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As 
Elsők között voltam, ki még a zsinat megtar-

tása előtt hangsúlyoztam e lap hasábjain, mennyire 
szükséges egyházkerületeink czélszeröbb rendezése s 
a zsinat egyik legkiválóbb tárgyául épen ezen kike-
rekítést mondot tam. 

A zsinat szerencsésen befejezte működésének első 
időszakát, a zsinati törvények szentesítést nyertek ő 
felségénél s íme ezen törvények első életbeléptetése 
alkalmával oly események szinhelyévé válik a du-
náninneni kerület , hogy az egész egyetemes egyház 
meglepetten szemléli a dolgok folyását a nélkül, 
hogy alapot ta lálna a törvénytelenségnek kimuta-
tására. 

E k k o r veszik észre, hogy mennyire jó lett volna 
zsinatilag intézkedni a kerületek ú j beosztása tekin-
tetében s elhatározzák, hogy az így keletkezett vi-
szonyok hatása alatt mégis zsinatilag fogják kikere-
kíteni a kerületeket . 

Nekem ugyan megvan szomorú elégtételem, 
csakhogy sem az egyháznak sem nekem nincs belőle 
hasznom; ellenkezőleg bekövetkezett, a mit a latin 
példabeszéd m o n d : „qui perdidit numerum, incipiat 
i terum. 

Az egyházegyetem intézkedése folytán rövid 
idő múlva elválik, hogy mikép a lakulnak az egy-
házkerületek ; az erre vonatkozó tervezet elkészíté-
sére kiküldött bizottság javaslata ismeretes. 

Azon jogon, hogy e l s ő k között szólottam e 
kérdésről, kívánok m o s t a z u t o l s ó k között egyet-
mást elmondani, remélve, hogy még nem késő. 

Elvi leg tekintve a dolgot a kerületek ú j beosz-
tására azért van szükségünk, hogy a közigazgatás 
megkönnyít tessék s az egyházak hitélete felelevenít-
tessék. Ezen szempontból legczélszerübbnek látszanék 
azon felosztás, mely a n a g y bánya i kerületet , mely 
lélekszám a ránya szerint körülbelől annyi , mint a 
többi 3 kerület , kétfelé hasít ja s ekkép 5 kerületet 
kreál . Ezen felosztás val l juk meg, a javasolt arányo-

sításnál sokkal kevesebb és kisebb rázkódtatásokkal 
j á rna , mert nagyon kevés érdeket sértene, míg a 
javaslat legalább 3 kerületet érint a kikerekitésnél 
s így sok érdeket sért. 

Ámde e felosztással édes keveset nyerne az 
egyház , mert azon csekély erkölcsi nyereséget, mely 
az egyházra következnék, nagyon drágán kellene meg-
fizetnie. Egyházkerületeink, a bányait kivéve, elég ki-
csinyek s egy kis megnagyobbí tásuk nem j á rna az 
egyház kárával . 

E lapok hasábjain többen nyilatkoztak már, 
hogy mennyi re szerencsétlen a Pulszky-féle elfoga-
dott javas la t ; nem akarok ismétlésekbe esni annak 
felhozásával, hogy miért helytelen az, az egyház java 
szempontjából, midőn egyes törvényhatóságokat kétfelé 
oszt s egy részét egyik, más részét egy más kerü-
lethez csatolja. 

A bizottság e javaslat elfogadásakor maga is 
jól láthat ta , h o g y az ajánlott terv a közigazgatás 
helyes elveinek meg nem felel s ép azért igazolásá-
nak súlypontja nem erre, hanem egy más körül-
ményre esik t. i. arra , hogy a tervezett kikerekítés-
sel ellensúlyozni s illetőleg megtörni akar ja a pán-
szlávizmust, mely a dunáninneni kerületben oly 
nagy hata lomnak bizonyult . 

Midőn ebből a szempontból vizsgálom, csak saj-
nála tomnak adhatok kifejezést, mert a javaslat ebben 
sem felel meg. Igaz, hogy én közvetlen tapasztalá-
somból nem ismerem a pánszlávok tevékenységét s 
működésök i rányát , de abból, a mit másfelől hallot-
tam rólok, nem tar tom oly veszedelmeseknek, hogy 
ellenök ekkép fellépni s miattok még a helyes köz-
igazgatás ellenére a kerületeknek is oly kikerítését 
kellene keresztül vinni, mely az egyház közérdekei-
nek meg nem felel. Sokkal igénytelenebb emberek-
nek tartom őket, semhogy azzal kellene kitüntetni, 
hogy a kerületek ú j beosztásánál megsemmisítésök 
legyen a czél, sokkal kisebbnek tartom a bajt , sem 
hogy ily rendszabályokhoz kellene nyúlnia az egy-
háznak, sokkal erősebbnek tartom e zsinati törvények 
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által szervezett egyetemes egyházat s illetőleg köz-
igazgatási legfelsőbb fórumát, semhogy nem bírhatna 
egy néhány rakonczátlankodó demagóggal, ki az 
egyházban pánszláv politikát üz és végül én a pán-
szlávizmust sokkal inkább politikai és az egyházon 
kívül eső bajnak tekintem, sem hogy vele egyházi-
lag folyton folyvást foglalkozni s miatta az egyház-
ban nem az összekötő testvéries kapcsokat, hanem a 
távolító és széthúzó elemeket kelljen ápolni és fej-
leszteni. 

Eddig is folyton-folyvást lármáztak s tele kiabál-
ták a világot állítólagos elnyomás s magyarosítás 
miatt, ezentúl sokkal inkább fogják ezt tenni s lesz 
hozzá alapjok ; már pedig én az egyházat sokkal 
fenségesebbnek s magasabban állónak tekintem, sem-
hogy az állam és a társadalom ebbeli kötelességeit 
i l y m ó d o n kellene teljesítenie s szolgálnia. Mutassa 
meg az egyház, hogy híveinek javával törődik, hogy 
lelki szükségleteit kielégíti, a szegényeket gyámolít ja 
az elhagyatott s ügyefogyottakat istápolja s az árvá-
kat gondozza és én nem hiszem, hogy legyen az a 
pánszláv hatalom, mely őket az egyháztól s a ma-
gyar hazától elidegenítse. 

A keresztyén szeretet művei mindenkor sokkal 
nagyobb hatalomnak bizonyultak, sem hogy ellenök-
ben bármely politika győzedelmeskedett volna! 

Mire van szükségünk, hogy a pánszlávizmust 
megtörjük? Arra, hogy a n é p n e k s z i v é h e z f é r -
j ü n k s m e g s z a b a d í t s u k v e z e t ő i k l i d é r c z 
n y o m á s a a l ó l . 

A felvidéki tót nép sokkal jobb s romlatlanabb 
kedélyű, semhogy a pánszláv agitátorok megrontot-
ták volna ; a hazának törvényei iráut sokkal nagyobb 
tisztelettel és engedelmességgel viseltetik, mint a ma-
gyar államnak bármely nemzetisége s e tekintetben 
legkevésbbé sem áll hátrább, mint a magyar faj. 

Azt se feledjük, hogy tót népünk vallásához 
szivósan ragaszkodik s azt semmiféle pánszlávizmusért 
fel nem áldozná és hogy az uralkodik felette, ki 
vallásában s erkölcsében egynek bizonyul vele, a ki 
istentiszteletét nem veszélyezteti, hitéletében nem 
támadja és tisztelettel viseltetik vallásos gondolko-
zása iránt. 

