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Szerény válasz. 
Az „Ev. E g y h . és Isk." 13. számában a Nt. szer-

kesztő úr szivességéből bátor voltam a napirenden 
levő egyházpol. kérdésekre vonatkozólag a magam 
nézetét elmondani. U g y a n e lapok 15. és 16. számá-
ban Holles tiszttárs úr e czikkem egyik részét kriti-
kára méltatta. — Nézetemet elmondani az én jogom, 
kritikát rá meg elmondani az ő joga volt, és miután 
abból, hogy ő neki más a nézete, mint nekem, én 
semmi jogczimet arra , hogy válaszra szót kérjek, 
nem formálhatok, e jogczimen nem is kérnék szót. 
— De miután oly kérdésekről van szó, melyek na-
gyon is közérdekűek, eldöntve még nincsenek, főkép 
pedig azért, mer t az igen tisztelt tiszttárs úr czikke-
men gyakorolt kri t ikájában olyanok is foglal tatnak, 
melyeket helyreigazítólag megvilágítni szeretnék : még-
is bátorkodom a nt. szerk. urat kérni, hogy nekem 
még egyszer — többször nem fogom tenni — szót 
engedni sziveskedjék. 

Mindenekelőtt megjegyzem, hogy „vallási refor-
mokról" mint az i. t. t. úr fejezi ki magát , tulaj-
donképpen nincsen is szó, hanem is van szó „egy-
házpol." kérdésekről. E kettő pedig nem mintegy. 
Senki sem akar vallást reformálni, sőt a ko rmány 
ismételve hangsúlyozta, hogy a reformkérdések a 
vallást érintetlenül hagy ják és valóban az országgyű-
lés nem is az a hely, hol a vallásokat reformálják. 
— Hanem igen is van szó arról, hogy a kormány, 
vagy mondjuk, az állam azon polit ikáját, melyet 
eddig az egyes egyházak és főleg a kath. egyházzal 
szemben követett, reformálni akar ja , azaz azon vi-
szonyon kiván változtatni, melyben az egyházzal ál-
lott. A szőnyegre hozott kérdések tehát csak egyház-
pol. kérdések. 

Ezt előre kivántam bocsátani. 
Es most nézzük az ő kr i t ikáját . 
Azt fogja rám az i. t. t. úr. , hogy én úgy álli-

tottam a pro et contra tábort egymással szemben, 
mint a liberálismust és conservatismust és ez alapon 

megróvtam volna azokat, kik a reform nevében a 
„megfontolva haladókat" elitélik és hozzá teszi : 
a bátorság a reformbarátok részén van és mindig is ö Ö 
volt, mert a történelem is tanusitja, hogy nem a 
Krisztus feszítette a keresztfára a farizeusokat, ha-
nem ellenkezőleg és így mindig a liberálisoknak 
kellett az ósdiaktól szenvedni. — Hát kérem, igaza 
van neki, de nem egészen ugy, mint ő gondolja. — 
Mert kérem szeretettel, én nem azt mondtam, hogy 
„i 11 vannak a szabadelvűek és t ú l az ósdiak," ha-
nem azt mondtam, vaunak vallás és pártkülönbség 
nélkül olyanok, kik a reformokat nagy vívmánynak, 
és vannak, kik azokat részben káros következme'nyüek-
nek tar t ják , és hozzá tettem, hogy a vélemény kü-
lönbség természetes és nem baj , de ba jnak tartom 
azt, hogy mind két részén vannak türelmetlenek is, 
kik az el lenvéleményt kövekkel dobál ják. — Ebben 
is van különbség. — És én kérem nem ok nélkül 
kerültem a pár toknak a szokott schlag wo rtok szerinti 
elnevezését, mert az én meggyőződésem szerint mind-
egyik reformterv nem egyszersmind liberális is, hanem 
van köztök a n t i l i b e r á l i s is, meg van olyan is, 
mely a mi viszonyaink közt v e s z e d e l m e s e n r a -
d i k á l i s és f e l f o r g a t ó . 

É n pl. nem a liberalismust látom abban, ha az 
állam mondja : felszabadítom a jegyeseket az alul, 
hogy házasságukat — mint az ez országban ezer év óta 
történik, a templomban kössék meg, hanem e helyett 
kényszeríteni őket, hogy ezt a község házában, illetve 
az állam közege előtt tegyék. H a a liberalismus azt 
jelenti, hogy „a szabadságnak u ta t " : akkor ugyan-
az a liberálismus, midőn a házasság jognak rende-
zését szükségesnek lát ja — és ennek szükségességét ugy 
hiszem, itt is, ott is elismerik — azt követeli, hogy 
oly módot nyújtson, mely a szabadságnak meg is 
felel. És e tekintetben a fakultat iv házasságkötés 
sokkal közelebb áll a szabadelviiséghez, mint a polg. 
kényszerházasság. 

Nem mind arany, a mi fénylik, és nem mind 
j liberalismus az, mely magát annak mondja. — Hogy 



a kötelező polg. házasság egyszerűbb e's kényelme-
sebb minden kormányra nézve, az igaz ; de az a 
kényelem ép oly liberális, mint az absolutismus 
kényelme. 

Ebben tehát igazi liberalismus nincsen, inkább 
reactió a szabadság ellen és csakugyan igaza van az 
i. t. t. úrnak, hogy a szabadság ellenzői a türelmet-
lenek, mert sehol sem lehet több türelmetlenséget 
találni, mint a kormány lapjaiban, akár a komoly, 
akár az élczlapokban, hol mindennap olvashatni, mily 
szegény fráterek azok, kik nem tudnak mindent 
helyeselni. 

Az i. t. t. úr tehát én mellettem bizonyít nem-
csak, midőn itt is ott is bajnak tartottam a türel-
metlenséget, hanem ő is „maradiságot" olvas ránk 
s itt még tovább mén és azt mondja : mi protestánsok 
nem foglalunk állást az egyházi házasság mellett, ha 
az az államnak már nem kell, és ezzel implicite nem 
esmeri el protestánsnak azt, kinek más a véleménye. — 
Hát ne tessék kérem a türelmetlenséget csak nálunk 
keresni, kik azért talán mégis vagyunk protestánsok, 
ha a kormányt mindenben nem is követjük. 

Egyébiránt én nem érzem magam éppen rosz 
társaságban, egy Péchy Tamás, pedig tán ez is pro-
testáns, a bánsági ev. papok összesége és még igen 
sok más protestáns ember is aggodalommal nézi 
azt, a mi mai napság liberalismusnak adja ki magát. 

A mit az i. t. t. úr a házasságról, családi élet-
ről s. a. t. mond, az mind igen szép és a mi érve-
ket a kötelező polgári házasság mellett felhoz, mind 
ezt e forma védői is bőségesen kifejtették. Mint pro-
testáns ember és pap természetesen én sem foglal-
hatom el a kath. egyház álláspontját, mely szerint a 
házasság szentség és a miatt ezen reformban szent-
ségtörést lát, de éppen mint protestáns ember éppen 
a házasságot nem nézhettem egyedül csak a p o l g á r i 
s z e r z ő d é s szempontjából, hanem szemem előtt tar-
tom és vallom azt is, mit az aug. confessio apoló-
giája és a mit egy Hase mondanak. Az első azt 
mondja : A házasság az Isten által van rendelve, de 
nemcsak az Uj testamentomban, birja is Isten Ígé-
reteit, melyek nem annyira az Új testamentumhoz,-
mint inkább a testi életre tartoznak. Ezért, ha va-
laki szentségnek akarja nevezni, mi pzt nem ellenez-
zük, de elkülönítjük mégis az Üj testamentom 
szentségeitől. — Hase pedig azt mondja : A protes-
táns egyház határozottan súlyt fektet az esketésre, és 
a protestáns néptudat, egy csak az állami törvény 
szerint kötött házasságot annak polgári érvényessége 
daczára keresztyén házasságnak nem ismerné el. 

