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Fölséges álom! Szentek, bölcsek álma, 
Költőnek á lma: r ingasd lelkemet! 
Ez isten-álom, szép valóra válva, 
Mi tenger-bűnt és könnyet eltemet! 
If jont i álma vénülő időnek, 
Oh hajnal-álom század alkonyán: 
Nép milliói karjaidba dőlnek — 
Pihentesd őket nagy tusák u tán! 

Oli mennyi Ábel-vér kiált az égre 
Káintól eddig, e kis földtekén ! 
Jogát a nyers erő elveszti végre? 
Nem lesz parancs , hogy ölj vagy öljek én ? 
Árvák imáit meghallgatja I s ten? 
Nem sírnak többé özvegyek s a r á k ? 
A vérözön megszűn, mely elveszitsen? 
Olajágával itt már Arará t? 

Megreszket a teremtettség örömtiil, 
Megnyilni látom a derült eget ; 
Ezrek hálája száll felé a földrül, 
A mint fehér zászlóként integet. 
Mezőn a zöld fűszálak meghajolnak, 
Öröm-könyet sír minden kis virág, 
Hogy vércseppek reájok nem omolnak, 
Hogy tiszta, boldog, mint ők, a világ. 

Az angyalok még egyszer földre szállnak, 
Kik hirdették a békét hajdanán, 
S zeng himnusza az égiek karának 
A békességnek áldott hajnalán. 
Belé vegyül angyalok énekébe 
Felszárnyaló, örvendő énekünk: 
Megszületett földön az égi béke, 
Örök dicsőség néked, Is tenünk! 

Egen szivárvány, földön édes álom ; 
Higyjek-e néked? Csak alig merek. 
Vér ontja a vért s lesz vér a világon, 
Mig emberek lesznek az emberek. 
De félre kétség! Jőnek ezredévek, 
Időnek lépte egy-egy ezredév; 
Mindent meggyőz hatalma az igének, 
S köztünk a béke nem lesz puszta név. 

SÁNTHA K Á B O L Y . 

Felirat, 
a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez! 

Mült 1895. évi október hava 9—12-ik nap-
jain Budapesten tartott egyetemes közgyűlésünkön, 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnk előter-
jesztéséből értesültünk arról az ügyről, mely az 
erdélyrészi ág. h. ev. egyházkerület, vagy, mint 
magát nevezi ..országos egyház consistoriumá"-nak 
1894. márczius 9-én 424. sz. a. kelt és Nagymél-
tóságodhoz intézett felterjesztése alkalmával me-
rült fel. 

Tudomásunkra jutott ekképen, hogy az em-
iitett consistorium, tiszai egyházkerületünk püspö-
kének állítólagos hatásköri túlterjeszkedése miatt 
emelvén panaszt, Nagyin éltóságod a panaszt tar-
talmazó felterjesztést 17836/1895 . szám alatt azzal 
küldte meg a tisztelettel alólirott egyház egyete-
mes felügyelőjének, hogy arra nézve a tiszai ke-
rület püspökének meghallgatásával nyilatkozzék. 

Ez meg is történt. 
Egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnk 1895. 

évi julius 7-én kelt fölterjesztésével értesítette Nagy-
méltóságodat a tiszai kerület püspökétől nyert fel-
világosításról és nevezetesen a tényállásról, mely 



;tz erdélyrészi ág. h. ev. consistorium panaszánál 
kiindulási pontnak volt tekinthető. 

Kitűnt a tiszai kerület püspökének tüzetes 
előterjesztéséből, hogy az esetek, a melyek az er-
délyrészi ág. h. ev. consistorium nézetnyilvánitá-
sának tárgyaiként felmerültek, legkevésbé sem olya-
nok, a melyeknél túlkapásról a mi részünkön le-
hetne szó. 

Legutóbb az az eset merült fel ugyanis, hogy 
G á s p á r Mária nevü, baróthi lakos E b e r l e i n 
Gáspár nagyszebeni hivatalnokkal akarván házas-
ságra lépni, az apáczai lelkész, mint a kihez Ba-
róth, mint leány-egyház tartozik, felhívta a vőlegény 
illetékes nagyszebeni lelkészét a jegyesek törvény-
szerű kihirdetésére. A nagyszebeni lelkész azonban 
e helyett a consistorium elé vitte a dolgot, s a 
consistorium 1238/1893. sz. átiratában az apáczai 
lelkész eljárását túlkapásnak minősítette, azért, 
mert szerinte Baróth az ő hatósága alá tartozik s 
mert a felett, váljon az ő házassági törvényszéke 
által elválasztott G á s p á r Mária mehet-e férjhez, 
vagyis a „liga" feloldása felett, ő, nem pedig a 
brassói ág. h. ev. esperes van hivatva határozni. 

Ez ugyan nem állott, mert hiszen Baróth már 
a brassói esperesség kiválása előtt Apáczához tar-
tozott s 1892-ben mint szervezett leány-egyház is hoz-
zá (tartozott) csatoltatott; mindamellett, miután a con-
sistorium ragaszkodott álláspontjához, a tiszai egy-
házkerület püspöke azzal szólította fel a consis-
toriuniot a további lépésektől elállásra, hogy ..ha 
nem a testvérszeretet és egyházaink jogainak köl-
csönös tiszteletben tartása lesz az együttélés vezér 
elve, akkor zsinati törvényeink 27. §-a s az erdélyi 
ág. h. ev. consistorium nyilatkozata szerint is, a 
közös terület összes községeinek beosztása után 
nem egy, hanem sok hasonló eset fogja az együtt-
élést kellemetlenné tenni." 

Ennek daczára az az eset szolgált úgy látszik, 
a panaszos felterjesztésre alkalmul. 

A másik eset előbb fordult elő s annál a közös 
területre nézve az erdélyrészi consistorium is más 
álláspontot foglalt el, a mely azonban szintén hely-
telen volt annyiban, a mennyiben kizárólag nem-
zetiségi és nem egyházi szempontból indult ki. 