Igaz, hogy az anyagiakban való szűkölködés, a 
minden napi kenyérért való küzdés s az életnek 
számtalan terhei sokban hozzá járulnak az elégület-
lenség szitásához és könnyítik az agitátorok akna-
munkáját ; ámde ez a milyen természetes, épen any-
nyira kicsinyessé válik, ha meg tudjuk szerezni a 
népnek bizalmát s ha szivéhez hozzá tudunk férni. 

H a ezeket concedáljuk, akkor könnyen belát-
hat juk azt is, hogy a baj nem oly veszedelmes, mint 
a milyennek látszik és csak akkor válhatnék vesze-
delmessé, ha a vezetőknek a népet is olyanná tenni 
sikerülne, a milyenek ők magok. 

A ba j megvolt eddig is s mit tettünk orvoslá-
sára? Azt, hogy a kerületi és egyetemes gyűléseken 
alkalmat adtunk à vezetőknek oly szónoklatok tar-
tására, melyek az általuk félrevezetett nép előtt sza-
badítóknak s hősöknek, az evangelikus egyházat pe-

dig elnyomónak s ellenségnek tüntették fel. Csak a 
legutóbb lefolyt egyetemes gyűlés lefolyására kell 
utalnom s az ott történtekre hivatkoznom s elégnek 
fogja találni mindenki annak igazolására, hogy 
Mudrony, Dula, Fa jnor sat. többszörös felszólalásá-
nak nem volt egyéb ezélja, mint dehonesztálása s 
ellenségként való feltüntetése az egyházegyetemnek, 
más részről pedig a haza beszélés, hogy mennyire 
kiváló derék férfiak s mily hősei a tótajku egyház-
híveknek. 

Ennek következése azután az, hogy bármit akar-
jon ez egyetemes egyház, gyanúsan fogadják, nem 
szivesen teljesítik s nem erősítésére, hanem gyengí-
tésére törekszenek. Ideje volna már, hogy az álom-
ból ébredjünk s az eddig folytatott i ránynyal fel-
hagyjunk ! Miként eddig tehetetlennek bizonyult az 
egyetem a baj elfojtására: akként ezután esetleges 
erőszakos fellépésével csak szítani fogja a tüzet, a 
nélkül, hogy eloltása módjában állana. 

A javasolt arányosítása a kerületeknek egy sze-
rencsétlenül választott eszköze az eddigi iránynak és 
törekvésnek, mely a mult évi pánszláv felszólalások 
és erőszakos, de különben törvényesnek elismert fel-
lépés hatása alatt szülemlett meg. Ennek elfogadása 
esetén be fog következni, amit Dula mondott az 
egyetemes gyűlés alkalmával, hogy a pánszlávizmus 
magvát máshová is elviszik s fel fogják költeni ott 
is, a hol eddig nem talált termékeny talajra. 

A kerületek kikerekítésénél a pánszlávizmus alá-
rendelt s másodrendű kérdés, melyet itt eldönteni 
nem lehet, mert arra az állam s a magyar társada-
lom van hivatva s az egyház annyiban, a mennyi-
ben az államon s társadalmon belül tölti be magasz-
tos hivatását. 

Első rendű kérdés a kikerekítésnél a helyes 
közigazgatás, a közterhek arányos elosztása és a 
valláserkölcsi élet ápolásának helyesebb lehetővé 
tétele. 

A helyes közigazgatás azt követeli, hogy a ke-
rületek ne csak lélekszám szerint legyenek egyen-
lők, hanem azt is, hogy az egy kerületbe tartozó 
egyházmegyék területileg ne legyenek túlságos na-
gyok s kicsinyek, egynél csupa diasporális, másnál 
pedig egy tömegben sűrűn levő egyházak, egyben 
csupa intelligens, másban pedig pusztán falusi ele-
mek, egyben sok, másban egy közép és főiskola sem. 
Bármily könnyű és gyors is a közlekedés, azért egy 
oly kerületet mely RuttkátóljOrsováig terjed, még sem 
lehet oly könnyen igazgatni, mintegy ugyan ennyi 
lélekkel biró kerületet, mely kisebb területen oszlik meg. 

Egyházi terheink minden tekintetben nap-nap 
mellett nagyobbodnak, a közigazgatás is mind job-
ban igénybe veszi az egyes kerületek pénztárait; az 
is csak azt követeli, hogy az egyes kerületek ne 
csak lélekszám, hanem a területök tekintetében is 
körülbelől egyenlők legyenek. Ugyanazt kívánja az 
egyházaknak valláserkölcsi élete, melyet éleszteni, 
ébren tartani s fejleszteni annál könnyebben lehet 
minél jobban gondozhatják őket a lelkészek s ellen-
őrizhetik az esperesek és püspökök. 
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Nem kevésbbé fontos szempont a kerületek ki-
kerekítésénél az iskolák arányos megoszlása, a mit 
a bizottsági javaslat teljesen figyelmen kívül hagyott. 
Iskoláink az intelligentia nevelésére szolgálnak s a 
tapasztalás azt mutatja, hogy a szülők rendesen abba 
az iskolába küldik gyermekeiket, a melynek fentar-
tásához garasaikkal hozzájáruluak, vagy a melynek 
vezetésében s gondozásában nekik is van részök. 

A kerületek mostani állapota szerint a dunán-
inneni kerületnek nincsen iskolája, mert a pozsonyi, 
mely területén fekszik, nem nevezhető annak ; a du-
nántúlnak Sopronban, Lövőn és Bonyhádon; a bá-
nyai kerületnek Selmeczbányán, Aszódon, Budapes-
ten, Szarvason, Beszterczebányáu és Csabán vannak 
középiskolái s végül a tiszainak Késmárkon, Iglón, 
Rozsnyón, Rimaszombatban, Nyíregyházán és Eper-
jesen vannak közép és főiskolái. Míg az egyik ke-
rületnek alig, vagy épen semmiféle középiskolája 
nincsen, addig egy másik s kivált a tiszai túl van 
terhelve ilyenekkel. Nem volua-e szükséges a kerü-
letek beosztásánál oly módon eljárni, hogy a mely 
kerületnek középiskolája nincsen, annak máshonnét 
adassék, ha az lehetséges s a melynek sok van, a 
nélkül, hogy tőle elvétethetnék, ahhoz oly területek 
csatoltassanak, melyeken középiskola nincsen s me-
lyek az illető kerület terhein segítenének. Középis-
koláink fentartása akár államsegély nélkül, akár 
államsegélylyel elsőrendű feladata a közegyháznak 
még akkor is, a midőn azokat idegen vallásúak ke-
resik fel, mert hisz ezen idegen vallásúak a szabad 
protestáns szellemű nevelés hatása alatt barátainkká 
lesznek s gyakran többet tehetnek protestáns érde-
keink megóvása tekintetéből, mint saját hitfeleink. A 
kik egyházunkban azon irány képviselői, hogy a 
középiskolákat, melyeket sokszor nagy áldozatok 
árán alapítottak s tartottak fenn elődeink, át kell adni 
az á l lamnak: azok igen rossz szolgálatot tesznek az 
egyháznak, de az államnak is, amely a protestáns 
iskolákban uralkodó szellemet soha nem fogja nél-
külözhetni és soha nem lesz képes saját iskoláiban 
meghonosítani. 

