszedelembe, holott mindenek tisztelnek, 
betsülnek és szeretnek. 

„II. Hogy pedig Téthen a Vocatoriának annuáltam, 

tí) Az eredetinek hollétét nem tudom ; lehet, hogy a 
fontos védirat ma már csak épen ezen másolatban található. 

még akkor nehéz betegsége felől Zichy Imre Kegyelmes 
Urunknak semmit sem hallatott, másképp ezen motívumra 
nézve sem acceptáltam volna a Vocatoriát valameddig uj 
Contractust Városunk és Ekklésiánk az ifjú Grófokkal nem 
kötend; mivel az ifjú Grófok már előre intimálták a régi 
Contractusnak felbontását, mihelyt az öreg Zichy Imre 
szemét be hunnya. Már pedig mi lejend az uj Contrac-
tusban a Religio felöl való végezés, senki sem tudhatta, 
tsak tudni mindenikünk nagyon óhajtotta, a mint is sok 
munkánkai és könyörgésünkel készült meg, mig előbbeni 
lábra újonnan állíthattuk Exercitiumunknak Confirmatióját. 

„III. Téthi Uraimék re infecta Palotáról el menvén 
Hallgatóim azonnal a Savanyó vizre Superintendens Uram-
hoz mentenek és megmarasztásomnak okait aperiálták. Ö 
Kegyelme ezen nem acquiescálván magammal kivánt szembe 
lenni. Dörgitsén tehát ő Kegyelmét utol érém, és midőn 
vélem expostulálna, azt felelém : ha gondolja Superintendens 
Uram, hogy Palotán való maradásom által auctorítássa 
labefactálódnék, tehát el megyek Téthre, de lássa Kegyel-
med, mint jár a Palotai Ekklésia. Erre ő Kegyelme azon-
nal disuadeálta bontakozásomat, és ha Téthi Uraimék, 
úgymond, másodszor requirálnának is, jó szót se adjak 
nékiek, hanem tsak ő Kegyeiméhez igazítsam őket. Hát 
miért nem engedte meg ő Kegyelme akkori elmenetelemet, 
ha ollyan nagy crimen következett belőle? Én extra om-
nem culpam vagyok, és mindennek oka Superintendens 
Uram, hogy disuadeálta bontakozásomat, és Palotai Hall-
gatóim, a kik dimittálni per absolutum nem akartanak. 

„IV. Visitatióra ki menvén a mult őszei Superinten-
dens Uram, hozzánk is eljött, nagy alkalmatlan időben 
szüretkor, akkor ujjonnan velem és Hallgatóimmal ő Ke-
gyelme expostulál; de Hallgatóim észre vévén, hogy ő 
Kegyelme nem visitálni, hanem pörleni jött, nem sok 
audientziát adának ő Kegyelmének, akkor azon kivül is 
el-busultak a Contractusnak fel-bontásán, és az Uraságnak 
felette való kívánságán. Erre magamban akad és velem is 
igen pedantice kezd ő Kegyelme beszélleni, mintha ő Ke-
gyelme lett volna az a Chara Deum Soboles, magnum 
Jovis incrementum ; kíntelem voltam tehát magamat men-
tenem, és magamért meg felelnem. Hogy pedig nem visi-
tálni, hanem pörleni jött ő Kegyelme hozzánk, kitetzik 
innend : Mivel se Oratóriumunkat nem látta, látni sem 
kívánta, még hol légyen, azt sem kérdezte, Oskolánkat 
meg nem tekintette, se Ekklésiánknak dolgait az Instruc-
tiónak Ténorja szerint elől nem vette. Factum manifestum 
contra Canon LXXI. 7 ) 

„V. De mindazon által nem tsak nálunk visitait így, 
hanem az egész Zichy Dominiumjában ; sőt a mint hallom 
másutt is. Másszor ha visitálni ki mégyen ő Kegyelme, 
tehát vegye eleibe szent Pálnak Visitatíóját, Actor. XV, 

7) Itt már nem az 1622. semptei kánonok (összesen 
20 kánon) értendők, Holott az „Alma Fraternitas" Kis-
Péczen 1734. jun. 8. ezekre hivatkozva Ítélte 6 frt bünte-
tésre Tóth Mihály bakony-tamásii papot, ki sz. Lászlóról 
papi gyónásról jővén, a hathalmi majrokban illetlen maga-
viselet és beszédek között verekedésbe keveredett a csá-
szári szekeresekkel. „Dictáltunk nékie secundum mentem 
Canonis in Ord. III. Canonum Litteris Palatinalibus Co-
mitis S tan isi oi Thurzó insertorum etc." Győri esp. j könyv, 
aláírva: Stephsnus Károly Senior, Joh. Tóth Consenior etc. 
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36. seqq. és onnét meg tanulja ő Kegyelme, ha eddig nem 
tudta, in quo consistât: Értse meg 