Én mióta csak hirdetem az Isten igéjét, mindig 
hangoztattam, hogy ha a házasság a protestáns dog-
ma szerint nem is szentség, de a szentséghez igen 
közel <fs hasonlithatlanul magasabban áll bármely 
polgári szerződésnél, lévén olyan fr igy, mely a val-
lással elválaszthatlan kapocsban áll. Ezért én, bár 
szinte oly jól tudom, mint bárki más, hogy a 
házassági köteléknek polgári oldala is van és mind 
az, mi ehhez tartozik, a polgári házasság hatáskörébe 
esik, éppen a protestáns szempontból nem fogadlia-

hatom el az igen tisztelt tiszttárs ár azon tanát, 
hogy a házasok esketése oly társadalmi functio vol-
na, mely csak amúgy jutott volna az egyház birto-
kába, hanem igen is vallom, hogy oly suly fekszik 
az egyházi esketésen, mely azon elvben van kimondva : 
forma dat esse rei, és ezért másként, mint aggoda-
lommal nem tudom nézni az olyan újítást, mely a 
házassági kötelék polgári oldalának másként érvényt 
szerezni nem tud, mint az által, hogy az egyházi 
esketés törvényességének nyakát szegi. — Én sem 
ismerek „oly uj-testamentombeli helyet, mely a há-
zasságok megkötését a vallásnak tartaná fen" és én 
is csak a mi Üdvözítőnk mondását ismerem, hogy 
férj és asszony egy test, a mit azért Isten egybe 
serkesztett, az ember el ne válaszsza;" — d e nekem 
e mondás elég alap arra, hogy a házasságban első 
sorban Isten parancsolatját lássam és azokkal tart-
sak, kik abban a vallási momentumot már kezdettől 
fogva dominálva szeretik látni. 

Igy csak természetes dolog lehet, hogy én, nem 
ugy, mint az i. t. t. úr, ki „a polgári házasság mel-
lett protestáns lelkész létére ágítálni átallana, de 
meg inkább restellené az egyházi esketés megtartása 
érdekében keseregni, határozottan állást foglalok ez 
utóbbi mellett és bár megadom az államnak, mi az 
államé, de megkövetelem az egyház számára is, a 
mit az egyházénak tartok és ha létre jő a törvény, soha 
nem fogok megszűnni hirdetni, mint Hase mondja, 
hogy a házasság keresztyéni házassággá csak akkor 
lesz, h cl clZ áj templomban is megköttetik vagy más 
szóval, ha a jegyesek, miután az ország törvényének 
eleget téve egymással a polg. szerződést megkötötték, 
Isten előtt is megesküdnek. 

Tudom, hogy így kivánja értelmezni az igazság-
ügyminiszter is és ha mindamellett aggódom azon 
következmények miatt, melyeket az én szemem a 
gyakorlati életben lát, teszem ezt azért, mert tudok 
éppen a mi törvényhozásunkban egy analogont, me-
lyet én nem felejtettem el. Midőn 1868-ban meghoz-
ták a 31. t.-czikket az uzsora törvény eltörléséről, ezt 
is a liberalismus nevében tették és erősen érveltek 
a szabadelvűséggel a mellett, hogy szabaddá kell 
tenni a pénzforgalmat, nem szabad megkötni az em-
berek kezét, majd lesz kapitális concurrentia és csak-
úgy dűlnek majd a földmives népre az olcsó köl-
csön ajánlatok. No hát győzött a liberalismus és mi 
lett a következése? Rá szabadult az uzsora éppen a 
szegény népre és szomorú pusztításokat tett. Volt 
alkalmam saját szemeimmel látnom, midőn egy izben 
egy nagy pénzintézet megbízásából egy gazda em-
bert kiszabadítottam az uzsorás körmei közül és 
harminczhat perczenteket kellett fizetnem. Tízezer 
forint után háromezerhatszáz forint egy évre ! — 
Iszonyú zsarolás és tudjuk, hogy ez még távol sem 
volt a maximum. 

Számtalan ember ment akkor az országban tönkre, 
és sok Berele Hay gazdagodott meg. Es ez is a 
szabadelvűség nevében történt. Hiszi valaki, hogy 
csupa kedvtöltésből törölte el ismét ugyanaz az ország-
gyűlés a 68-ik törvényt? Nem! hanem azért, mert 
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belátták, hogy a liberalismus nevében végzetes törvényt 
alkottak és lia el nem törlik ismét, tönkre mén az 
egész ország. — Félek, nagyon félek, hogy most is a 
liberalismus nevében végzetes hibákat fognak elkö-
vetni, a szomorú a dologban csak az lesz, hogy az erköl-
csi világban sokkal nehezebb a hiba helyrehozása. 
A politikai életben is nagy szerepet játszik az elv, 
de a bölcs politikus számot vet a viszonyokkal és tudja, 
hogy a mi papiron lehetséges nem egyúttal lehetséges 
is mindig az életben. — Es mi, kik aggódunk egyik 
másik terv miatt, nem ósdiságból, hanem igenis a 
„meggondolás szempontjából" teszsziik. 

Miután én csak választ szándékozom irni, tulaj -
• donképpen nem volna szabad reflectálnom a tiszttárs 
úr azon állításaira, melyekben liberalismusát még 
bővebben kifejti. De minthogy azokat az én tanítá-
somra ,irta, legyen szabad ezekre is néhány megjegy-
zést tennem. 0 sem a kopulácziót, sem a temetést, 
sem az anyakönyveket, sem népnevelést és felső 
oktatást nem tartja az egyház alapfeltételeinek és 
ezért : el ezekkel is ! ha az államnak majd ugy tet-
szik ; hisz mind ezeket csak az ő megbízásából végez-
zük, s itt tanítván engemet, hogy mi a „degradatió" 
melyről én szóltam, kimutatja nekem, hogy nincs jogom 
ilyenről beszélni. No hát kérem vagy megértett en-
gem vagy nem értett meg, midőn degradatióról szól-
tam. Ha megértett, akkor igazán felesleges volt az a 
kis grammatikai praelectiója, melyet a gradus szóról 
nekem tartott, ha pedig nem értett meg, akkor ugy 
sem tudom magam vele megértetni, majd megtanítja 
rá a gyakorlati élet. — A mi pedig a többi tanítá-
sát illeti, hát igaza van, az üdv eszközei közé nem 
tartozik a temetés sat ; ha nem kérdem szeretettel, 
hová való inkább az ima, hanem' a sir felett vi-
gasztaló szózatul ? Ha ő az imát ott szereti hallani 
a lakomák felett, én még inkább ott szeretem hallani 
a sirok felett nemcsak, hanem ezt az imát is a 
vallásos élethoz tartozónak tekintem és éppen ezért 
fektetek súlyt arra, hogy az ima, mint kegyelmi 
eszköz, g y a k o r o l t a s s é k egész életünkben a ke-
resztelőkötői kezdve a sirkövig és már nem megalá-
zásnak, hanem ő vele „leszerelésnek" mondanám, ha 
az állam még a siroktól is eltiltaná az egyházat. — 
A mi pedig az anyakönyveket meg az oskolát il-
leti, nem tagadom, hogy ezek az üdvnek eszközeihez 
nem tartoznak, de ha nem is alapfeltételei a szent-
ségnek, igenis alapfeltételei a megélhetésnek. Az 
egyik az egyháznak veteményes kertje, faiskolája, 
melylyel az egyház az ő jövőjéről gondoskodik, a 
másik pedig a háztartás rendjének sine qua nonja. 