Igen fontos s tekintetbe veendő körülmény az 
is, hogy a régi megszokott kerületi beosztást, mely 
egyházi életünknek vérében van, a mennyire lehet-
séges, kimélni kell. Szükséges ez egy részről azért, 
hogy a különféle egyházi intézmények, hagyományok 
s alapitványok miatt a kikerekítés rombolólag ne 
hasson és szétzilált viszonyokat ne teremtsen, más 
részről azért, hogy a közigazgatás az átmeneti idő-
szakban is könnyű legyen. 

A bizottság javaslata erre épen semmi tekintet-
tel nincsen, mert egy és ugyan azon megyének te-
rületén levő egyházakat, melyek régi idők óta egy 
egyházmegyét képezve közös egyházi intézményekkel 
birnak, erőszakosan szétoszt s egyik részét egyik, 
másik részét más kerülethez csatolja. Semmi helyes 
okát nem látom annak, hogy Hont, Nógrád, Liptó 
és Békés szétosztva kétféle kerülethez tartozzék s 
nem hiszem, hogy ily felosztás mellett a pánszláviz-
mus erejét meglehesseu törni. Legkevésbé akkor, a 

midőn Turóczot a bányakerülethez csatolják s annak 
rosz szellemét ekként a bányakerületbe átplántálják. 
Nem ugy kell azt elfojtani, hogy más, esetleg termé-
keny talajba viszik és ültetik át, hanem otthon saját 
földjén. Nem a kerületi s az egyetemes gyűléseken 
kell vele harczolni s megsemmisíteni, hanem az egyes 
gyülekezetekben s esperességekben, ott kell támadni, 
hol gyökerei vannak, a honnét táplálkozik s erejét gyűjti, 
mert csak igy lesz sikeres a harcz és nem is külső, 
hatással alig biró, hanem belső, az igazság erejével 
ható felvilágosító s megnyugtató fegyverekkel kell 
ellene küzdeni. 

Végül jöhet csak tekintetbe a pánszlávizmus, 
de csakis a helyes közigazgatás s a fentebb felhozot-
tak megóvása mellett és csak azért, mert már egy-
szer szóvá tétetett, s annyira kiélesedett, hogy napi 
rendről levenni és ignorálni nem szabad, de nem is 
lehet. 

Ezeket szem előtt tartva a következő arányosí-
tást vélem legczélszerűbbnek : 

1.) A dunántúli kerületet meg kellene hagyni 
a maga jelenlegi terjedelmében s csupán a fejér-ko-
máromi esperességet kellene kiszakítani testéből, hogy 
a pánszlávizmusra való tekintetből vele a dunánin-
neni kerületet lehessen hazafias elemmel megerősíteni. 
Ezen kerület állana 151 egyházból 221953 lélekkel 
s lenne három helyen iskolája a soproni, felső lövői 
és bonyhádi tanintézetek, melyeknek gondozása s 
fejlesztése kiváló kötelességei közé tartoznék. Espe-
perességeinek czélszerűbb beosztása tekintetében is 
kellen tennie valamit, hogy a nagy somogy-tolna-
baranyai egyházmegye mellett ne szerepeljenek a 
vele majdnem, egyjogu 6 — 1 1 egyházból álló espe-
rességek, ha csak valamely különös érdekek nem 
követelik a régi viszonyok fentartását. 

2.) A dunáninneni kerületben a liptói és árvái 
esperességek kivételével megmaradnának az eddigi 
esperességek. Ezekhez kellene csatolni a feljebb 
említett fehér-komáromi esperességen (bele értve Ko-
máromot is) kivül a bányai kerületből a barsi, honti 
és zólyomi esperességeket. Területi tekintetben ezek 
mind közel esnek egymáshoz, hazafias elemök elég 
erős arra, hogy a turóczi szellemet ellensúlyozni le-
hessen s minden esetre könnyebben keresztül vihető, 
mint a bizottsági javaslatban levő felosztás. Iskolái 
lennének : a pozsonyin kivül Selmeczbányán és Besz-
terczebányán s ekkép elesnék azon ürügy, melyet 
legújabban a Túrócz-Szent-Mártonban felállítandó kö-
zépiskolának eszméjénél oly annyira hangsúlyoznak. 
Lélekszámát tekintve állana 148 egyházból 209501 
lélekkel. 

3.) A tiszai kerület mostani esperességeiből sem-
mit sem veszítene, de át kellene vennie az árvái, 
liptói és nógrádi egyházmegyéket. Ezen csoportosí-
tás mellett hazafias missiójának is meg tudna felelni, 
mert erejét íelül nem múlná s az által, hogy egy 
nagy területet csatolnának hozzá a kerület számos 
főgimnáziumának, főiskoláinak és tanítóképzőjének 
fentartása és gondozása könnyíttetnék. Ezen kerület-
nek lenne feladata gondozni az eperjesi főgimnáziu-
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mot, jogot-, theologiát, tanítóképzőt, a késmárki, iglói, 
rozsnyói, rimaszombati és nyíregyházi főgimnáziumo-
kat és egyéb tanintézeteit s nem különben a rozsnyói 
kerületi árvaházat. Az esperességek czélszerű beosz-
tása lehetővé tenné e keleten és északon levő nagy 
diasporának gondozását is. E kerületet alkotná 215 
egyház 244573 lélekkel. A kerületi egymáshoz tar-
tozás a lakosságnak foglalkozása s intellectualis vi-
szonyai érthetővé teszik ezen combinatiot. 

4.) Miként az eddigiekből látható a negyedik 
kerület nem tarthatná meg eddigi nevét, mert épen 
azon területek vétetnének el tőle, a melyeken a bá-
nyavárosok fekszenek s legkönnyebben a l f ö l d i 
k e r ü l e t n e k volna nevezhető. Alakitandó a pest-
megyei, budapesti békési, bács-szerémi és bánáti es-
perességekből, a melyeket nagyobbára rokon foglal-
kozású, gondolkozású s miveltségű nép lakik. Ezen 
kerületnek igen fontos missio jutna osztály részéül 
az Alföldön hál' Istennek, sok keletkezőben levő egy-
házak szervezése s az anyagi gondolkozású, gazdag 
s nagy gyülekezetek vallás erkölcsi életének fejlesz-
tése terén. Oly hivatás, melynél szebbet s áldáso-
sabbat kívánni sem lehet! Legelsőbben több esperes-
ségre kellene oszolnia, hogy több s fris munka erő-
ket lehessen nyerni az Űr szőlőjében való munkál-
kodásra s lehetővé tenni, hogy a némely helyeken 
felburjánzó gaz kigyomlálható és elpusztítható lehes-
sen, Csak példaképen említem, hogy a bács-szerémi 
és békési esperességek jelen alakjokban meg nem 
maradhatnak. Gondozása alatt álló iskolái lennének 
a budapesti és szarvasi főgimnáziumok, az aszódi, bé-
kés-csabai algimnáziumok és az aszódi leány nevelő-
intézet. Kötelessége lenne a bánáti és a szerémségi 
missionak fentartása. Egyházainak száma csak 114 
ugyan, de közöttök olyanok vannak, a melyek több 
lelkészszel birva egy-egy esperességgel is felérnek ; 
lélekszámát illetőleg ezentúl is legtekintélyesebb ma-
radna, mert 298734 lélekből állana.1) 

Ezen felosztás, lia nem is tökéletes, a minőt 
létesíteni egyáltalán nem lehet, de kétség kivül job-
ban felel meg azon követelményeknek, melyeket a 
kerületek arányosításánál számításba kell venni s 
daczára annak, hogy egy nagy kerület a szétdara-
bolás következtében megszűnik létezni, még sem 
okozhat annyi bajt az átalakulásnál s nem hány ja 
szét a szá.zadok óta egymáshoz tartozó esperessége-
ket, mint a bizottság javaslata, mely a bányai ke-
rületnek olyan felosztását indítványozza, hogy ad 
ugyan valamit, de vesz is magához s marad ép oly 
hosszúra nyúló nagy területű és nagy lélekszámmal 
biró kerületnek, mint addig volt. 