1892-ben ugyanis egy K r i z b á n lakó német 
anyanyelvű erdész, nem illetékes helyi lelkészével, 
hanem a földvárival kereszteltette meg gyermekét. 
Midőn aztán a krizbai lelkész azt kivánta, hogy a 
földvári ily túlkapásoktól tiltassák el, és küldje 
meg az illetékes lelkésznek a keresztelési adatokat, 

az erdélyrészi ág. h. ev. consistorium ezt m e g -
tagadta s oda nyilatkozott, hogy ezen közös terü-
leten minden hitsorsos teljes joggal csatlakozhatik 
saját nyelvű egyházához. 

Ez lévén a tényállás, a mely az erdélyrészi 
ág. h. ev. consistorium panaszának előzményeként 
tekinthető, ugyanazért a tisztelettel alólirt egyete-
mes egyház felügyelője, 1895. julius 7-én kelt 
felterjesztésében egyrészről felhívta Nagyméltósá-
god figyelmét arra a testvéries s ehhez képest 
méltányos eljárásra, a melyet a tiszai ág. h. ev. 
egyházkerület tanúsított, midőn az ág. h. ev. egy-
ház alkotmányáról szóló zsinati törvény 27. §-a 
végrehajtásánál akként intézkedett, hogy az erdélyi 
részekben levő összes politikai községeket, tekin-
tettel arra, hogy az erdélyrészi ág. h. ev. úgyne-
vezett országos egyház a mienkkel közös területen 
van hivatva az egy hiten levők vallási és egyházi 
czéljait munkálni, — csupán missiói körökbe osz-
totta be, s arról is gondoskodott, hogy ezen mis-
siói központok oly városokban helyeztessenek el, 
hol az erdélyrészi ág. hitv. ev. egyházkerületnek 
nincs szervezett egyházközsége. 

Másrészről kiemelte egyetemes felügyelőnk 
azt is, hogy zsinati törvényünk 27. §-a nem érinti 
az erdélyrészi ág. hitv. ev. egyházkerület külön 
állását, a panasz pedig azért is tárgytalanul emel-
tetett a tiszai kerület püspöke ellen, mert a tör-
vény értelmezése nem az egyesnek, hanem a zsi-
natnak s illetőleg az egyetemes közgyűlésnek joga, 
a zsinati törvény 27. §-ának végrehajtása pedig 
ugyancsak a zsinati törvény értelmében az illető 
egyházkerületre bízatott. 

Kijelentette ezek folytán egyetemes felügye-
lőnk, hogy 

az erdélyrészi ág. h. ev. consistorium 1895. 
évi márezius 29-én 424. sz. a. kelt felterjesztése 
indokaiban felesleges aggodalom kifolyása, lénye-
gében pedig tárgytalan ; 

hogy e felterjesztésre nézve jellemző már az 
is, miszerint abban a tényállás* elő sem adatik; 

hogy az erdélyi részben levő úgynevezett 
országos ág. h. ev. egyház jogai nem korlátoz-
hatják zsinati törvényünk 27-ik §-ában gyökerező 
azon jogunkat, mely szerint a magyar állam terü-
letén levő összes polgári községek s igy azok is, 
a melyek az erdélyi részben léteznek, anyaegy-
házakba, illetőleg missíói körökbe osztandók be ; 

hogy ezen beosztás sem az erdélyrészi úgy-
nevezett országos egyház viszonyait, sem egyház.. 



községeit, sem Iii veit nem érinti és nein kebelezi 
be, hanem csak a tisztelettel alólirt egyházegyetem 
tagjainak egyházközségi illetőségét s ezzel össze-
függőleg egyház ható sági illetőségét állapítja meg 
Magyarország területére, tehát Magyarországnak 
erdélyi részeire nézve is ; és hogy a missiói körök 
alakításával csak saját híveinek lelki gondozását 
kívánjuk eszközölni, mi pedig jogunk és köteles-
ségünk egyaránt. 

Ezek mellett egyébiránt egyetemes felügye-
lőnk felhívta Nagyméltóságod figyelmét arra is. 
hogy az egyházi alkotmányunkról szóló zsinati 
törvény 150. §-ának, e.) g.) z.) aa.) dd.) pontjai 
értelmében ily ügyekben az alulirt egyház egye-
temes közgyűlése van hivatva intézkedni. 

Ezen felterjesztés folytán, tekintettel arra, 
hogy az egyházi alkotmányunkról szóló zsinati 
törvényt 0 Felsége, a király helybenhagyta s meg-
erősítette s így az az 1791.26. t. cz. értelmében 
hazánkban mindenkire nézve kötelező, méltán vár-
hattuk, hogy a mennyiben Nagyméltóságodnak 
egyetemes felügyelőnk felterjesztésére vonatkozó-
lag észrevételei voltak, sőt általában is az egyházi 
alkotmányunkról szóló zsinati törvény idézett 150. 
§-a értelmében Nagyméltóságod megfelelő intézke-
dés végett egyetemes közgyűlésünkhöz fordul. 

E helyett Nagyméltóságod figyelmen kívül 
hagyásával az egyházi alkotmányunkról szóló zsi-
nati törvény 145. §-a azon intézkedésének, mely 
szerint: ..az egyházegyetemnek, mint a magyaror-
szági ág. liítv. ev. egyház legfőbb önkormányzati 
testületének képviseleti és kormányzó hatósága, az 
egyetemes közgyűlés" — 1895. évi 39210. sz. 
a. ismét egyetemes felügyelőnkhöz intézett leiratot. 

Sőt mi több oly leiratot, a melyben intézke-
dés foglaltatik az erdélyrészi ág. h. ev. consisto-
rium panasza alkalmából felmerült ügyben és még 
ez is ügy, hogy ámbár az ügy bizonyára a leg-
közelebbről érinti egyházunk jogait és érdekeit, 
az erdélyrészi ág. h. ev. consistoriumhoz intézett 
rendelet közöltetett s a mi eddig példa nélkül szű-
kölködik „ a l k a l m a z k o d á s végett" egyetemes 
felügyelőnkkel. 