1. A c t u s V i s i t a t i o n i s ; E g y e t f o r d u l -
v á n l á t o g a s s u k m e g a z A t y a f i a k a t , 
nem hogy őket fel háborítsuk, és a Hallgatókat a 
Tanítókra, a Tanítókat pedig a Hallgatókra fel-bujt-
suk ; a mellyet Superintendens Uram elkövetett contra 
dictamen Canonis XVI. 

2. S c o p u s V i s i t a t i o n i s 
A. P r i m a r i u s ; hogy mint vágynák 

a. A T a n í t ó k , et quidem 
a) A z ő T u d o m á n y o k r a 

n é z v e : 1. A Predikátiókat és Könyörgéseket nem 
mulatják é el ? 2. A Cathekizálást gyakorolják é? 
3. A Biblia Magyarázást szabott időben observálják é? 
4. A Betegeket hiven meg látogatják é? 5. A Sakra-
mentomoknak kiszolgáltatásában nem gondatlanok é? 
6. A Bűnösöket meg feddik é sine tamen Elencho 
nomináli, vagy hogy conniveálnak nékiek ? etc. etc. 

b) A z ő É l e t e k r e n é z v e , 
juxta Paulum : 1. Józanok é? 2. Mértékletessek é? 
3. Nem verekedők é? 4. Nem kereskedők é? 5. Nem 
házollók é? 6. Nem fajtalanok é? etc. etc. 

ß. A H a l l g a t ó k , et quidem 
1. Engedelmessek é a Tanító-

nak a lelkiekben? 2. Kiszolgáltatják é fizetéseket a 
szokott időben? 3. Nintsen é közöttök a sz. Sakra-
mentomnak meg utálója? 4. Nintsenek é egymással 
régen haragban élők? 5. Nintsenek é Isten káromlók? 
6. Az Elöljárók az Ekklésia dolgait hiven forgatják é, 
és annak jövödelmét más illetlen dologra nem for-
dítják é? etc. etc. 

B. S e c u n d a r i u s : E r ő s í t i v a l a a z 
E k k 1 é s í a k a t. De nem a veszedelembe ejti. Ezek 
közzül egyet sem observálván a Dominus Superinten-
dens, a LXXÍ. Canonnak Clausulájében praescribált 
diurnumát tehát mi is subtraháltuk és kétség kivül 
ez is furdalja az ő Kegyelme hasát; de méltó a 
a munkás az ő jutalmára. 

„VI. Erre haragjában Nemeskérre tzitált ő Kegyelme 
Hallgatóimmal együtt proprio ausu contra Can : XIV. nem 
értvén Jura Consistoriália, et quidem a magam parochiá-
ján, factum sine exemplo! De Hallgatóim mindeneket ma-
gokra vállalván, se magok fel nem mentek, se engemet fel 
nem eresztettek. Nekem azon kivül is akkor nem igen 
tanátsos volt a sétálás, mert a ki nem tudja, mitsoda tűz 
között vagyunk, és a plébánustól mennyi insultusokat 
szenvedünk, könnyen beszéllhet. Weszprémi Generális Vi-
carius már kétszer volt nálunk, és minden stólát nem tsak 
ex Filiali Teés, de Palotán is az uj plébánusnak adjudi-
cálta, és contractualiter Hallgatóimnak jelenlétekben néki 
adta cum poenalitate 12 fi: Ha vagy keresztelek, vagy 
temetek, vagy esküdtetek, míg a plébánusnak járandó 
stólát le nem teszik. Én nagyon eo non obstante, az 
6lőbbeni usus mellett mind eddig meg maradtam és sommi 
Dominalis Inhibitióm nem lévén a Clénunak fenyegetésétől 
nem sokat tartottam. 