A bizottságnak arra kell törekednie, hogy oly 
felosztást hozzon ajánlatba, mely állandóságra számit-
hat s ne olyant, melyet rövid idő múlva javítani 
kelljen. A pánszlávizmus múló baj egyházunkban, 
melyet a kerületek beosztásánál irányadó szempon-
túi venni nem tanácsos. Jól tudom, hogy a felosz-

1) A számadatok a Névtárból és Zelenka igénytelen javaslatából 
vannak véve. 

tásnál sokféle érdek okoz nehézséget, de midőn az 
egyház és a haza javáról és jövő boldogságáról van 
szó, akkor minden mellékes kérdéseknek és érdekek-
nek elnémulniok és a nagy czélnak magokat aláren-
delniük kell, különben csak fércz vagy félmunkát 
lehet végezni az egyház kárára drága pénzen. I lyen 
nehézségnek látszik az, hogy a dunáninneni kerület-
nek püspöke illetőleg a püspök egyháza kikebeleztet-
nék kerületéből s máshová csatoltatnék. Ez oly ke-
véssé okozhat bajt, hogy felemlíteni is kár, a meny-
nyiben az egyetemes gyűlés kárpótlás nyújtása mel-
lett felmenthetné lelkészi állásától, s lehetővé tenné, 
hogy kerületének területére tenné át lakását. 

Mayer Endre, 
theol. dekán. 

Minden baj megtalálja a maga orvosságát. 
Széltében panaszkodunk az egyháziatlanságról ; 

de megakadályozására a puszta panaszkodáson kívül 
még eddig keveset tettünk. Igaz, vannak protestáns 
szellemű intézeteink, de ezek is csak akkor fognak 
inkább virágzásnak indulni, ha a baj t mélyebb ala-
pon orvosoljuk. 

De hol van a baj oka? Legtöbben az egyháziat-
lauság okát korunk reális szellemében látják, mely 
visszautasít mindent, a mi nem áll az utilitarismus 
szolgálatában. Tekintetbe kell azonban venni, hogy 
nem a kor szelleme változtatja meg az ember gon-
dolkodását, de az emberek gondolkodásának általá-
nos alapjelleme határozza meg a kor szellemét, mely 
azután befolyással van a fejlődő individuumra. 

Ha tehát a kor gondolkodása némileg is ellen-
tétbe jöhet az egyháziassággal — s a mi evvel egy — 
a keresztyénség eszméivel, akkor az emberiség neve-
lése van elhibázva, mely az individuumokat nem 
tudta oly magasra emelni, hogy a modern kor vív-
mányait, fejlettségét alája tudják vetni annak a szel-
lemnek, mely nélkül igazi fejlettség nem képzelhető. 
Tehát korunk nevelése nem tud harmóniát kelteni 
a lélekben, mely az embert igazán emberré teszi s 
mint ilyent Krisztus út jára tereli. 

De jó uton vagyunk. 
Nálunk is pengetik már a gyermekek isteni-

tiszteletének kérdését, melyek arra lesznek hivatva, 
hogy igaz vallásosságot teremtsenek. De hogy «eme 
czélt elérhessük, jól meg kell gondolni a dolgot s a 
gyermekek istentiszteletét úgy kell berendezni, hogy 
az a gyermek lelki élete minden követelményének 
megfeleljen. 

E lap 8-ik számában Löw Fülöp úr megismer-
tette a gyermekek istenitiszteletének rövid történetét, 
továbbá a csoport-rendszert és az istentiszteletnek 
a „Gyermeklant"-ban felvett sorrendjét. 

A csoport-rendszernek Németországban is sok 
ellensége van, mert a lehetetlenséggel határos az, 
hogy egy templomban, ugyanazon időben — bármily 
halkan is — minden zavar nélkül egyszerre 50 ember 
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beszéljen. A gyermekek istenitiszteielének főczélja 
szintén az. a mi a nagyok istenitiszteletének, t. i. az 
épülés. Épülés pedig egységes hatás nélkül nem 
képzelhető. A csoport-rendszer behozatalára külön-
ben minálunk úgy sem lesz szükség, tehát e kérdést 
nem is fejtegetem. 

Sokkal fontosabb az alak és az eszközök meg-
választása, melyben és a melyek által a gyermek-
nek az igét nyuj t juk . 

Jénai tartózkodásom alatt Dr. Baumgarten Otto 
felavatott lelkész és egyetemi magántanár, egy rend-
kívül lelkes és mély emberismerettel felruházott fér-
fiú, tartott — és gondolom, tart jelenleg is — a 
gyermekekkel istentiszteletet. — A gyermekek össze-
gyülekeznek a collegiumi templomban; megszólal az 
orgona és kijő közéjük egy nyájas szavú férfiú kezé-
ben a bibliával és énekes könyvvel ; a bibliát le-
teszi, a kijelölt éneket felkeresi s a gyermekek között 
járkálva énekel velük buzgón, igaz szívből. Már ez 
a közös ének összeköti a lelkész és a gyermekek 
szivét ; felkelti a kölcsönös bizalmat, szeretetet s így 
előkészíti a szivet a szent igék befogadására. Az 
ének végeztével megáll a gyermekek előtt (nem 
megy az oltár elé), Istennek segedelmét kéri és fel-
olvassa az alapigéket. A felolvasott igék alapján a 
gyermekek értelmi felfogásának megfelelő elmélke-
dést tart, helylyel közzel kérdéseket is intéz a gyer-
mekekhez. Elbeszél valami történetet s abból ki-
ragadja az igazságot, mely — mint a konkrét dolog-
hoz szervesen tartozó rész — megragadja a gyermek 
figyelmét, érdeklődését s ilyen módon utat talál 
szivéhez. Hogy milyen komolyan veszi e férfiú a 
gyermekek istenitiszteletének ügyét, arra elégséges 
lesz, ha megjegyzem, hogy időnként meglátogatja az 
elemi iskolákat csak azért, hogy ellesse a gyermekek 
gondolkodását, felderítse lelkűknek szükségleteit, szó-
val belelásson a gyermekek lelkébe, szivébe. Azután 
meglátogatja a kórházakat, beszélget a betegekkel, 
kik legfogékonyabbak Krisztus tanítására (hisz éle-
tében is a betegek keresték fel legszívesebben) be-
szélget — mondom — velük vallási dolgokról ; meg-
tanulja ott, milyen az az ember, a ki igazán keresi 
Jézust és hogy miként kell vele beszélni, ha azt 
akarjuk, hogy meg is találja azt, a mit keres. De 
mindezzel nem elégszik meg. Miután kidolgozta el-
mélkedését, hallgatóival azt semminariumában meg-
beszéli, szivesen meghallgatja eszméiket, esetleges 
ellenvetésüket s a megtartott istenitisztelet után pedig 
kritikát kér tőlük, mely alkalommal maga birálja 
meg magát legjobban. Baumgarten gyermek isteni-
tiszteleteiről bátran el lehet mondani, hogy a gyer-
mekek lelki követelményeinek teljesen megfelelnek. 
A gyermekek arczárói sugárzó öröm minden isteni-
tisztelet alkalmával mutatta is, hogy az igazán gyer-
mekek istenitisztelete volt. 