Egyetemes felügyelőnk nem mulasztotta el 
Nagyméltóságod leirata s ezen egész eljárás ellen 
a maga részéről 1895. évi szeptember havában 
kelt felterjesztésében tiltakozását bejelenteni s is-
mételten utalni arra, hogy az egyházi alkotmá-
nyunkról szóló zsinati törvény 150. §-a értelmében 
ilyen ügyekben az intézkedés határozottan egyete-

mes közgyűlésünk hatásköréhez tartozik s hogy 
ennélfogva az ügyet a legközelebbi egyetemes egy-
házi közgyűlés elé terjeszti. 

Ezt, mint emiitők kötelességéhez hiven, meg 
is tette. 

Es mi, mint a zsinati törvény értelmében 
az ügyben intézkedni hivatott testület, egyetemes 
közgyűlésünkön megfontolás alá vévén az ügyet, 
s az arra nézve követett eljárást, arról győződtünk 
meg, hogy egyetemes felügyelőnk eljárása min-
denben helyes és jogaink és jogos érdekeinknek meg-
felelő volt. Ugyanazért kötelességünkhöz hiven nem 
mulaszthatjuk el kijelenteni, hogy egyetemes fel-
ügyelőnknek fennebb intézett felterjesztéseiben fog-
laltakhoz, azok alaposságának és törvényességének 
tudatában mi is csatlakozunk. 

Másrészről azonban fájdalommal kellett meg-
győződnünk arról, hogy Nagymóltóságodnak ebben 
az ügyben elkövetett eljárása, intézkedése és kivált 
utóbbi leiratában kifejezett véleménye felette sé-
relmes. 

Sérelmes már kezdettől fogva azért, mert 
midőn az erdélyrészi ág. h. ev. consistorium, a 
tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspökének állító-
lagos hatásköri tűlterjeszkedése miatt emelt pa-
naszt. a melyben még a tényállást sem terjesztette 
elő, sőt még a tiszai kerület püspökének az illető 
ügyben kelt átirata sem közöltetett, semmi esetre 
sem lehet helyén, hogy ne a panaszkodó consis-
torium utasittassék a tényállásnak megfelelő ada-
tok és bizonyítékokkal való felterjesztésére, hanem 
a tiszai kerület püspöke hivassék fel az egyetemes 
felügyelő útján mintegy önmaga igazolására, holott 
még csak valószínűséggel bíró panasz sem feküdt 
Nagymóltóságod előtt. 

Ha azonban az erdélyrészi ág. h. ev. consis-
torium panasza nem lett volna is ennyire hiányos, 
akkor is, minthogy az egyházi alkotmányunkról 
szóló zsinati törvény 120. §-a értelmében a püs-
pök csupán vezeti az egyházkerület közigazgatását 
de a zsinati törvény 109. §-a szerint az egyházkerü-
let képviseleti és kormányzó hatósága az egyház-
kerületi közgyűlés, a püspök pedig a 119. §. 
szerint annak csak egyik főbb tisztviselője és mivel 
a kérdés az egyházkerület ós az erdélyrészi ág. 
h. ev. consistorium között merült fel, a panasz 
az egyházkerületi közgyűléssel lett volna az egye-
temes felügyelő utján Nagyméltóságod által köz -
lendő. 

Sérelmes továbbá, hogy, mint már a fenneb-. 



Liekben is jelezve van, Nagyméltóságod akkor sem 
fordult az egyházi alkotmányunk 150. §-a szerint 
ily ügyekben intézkedésre hivatott egyetemes köz-
gyűlésünkhöz, midőn a felterjesztett tényállásból 
kitűnt, hogy a túlkapás vádja mind a két felmerült 
ese ben legfeljebb az erdélyrészi ág. h. ev. con-
sistoriumot illetheti s a midőn arra, hogy ily 
ügyekben törvény szerint egyetemes közgyűlésünk 
van hivatva intézkedni. Nagyméltóságod figyelme 
egyetemes felügyelőnk által külön fel is hivatott. 

Ezekhez járul, hogy Nagyméltóságod a ben-
nünket oly közvetlenül és bensőleg érdeklő ügy-
ben, sőt oly ügyben, a melyben az intézkedési 
jogot egyházi alkotmányunk világosan fenntartja 
számunkra, egyszerűen egy tőlünk különálló s 
külön állásában idegen számba menő egyházi ha-
tósághoz intézett rendeletét közli egyetemes felügye-
lőnkkel, mintha a kormány hatóságokkal, és pedig 
még saját ügyeinkben is, a közvetlen érintkezés 
és levelezés jogából is ki volnánk zárva. 

Ezek formai sérelmek ugyan, de annál inkább 
latba eső sérelmek, mert hiszen a hatóságok vi-
szonyánál éppen a formákban van kifejezve jogi 
állásuk és hatáskörük nagy része. 

Annál érzékenyebb aztán a sérelem, ha a 
formaiakhoz mások is járulnak. 

így nagy sérelmünk az, hogy Nagyméltósá-
god a felmerült ügyben intézkedett és zsinati tör-
vényeink magyarázatába bocsátkozott. 

A mi az elsőt illeti, teljes joggal hivatkoz-
hatunk arra, hogy 0 Felsége 1893. évi márczius 
18-án legkegyelmesebben jóváhagyván és királyi 
megerősitésével ellátván egyházi alkotmányunkról 
szóló zsinati törvényünket, ezen törvény mind arra 
nézve, a mi tárgyát képezi, mindenkivel szemben, 
legyen az egyén, világi vagy egyházi hatóság, 
közkötelező erővel ruháztat fel. 

Ezen törvény 2. §-ánál fogva pedig, mi a 
vallást és egyházat érdeklő ügyekben önállóan és 
szabadon intézkedünk, épségben maradván 0 Fel-
ségének a királynak az ország törvényeiben meg-
határozott legfőbb felügyeleti joga. 

Minthogy pedig ezen legfőbb felügyeleti jog 
sem jelenthet egyebet, mint azt, hogy annak 
erejénél fogva kötelezhetők vagyunk, hogy az 
országos törvények és saját törvényeink szabta 
határokat át ne lépjük, ebből következik, hogy 
mig azoknak határai közt maradunk, ügyeink ön-
álló és szabad intézésébe senkinek sincs joga 
beavatkozni. 