„VII. Jobb volna bizony más hasznosabb dolgokról 
gyüléskednek Kegyelmetek, hogy mikép lehetne szegény, 
és már vége felé közelgető, Magyar Ekklésiátskáknak 
Consolatiót nyerni, és a Prédikátorokat annyi háborúsá-
gaikban animálni, nem acerbálni, exauctorálni, hogy mi-
dőn Ifjúságuknak erejét az Oltár mellett eltöltötték, most 
már öregségekre a koldus páltzát adjuk kezekre, és min-
denek tsúfjává tegyük őket. Hiszem primum Princípium 
Juris Naturae: Qaod tibi fieri non vis, alteri ne feceris, a 
Dominus Superintendenst attól avocálhatná. — A Wesz-
prémi Püspököt is jól tudta Superintendens Uram, hogy 
ki megyen, vagy ki küld Visitatióra, miért hát nem érte-
keződett ő Kegyelme előre, miben fog állani Visitatiójok 
és mihez tartsák magokat a Prédikátorok Dioecesissében ? 
Currentálni kellett volna, de tsak hallgatásra vette ő Ke-
gyelme a dolgot, talán ezen princípiumból: Tsak ő Ke-
gyelme Nemeskéren maradhasson, lássák a többi, mint 
maradhatnak. Dé nem erre esküdött ám meg ő Kegyelme ! 
Valami negligáltatik per incuriam az ő Superintendensége 
alatt, vagyis éppen ő Kegyelme miatt elvész, az ítélő szék 
előtt mind boszu állásért fog egykor ellene kiáltani. Nem 
elég, hogy kárt nem tett, de hogy midőn építhetett volna, 
nem épített. Danda erit semel ratio, in tremendo illo Ju-
dício, Archiepiscopo animarum nostrarum, quomodo Episco-
patum collatum administraveris. 

„VIII. En életemnek veszedelmével salváltam Eösküi 
és Suúri Ekklesiákat, se Superintendens, se Senior nem 
lévén, hanem tsak az én Pűspökömhe^. a Jézushoz való 
hűségtől viseltetvén. T s e r n y é t és T e é s t éjjel per 
Expressos informáltam, mihez tartsák magokat. Az Osküi 
Prédikátor már a parochiális házból is elszökött8) féltében 
az Inhibitió után, és nyáját mint a béres prédára vetette. 
Ezt megértvén a Visitatorokon rajtok mentem, inhibitió-
jokat sufflamináltam és a Prédikátort szemek láttára a 
Parochiába introducáltam. A Súri Prédikátor is9) féltében 
ab omni Functione ministeriali megszűnt. Hozzájok men-
tem, őket animáltam, in príma functione post inhibitionem, 
magam jelen voltam. Midőn pedig haza jönnék, a Plébánus 
hatod magával fegyveres kézzel lesben állott az út mellett, 
én abban jóllehet, akkor semmit sem tudván, úgy intézte 
Isten utamat, hogy haza másfelé mennék, nem arra, a 
merre lest vetettenek. Hadjad az Úrra a te utadat és 
bizzál ő benne, és ő megtselekszi. Nem híjában éneklette 
szent Dávid. (Folyt, köv.) 

Payr Sándor. 

8) Az 1748. visit. jkönyv szerint Rakssányi György 
volt, kit Borsodi r. k. archidiakonus és mező komáromi 
parochus két más plebánus kíséretében visitálván, tritheis-
mussal vádolt és a kereszteléstől eltiltott, mivel mind a 
három személy elé kimondta Isten nevét ; s ehhez való 
ragaszkodásáért egy második visitatio alkalmával bebörtö-
nöztetéssel is fenyegette őt, mire Rakssányi féltében hiva-
taláról lemondott. 

9) Bassur alias Sartorius György u. a. jkönyv szerint. 
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! 1 1 T 1 1 1 i L 
— Király Ö Felsége a vászolyi (Zala megye) és kávai 

(Pest megye) leányegyházaknak iskolaczélokra egyenkint 
100—100 irtot adományozott. 

— Kérelem! Kérjük azon nagytiszteletü lelkész ura-
kat, kiknél „1893. évi Árvaházi naptárak" vannak bizo-
mányba és eddig még nem számoltak el, hogy alólirotthoz, 
mint a naptár főbizományosához, ugy az el nem kelt nap-
tárpéldányokat, valamint az eladottak árát mihamarább 
szíveskedjenek beküldeni. Hornyánszky Viktor, 

k ö n y v k e r e s k e d é s e . 

— Az orosházi evang. egyháztanács még tavaly el-
határozta volt, hogy a tanítói nyugdíjalap javára az iskolás 
gyermekektől — a szegények kivételével — fejenként 15 
krajczárt szed. Az egyház e czímen az idén maga 258 frt 
45 krt, a filiákkal együtt 315 forint 75 krajczárt küldött 
be. Legutolsó gyűlésében a gyámintézeti gyűjtés módo-
zatának megállapítását az elnökségre bízta; az esperességi 
pénztárnoki állásra ujolag Jeszenszky Károly m.-berényi 
lelkészt jelölte. Az egyházi adóhátralékok behajtására nézve 
abban állapodott meg, hogy miután számtalanszor kitűnt, 
hogy az engedékenység czélhoz nem vezet, az ügyet végre-
hajtás útján rendezi. 