De itt liturgiáról egy árva szó sincsen. Nem is 
szükséges, ha azt akar juk, hogy a gyermek necsak 
formaszerü, de igaz vallásosságot nyerjen. A mily 
nagy jelentősége van a liturgiának a főistentiszte-

leten, oly fölösleges az a gyermekek istenitisztele-
ténél. 

Gondoljuk csak meg, vájjon lett volna-e Jézus 
tanításának oly rendkívüli hatása, ha a helyett, hogy 
minden külső meghatározott forma kerülésével közel 
lép az emberekhez és egyúttal szivükhöz is és be-
szél nekik úgy, a mint a szent lélek súgja neki ; ha 
e helyett oda áll a templom közepére és időről-időre 
elmond egy meghatározott igazságot, a mire a ta-
nít váuyok előre betanult formában felelnek. 

Tiesmeyer és Zanleck brémai lelkész urak bizo-
nyá ra nem gondoltak arra, hogy a gyermekek lelke 
épen olyan, mint Jézus tanítványaié és hallgatóié 
volt; t. i. hogy önkénytelenül vágyódik Krisztus 
után a nélkül, hogy ismerné őt. 

A liturgia feladata, hogy általános vallásos ér-
zelmeket keltsen ; már pedig a gyermekben általá-
nos érzelmeket kelteni nem lehet, csakis speciálisát, 
minthogy arra még nincs meg az alap, a szilárd val-
lásos meggyőződés. 

A főczél az, hogy igaz vallásosságot teremt-
sünk, mely a szív jó érzésén s az ebből folyó szi-
lárd meggyőződésen alapszik. De ha a gyermeket 
előre betanítjuk arra, hogy a lelkész szavaira mit 
válaszoljon, akkor géppé teszszük s a gyermek előtt 
az egész vallás formaszerü lesz, mely nem hatja át 
szivét, melynek jótékony melegét nem fogja érezni 
sohasem. — Igen is énekeltessen a lelkész az isteni 
tiszteletet kezdő és befejező éneken kívül is, de ne 
a liturgia keretén belül, mely a gyermeki léleknek 
még anachronismus ; de énekeltessen beszéde köz-
ben ; p. o. ha arról beszél, hogy a mi Istenünk min-
ket megvédelmez minden bajtól, minden veszedelem-
től, valamint a vár megvédi az embert az ellenségtől, 
tehát erős várunk mi nékünk az Isten és ekkor éne-
kelteti az „Erős várunk"-at . Ez már nem lesz for-
maszerííség, mert a gyermek lelke meg is kivánja, 
hogy maga is kifejezést adjon ama hitének, érzel-
mének, mit az imént a lelkész szavai benne felkel-
tettek. 

Tehát nem úgy áll a dolog, hogy a gyermekek 
isteni tiszteletébe felveendő liturgikus elemnek lesz 
uagy hatása a főistenitisztelet l i turgiájára; hanem 
csak akkor fejleszthetjük a főistenitisztelet liturgikus 
elemét, ha a gyermekek isteuitisztelete útján igye-
kezünk oly egyéneket nevelni, a kiknek Krisztus 
teljesen saját jukká lett s a kiknél az általános han-
gulat is fel tud ébredni, mert lelkükben meg van 
arra a lehetőség. 

De azt se higyjük, hogy liturgia nélkül a gyer-
mekek isteni tisztelete nem lesz más, mint iskolai 
vallásoktatás. 

Igaz, hogy a jó vallástani óra valóságos isteni-
tisztelet, mert a vallást nem úgy kell tanítani a gyer-
meknek, mint a reális ismereteket, melyekről job-
bára csak az intellectuális tehetség vesz tudomást de 
úgy kell azt bele nevelni a gyermek lelkébe. 

De ha e szempontból fogjuk is fel az iskolai 
vallásoktatást, még akkor is van és kell is lenni kii-
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lönbségnek a vallástani óra és a gyermekek isteni-
tisztelete között. Ez a különbség egyrészt helyi, más-
részt fokozati. Midőn a gyermek átlépi a templom 
küszöbét s meghallja az orgona ünnepies hangját s 
látja a tisztelendő úr szelid és az öröm miatt boldog 
arczát, érzi, hogy több lesz ez, mint egyszerű iskolai 
vallásoktatás. A fokozati különbség annyiban nyil-
vánul, a mennyiben, hogy a gyermekek szivéhez 
juthassunk, először értelmét kell meggyőzni s ez az 
iskola feladata ; továbbá az iskola feladata az is, 
hogy legyőzze azokat a nehézségeket, melyek a gyer-
mekek érzületének, lelki fejlettségének különböző 
voltából keletkeznek. A vallástani órák tehát előké-
szítik az útat arra, hogy az istenitiszteleten a lel-
kész szive beszélgethessen a gyermekek szivével és 
maradandó hatást ébreszszen. 

Mi és milyen legyen tehát a gyermekek isteni-
tisztelete? Legyen az a gyermeki szívnek közvetlen, 
természetes, egyszerű felemelkedése az Istenhez. De 
hogy a szív mélyén intensiv és igaz érzés keletkez-
hessék, annak, a ki Krisztus ügyét képviseli, közel 
kell állani a gyermekhez, hogy érezze, hallja szivé-
nek lüktetését és a gyermekek is bizalommal visel-
tessenek i ránta; no meg azért is, mert figyelmünket 
csak így tudja ébren tartani. Tehát a lelkész velük 
és közöttük legyen az egész isteni tisztelet alatt, ne 
hagyja el őket egy perezre sem; közöttük és velük 
énekeljen. Az ének után mondjon egy rövid fohászt; 
olvassa el az alapigéket s ezek fölött a gyermekek 
nyelvén elmélkedjék, melynek végeztével a beszéd 
alapján tartson a gyermekekkel katechisatiót. Tán 
leghelyesebb lesz, ha itt foglal helyet az illető gon-
dolattal összefüggő ének eléneklése, a hitvallás és a 
tíz parancsolat elmondása. Ha a beszédet kérdések-
kel nem szakítja meg a lelkész, az mindenesetre úgy 
az elmélkedés, mint a katechisatio egységét fogja 
előmozdítani. A katechisatio ne legyen más, mind a 
beszéd alapján vallásos beszélgetés a gyermekekkel. 
A katechisatió után intézzen a lelkész még egy né-
hány buzdító szót a gyermekekhez, imádkozzék, áldja 
meg őket s a befejező éneket ép úgy énekelje a 
gyermekek között és a gyermekekkel, mint a bekezdőt. 

Alapelvünk a gyermekek isteni tiszteleténél szó-
val ez legyen : addig mellőzzük a formát, mig szi-
lárd anyagunk nincs, mit formába önthetünk. 

Ne panaszkodjunk tehát, de fogjunk a munká-
hoz. Ha a gyermekek szivében sikerülend igazi és 
nem csak formaszerfí vallásosságot teremtenünk, akkor 
a jövő században már nem lesz ember, ki Vaillanttal 
elmondja: „Nem hiszek az Istenben, dajkamesének 
tartom a vallás tanítását" — de ha nem tudjuk meg-
hódítani a gyermekek lelkét, akkor a társadalom 
szomorú jövőnek, — tán a sociális forradalomnak 
néz elébe. 

Vegyük komolyan a dolgot. Jézus feddése nem 
csak a tanítványokat illeti, de illet minket is; intése 
nem csak nekik, de nekünk is szól: „Engedjétek, 

jöjjenek én hozzám a kis gyermekek." 
Hetvényi Lajos. 