Nem, kérem, nem azért áldoztak a mi elődjeink 
annyit egyházuk oltárára, nem azért áldozunk mi is 
annyit a mi oskoláinkra, hogy azt hirdessük róluk, 
liogy azok az „állam jogos tulajdonai," hanem tették 
ők és tettünk mi is azért, mert jól tudták és tudjuk, 
hogy ifjúságában el a nemzet; és oskolái által gondos-
kodik az egyház az ő jövőjéről, itt nevel magának 
buzgó híveket és hű pásztorokat. A mely napon az 
egyház feladja az ő oskoláit, az nap lemond egyúttal 
a jövőjéről is. Nem kevésbé fontosak az anyakönyvek 

is, melyek az egyházra nézve ugyanazon jélentőség-
gel birnak, mint — a katonaságnak evidentia könyvei. 
Szeretném azt a hadsereget látni, mely' nem tudja, 
kik tartoznak hozzája. — Az állam igen is teljes 
joggal vezetheti az ö anyakönyveit és megvonhatja 
az egyházi anyakönyvektől a közokirat erejét — és 
hogy ezen kezdődött az egész mozgalom, ez a kath. 
egyház megbocsátliatlan vakságának az érdeme, — 
de azért mi anyakönyveinket nem zárjuk le, 
hanem lesznek azok egyedül a tulajdonaink. Külön-
ben alig csalódom, hogy a tiszttárs úr csakis az 
értelemben említette az anyakönyeket. 

Igaza van a kartars úrnak, hogy úgy ő, mint én 
utolsók leszünk, kik az egyház, a vallás érti küz-
delemben ellenkezni fognak, csakhogy a helyzet nem 
lesz oly kellemes, mint ő azt magának képzeli. Az ő 
hite szerint az állam minket „a mi anyagi vesztesé-
günkért kárpótolni fog." Erről a reményről tegyen 
le. Mert részben van erre már tapasztalatunk és 
bizonyságunk, részben pedig van olyan körülmény 
is, mely ez ellen egyenesen szól. 

Tudja a kartárs úr olyan jól mint én, hogy a 
gyámhatósági törvény 230 §-a mit mond, és számítsa 
csak ki, hogy évenkint hány keresztelő levelet kell 
ingyen kiadnia — privát ügyben ugyan akkor, mi-
dőn az állam közegei az ő munkájukért tisztességes 
és — hozzá teszem — megérdemelt — jutalmat kap-
nak. Midőn az árvaügyet 1877-ben rendezték, volt ér-
telme a mi ingyen munkánknak, de semmi értelme már 
azon naptól fogva, midőn az ügyek az u j mederben 
rendesen folyni kezdtek. Ezen közel husz év óta 
teljesítünk mi tisztán magán ügyekben ingyen munkát, 
és stólánk egyik fele már is elveszett, a nélkül, hogy a 
kormánynak valaha eszébe jutott volna, hogy ez 
már most igazságtalan dolog. 

Ez a tapasztalat a múltból. A bizonyság pedig 
a jövőre nézve ott a ministerelnök azon nyilatkozata, 
hogy a lelkészeknek az elvesztendő stólákért kárpótlás 
nem dukál. És elvégre, ha nem kárpótolnak minket 
azért, a mi privát ügyekben ingyen dolgozunk, miért 
kárpótoljanak minket olyan munkáért, melyet nem 
fogunk megtenni? fogjuk az anyakönyvi stólát kapni 
addig, a meddig anyakönyeink közokirat erejével 
birnak és ránk szorulnak, azontúl pedig ez a kis 
zsebpénz el fog maradni. — Hallom én is emlegetni 
a dotatiókat vagy donatiókat, melyekkel a protes-
táns egyházat segélyezni akarják, és ez se több, se 
bevesebb nem volna, mint a tiszta igazságosság. De 
ebből az egyes papok majd csak akkor fognak se-
gélyben részesülni, ha már egyszer olyan szegények, 
hogy a mindennapi kenyérre is alig jut , az orosz-
lánrész rá fog menni a mi oskoláinkra, adminisz-
tratióra sat. 

A mi pedig az említettem k ö r ü l m é n y t illeti, 
és nehogy a kartárs úr talán azt gondolja, hogy az 
anyagi veszteség felett keseregtem, hangsúlyozom, 
hogy az én meggyőződésem szerint akkor mi nekünk 
a copulatióért követeinunk nem szabad. 

Miért? Azért, mert ugyan akkor, midőn majd 
hirdetni fogjuk, hogy a keresztyéni házassághoz az 



mikor s melyik volna a gyermek-istentiszteletek tar-
tására s legalkalmasabb ido. 

A mi engem illet, én nem zárnám ki innén 
sem a liturgiát. — Az éneklés mellett, nagynál és 
kicsinél ez a vallásos kedély képzésére eleitől kezdve 
hatalmas eszköznek bizonyult. 

Szerény nézetem szerint a gyermek-istentisztelet 
lefolyása ez vo lna : 1. a lelkész által kisért gyerme-
kek éneke. 2. Az oltár előtt tar tandó liturgikus ima, 
3. A beszéd alapigéinek felolvasása, 4. A gyerme-
kek értelmi képességéhez mért rövid beszéd. 5. A 
beszédnek kérdések és feleletek a lakjában, magyará -
zatokkal közbejött katechizálása. 6. Rövid l i turgikus 
ima. 7. Áldás. » 

A részletek kellő beosztás mellett, a gyermek-
istentisztelet ilyen lefolyása — azt hiszem — meg-
felelne a követelményeknek. 

Hogy azonban e tevékenységünk a kellő eredményt 
biztosítsa, megvallom, én szükségesnek ta r tanám, 
liogy a hol lehet, a lelkész vegye kezébe az isko-
lában is a vallás-oktatást. 

így , de csak igy lehet teljes munkánk sikere. 
Isten áldása r eá ! Kovács Andor. 

esketés is kell, nem szabad senki által ránk piríttat-
nunk azzal, hogy — ezt csak a stóla kedvéért mond-
juk . — Biz' apostoli munká t fogunk végezni, mely-
ről Krisztus urunk mondja „ingyen vettétek, ingyen 
adjátok," és amint a kartás úr felőlem felteszi, hogy 
híveimet megtartom az egyházi áldásnak, azon jó 
véleménynyel vagyok én is felőle és ha majd az u j 
állapotok életbe léptek és néhány évi tapasztalatot 
ketten még megérünk, talán megint találkozunk e 
becses lapok hasábjain és elmondhat juk tapasztalain-
kat. Én megigérem, hogy ha csalódtam és azok a 
sötét felhők, melyek most hazánk áldott Alföldje fe-
lett össze tornyosulnak és melyekből vil lámként fe-
lénk czikázik a socialismus hi tágazata: mit nekünk 
haza, mit nekünk va l ' ás? mi nem ismerünk se Istent 
se hazá t ! — és melyek miatt az egyházak gyengí-
tését és a nép vallásos szokásainak felforgatását éppen 
a mostani időkben veszélyesnek tartom, pusztítás 
nélkül ismét elvonultak és népünk vallásos életét 
sértetlenül megtar tanunk sikerült, én leszek az első, 
ki befogja ismerni, hogy „nem volt igazam." 

Guggenberger. 