— Az újvidéki ág . h i t v . ev . e g y h á z n é p e s e d é s i 
m o z g a l m a a z 1892-dik é v b e n . Az egyház áll 2440 
lélekből, még pedig német 1350, tót 1010 és magyar 80; 
született 38 fi és 39 leány, összesen 77 gyermek. Ezek 
között törvénytelen volt 6 fi, 5 leány, összesen 11. Meg-
halt öt éven aluli gyermek 30 fi, 20 leány, együtt 50; 
nőtlen, hajadon 13 fi, 8 leány, összesen 21 ; házas 15 fi, 
7 nő, összesen 22 ; özvegy 1 férfi. 9 nő, összesen 10. Az 
elhalálozások összes száma volt 103. Ezek közül diphthe-
ritisben elhalt 24. Esketve lett 22 pár ; még pedig 10 tiszta 
és 12 vegyes pár. A vegyes párok eloszlanak 8 esetben 
a mi hívünk róm. katholikussal ; 2 esetben a mi hívünk 
ev. ref. vallásuval és 2 esetben a mi hivünk gör. kath. 
vallású egyénnel. Konfirmálva lett 38 fiu, 22 leány, össze-
sen 60. Úrvacsorával élt 570 fi, 609 nő, összesen 1179. 
Beteg-úrvacsoi;a szolgáltatott 11 finek, 7 nőnek, összesen 
18 esetben. Áttért hozzánk 3 fi, 3 nő, összesen 6 ; áttért 
tőlünk 3 nő. Építtetett az év folyamán 2000 frt költség-
gel egy új iskolai tanterem s meghivatott egy negyedik 
tanító, kinek az egyház 650 frt évi fizetést biztosított. 
500 frt költséggel a temetőkön keresztül vezető út kikövez-
tetett s temetőnk szép, díszes portalévai láttatott el. Az 
egyház évi bevétele volt 6107 frt 59 kr., évi kiadása 5726 frt 
59 br., maradvány 381 frt. 

— Gyászesetek. Idősebb Dedinszky János, a barsi egy-
házmegye érdemült esperese és darázsii (Hont megye) lel-
kész, f. hó 7-én jobb létre szenderült 10-én vég-ő nyugvó-
helyére kisértetett. Kiváló képzettsége és igazlelkű pásztor-
jelleme, reális munkássága és egyéni szeretetreméltósága 
mindazoknak, a kik a szerény férfiút közelebbről ismerték, 
felejthetetlenné teszik áldott emlékét. A legjobb férjet 
siratja benne hü neje született D o l e s c h a l l J u d i t , három 
árvája a legjobb és leggondosabb apa sírjára hullatja kö-
nyeit. Reá nézve Isten megváltó angyala volt a halál, 
mert 9 év óta a betegágyhoz szegezve, hordozta testének 
kínzó szenvedését. A lelkében élő erős hit, Idvezitőjének 
forró szeretete tartotta fel őt és áldott lelkű nejének oda-
adó, szeretetteljes gondozása, kedves gyermekeinek hálás 
szeretete enyhítette kínait. Mélyen szeretett, igaz volt, 
sokat szenvedett, elnyugodott ! Az Úr békessége virraszszon 
porai felett, kedveseit vigasztalja a hitvesi és gyermeki 
hűség égi jutalmazója ! — Steltzer Károly, hohcsi lelkész 
özvegye született H i l b e r t h T e r é z i a f. februárhó 21-én 
reggeli 8 órakor hosszas szenvedés után meghalt. A bol-
dogult született 1813. november l-jén, férjhez ment 1838-

ban, özvegységre jutott 1876. évi márczius 23-án. Mint 
özvegy állandóan fiánál, Steltzer Frigyes kiszácsi (Bács 
megye) lelkésznél lakott. — Vrablicza Dániel, bajsai (Bács 
megye) ág. hitv. ev. tanító életének 65., tanítói működésé-
nek 43. évében f. hó 18-án elhunyt. 