• C o 

Néhány adat a római kath, egyház 
dogmaiörténetéhez. 

Azt tapasztaljuk, hogyha a római kath. egyház 
a világ valamely hatalmasságával szemben áll, ren-
desen a dogmáival takaródzik. Nincs az a neki nem 
tetsző kérdés, a melyből a felső és alsó papság ne 
tudna dogmakérdést csinálni. Ott vannak az egyház-
politikai törvényjavaslatok, itt a Kossuth gyász, 
hogy egyebeket ne is említsek. Mindig „dogma" vagy 
legalább „disciplina", a mi őket ellenállásra készti, 
harezra kényszeríti. És ha a vélt vagy valóságos 
ellenség az elébe rakott dogmákat vagy disciplináris 
szabályokat nem respektálja, nem fordul vissza; akkor 
aztán kezdődik a harcz minden megengedett és meg 
nem engedett eszközzel, a mely nem egyszer nagyon 
is rá szorul arra, hogy a czél által megszentel-
tessék. 

A római katholikus papság Kossuthtól ország-
szerte megtagadta a gyásznak legszokottabb kifejezés 
módját, a harangozást. Az egyik azzal védekezett, 
hogy a római kath. egyház dogmái szerint, csakis 
az egyedül üdvözítő egyház tagjait illeti a megszen-
telt harangok zúgása. A másik már nem tart ja dog-
mának, csakis disciplináris eszköznek, hogy a hitet-
lenek, eretnekek, öngyilkosoktól stb. megtagadtatik 
a harangozás. 

Mi itt az igazság? Keressük csak meg. 
Hogy csakis katholikusnak szólhat a megszen-

telt harang, arról eddig az a-i római kath. plébá-
nosnak nem volt tudomása. Mert ha tudomása lenne 
róla, akkor zivatarnak, förgetegnek, jégesőnek nem 
harangoztatna, mivel, tudomásom szerint, sem a jég-
eső, sem az istennyila nem tagja a római egyház-
nak. Legalább eddig ezekhez a dolgokhoz egyetlen 
egy vallásfelekezet sem formált kizárólagos jogot, és 
a villám sem válogatta, kakas van-e a templom tornyán 
avagy kereszt, evaugelikusé-e a vetés avagy katho-
likusé, a melyet elpusztított. 

Hogy a harangozás nem dogma, de még disci-
plináris eszköz sem, azt még jobban bizonyítja a kö-
vetkező eset. Pár év előtt útam b—s községbe vitt, 
a melynek lakói jobbára katholikusok. Nyáron volt, 
reggel 4 — 5 órakor harangzúgás vert fel álmomból. 
S reggel kérdezosködésemre, hogy miért szólt a ha-
rang oly korán, a legnagyobb meglepetésemre azt a 
választ nyer tem: „trágyadombra harangoztak". To-
vábbi kérdésemre elmondta az atyafi, hogy a plébá-
nos úrnak a t rágyáját hordják ki máma, s itt az a 
szokás, hogy a híveket a rétre, az aratásra haran-
gozással hívják egybe. E szép szokást nem tartom 
ugyan utánzásra méltó példának, de a hol ilyeneket 
látok, ott ne beszéljenek nekem a harangok profa-
nálásáról, ha azokat Kossuth temetésére megkon-
dítják. 

Még egyet. D—1 községben evangelikus és ró-
mai vallásúak vegyesen laknak, mindkét egyháznak 
van saját külön harangja. Ha azonban tehetősebb 
ember hal el akár az egyik, akár a másik részről, 
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rendesen mind a két torony harangja i elsiratják. És 
a d—i plébános sohasem tagadta meg az evangéli-
kustól a harangozást, sőt ellenkezőleg, görbén nézett 
azokra, akik a harangozásért j á r ó i — 2 fr tot sokalták. 
De Kossuthnak ő sem harangoztatot t . Miér t? mert 
lutheránus volt. Senki sem hitte el neki, hogy azért, 
de ő nem térődik vele. 

Most az egyszer az igaz, ő velők se törődött 
sokat a világ. A n a g y hazafinak olyan temetése 
volt, a melyen egy cseppet sem látszott meg, hogy 
a római klérus hiányzik . Kü lönben is ellenünk for-
dított ósdi fegyvereik egytől egyik visszafelé lőt-
tek, a mint azt a monori, beszterczebányai, békés-
csabai és számtalan eset bizonyitja. 

Rossz idők kezdenek já rn i a római dogmákra . 
Hurtay György, 

ev. lelkész. 

S l i i F l i i . 
Berlinnek 39 külömböző városi belmissiói egylete a 

mult évben is áldásos munkásságot fejtett ki. Az egyletek 
tagjai az elmúlt évben 80.000 látogatást tettek, ezen láto-
gatások között 7000 beteg- és 8000 szegény látogatás volt. 
38ö6 még meg nem keresztelt gyermeknél sikerült 3425 
gyermeket, a keresztségben részeltetni, 3193 vadházasság-
ban élő pár között 900 utólag megeskettette magát. A bibliai 
órákat hetenkint 1783 személy látogatta meg, a vasárnapi 
iskolákat átlag 3700 gyermek látogatta 6000 gyermek be 
van irva. Minden héten közel 17.000 vallásos iratot, részint 
lapot, részint prédikácziókat osztottak szét. A vallásos ira-
tok összesen 199.000 példányban osztottak szét. A városi 
bela issióval foglalkozó nővérek 868 megesett nőt látogat-
tak meg, köztök mintegy 100 javulásra hajlandónak mu-
tatkozott, 125 elbocsátott fogoly talált foglalatosságot, je-
lenleg van 35 alkalmazva. 

A bibornoki testületnek jelenleg csak 59 tagja van. 
11 bibornoki állás nincsen betöltve, mert a tagok teljes 
száma 70. Az 59 tag között van 31 olasz és 28 nemolasz 
bibornok, Ezek között 7 franczia, és pedig a párizsi, reimsi, 
bordeauxi, toulousei, toursi érsekek és a rodezi püspök ; 
5 bibornok német, még pedig a breslaui érsek, a kölni 
érsek, Köln volt érseke Hohenlohe bibornok, a poseni volt 
érsek Ledochovski bibornok, Krementz bibornok. Szintén 
öten vannak a magyar és osztrák bibornokok is, ezek a 
bécsi, prágai, krakói, esztergomi és nagyváradi érsekek. 
Továbbá van még négy spanyol, két portugál, egy-egy 
angol, belga, Írországi, ausztráliai, amerikai és kanadai 
bibornok. A testületnek legifjabb tagja Rampolla bibor-
nok, szül. 1842, a pápánál csak hárman idősebbek. A római 
kath. hierarchia méltóságainak (érsekek, püspökök, hely-
nökök stb ) összes száma 1254. Betöltetlen jelenleg 93 
püspökség. 

V g t T S S S K . 
— Lapuul'ß érdekében! Tisztelt olvasó-

inkat kérjük, szíveskedjenek előfizetéseiket beküldeni és 
hátralékaikat törleszteni. Szerkesztőség. 