A i j i m t k i k istentisztelete. 
E b. lapok legközelebbi számaiban a belmissiói 

tevékenység egyik ágáról : a gyermek istentiszteletek 
tartásáról volt szó. — Osztozom azoknak nézetében, kik 
azt vall ják, hogy aláhanyat lot t vallási és egyházi 
életünk fellendítésére, a gyermek-istentiszteletek szer-
vezése s körünkben meghonosítása alapvető s a leg-
biztosabb eredménynyel kecsegtető munka . — S 
mint ilyet örömmel üdvözlöm is. — De megvallom, 
midőn a megpróbáltatások napjai annyira közel van-
nak hozzánk, midőn minden i rányban fölfegyverkezve, 
készen kell lennünk, hogy mulasztá-aink s az ezek 
mellett reánk jövő nagy változások nagyobb mérvű 
romlást ne idézzenek elő egyházunkban 5 nem va-
gyok bará t ja a hosszas elméleti fejtegetéseknek ; 
nem tartom megengedhetőnek a lassú tervezgete'seket. 
— Hiszen végtére is egészen mindegy az, hogy mi-
lyen forma, milyen beosztás mellett, milyen tervezet 
szerint tartsuk a gyermek-tiszteleteket, csak a czél el le-
gyen érve: a gyermek vallásos érzésének felköltése, erő-
sítése ; a vallásos kedély és élet a lapjainak megte-
remtése. — Hogy mellőzzük, vagy behozzuk-e a 
liturgiát ez istentisztelet keretébe, ez oly kérdés, 
melyre minden lelkész csak akkor felelhet, midőn 
m á r a munkában benne van s annak eredményét s 
esetleg fogyatkozásait tapasztalja. — Ekkor igen, 
ekkor lesz helye az egységesség megteremtésére 
irányuló eszmecseréknek s nézet nyilvánításoknak s 
lesz bizonynyal eredménye is. 

De ma, a midőn még e téren semmit sem tettünk 
s lényegében az áldásos munkát nem is ismerjük, 
hosszasan nem beszélgethetünk fölötte, — Egyetlen 
kérdést tartok a kezdet elején megvilágitandónak, a 
miről eddig még senki sem szólott s ez az, hogy 

ot. O-P 

Általános a panasz, hogy nincsen tanár . Az 
i skolafentartó testületek az egész országban kétségbe 
v a n n a k esve, mert tanszékeik üresen ál lanak. N y a k r a -
főre hozza a hivatalos lap időközönként a pályáza-
tokat ugyanazon tanári állásokra, még sem akad 
pályázó. A tanárok az államhoz sietnek s a feleke-
zetek és községek kénytelenek nem-végzett embe-
reket alkalmazni, csakhogy a tanszéket betölthessék. 
Még örülnek, ha alapvizsgás egyént kapha tnak . Sok 
középiskolába ilyen sem jut . Meg kell elégedni avval , 
a ki puszta leczkekönyvvel jelentkezik. A jelen tan-
évben számos öreg tanár nyugdíjaztatását kérte. Hol 
veszünk he lyükbe fiatalokat, ha azok mennek. A 
mult tanév kezdetén is n a g y volt a tanárh iány , a 
jövő tanévben még nagyobb lesz. Az intéző körök 
már most is aggodalommal néznek a jövő tanév 
elébe. Há t mi evangelikus tanárokat keresők, minő 
kilátásokkal vár juk a jövő tanévet? 

Az evangelikus középiskola fenntartó testületekre 
már magában véve is kellemetlenül ható tanárh iány-
hoz hozzájárulhat az a bekövetkezhető eset, hogy a 
jelenlegi szabadelvű ko rmány t egy túlzó-katholikus 
kormány, a jelenlegi szabadelvű közoktatásügyi mi-
nisztert egy tulzó-katholikus miniszter vál that ja 
fel, ki, a m d g y is rossz szemmel nézvén az 
evangélikusoknak még létezését is, könnyen ki-
adhat ja a parancsot, hogy, ha ti evangéliku-
sok folytonosan csak vizsgálatlan egyéneket állíttok 
középiskoláitok élére, akkor én iskoláitoktól a nyi l -
vánossági jogot egyszerűen megvonom. S mi evangé-
likusok még csak nem is szólhatunk, még csak nem 
is panaszkodhatunk. Pedig közelébb van ezen idő 
bekövetkezése, mint gondolnánk. A legcsekélyebb 
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pedig, a mit egy túlzókatholikus kormány iskoláink-
kal a fentemlített esetben tehetne, az államsegély 
megvoüása, mely ugyancsak egyértelmű volna kö-
zépiskoláink bezárásával. Még államsegélylyel sem 
tudjuk tanárainkat ügy fizetni, mint az á l l am; há t 
államsegély nélkül mily szegényesen fizethetnénk 
őket? Akkor ugyan ma jd kötéllel sem tudnánk kö-
zépiskoláinkba tanár t fogni. 

Ar ra kell tehát törekednünk, hogy tanáraink 
ellen a ko rmánynak kifogása ne lehessen. Ezt két-
féleképpen érhet jük el. V a g y tanárképzéssel, vagy 
vallástanárok alkalmazásával . — A tanárok képzése 
még a messze jövő feladata. Mig e feladatot meg-
oldani sikerül, addig mi nem várhatunk ; ha ma-
gunkon egyéb módon segíteni nem tudunk, addig 
iskoláinkat még be is zárhat ják , vagy el is vehetik 
tőlünk. Nekünk rögtöni segélynyújtásra van szüksé-
günk. Csak rögtöni és gyökerss segély ta r tha t ja 
fenn iskoláinkban az életet. A szükség égető. Most 
kell középiskoláinkon segíteni, nem a messze jövő-
ben. — Ezen halasztást nem szenvedő ügyön rögtön 
egyedül vallástanárok alkalmazásával lendíthetünk. 
Vallástanárt kapunk eleget. 1200 forintos vallás-
tanári állásra lelkészeink 90°i0-a szíves örömest el-
jönne. Válogathatnánk az erőkben kedvünkre s nem 
volnánk kénytelenek vizsgátlan, sőt mi több, nem 
volnánk kénytelenek evangelikus középiskoláinkban 
nem-evangelikus és vizsgátlan egyéneket alkalmazni 
s a mi legfőbb, nem volnánk kénytelenek a kishir-
detéseket igénybe venni s kéréssel, könyörgéssel al-
kalmazni tanerőket, csakhogy középiskoláinkat be-
zárni kénytelenek ne legyünk. 

A vallást tanítsa szakember, mint más egyéb 
tantárgyat is szakember tanít ja. Igy eddigi rendes-
tanáraink eddig vallástanitásra fordított idejüket saját 
szaktárgyuk tanítására fordí thatnák. Ezen ujitással 
egy tanerőt nyernénk meg, anélkül, hogy az állam 
ezen tanerőmegtakarí tást kifogásolhatná és egy, hogy 
úgy fejezzem ki magamat , világi tanár t teszünk 
feleslegessé, vagy még jobban és még világosabban 
kifejezve a dolgot, a nehezen és bajosan, sokszor 
egyáta l ján nem kapható világi szaktanerő hiányát 
nem fogjuk oly igen érezni. — A másik, a mit 
val lástanár alkalmazásával nye rünk az, hogy a val-
lástanár szükség esetén görögöt és latint is tanít-
hatna, mint olyan t á rgyaka t , melyekkel ő hivatására 
való készülésnél folytonosan foglalkozott. I ly módon 
egyelőre egy másik tanerőt is nélkülözhetővé tehet-
nénk, addig mig tanárképzéssel vizsgázott tanerőket 
ál l í thatunk középiskoláink élére. Nem kellene akkor 
a kishirdetések már nem szokatlan ut ján járni , nem 
kellene könyörögnünk, nem kellene aggódnunk, hogy 
kit a lka lmazunk középiskoláinkban tanárokul , hanem 
az üresedésben levő tanári állásokat betölthetnénk 
saját és kipróbált embereinkkel. Igy középiskoláinkat 
az állam által megkövetelt színvonalon meg is tart-
ha t juk , de középiskoláinknak tiszta evangelikus jel-
legét nemcsak megőrizhetjük, gyarapí tha t juk , sőt 
hatalmasan fejleszthetjük. 