Már pedig az egyházi alkotmányunkról szóló 
zsinati törvény 150. §-ának a) pontjában határo-
zottan egyetemes közgyűlésünknek van fentartva 
az intézkedési jog arra nézve, hogy : „a béke az ág. 
h. ev. egyház s az ország más egyházai között, 
— melyekhez, miután különállást követel, az er-
délyrészi ág. h. ev. egyház is számítandó — az 
egyház jogainak és szabadságának épségben ma-
radása mellett fentartassék. " 

Hasonlókép ugyanazon törvény 150. §. z) 
pontja szerint az egyetemes közgyűlés intézkedik 
a kormány részéről az egyházkerületek valame-
lyike ellen felhozott panaszos kérdésekben s igy 
miután mi hierarchikus alkotmányt nem ismerünk, 
a kormány által közölt panasz tehát az egyház-
kerület ellen felhozottnak tekintendő, — intézke-
dik abban a panaszos kérdésben is, a melyet az 
erdélyrészi ág. h. ev. consistorium vetett fel. 

Ezek szerint az intézkedési jog Nagyméltó-
ságodat semmikép sem illethette meg. 

Tiltakoznunk kell azonban az ellen is, mintha 
Nagyméltóságod hivatva volna egyházi törvényeink 
magyarázatára, mert ez ugyancsak az egyházi 
alkotmányunkról szóló zsinati törvény értelmében, 
általánosságban törvényhozó testületünket, a zsi-
natot, concret esetekben pedig a zsinati törvény 
végrehajtására hivatott egyetemes közgyűlésünket 
illeti meg. 

De tiltakoznunk kell egyszersmind azon ma-
gyarázat ellen is, a melynek az erdélyrészi ág. h. 
ev. consistoriumhoz intézett s egyetemes felügye-
lőnkkel másolatban közölt leiratában kifejezést 
adni méltóztatott, mert az a magyarázat törvényi-
leg biztositott jogainknak, épen azon helyről, mely 
szintén hivatva van épségük felett őrködni, egye-
nes tagadását képezi, miben pedig semmi körül-
mények közt meg nem nyugodhatnánk. 

így az emiitett leiratban az egyházi alkot-
mányunkról szóló törvénynek oly magyarázat ada-
tik, mintha annak hatálya nem terjedne ki Magyar-
ország egész területére, hanem csupán arra a 
területre, a melyre nézve egyházunk hatóságot 
gyakorolt 1887-ben, amikor a brassói esperesség 
egyházunkhoz csatlakozott, — tehát akkor, a 
mikor még az 0 Felsége által megerősített zsi-
nati törvény nem létezett. 

Határozottan téves ez a magyarázat azért, 
mert oly állapotból indul ki, a mely a törvényt 
megelőzte s a melyet az Ö Felsége által megerő-
sitett törvény megváltoztatott. 



Megváltoztatta pedig a törvény az előbbi álla-
potot annyiban, a mennyiben 1. §-ban kimondotta, 
hogy : ..a magyarországi ág. h. ev. keresztyén 
egyházat híveinek összesége képezi.u 

A törvény ezen intézkedése határozottan ki-
zárja Nagy m éltóságod leiratának azon állítását, 
mintha egyházunk pusztán és egyedül azon terü-
leten lakó hivekre szorítkoznék, a mely terület 
1887-ben a brassói esperesség bekebelezésekor 
állott hatóságunk alatt. 

Mert hiszen a törvény említett szakaszában 
világosan ki van mondva, hogy bárhol, akár ka-
tholikusok között, akár más vallásnak között, le-
gyen Magyarország területén hívünk, az egyhá-
zunkhoz tartozik. 

És hogy ez ne maradjon csupán papiroson, 
hanem élő valóságként is létezzék, zsinati törvé-
nyünk kimondja egész határozottsággal s ezt 0 
Felsége minisztériuma javaslatára megerősítette 
észrevétel nélkül, hogy a 27. §. szerint „a ma-
gyar állam területén lévő összes politikai közsé-
gek, területi, népességi és közlekedési viszonyaikra 
tekintette], az illető egyházkerületek által anyaegy-
házakba s ott, a hol annak szüksége fennforog, 
missioi körökbe osztatnak be/" 

Ezzel tehát a dolog természetének is meg-
felelőleg ki van mondva, hogy bármely egyház 
területén legyen hívünk, legyen bár az a külön 
állást igénylő erdélyrészi ág. h. ev. úgynevezett 
országos egyházterületén, az, nem ugyanazért, 
mint az erdélyrészi ág. h. ev. consistorium mon-
dotta, hogy magyar-e vagy német, hanem azért, 
mert a magyar állam területén lakik s mi hozzánk 
akar tarto/íii, a magyarországi ág. h. ev. keresz-
tyén egyház tagja. 

Minthogy pedig ily híveink a magyar állam 
területén lehetnek oly helyeken is, a hol kathoii-
kusok, reformátusok, vagy görög keletieknek van-
nak anyaegyházai, sőt lehetnek oly helyeken is, 
hol anyaegyházai vannak a külön állást igénylő 
s egyházunkkal szemben egyelőre külön egyház-
nak tekintendő erdélyrészi ág. h. ev. úgynevezett 
országos egyháznak i s : ebből elvitázhatatlanul kö-
vetkezik, hogy kell lenniök és vannak más egy-
házakkal közös területek, mint ezt egyrk fennidé-
zett esetben az erdélyrészi ág. h . ev. consistorium 
elismerte, a mely közös területeken saját híveikre 
nézve különböző egyházak gyakorolnak hatóságot 
és a mely területek p. o. az erdélyi, részek&en épen 
azért, mert az erdélyrészi ág. h„ ev. úgynevezett 

országos egyház hivei is hitsorsosaink a tiszai 
egyházkerület által a zsinati törvény végrehajtása 
alkalmával csupán missiói körökbe osztattak be. 