— Indítvány. Kár volna, ha azok a Kossuth Lajos 
temetése alkalmából) lelkészeink által elmondott beszédek 
Kos?uth Lajossal együtt eltemettetnének. Azt hiszem, mind-
nyájan szeretnénk a másiktól eltanulni, azon hazafiságot, 
melylyel Kossuth Lajost méltatta. Ezért igen czélszerűnek 
látom az elmondott összes beszédeket összegyűjteni és kiad-
ni. Czélszerűnek tartom azért is, mert nem hiszem, hogy 
Kossuth Lajost egy hamar elfeledjük, nem hiszem, hogy 
halála évfordulóján gyászistenitiszteletet ne tartanánk, a 
mely e3etben bizony igen jó volna, ha néhány elmondott 
beszéddel rendelkeznénk. Egymástól tanulva méltóan ecse-
telhetnénk a nagy hazafi működését. — Gondolkozzunk 
egy kissé ezen inditvány felett, talán meg lehet valósítani. 
Egy neves lelkész, esperes vagy püspök vehetné az ügy 
rendezését kezébe. A kiadásra pedig Hornyánszky talán 
vállalkoznék. Egy lelkész. 

— A felső szelii ág. hitv. evang. egyház Kossuth em-
lékére a temetés napján gyászistenitiszteletet tartott, me-
lyen a kegyeletes közönség vallás külömbség nélkül közel 
és távol, sőt a legtávolabbról is oly nagy számmal vett 
részt, mint máskor soha. Az egész templom gyász drapé-
riákkal volt bevonva ; az oltár két oldaláról a nagy ha-
lott képével ellátott két impozáns fekete zászló csüngött 
le. Jelen volt a tűzoltóság. Az egyház férfi dalkara meg-
hatóan zengette a szózatot és az egész közönség ezt a 
verset: Napnyugotra, messze földre, Száll a madár keletről, 
SzemfÖdőt visz a halottnak, Fekete gyász-selyemből, Tá-
vol esve a hazától, Hogyha másként nem szabad, Legalább 
a honfi bánat, Óvja őt a hant alatt. A szent beszéd fő-
gondolata az volt, hogy Kossuth a magyar nép szivében 
örökké élni fog ! 

— Utóhangok. Még most is fülünkbe csengenek a gyász-
ének mélabús hangjai, még most is sajog a szivünk attól 
a fájdalomtól, melynek méltó kifejezést adtak a mult va-
sárnap a rozsnyói ág. hitv. ev. ker. gyülekezet templomában. 
Az egyházi ének, a Himnusz és Maszny Pál orgonista ál-
tal remekül játszott „Ne sírj, nesirj, „Kossuth Lajos" czimű 
dal mintegy távoli elhaló ének mélyen meghatották a már 
amúgy is bánatos szivünket. Csakúgy zokogott bennünk 
a fájdalom a szívhez szóló hangokra. Hozzájárult ehhez Ter-
ray Gyula főesperes lelkész által mondott hitteljes ima 
keltette érzelem. A fájdalmas hangulatot, mely az egész 
imán végig vonult, nem tudjuk feledni. Az érzelmek kitö-
rését csak siettette a helybeli egyházi énekkar gyászéneke. 
A beszéd alatt egy szem sem marad szárazon. Még a leg-
fásultabb szivű ember is szétmorzsolt lopva egy egy könnyet 
az arczáján. A remek beszédet az egyház egy létesítendő 
Kossuth-alap javára ki akarja nyomatni. Nem hiába! Min-
den sorából Kossuth nagysága, önzetlensége, hazaszeretete 
sugárzik ki. A szózat eléneklésével a gyászistenitisztelet 
véget ért. 

— Ünnepi gyászistentisztelet K o s s u t h emlékére. 
Kossuth Lajos nagy hazánkfia, hazánk nagylelkű ujjáalko-
tójának emlékezetét méltóképen megünnepelte a pozsonyi 
ág. h. ev. egyház is a temetés napján f. hó 1.-én külön a 
nagy (német) templomban délelőtt 10 órakor rendezett 
gyászistentisztelettel. A templom a mély gyászhoz mél-
tóan fel volt díszítve, és egészen megtelt. Jelen voltak a 
megye, város notabilitásai, az egyházi presbyterium, a 
jogász és theol. akadémiák, a tűzoltóság, több kör testü-
letileg. Közreműködött a városi dalegyesület és a szín-
társulat énekkara. Szónokolt nt. T r s z t y é n s z k y F e -
r e n c z esperes-lelkész úr, s nagy hatással, igazán a ke-
dély melegéből és mélyéből kifejezést adva az országos 
bánatnak, úgy hogy az ünnepély emlékezetes maradt a 
jelenvoltakra nézve. A német és tót istentiszteleteken is 
méltatva lett nagy hazánkfia emlékezete. 

— A lajos-komáromi evang. egyházközség april 1-én 
Kossuth Lajos temetése napján tartott a nagy hazafi em-
lékére gyászistentiszteletet; mely alkalommal Kasper Jó-
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zsef segéd-lelkész olvasott az oltár előtt szép alkalmi 
imádságot s nagytiszteletű Szarvasi Sámuel lelkész ur 
mondott a szószéken Ézsaiás XI I . 2—6 alapján szép, mag-
vas beszédet. Beszédjének főtéte s részei: Áldott legyen 
Kossuth Lajos neve közöttünk; 1.) ki volt ő; 2.) mit t e t t ; 
3.) mit szenvedett és 4.) mit érdemel. — A beszéd nagy 
hatást te t t a nagyszámú közönségre. 

— Diszes templomi csillár. A l a j o s - k o m á r o m i evang. 
egyházközségben márczius hó 18 án, virágvasárnapon, 
tar ta to t t az ez évi confirmatió a német ajkú ifjúsággal, 
mely alkalomra négy vallásos s buzgó család u. m. Schmeltzer 
Mária s férje Schnitz Simon, Hofbauer Terézia s férje Czéh 
István, Schmeltzer Katalin s férje Hofbauer József és 
Schmeltzer Éva és férje Reizinger Márton, gyermekeik 
confirmatiójának emlékéra a szentegyháznak szép diszes 
bronz csillárt ajándékozott. A függő csillárt huszonnégy 
gyertyára készítve a fentemiitett napon, a confirmatio 
előtt, a templomot zsúfolásig megtöltött közönség je-
lenlétében avatta fel ünnepélyesen nagytiszteletű Szarvasi 
Sámuel lelkész ur. — Nagy örömet szerzett az egy-
házközség minden tagjának ezen uj, templomi csillár, mely 
igen szép, kristály üveggel díszített, czéiszerűséget s tar-
tósságot igérő tárgy, dicséretére válik mesterének O b e r -
b a u e r A. u t ó d j á n a k , budapesti (vácziutcza 14) bronz-
művesnek ; méltán illeti őt az elismerés és a testvér egy-
házak pártolása i^. A csillár, beleértve a 100 drb. üveg 
piismát, a függőzsinórt, csomagolást s szállítási költséget, 
170 frtba került. — A fentnevezett nők testvérek s uno-
kái Schmeltzer Mihálynak, ki, midőn 1821-ben a templomot 
építették, ajándékozta az első csillárt, mely mind e mai 
napig díszítette s fogja díszíteni még ezentúl is a templo-
mot. — Az Úr áldja meg a nemes szivű adakozókat szép 
ajándékukért. Leljék örömüket gyermekeikben, különösen 
azokban, kik ezen, rájuk n 'zve oly emlékezetes ünnepen 
először léptek az Ur oltára elé, megújítani azon szent fo-
gadást, melyet keresztszülőik egykor helyettök tettek. Fo-
gadják e helyen is az egyházközségnek köszönetét. 