Ez a mi véleményünk. A ki jobbat tud nála, 

álljon vele elő s hallassa a jobb véleményt, hadd 
gondolkozzunk felette, mig van idő ! 

Buzgó evangelikus. 

Dr. Samarjay Károly f . 
szül. Rév-Komáromban 1821. ápril 6., meg-

halt 1894. ápr. 27. 

A pozsonyvárosi egyházmegyét, a pozsonyi evange-
likus egyházközséget ápr. hő 27. mély gyászba borította 
közszeretetben és tiszteletben álló felügyelőjüknek, Dr. 
Samarjay Károly, kir. tanácsosnak halála. 

Ügy egyéni kiváló tulajdonságai, mint az egyházi és 
közügyekben elfoglalt állása, kifejtett munkássága oly 
nyomokat hagyott közéletünkben, hogy az utána maradt 
ür teljesen jogosulttá teszi minden jóravaló egyháztagnak 
s különösen a vele együtt munkálkodóknak bánatát. 

Samarjay Károly született Hév-Komáromban egyszerű 
iparosszülőktől. Gyermekkorát atyjának korai halála után 
a leggondosabb anyának szeretetteljes vezérlete mellett 
töltötte el oly gyermekkori barátok között, mint hazánk 
koszorús költője Jókai Mór. Tanulói pályáján a kiválók 
között foglalt helyet, s tanárainak szeretetét, ifjúsága társai-
nak őszinte ragaszkodását bírta. A jogot Pozsonyban 
végezte s 1840-ben, midőn Wesselényi Miklós raboskodása 
után Gräfenbergben keresett gyógyu'ását befejezve Pozsonyba 
jött, társainak megbízásából és az általuk rendezett fák-
lyásmenetnél Samarjaynak kellett tartani az üdvözlő be-
szédet. A fáklyásmenetet betiltotta ugyan a rendőrség, de 
a beszédet megtartotta, mi miatt kizáratással fenyegette-
tett s csak társainak szolidáris fellépése folytán maradt meg 
a jogi akadémián, melynek elöljárósága melégedett az 
egyszerű dorgatoriummal. 

Az ügyvédi vizsgálatot 1843. évi márczius 14-én tette 
le kiváló sikerrel. Minthogy azonban önképzését folytatni 
akarta, Karácsonyi László, torontálmegyei főispánhoz ment 
titkárul és gyermekeinek nevelőjeül. 1843-ban mint futárt 
küldte főnöke István nádorhoz, hogy elmondja neki a rá-
czok által Kikindán és környékén elkövetett mészárlásokat. 

1852-ben a művelt külföldet utazta be, hogy megös-
merkedjék Európa népeinek társadalmi és jogi életével. 
1854-ben Pozsonyban megnyitotta ügyvédi irodáját, mely 
a legelőkelőbbek egyike volt és maradt egész addig, mig 
fel nem hagyott az ügyvédkedéssel. Munkásságának kez-
detén a jogi akadémiában is előadta a magyar magánjogot 
és a polgári peres és peren kívüli eljárást. 1860-ban meg-
nyerte a doktori czimet. 

A polgártársak bizalmából is kivette részét. 1867-ben 
polgármesterré jelöltetett, 1870-ben a szabadelvű párt or-
szággyűlési képviselőnek léptette fel. 

Az egyházi élet körében is elismerést vívott ki ma-
gának. 1857—1878-ig a pozsonyi egyházban mint egyházi 
ügyész és jogtanácsos mozdította elő egyházának érdekét. 
1863-ban az iskolai tanács tagjává lett s 1873-ban ezen, 
iskolai életünkben nagyjelentőségű testületnek elnökévé 
választatott és 1886-ban a pozsonyvárosi esperesség és 
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Pozsony várossá felügyelőjévé lett közakarattal megválaszt-
va. S midőn hivataloskodásának köre lejárt újra meg újra 
felügyelőjévé bivta meg őt a közbizalom. így közel 40 esz-
tendőn át fáradozott biven és odaadással egyháza ügyei-
nek vezetése, fejlesztése körül. — Mint zsinatunknak tagja 
a jogügyi bizottságnak elnöke volt. Sajnos, hogy már ez 
időben gyakrabban beállott betegeskedése megakadályozta 
őt oly munkásság kifejtésében és részvételben, a milyet ő 
maga óhajtott és szeretett volna. 

Családi élete a boldogultnak példányszeríí volt, igaz, 
hogy itt sem volt megkimélve melegen érző lelke. Első 
neje, André Anna két gyermeket hagyva hátra halálával 
mélyen sebzette szerető szivét; de talált magához méltó 
nőt, gyermekeinek szerető anyát, harkai Schiller Irmában, 
kivel több mint 27 évig a legboldogabb házasságban élt. 
E házasságban hat gyermekkel áldotta meg Isten, s atyai 
áldását azzal tetézte, hogy valamennyi gyermekét sikerül-
ten fölnevelve, szép állásban elhelyezve, hagyhat ta hátra. 

Életének utolsó szaka szenvedésteljes volt de óriási 
fájdalmai között is megtartotta lelkének ruganyosságát, 
kedélyének üdeségét, mig végre megjelent Istennek szaba-
dító angyala, a halál, s egy fájdalmas sóhajjal lebbent át 
a földi létből az örök életre. 

Samarjay Károly azon egyének közé tartozik, kik a 
közönséges mértéken túl épen egyéniségök sajátosságával 
emelkednek ki. 

Jellemének alapvonása volt a kedélynek azon gazdag-
sága, melylyel egész környezetét elárasztotta s nemcsak 
az egyesek iránt őszinte jóakaratban nyilatkozott, hanem 
a közéletben az ügyek tárgyalásánál az ellentétek kiegyen-
lítésében emelkedett érvényre. Ep azért mint elnök elnok-
társa iránt a legbensőbb conniventiával viseltetett s a 
pártok összeütközésénél mindig megtudta találni az a fen-
sőbb szempontot, melyben rendesen az ellenfelek megnyu-
godva kiegyeztek. Es e kedély gazdagság életének végéig 
bizonyos költőiség zománczával birt, mely különösen szivét 
közelebb érdeklő alkalmakkor dalban csendült ki. E mel-
lett megvolt benne a viszonyoknak és eseményeknek teljes, 
tárgyilagos mérlegelése, mi gyakorlati életének sikeréhez 
adja a kulcsot. Fáradhatlan tevékenysége, kitartó munkás-
sága csak akkor szünetelt, midőn a test gyöngesége le-
győzte a lélek erejét, megnehezítette szárnyalását. 

Mindazok, akik ismertük, áldva őrizzük emlékezetét 
s hálát adunk a kegyelem Urának, hogy őt hazájának és 
egyháznak javára oly hosszan élteté. 