Határozottan sérelmes tehát, midőn Nagymél-
tóságod leiratában oly magyarázattal találkozunk, 
mintha ily közös területek nem léteznének, mintha 
a tiszai egyházkerület hatásköre nem terjedne ki 
a missioi körökre s mintha a tiszai egyházkerü-
letnek nem lett volna s nem volna joga a zsinati 
törvény 27. §-át a magyar állam azon területén 
is végrehajtani, mi pedig kötelessége, a mely te-
rületén az erdélyrészi ág. h. ev. úgynevezett or-
szágos egyháznak, valamint ezenkívül a görögkeleti 
román egyháznak s a róni. kath. egyháznak is 
vannak hivei. 

S a sérelmet fokozza az, hogy a miatt, mivel 
a magyarországi ág. h. evangélikusok azon részé-
nek, mely magát előbb szász egyháznak nevezte, 
most pedig az országos törvényben kimondott 
unió daczára magát országos ág. h. ev. egyete-
mes egyház jogai érvényesítésében és zsinati tör-
vényei végrehajtásában annál kevésbé gátolható, 
mert hisz törvényeink végrehajtása által még a 
mondottak daczára fenntartott elkülönözése sem 
szenved sérelmet. 

Senki, a ki hive akar lenni hozzátartozásá-
ban, sem a missioi körökre való beosztás, sem 
más által nem gátoltatik. 

Viszont azonban mi sem tartozunk eltűrni, 
hogy bárki is hitsorsosaink közül, ki hazánk ág. 
h. ev. egyetemes egyházához akar tartozni, az 
erdélyrészi ág. h. ev. úgynevezett országos egyház 
separatistikus kötelékébe kényszeríttessék. 

Ez volna pedig az eredmény, ha megáll-
hatna az a magyarázat, a mely Nagyméltóságod-
nak az erdélyrészi ág. h. ev. consistoriumhoz 
intézett s egyetemes felügyelőnkkel közölt rende-
letében foglaltatik. 

Sérelmes egyébiránt Nagyméltóságodnak ezen 
ügyben követett eljárása s utóbb emiitett rende-
lete azért is, mert azt egyetemes felügyelőnkkel 
a l k a l m a z k o d á s végett közölte, holott az egye-
temes felügyelő már előterjesztette, hogy ezen 
ügybeli intézkedésre egyetemes közgyűlésünk ille-
tékes, sőt másrészről Nagyméltóságod, hogy az 
erdélyrészi ág. h. ev. consistoriumnak is, tehát 
hatóság tekintetében tőlünk különböző s idegen-
nek tekintendő fórumnak kijelentette, hogy a kér-
déses rendeletet egyházunk egyetemes felügyelő-
jének „miheztartás végett" adta ki. 



Sérelem ez, mert mi országos törvényekben 
és békekötésekben is biztosított önkormányzatunk 
s szabadságunknál fogva semmi máshoz, mint a 
törvényhez alkalmazkodni nem tartozunk. 

És míg az egyházunkra nézve országos és 
zsinati törvényeink szabta korlátok közt maradunk, 
mélyeken pedig egy vonallal sem léptünk túl, 
nincs ioga senkinek bármit is ránk parancsolni s 
pláne idegen hatóságokhoz intézett rendeleteket 
követendő szabályként, miheztartás végett, reánk 
alkalmazni. 

Mi tehát azon erkölcsi és jogi felelősség ér-
zetében, melyet úgy országos, mint zsinati tör-
vényeinkben biztosított jogainknak sértetlen fenn-
tartására nézve híveink összeségének képviselete 
feltétlenül reánk szab, sajnosan bár, de egész 
határozottsággal kénytelenek vagyunk Nagyrnéltó-
ságodnak azon eljárása és nyilatkozatai ellen, me-
lyek a jelen felterjesztésünkben érdekelt ügyben 
nyilvánultak, csatlakozva egyetemes felügyelőnk-
nek azon ügybeli nyilatkozataihoz, szintén tilta-
kozni s törvény biztosította jogaink érdekében 
óvást emelni, kérve Nagyméltóságodat, hogy a 
jelen felterjesztésünkben foglaltakat fontolóra venni 
s ezekhez képest sérelmeink orvoslására a meg-
felelő lépéseket maga részéről is foganatba venni 
méltóztassék. 

Mély tisztelettel Budapest 1896. 

A magyarországi ág. h. ev. ker. egyház : 

Nagyméltóságod alázatos szolgái: 

B . PKÓNAY D E Z S Ő S, k . GYŐKY E L E K S. k . 
egyet, fefügyelö. e. főjegyző. 

Az utolsó események Bethleniben. 
Csillag támadt az égen 
Oly kedves, oly szelid, 
Mely beragyogta régen 

Kele t vidékeit. 
Fénylő ezüst világa 
Vezérelt bölcseket, 
En hozzám is leszálla 
Hogy intsen engemet. 

A sz. család két évig háboritlanul élhetett 
Betlehemben. A mit a pásztorok amaz éjjel hir-
dettek, az akkor ott általános csudálkozást gerjesz-
tett. De éppen az a körülmény, hogy a gyermek 
ép úgy, mint a többi betlehemi gyermekek, egy 

közönséges kézműves család viszonyai közt nőtt 
fel, nagyban hozzájárult, hogy az a rendkívüli hir 
feledékenységbe merüljön. Hozzá szoktak a gyer-
mekhez is, mint mindenhez, a mi egykor feltűnő, 
s most már a mi mindennapi életünkhöz tartozik. 
De két év múlva oly esemény történt, mely hir-
telen ismét a pásztorok régi elbeszélésére emlé-
keztetett. A keleti bölcsek érkeztek meg. Midőn 
ezek a távol keletről oda jöttek, nem sejtették, hogy 
a sz. család békés csendéletének éppen az ő imádó 
hódolatuk vet gyorsan véget. Mesopotámiai hazá-
jukban látták az ő csillagát. Ekkor azt következ-
tették, hogy a zsidóknak a megígért királyuk szü-
letett. Ez már két év előtt történt. De a csillag 
ott maradt az égen, s inté őket, hogy a zsidó földre 
jöjjenek. Így a kis gyermeket hol keressék Izrá-
elben, ezt nekik a csillag bizonyára meg nem mond-
hatta. Ezért természetesen Jeruzsálembe fordultak. 
Ott pedig a fővárosban megtudták Mikeás próféta 
után, hogy Betlehembe kell menniök. 