— Az Eötvös-alap országos tanítói egyesület, melyet 
Péterfy Sándor ezelőtt 18 évvel kezdeményezett, s melyet 
a néptanítók java-sava lelkesen felkarolt és tőle telhető-
leg támogat fennállása óta 470 tanítói család gondjait 
enyhítette 33875 frtot adván részint ösztöndíjak részint 
segélyek alakjában. I ly módon segélyezett 199 róm. kath., 
102 ev. réf., 82 ág. h. ev., 10 görög kath., 8 unit. és 69 
izr. tanítót, tanítónőt és tanítógyermeket. Ezenkívül a 
„Tanítók orsz. Arvaházának" költségeihez 1910 frttal 
járult, a „Tanító Háza" alapjára 1303 frtot gyűjtött, 
saját alapjára pedig 48937 frtot tőkésített. — Van 
az egyesületnek 30 tiszteletbeli, 750 pártoló, 1450 ren-
des , 32 alapító és 88 örökös tagsági díjat fizetett 
tagja. — A mult évben befolyt adományokból 454 frt, 
tanító-egyletek évi járulékai, adományai és gyűjtéseiből 
226 frt, egyes iskoláknál elhelyezett perselyekből 35 frt, 
közigazgatási hatóságok gyűjtéseiből 80 frt, egyéb ada-
kozásokból és gyűjtésekből 1365 frt ; összes bevétel 
12480 frt kiadás 9195 frt. A mult évi tiszta jövedelem 
3285 frt ; ebből ösztöndíjakra és segélyekre fordit 1500 irtot, 
a Tanítók orsz. Árvaházának alapjához ad 294 frt, beteg-
ségben sínylődő rendes tagoknak nyújt 250 frtot, a beteg 
tanítók menedékháza alapjára tőkésít 150 frtot, a magyar 
Tanitók Házának alapjához csatol 150 frtot, több alapít-
ványa kamatja fejében kioszt 370 frtot; az egyesület 
tőkésített vagyonához pedig 551 frtot csatol. A szép 
eredményeket felmutató, nemes tevékenységű egyesületnek 
kivánunk, a mire szüksége van és méltó: a tanitók részé-
ről élénkebb támogatást és a nagyobb közönségnek is 
pártfogását. 

— A tanitói fizetések minimuma és maximuma, a neve-
zetesebb államokban a következő: Az Egyesült Államok-
ban a min. 819 frt, Angolországban min. 900 frt roax. 
3200 frt, Francziaországban min. 400, Poroszország és 
Württembergben a min. és max. 540 és 2790, Bajorország-
ban 504 és 2790. a szász királyságban 510 és 2790, Ro-
mániában 432 és 1728 frt, Brazíliában a min. 400, Svájcz-
ban a fizetések 3 2 0 - 800, osztrák tartományokban 300 — 
1065, Horvátországban (mely közoktatásügyét az anya-
országtól függetlenül intézi) 400—980 írtig terjednek. 
Nálunk Magyarországon iuinitrum 200 hol 300 frt és 
maximum lesz 510 frt. Megközelítőleg a legkisebb és leg-
nagyobb fizetés Portugáliában 336 és 700 frt, Spanyol-
országban 250 és 800 frt, Olaszországban 200 és 480 frt, 
Oroszországban 323 és 404 frt. — Az európai államok 
között Magyarország költ legkevesebbet a népoktatásra. 
Belgium annyit, Spanyolország 2-szer, Olaszország 3-szor, 
Poroszország 5-ször, Franczíaország 7-szer, Angolország 
9-szer annyit költ mint hazánk. Kevés kivétellel bizony 
ínségesek mi nálunk a tanitói fizetések és ideje hogy az 
iskolafentartók a mostoha állapotokon segítsenek. 

— Hány jezsuita van hazánkban? A rend által kiadott 
évkönyv szerint van az osztrák magyar monarchiában, 
mely egy jezsuita rendi provinciát képez 690, s e b b ő l 
h a z á n k b a n 182, következő állomásokon: Budapesten 
7, Kalocsán 55, Kapornakon 9, Nagyszombaton 38, Po-
zsonyban 59, Szathmárott 14 jezsuita. Ennyien boldogítják 
ittlétökkel hazánkat, működésükben keresve és találva is 
elvtársakat. — A rend tagjainak összes száma az egész 
földön 13275. 

— Az Ev. Egyházjogtanért fizettek a szerző úrnál : 
Nagyt. Soltz András ev. 1. úr 2 frt; Kis Kálmán ev. 1. 
úr 3 frt 60 kr. ; Nagy Sándor I. úr 60 kr. ; Hrivnyák 
Sámuel ev. 1. úr 60 kr. ; Scherffel Nándor segédlelkész úr 
65 kr. Nt. Bierbrunner Grusztáv lelkész úr 5 frt. 60 kr. 

WIGAND F . K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