Éli F Iii» 
Luther-Társaság. Épen most küldetik szét a Luther-

társaság 1893. évről szóló jelentése, mely Istenben bol-
dogult elnökeinek néhai Dr. flunfalvy Pál és Doleschall 
Sándor Ede jól talált arczképeivel van díszítve. Tartalma : 
mélt. Zsilinszky Mihály elnök úr megnyitó beszéde, ntiszt. 
Scholz Gusztáv társasági t i tkárnak néhai nagy t i s z t Doleschall 
Sándor Ede felett tar tot t emlékbeszéde s a szűkebbkörű 
bizottság működéséről szóló jelentés a társulat állásáról 
szóló számadással, vagyonkimutatással s a társulat tagjai-
nak névjegyzékével együtt. Minthogy meg vagyunk győ-
ződve, hogy ezen jelentés minden evangelikus lelkész ke-

zében van, szükségtelennok tar t juk annak részletes kivo-
natolását, a helyett a társulat jövő felvirágozásának ér-
dekében közöljük a munkaprogrammot. A Luther-társaság 
kiadványai nem fogynak ; pedig újakat és folyton újakat 
kell neki kiadnia. Sajtó alat t van: F a ml e r Gr. A. : 
„Hochmuth kommt vor dem Fal l" czimű pályanyertes 
műve. Utána következnek: P a y r S á n d o r „Fábry Ger-
gely evangelikus püspök" monografi»ja, C s e p r e g i 
G y ö r g y fordításában „Sartorius : Fíorilegium biblicum." 
Be van jelentve: „Bibliai történetek az elemi iskolák szá-
mára" bibliai tót nyelven irt mű, mely az eddigi legjobb 
kútforrások nyomán készült. Dunántúli vend ajkú híveink 
számára kívántatik egy vend nyelvű imádságos könyv; 
németajkú híveink számára egy Luther társasági német 
naptárnak kiadása. 

Tagok gyűjtése, colportage szervezése nélkül a tár-
saság többé nem maradhat. Ez irányban szeretne az igaz-
gató bizottság hatni, mit azonban csak akkor tehet, ha 
kivált a lelkésztársak, melegebben karolják fel a társa-
ság ügyét. E czélból bocsátották ki a következő felhívást 
is, adja Isten, a kívánt sikerrel ! 

N a g y t i s z t e l e t ű F ő e s p e r e s ( L e l k é s z ) 
U r ! A Luther-társaság, mely rövid nyolcz évi fennállása 
óta két imádságos könyvet. — az egyiket már második 
kiadásban — Luther életrajzát s egyéb vallás-erkölcsi tar-
talmú füzetet, különösen pályanyertes népiratkákat mind 
a három hazai nyelven adott ki, — csak úgy képes ma-
gasztos hivatásának megfelelni, ha azt a hivek és a pász-
torok áldozatkészsége lelkesen támogatja. 

Nagytiszteletűséged egyházmegyéjében aránylag fel-
tűnően kevés tagunk lévén, azt kell hinnünk, hogy úgy a 
lelkész urak, valamint a hivek a társaság létezéséről és 
czéljáról nincsenek tájékozva. 

Pedig üdvös és szent czél az, mely a mi Luther-
társaságunk elé, az őt megalapított lelkes protestáns ve-
zérférfiaink által tüzetett, melyet mi csak úgy fogjuk 
elérhetni, ha válvetett tevékenységgel tömörülünk az el-
lenséges világ törekvéseinek ellensúlyozására s munkálko-
dunk míg nappal vagyon, nehogy evangyéliomi népünk 
elmerüljön a közöny éjszakájába. 

Fájdalom, nálunk még mindeddig igen nagy a kö-
zöny. Hányszor fordultunk mi már Luther-társaságunk 
nevében egyes tisztelt egyházközségeink-, egyházmegyéink-, 
lelkészeink-, tanáraink-, tanítóink-, híveinkhez, bizalmasan 
kérve istápolásukat, támogatásukat? Kibocsátottuk gyűjtő-
iveinket, tavaly minden egyes egyháznak megküldtük évi 
jelentésünket, mely kellő tájékozást nyúj t a társaság 
anyagi és szellemi állapotáról, mellékelve a füzet végén 
egy aláirásí lapot is. Ez történt tavaly május havában. S 
mi volt az eredmény? Fájdalom, csak az, hogy kiáltó szóvá 
lettünk a pusztában. Ugyan a mult évi november havában 
felkerestük a Nt. Főesperes urakat, ajánlva nekik a pest-
megyei Esperességnek a colportage-ra vonatkozó indít-
ványát. Kérelmünk elhangzott s visszhangra nem talált . 
De mi azért nem esünk kétségbe, mi azért nem szüniink 
meg kopogtatni a szivek aj taján mindaddig, a míg azok 
rr g nem nyílnak. 

Egyházunk ma is küzd a nehézségekkel, ma is hor-
zója az evang. világosságnak. Az aratni való sok, a 
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munkás kevés. Magunknak keil az Istentől nyert ajándé-
kot megbecsülnünk és híveink számára hasznosra tennünk. 
Az idők komolysága erősen int erre ! 

Mi tehát még egyszer felemeljük szavunkat : „Tinék-
tek, óh tiszteletes jele3 férfiak, kiál tunk! (Példab. VII I . 
4.) Felkérjük Nagytiszteletűségedet, méltóztassék ezen 
egyetlen evang. irodalmi társaságunknak ügyét msgáévá 
tenni, hogy minden nagyobb egyház és gazdagabb uraink 
alapítványok tétele által igyekezzenek e nemes czélú vál-
lalatunkat biztosítani, hogy a lelkészek, tanárok, tanítók 
és hívek sorai közül minél töhb rendes tagunk kerül-
jön ki. 

Lelkes apostolkodásáról szóló becses jelentését kérjük 
f. évi junius hó végéig Luther-társaságunk alulírott alel-
nökéhez beküldeni. 

Mindezeknek utána pedig: „Köszöntsétek minden 
Atyafiakat szent csókolással. Kénszerítlek ti teket az Úrra, 
hogy e levél olvastassák minden szent Atyafiak előtt. A 
mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen veletek. 
Ámen! (Pál Thessal. I . lev. V. 2 6 - 2 8 . ) 

Budapesten, 1894. évi virágvasárnapján. Zsilinszky 
Mihály s. k. elnök. Bachát Dániel s. k. alelnök. (VIII . 
Bezerédy-utcza 13. sz. I. emelet.) Falvay Antal s. k. 
jegyző. 

H i n d i i . 
A római katholikus egyház terjeszkedik az Észak-

amerikai egyesült Államokban. A katholikusok összes lét-
száma a hivatalos statisztikai kimutatás szerint 8902033, 
kath. irók a létszámot 12,000,000 becsülték. Az egész 
terület 14 egyházi tartományra van beosztva, mind-
egyikben van egy-egy érsekség és több püspökség, összesen 
72 püspökség. Az egyház élén áll Gibbon bibornok-érsek 
azután még 16 érsek. 71 püspök az egyházközségeket ve-
zetik 9714 lelkészszel egy-egy lelkész körülbelül 900 lélekre 
esik. 1893 óta szaporodott a katholikusok száma 99000-el 
329 pappal, 252 templommal, 456 kápolnával és állomás-
sal, 231 szemináriummal, 145 plébániai iskolával és 25000 
iskolás gyermekkel. Legtekintélyesebb a newyorki érsek-
ség, melyhez tartoznak Albany, Brooklyn, Buffalo, New-
ark, Ogdensburg, Rochester, Syracuse és Trenton püspök-
ség, melyben van 280,000 lélek. 1776-ban a katholikusok 
száma a lakosságnak csak y^ -ad részé t , 1800-ban y53-ad-
részét, 1840-ben 1/11-edrészét, 1878-ban már il6-oáréazét 
tet te ki. Ezen rohamos növekedés nemcsak abban leli 
magyarázatát, hogy évente nagy tömegekben bevándorol-
nak irhoni katholikusok, hanem Róma okos egyházpoliti-
kájában is, mely igen ügyesen fel tudja használni a pro-
testánsoknak az Egyesült Államokban való zilált s szám-
talan felekezetre és elnevezésű szektára való oszlottságát. 
— Szintúgy terjeszkedik a katholicismu3 Helvécziában is. 
G e n f b e n , melyet azelőtt többször protestáns Rómának 
neveztek el, legújabb népszámlálás szerint 24588 protes-
táns, 22035 katholikus. G e n f k a n t o n b a n már több-
ségben vannak a katholikusok : 52298 katholikus, 50975 
evangelikus mellett. 