így találjuk őket egy estve a Jeruzsálemből 
Betlehembe vezető uton. A nap már leszállt, a rövid 
alkony elmúlt. De ők még ma el akarnak jutni 
Betlehembe. A csillagok lassan feljönnek, gyorsan 
egymásután, és ime ! újra megjelenik a csillag az 
ő régi barátjuk is s megáll épen Betlehem fölött ! 
(Máté 2 v. 9). 

A bölcsek csillaga már a biblia nem egy 
figyelmes olvasójának sok fejtörést okozott, kik 
örömest hinnének a Máté szavainak, és még sem 
képesek e tényt maguknak igy elképzelni. Betlehem 
csak két óra távolságra van Jeruzsálemtől. Mikép 
mehetett hát e csillag, mely a távoli világűrben 
futja az ő mérhetetlen pályáját, előttük e rövid 
területen? Nem kellett-e annak folyvást egyforma 
végetlen távolságban feltűnni, midőn a bölcsek két 
vagy csak félórányi távolságra voltak Betlehemtől? 
Ez tiszta lehetetlenség, melyen a legkevésbé sem 
lehet megnyugodni. 

Mások ezen úgy akartak segíteni, hogy azt 
mondák, miszerint itt épen nem kell valódi csil-
lagra gondolni, hanem egy rendkívüli fény tüne-
ményre, mely a föld felett nem igen magasan le-
begve a bölcsek előtt járt, mintegy ama tűzfel-
hőhöz hasonlóan, a mely az Izraeliták előtt éjjel 
járt a pusztában. Az utazók észlelni véltek eliez 
hasonló fénytüneményt Betlehem közelében, a mely 
előttük lebegett, s majd látható, majd ismét lát-
hatatlan volt, s melyfelől a bennszülöttek azt ál-
lították, hogy az éppen nem ritkaság eme vidéken. 



Ilyen fény tünemények azonban itt tényleg sohasem 
fordulnak elő. Es eltekintve attól, hogy ily boly-
gófénynek az elgondolása illetlen, ellentmond ennek 
az egész föltételnek a Máté kifejezése, a ki hatá-
rozottan mondja, hogy az ugyanaz a csillag volt, 
melyet a mágusok keleten is láttak két év óta. Ha 
már most egy csillagot úgy képzelünk mint minden 
más csillagot, úgy Máté evangyelistát nem fogjuk 
oly naivnak tartani, mintha ő azt akarta volna 
mondani, hogy az a csillag betűszerint ott járt az 
utasok előtt. Azok a galilausok, kik annyi éjjet 
töltöttek künn a szabad ég alatt, vagy a Generáret 
taván, mégis csak jártasabbak voltak az éjjeli csil-
lagos égen, mint az ő nyugati bírálóik. Es ha még 
az volna is a látszat, hogy Máté esek mesés tu-
dósítást ad, a csillagoknak egy hosszú éveken át 
figyelmes vizsgálója még se hihetné el, hogy ő 
ebben a részben olyan esztelenséget állítson, me-
lyet még a nyugoti szobatudósok is azonnal ilyen-
nek ismernek föl. 

Ezért mi nem ütközünk meg amaz üres él-
ezelődésen, a mely azt mondja e csillag felől, 
hogy az igen jól értett az útmutatáshoz, s hogy 
a betlehemi uton az volt a menetvezető és a Jézus 
szülőinek a háza fölött hirtelen megált, úgy hogy 
a mágusok is megállhattak s beléphettek a házba 
az ő ajándékaikkal. Mi csak azt kérdezzük: M i t 
g o n d o l t M á t é e v a n g y é l i s t a ? A kinek már 
egyszer alkalma volt éjjel Jeruzsálemből Betle-
hembe utazni, annak nem lesz nehéz helyes fele-
letet találni erre a kérdésre. Ha ezt az utat tiszta 
csillagos éjjel tesszük meg — és mily sokszor 
tettem én azt meg az éjszaka majd minden órá-
jában ! — gyakran épen úgy tetszik, mintha délen 
egy tisztán ragyogó csillag állna meg magasan 
Betlehem hegyei fölött, mintegy égi szövétneke az 
éjtől körülvett városnak. Ezt azonban csak akkor 
látjuk, ha már Betlehem közelébe érünk. Előbb 
Jeruzsálem és Betlehem közt több kis dombon kell 
átmennünk. Ha elhagyjuk Jeruzsálemet, e déli 
csillag mindjárt úgy tűnik fel, mintha az az első 
dombon fent állana. Ha ezt elértük, úgy a csillag 
bizonyos távolra tovább megy, s a vándor szemei 
előtt hirtelen egy távolabbi, Betlehemhez közelebb 
eső domb fölött áll meg. Végül azonban, mennél 
közelebb érünk a czélhoz, elláttunk Betlehemig, 
de tovább nem, ott fekszik a hegyen Betlehem, 
míg a megettünk levő hegyek jobban és jobban 
elhomályosulnak. A csillag akkor tiszta fényben 
ragyo épen Betlehem fölött. Mi akkor ép oly jo-