— Kormányképviselők ág. hitv. ev. középiskoláinkon. A 
d u n á n i n n e n i ág. hitv. ev. egyházkerületben a pozsonyi 
főgymnasiumhoz dr. F r ö h l i c h I z i d o r ; a d u n á n t u l i 
ág. h. ev. egyházkerületben a soproni főgymnasiumhoz 
S c h n e l l e r I s t v á n ; a b á n y a i ág. h. ev. egyházkerület-
ben a budapesti főgymnasiumhoz Z s i l i n s z k y M i h á l y , 
a szarvasiüoz H ö r k J ó z s e f , a selmeczbányaihoz H o r -
v á t h Ö d ö n ; a t i s z a i ág. h. ev. egyházkerületben az 
iglói főgymnasiumhoz G ö m ö r y O s z k á r , a késmárkihoz 
és eperjesihez K l e i n G y u l a , a rozsnyóihoz M a u r i t z 
R e z s ő , a nyíregyházaihoz B é k é s i G y u l a , a rimaszom-
bati egyesült protestáns főgymnasiumhoz S c h i l l i n g 
L a j o s ; a e r d é l y i ág. hitv. ev. egyházkerületben a nagy-
szebeni és segesvári főgymnasiumhoz, úgyszintén a nagy-
szebeni főreálískolához É l i sc h e r J ó z s e f , a medgyesihez 
H e i n r i c h G u s z t á v , a brassóihoz és beszterczeihez 
A s b ó t h O s z k á r lettek az ez évi érettségi vizsgálathoz 
kiküldve. 

— Az újvidéki ág. hitv. ev. egyház Kossuth Lajos em-
lékére ünnepi gyász-istentiszteletet t a r to t t április 1.-én 
magyar, 8.-án német és tót nyelven. 

— Eljegyzés. S z a b ó J á n o s izményi ág. h. ev. lel-
kész jegyet váltott R ü l l I d a kisasszonynyal, Rüll Károly 
kapos-szekcsői tanító leányával. Legyen boldog szövetségök ! 

— „Flugblatt der evangelischen Hilfsanstalt in Ungarn" 
czím alat t Low Fülöp locsmándi lelkésztársunk és a soproni 
esp. gyámint. elnöke egy uj vállalatot indított meg, mely 
honi gyámintézetünk nemes munkáját szolgálni tűzte ki 
czéljául. Megjelenik egyelőre német nyelven, minthogy 
magyar nyelven van már jelesen szerkesztett gyáminté-
zeti lap. A kiadó, a gyámintézet vezető férfiainak tudtá-

val és beleegyezésével ugyan, de saját rizikójára, évenkint 
3—4-szer ki fogja adni lapját, melyben a köznép előtt is 
könnyen érthető előadással kivánja megértetni a gyámin-
tézet feladatát és rámutatni ama sok nyomorra, melylyel 
sok helyütt híveinknek küzdeniök kell, megismertetve mind-
egyik számban 3—4 támogatásra és segélyzésre szoruló 
gyülekezetnek nehéz helyzetét. Ára a lap 1 példányának 
1 kr., minél kiadó megjegyzi, hogyha e csekély ár daczára 
maradna egy kis tiszta nyeremény, azt fel fogja ajánlani 
valamely gyámintézeti czélre. Az előttünk levő 1. szám, 
mely németajkú és német nyelven is fungáló testvéreink 
kezei között lesz bizonyosan már, ismerteti, mi a gyám-
intézet, annak czélját, alakulását, szervezetét és az istá-
polásra reászoruló alsó-salgói egyházról élénk képet nyúj t . 
Testvéreink figyelmébe és támogatásába ajánljuk e vállalatot, 
mely a gyámintézet szent ügye érdekében megindult. 

— A bibliaterjesztés érdekében, a következő kérelmet 
közöljük: Nagytiszteletű Lelkész ú r ! Egy tiszteletteljes 
kéréssel járulok Nagytiszteletűséged elé. À midőn ezt te-
szem, az a jóindulat vezérel, a melylyel, a mint általában 
a brit és külföldi biblia-terjesztő társaság a magyar pro-
testáns egyház iránt viseltetik, úgy én is különösen visel-
tetem. Senki sem tagadhatja, hogy a magyar prot. egy-
házra súlyos megpróbáltatás ideje következett eJ. Vészes 
fellegek gyűlnek az égen s kétszeresen, vagy szászorosan 
szükség van arra, hogy lámpáinkból az olajat elfogyni ne 
engedjük, sőt igyekezzünk még azok megelevenítésére is, 
a kik a hitetlenség és bűn álmából még uj életre nem éb-
redtek. Ezért első sorban arra vagyok bátor kérni Nagy-
tiszteletű Urat, legyen szíves minden helyes eszközt fel-
használni s kivinni, hogy egyházában minden család el le-
gyen látva bibliával, sőt hogy minden családban olvasgas-
sák a Szent í r á s t minél többször s így merítsenek abból 
erőt úgy a vakhit, mint a hitetlenség ellen. Különösen 
kérem azonban Nagy tiszteletű Urat, legyen szives egy szép 
és minden tekintetben áldásos szokást gyülekezetében meg-
honosítani s a confirmátiói ünnepély alkalmával minden 
confirmált gyormekn-sk egy új testamentomot adni az egy-
ház nevében. E szokást már sok lelkész meghonosította 
egyházában. A mult év folyamán 70 lelkész körülbelől 
2000 új testamentomot rendelt meg e czélra! Mily szép 
lenne, ha ez évben legalább is 700 lelkész 20000-et rendel-
ne meg ! Mily hatalmas eszköz lenne ez az ifjú lelkeknek 
a Krisztushoz és az evangeliomi egyházhoz való kapcsolá-
sára ! És a kivitel oly könnyű! Hiszen egy új testamentom 
zsoltárokkal magyar és tót nyelven csak 18 kr., zsoltárok 
nélkül csak 12 kr., tömeges rendelésnél ebből is perczentet 
engedünk. Nagyon kérem azért Nagytiszteletű Urat , gyűjt-
se Össze a szükséges pár krajcz4rt (hiszen az egyház va-
gyonosabb tagjai bizonyára szívesen áldoznak ily dicső 
czélra) s tegye lehetővé, hogy az ifjúi lelkek abban a pil-
lanatban vegyék birtokukba az új testamentomot, a mely 
oly igazán ünnepélyes. Minden ily kiosztott új testamen-
tom mag lesz, melyből egy-egy élő fa növekedik fel. Minden 
ilyen új testamentom bástya lesz az erkölcstelenség vagy 
a vakhit elien. Minden ilyen új testamentom erőforrás 
lesz az ország lakói javára s így az ország javára, vala-
mint a protestáns egyház tagjai, tehát a protestáns egy-
ház javára. Ha volt valaha jó alkalom arra, kicsiny esz-
közzel nagy áldást terjeszszünk, úgy a confirmátiói ünne-
pélyen egy-egy új testamentom kiosztása ilyen alkalom. 
N-igyon kérem azért Nagytiszteletűségedet, a protestáns 
egyház igaz java érdekében használja f'el e jó alkalmat ! 
Tisztelettel vagyok Budapest, 1894. február 20-án Nagy-
tiszteletűségednek kész szolgája V i c t o r B e r n á t a brit-
és külföldi bibliaterjesztő-társaság magyarországi főügynöke 
Budapest IV. Deák-tér 4. sz. — Csak teljes szívből óhaj tva 
fentebb emiitett szokásnak, mint általában a bibliának mi-
nél több kézbe való jutását, e kérelmet testvéreink figyel-
mébe a legmelegebben ajánljuk. 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