— Egyetemes egyházunkban tartandó rendkívüli köz-
gyűlések. Az egyetemes egyház május hó 22. és 23 án Bu-
dapesten ; a dunáninneni egyházkerület május hó 15. és 
16-án Trencsénben; a bányai egyházkerület május hó 21. 
s következő napjain Budapesten; a tiszai egyházkerület 
május hó 16—18. napjain Miskolczon ; a pestmegyei espe-
resség május hó 16-án Budapesten gyűléseznek. — Mind-
ezen mélyen tisztelt testületek elöljáróit és tagjai t őszinte 
bizalommal kérjük, kegyeskedjenek arról gondoskodni, hogy 
a lap számára megbízható értesülést nyerjünk. Közegyhá-
zunk érdeke kívánatossá teszi ezt. 

— Esperesi választás. A m o s o n y i ág. h. ev. egyház-
megye köztiszteletben álló esperesének nagytiszteletű 
S c h u h Á g o s t esperes úr lemondása következtében szük-
ségessé vált az így megürült esperesi hivatal betöltése. A 
beadott szavazatok f. é. április hó 25 én Magyar-Ovárott 
ta r to t t rendkívüli esperesi gyűlésen felbontatván a szavaza-
tok túlnyomó többségével nagytiszteletű B o d i c z k y K á l -
m á n , zurányi lelkész lett esperessé megálasztva, ki azon-
ban betegeskedése következtében kijelentette, hogy csak 
oly feltétel a lat t vállalja el hivatalát, ha rövid időn ales-
peres is választatik. Mi az ügybuzgó férfiúnak mielőbbi 
teljes meggyógyulást és működéséhez Istentől áldást kí-
vánunk. 

— A veszprémi gyülekezetre a legutolsó kimutatás 
óta megemlékezni kegyesek voltak: 218. A kisbaboti ev. 
gyülekezet 2 f r t . 219. Varsádi evang. gyülekezet és lel-
késze 2 fr t . 220. Türkösi evang. lelkész és gyülekezet 
1 f r t 50 kr. 221. Az „Evang. Glocken" czimű lap gyűjtése 
nagytiszteletű Fürs t János ev. lelkész Pozsony 4 f t 50 kr. 
222. Báti gyülekezet 3 frt . 223. Hontbörzsönyi ev. gyü-
lekezet 6 f r t 10 kr. 224. Csabdi evang. gyülekezet 2 f r t . 
225. Kertni evang. gyülekezet filiái 6 f r t 12 kr. Ehez já-
rultak : Kis-Pirit 2 f r t 49 kr. Nagy-Pir i t 1 f r t 88 kr. 
Karakó-Szörcsök 1 f r t 75 kr = 6 f r t 12 kr. 226. Barabás 
Jenő Pápáról 50 kr. 227. Liptó német lipcsei ev. gyüle-
kezet 5 fr t . 228. Makói evang. gyülekezet 1 f r t . 229. 
O-verbászi ev. gyülekezet 4 f r t . 230. Nagy váradi evang. 
gyülekezet 5 frt . 231. Tápió-szelei evang. gyülekezet 2 fr t . 
232. Brassó-apáczai evang. egyház 1 frt . 233. Korponai 
evang. egyház 5 frt . 234. Bakony-tamási evang. egyház 
3 fr t 40 kr. 235. Ns.-pátrói evang. egyház 1 fr t . 236. 
Tóth-győrki evang. egyház 50 kr. 237. Menhárdi evang. 
egyház 50 kr. 238. Német-járfalui evang. egyház 1 f r t . 
239. Sajó gömöri evang. egyház 2 frt . 240. Jolsvai evang. 
egyház 1 frt . 241. H*nusfalvi evang. egyház 1 fr t . 242. 
Csanálosi evan». egyház 1 f r t 82 kr. 243. Oláhpataki ev. 
egyház 1 frt. 244 Hosszúszói evang. egyház 1 f r t 54 kr. 
245. Nagy-rőczei evang. egvház 1 írt. 246. Bodóhegyi ev. 
egyház (vasm.) 2 frt . 247. Sikátori ev. egyház 2 frt . 248. 
Kaboldi evangelikus egyház 1 fr t . 249. Ráko-palotai ev. 
egyház 13 frt 75 kr. 250. Nagylaki evangelikus egyház 
5 frt. 251. Turicskai evangelikus egyház 9 f r t 65 kr. 252. 
Tiszolczi evangelikus egyház 5 fr t 70 kr. 253. Iglói evan-
gelikus egyház 8 f r t . 254. Sárosszempléni esperesség 1 ft. 
Együ t t Ü 4 f r t 58 kr. Az első 5 kimutatás 3727 f r t 
95krjával ==3842 fr t 53 kr. Midőn egyrészről hálás köszöne-
temet tolmácsolnám a vett adományokért, még egyszer 
tisztelettel felkérem a számos ívtartó lelkész urakat, le-
gyenek szívesek a számadás elkészíthetése végett a gyűjtő-
íveket visszaküldeni, ha teljesen üresek is, mert a munkát 
ezzel nagyon megkönnyítik. Kiváló tisztelettel Veszprém, 
1894. május 2-án. Horváth Dezső, ev. lelkész. 



144 R 

— A kis székelyi r. kath. községben (Tolnamegyében) 
megvetette lábát a protestáns egyház. Nagy-Székelyből 
vagy 70 ev. ref. lélek, Szentlőrinczről egy pár ág. hitv. ev. 
család költözött oda a mult években. Persze a kath. plé-
bános nem harangoztatott prot. halottra, ámbár mi pro-
testánsok mindig meghuzatjuk a harangokat a kath. ha-
lottra, még pedig i n g y e n . Tömörültünk. Mányoky Tamás 
és Keck Endre n.-székelyi ev. ref. magyar és német lel-
készek, Sántha Károly szentlőrinczi ev. lelkész gyűjtést 
kezdtek harangra. Adakoztak a protestánsokon kivül 
(Nagy-Székely, Kis-Székely, Szentlőrincz, uzdborjádi föld-
birtokos urak stb.) kis-székelyi r. katholikusok és zsidók 
is, a járás r. katholikus vallású főszolgabirája, F o n y ó 
L á s z l ó úr is. Az adakozás 200 f r t ra rúgott, vettünk 
egy szép kis harangot s most ápr. 29-én ünnepélyességgel 
fölszenteltük. Tömérdek nép gyűlt össze a vidékről s ezek-
hez csatlakozott az uzdborjádi földbirtokosság, a kis-szé-
kelyi katholikusság és zsidóság is. A n.-székelyi dalárda 
nyitotta meg az ünnepélyt, utána K e c k n.-székelyi evang. 
ref. segédlelkész imádkozott németül, — ezután, a szent-
lőrinczi dalárda énekelte a Jövel Szentlélek Úristent és 
S á n t h a K á r o l y mondott szívből fakadó beszédet, a 
harang szaváról : Az élőket hívogatom, A holtakat elsi-
ratom, A tűzveszélyt eloszlatom, — imára, munkára, nemes 
életre, felebaráti segélyre és testvéri egyetértésre buzdítva 
a nagy sokaságot. A plébános nem vett részt az ünne-
pélyen. Mi keresni fogjuk az alkalmat, hogy a kisszé-
kelyieknek többször is meggyujtsuk az evangyéliom szövét-
nekét. Sántha Károly egyenként felolvasta az adakozó 
katholikusok neveit. A kath. nép hajlandó a testvéri 
egyetértésre, a plébános urak magukra maradnak. Test-
vériség, jöjjön el a te országod ! 