gosan mondhatjuk, hogy a csillag előttünk járt, 
mint a mily gondolkozás nélkül mondjuk, hogy a 
nap keletről nyugotra ment stb. így ment ez a 
bölcsek előtt is. Éjjeli utazásuk czélja — és kele-
ten nyárban utaznak a legszívesebben — szilárdan 
ott állott előttük. Máté határozottan megjegyzi, 
hogy nem a csillag, hanem a p r ó f é t a i szó iga-
zította a mágusokat Betlehembe. Most azonban 
útközben a csillagot, régi ismerősüket ú j ra látták. 
Es éppen Betlehem fölött, melynek a világosságát 
már látták, ragyogott az ő vezércsillaguk, a mely 
őket két év óta inté titokteljes szavával, melynek 
a kedvéért végül vándorbotot ragadtak ! Habár 
máskor is láthatták azt éjjeli útjokban, ez éjjel 
annak a látása mégis inkább megörvendeztette és 
meghatá őket, mint liláskor: mert most a fölött 
a hely fölött állt az meg, a hol a királyi gyermeknek 
kellett lennie ! Ki ne érezné azt velők együtt, mi-
lyen öröm tölté el szivöket, midőn azt meglátták 
magasan a város fölött, a hol, mint azt már tudták, 
a gyermeket kelle feltalálniok ! Ki vehetné tőlük 
rossz néven, lia ők abban vágyaik és reményeik-
nek az isteni megerősítését látták? Ezúttal az ő 
jámbor hitök nem csalódott, bármily hamis lehetett 
is az különiben, hogy az Úr leszállt hozzájuk, 
velők az ő nyelvökön beszélt, hogy ő az embe-
reket a legkedvesebben az ő saját életútjokon keresi 
föl, hogy magát velők megértesse. Az evangyéli-
omi üzenet a pásztorokat az ő juhaiknál, a halá-
szokat hálóiknál, az öreg Annát az ő otthonává vált 
templomban, a vizhordó samáriai nőt a kútnál. 
Az Írástudókhoz az Ur az ő sz. Írásaik által szól, 
a csillagismerőkhöz pedig az ég ama csodálatos 
arany írásában, melyeket megmagyarázni az ő élet-
hivatásuk volt. 

A betlehemi h á z a t a csillag a mágusoknak 
természetesen ép oly kevésbé mutathatta meg, 
mint előbb a városkát vagy falut. Ott kellett azt 
nekik megtudakozni. Itt azonban a ritka idegen 
látogatás még ritkább kérdéseivel magától értlie-
hetőleg rá emlékeztetett a két év előtt az egész 
faluban beszélt eseményre. Ezért a bölcseknek nem 
volt nehéz a József házát feltalálni. 

Csak egy napig vagy néhány órákig lehettek 
az ismert nyájas vendégek Betlehemben, ekkor a 
bölcsek eltűntek titokban kelet felé, a sz. család 
ép oly titokban nyugot felé, mialatt felülről a szom-
szédos Jeruzsálemből sötét viharfelhő vonult ész-
revétlenül Betlehem fölé, a Heródes gyűlölete. Ő 
egyszerű tudakozás által könnyen megtudhatta volna, 



hogy melyik házba mentek be a mágusok. De a 
gyanúja fölébredt. 0 a gyermeket ép oly biztosan 
el akarta tenni az útjából, mint a betlehemieket is 
megakarta büntetni azért, hogy azt ő tőle két éven 
át eltitkolták. Tiz vagy busz gyermek lehetett az, 
kiket a zsarnok magában Betlehemben megöletett. 

A sz. család ez alatt már lement Egyptomba. 
A betlehemiek, lia a kormány elől, vagy vérbosszú, 
vagy más okok miatt menekülni kénytelenek, még 
ma is vagy kelet felé moábba futnak mint egykor 
a Dávid szülői, vagy pedig nyugat felé E g y p -
t o m b a , mint egykor az ősapák és Jerobeam. 

Éjjel futottak mint József néhány év előtt 
Beit-Djále férfiai is, midőn meghallották, hogy a 
kormány el akarja fogatni őket. így hát a József 
egyptómi utazása is egy betlehemiek életét ismerő 
előtt a legkevésbé sem feltűnő, sőt inkább újból 
azt bizonyítja, hogy a karácsony éjjeli történet 
összes vonásai, mennyire megegyeznek a ma1 

lakosok szokásaival. 
Heródes halála után József legközelebb szü-

lővárosába Betlehembe akart visszatérni. De még-
sem merte ezt megtenni, s azért Názáretbe for 
dúlt. Máté később ezt a menetelt újra jelentékeny 
összhangzásban levőnek találta a sz. írás szavai 
val, a melyet idéz: ..Egyptomból hívtam ki a fia-
mat. Nazarenusnak hivattatik. (Máté 2. 15. 21. 23). 

Egy ellenmondás mindenesetre van Máté és 
Lukács közt, és ezt nekünk leplezetlenül el kell 
ismernünk. Lukács (2. 39). a templomi előadás 
után ezt mondja nekünk: ..Azok pedig miután el-
végeztek mindeneket az Úr törvénye szerint, visz-
szatértek G-alileába, az ő városukba, Názáretbe." 
Máté szerint azonban Betlehemben maradtak. Ne-
künk tehát e két tudósítás között kell választanunk. 
Engem két ok indít arra, hogy határozottan Máté 
elbeszélésének adjam az elsőséget. Először az ő 
elbeszélése szerint, mint azt láttuk, mind ama kö-
rülmények könnyen és természetesen érthetők, a 
mik különben a karácsonyi történetben nem igen 
volnának felfoghatók. Még a Lukács összeirási tör-
ténete is, melyben kiki az ő városában megy, 
sokkal érthetőbbé válik ez által. 

Azután meg a Máté evangyéliomának a tanu-
sága sokkal valódibb apostoli. Szerzője a Jézus 
anyjával és testvéreivel közeli viszonyban állt. Lu-
kács pedig saját tanúsága szerint (1. 3). későbbi 
tudakozódások után irt. Betlehem további esemé-
nyeiről, melyek az Ur későbbi éleiére semmi be-
folyással nem bírtak, semmit sem tudósit, ezért 

tette ezt föl, hogy József, ki az első két év után 
később h o s s z a b b i d ő r e Názáretbe költözött, 
má r korábban állandóan ott lakott. 