— Lelkészjelölés. A pestmegyei A l b e r t i n m. hó 
29-én volt a papjelölő gyűlés. Jelöl tet tek: hivatalból a 
főesperes részéről, Szilárd János domonyi és Dobronyovszky 
Gyula peterii lelkészek; az egyház ál tal : Doleschall Lajos 
torontál-erzsébetlaki lelkész és Sárkány Béla püspöki tit-
kár s irodavezető. A választás f. hó 20-án lesz. 

— Gyászeset. V o z á r i k J á n o s a l a p o s i egy-
ház tanítója 20. évi közelismeréssel találkozó működés után 
48. éves korában elhunyt. Özvegye s három kiskorú árvája 
siratja. Az elhunyt lelje fel az anyaföld kebelén az örök 
békességet, Uránál, — kit hűn szolgálta, a megérdemlett 
jutalmat. 

— Megjelent és lapunknak beküldetett: Gyurátz Fe-
rencz ev. lelkésztől „Lelki vezér" czimű imakönyv., Leg-
inkább a konfirmándusok számára irva, de oly bő tarta-
lommal, hogy minden felnőtt evangelikus keresztyén is áldás-
sal használhatja. Meg van toldva egy épületes melléklettel : 
Bibliai képek czimen. A buzgó imádkozónak , ezen művét 
melegen ajánljuk lelkésztársaink figyelmébe. Ára vászonba 
kötve 90 kr, bőrbe kötve 1 f r t 30 kr. — Verses suspiriu-
mok. Németből fordította Nagy Lajos. Ára 25 kr. Hasznos 
kisegítő eszköz a gyakorló lelkészeknek. 

— A „Protestáns Pap" ez évi 4-ik száma a követ-
kező tartalommal jelent meg. 1. Kossuth Lajos halálára. 
Borzsák Endre. 2. Ima. Kossuth halálakor. Lágler Sándor. 
3. Kossuth temetésekor. Egyházi beszéd. Kálmán Dezső. 
4. Kossnth temetésekor. Egyházi beszéd. Lágler Sándor. 
5. Pünkösdi egyházi beszéd. Jóba József. 6. Pünkösdi egy-
házi beszéd. Nagy Lajos. 7. Biblia. Cserna István. 8. Ha-
lotti ima. Gulyás Benő. 9. Halotti ima. Széky Aladár. 10. 
Vegyesek. 11. Irodalom. Jantó János. 12. Egyházi tiszti 
választások,^ papjelölések, papválasztások, halálozások. — 
A „Protestáns Pap" megjelenik havonként egyszer 2—3 
íven, előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 f r t , negyed 
évre 1 frt . Az előfizetési pénzek Kölesdre a szerkesztők-
höz (Lágler Sándor, Kálmán Dezső) küldendők. 

Egy kis igazítás. Schwalm György lelkész urnák „Ro-
mának türelmessége czimü czikkében fordul elő, hogy ő 
Kurájacz plébánost főtisztelendőnek szólította. A főtiszte, 
lendő czím nálunk evangélikusoknál csak püspöknek dukál 
így arra Kurájacz sem tar tha to t t igényt. Kár a katholi-
kusok fensőségét mintegy elismerni az által, hogy egy 
püspököt megillető czímmel szólítunk. Az a katholikus 
plébános semmivel sem több, mint Schwalm lelkész ur, kit 
csak tisztelendőnek hivnak mindenütt, a hol mint egyszerű 
lelkész megjelen s szerepéi. 

— Beszentelés. Az evangelikus „Egyház és Iskola" 
16. számában olvasható azon kifejezés „beszentelni a ha-
lottat". És ezt egy evangelikus lelkész írja. Hogyan? 
Hát az evangelikus lelkészek is beszentelik a halottjaikat, 
nem csak a katholikusok ? Mióta ? Úgy látszik, Kossuth 
temetése óta jött a halottak beszentelése az evangélikusok-
nál is divatba. Persze, irigyeljük talán a katholikusoktól 
a szenteket, azért igyekezünk legalább a halottainkat be-
szentelni ! 

P A L Y A Z A T 
A budapesti ág. hitv. evang. gyülekezet deáktéri elemi 

leányiskolájában nő t a n i t ó i állás töltendő be. — Az ál-
lással járó illetmények: 700 fr t . évi fizetés, 100 f r t lakás-
pénz, 50 frtos ötödéves pótlék és az országos tanítói nyug-
díjtörvény által biztosított jogok. — A megválasztás egye-
lőre két próbaévre történik. 

A pályázni szándékozókat felkérem, hogy folyamod-
ványaikat, melyek keresztlevéllel, életrajzi adatokkal ké-
pesítési és egészségi bizonyitványnyal felszerelve az egy-
házi tanácshoz intézendők 1894. évi m á j u s 20-áig Falvay 
Antal igazgató úrnál (Budapesten, IV. Deák Ferencz-tér 
4 sz. a.) nyújtsák be. 

B u d a p e s t e n , 1894. évi április 30-án. 
Dr. Vetsey István, 

iskolai II.-od felügyelő. 

A budai ág. h. ev. egyházközségben a v a l l á s t a-
n i t ó i állás f. é. jun. végével megüresedvén, erre ezennel 
pályázat hirdettetik. 

T a n í t a n d ó lesz a vallástan a budai egyház terü-
letén levő fő- és székvárosi községi e l e m i és p o l g á r i 
iskolákban heti legfeljebb 22 (huszonkettő) órában a buda-
pesti egyházmegyében előírt tanterv szerint. 

F i z e t é s : évi 1000 (egyezer) forint, vagy (az egy-
ház e tekintetben magának az intézkedés jogát fentartja) 
800 f r t évi fizetés és 2 szoba, és 1 konyhából álló termé-
szetbeni lakás. 

Pályázhatnak f e l s z e n t e l t hitjelöltek, esetleg s 
lelkészek. 

Az állás 1894. évi szeptember 1-én elfoglalandó és 
egy próbaévi működés után véglegesíthető. 

A budai állami középtanodákban és állami tanitó-
képezdékben a vallástanítás — esetleg részben, vagy egész-
ben szintén a megválasztandóra ruházható — k ü l ö n — 
ezen intézetekben megszabott d í j a z á s mellett. (Most 
500 frt.) 

Pályázók kellőleg felszerelt kérvényeiket f o l y ó é v 
j u n i u s l-ig alúlirotthoz küldeni szíveskedjenek, 

Budapest, V á r , 1894. ápr. 30. 
Scholz Gusztáv, 
budai ev. lelkész. 

WIGAND F. K. NYOMDÁJA, POZSONYBAN. 