Názáretben és (ralileában semmit sem tudtak 
Jézus korábbi gyermekségének az eseményeiről. 
Midőn ő 30 év múlva föllépett, ekkor már Júdeá-
ban is mindent rég elfeledtek, és Jézus folyvást 
visszautasitá azt, hogy valamennyi külső okokat 
hozzon fel az ő isteni küldetésének a bizonyíté-
kául. Az ő s z a v a i b ó l , az ő j e l l e m é b ő l kö-
vetkeztethettek a tanítványok és a nép arra, hogy 
kicsoda ő. Magában Betlemben csak a 4 0 — 5 0 éves 
emberek emlékezhettek még előbbi ifjú korukból 
arra a gyermekre, ki egykor rövid ideig ottan 
volt. De 30 év nagy idő. Azóta sok viz lefolyt a 
Jordánon. Egy egész nemzedék szállt a sirba. A 
világ más lett és más dolgok után vágyott. A kik 
most hangadókká lettek, akkor még csak gyerme-
kek voltak. 

S c h n e l l e r L . u tán . CZÉKTJS LÁSZLÓ. 

BELFÖLD. 

A nyugot slavoniai missiónak antonováczi köz-
pontja ünnep első napján nagy örömben úszott, 
orgonát avatott ; 1887-ben aug. 14-én boldog em-
lékű A n d o r k a János volt esperes által felszen-
telt templomába egy 6 változatú csinos új orgo-
nát állíttatott. A mű P e p p e r t Nándor és fia 
szombathelyi orgonaépitőket dicséri. Az orgona 
600 frtba kerül, a szállítási költségekkel 618 
frtba jő. E czélra gyűjtést eszközöltünk a szegény 
telepitvényesek között, s e mái napig 104 frt 14 
krt eredményezett. Az adakozók között 5 írttal 
szerepel a gáji r. k. lelkész U r n e r Vilmos is, 
s több r. k. hivő is elősegítette kisebb nagyobb 
adománnyal egyházunk ezen szükséges dolgának 
beszerzését, sőt a közöttünk lakó G r o s z és a 
két S c h w a r c z izraelita család is adakozott or-
gonánkra. Az orgona megvan, az önadóztatás is 
megtörtént, majd a jó Isten csak a hátralékot is 
kisegiti nekünk fizetni, támaszt hazánkban pártfo-
gókat számunkra. 

Alapítványok Sárvár javára. Vasm. Szent-Ta-
máson elhalt B o h h o n István 100 frt alapítványt 
tett, egyenlő arányban a templomra 1 iskolára. 
— Felső-bükki N a g y Sándor, alsó-patyi nagy-
birtokos (róm. kath.) az evang. iskolának örök 
alapitványúl 500 frtot adományozott. 

Imaház avatás Rónyán (Nógrádm.) — Az uhorsz-
kai anyaegyházhoz tartozó rónyai leányegyház egy 



urasági lakot vásárolt, melyben imaházat, tanter-
met és tanitói lakást rendezett be. A két utóbbi 
még szeptemberben adatott át hivatásához," mig 
az imahelyiség, mely csinos és czélszerü beren-
dezésével egészen megfelel a kicsiny filia igényei-
nek, a karácsonyt követő vasárnapon, decz. 27-én 
avattatott fel. Az avatást maga a gyülekezet lel-
késze S v e h l a János nógrádi főesperes végezte, 
együtt H r k János málnapatakai és B i s z k u p Béla 
ozdini lelkésztársaival, kik közül az előbbi liturgi-
zált, az utóbbi pedig a szószéki beszédet tartotta. 
Egyéb fnnkcziókat S o l c z Andor maskovai lelkész 
ós O n d r e j o v i c s Sándor egyházm. segédlelkész 
végeztek. A szép ünnepély fényét az egyházme-
g y e felügyelőjének B e n i c z k y Árpád orsz. kép-
viselőnek, valamint Z e l e n k a e. m. ügyésznek. 
C s o n k a főszolgabíró s egyházfelügyelőnek jelen-
léte, de különösen a helybeli s vidéki hivő nép-
nek beláthatatlan sokasága emelte. Az istentiszte-
let után dr S ve l i la Gryula körorvos-, a leány-
egyház buzgó presbyterének és az ozdini~egyház 
felügyelőjének vendégszerető uri házánál gyűltek 
össze a megjelent előkelőségek gazdag lakomára, 
mely emelkedett hangulatban folyt le. 

Alapítványok Répczelak Csánig javára. Özv. 
B o j t o s Gryörgyné sz. Gr a á I Juliánná 43 írt 25 
kr. alapítványt tett a répczelak-csánigi gyülekezet 
javára 86 frt 50 krt pedig a csánigi iskola javára. 

Alapítvány I ra i -u j fa lu javára. Özv. H e t y é s y 
Pálné, P o l á t s e k Julianna 300 frt'ot hagyott az 
egyháznak. K i s Gyula keményegerszegi nagybir-
tokos 100 forintot adott az ivánegerszegi leány-
egyháznak. 

A nagybányai templomépítés! sorsjáték húzása ja-
nuár 3-ikára volt tervezve, tekintettel azonban a 
sorsjegyeknek csekély forgalmára a pénzügymi-
niszter 887 36 sz. a megengedte, hogy a húzás 
m á r c z i u s h ó 2 - á r a , h ú s h a g y ó k e d d r e 
hálasztassék. Az egyház elöljárósága ez úton is 
tudatja az érdekeltekkel, hogy a húzás márcz. 
2-án feltétlenül meg fog tartatni. 

A kereszténység magasztos örömünnepe a Meg-
váltó születésének örömhírén kívül ez évben ne-
künk sok édes örömet hozott. Megható örömben 
részesített bennünket mindenekelőtt az áldott czélu 
gyámintézet azáltal, hogy erőtlen egyházközségün-
ket a lelkészlak tetőzetének újjá épithetése czéljá-
ból 400 fttal segélyezte. A szeretet ünnepének elér-
keztóvel megemlékeztek még rólunk a következő 
nemes szivü jótevők, Forintos Anna k. a. (róm. 
kath.) Szapáról, általa sajátkezüleg készített, érté-
kes oltár és szószék teritőt, továbbá szentedény 
takarót ajándékozott. Egy ismeretlenül maradni óhaj-
tó úrhölgy szinte róm. kath., iskolásnövendékeink 
közül a legszegényebb sorsú 2 fi és 2 leánytanu-
lónak ruhanemüeket adott. — Kegyelettel hozták 
meg ajandókaikat az Úrnak oltárára örömünne-
pünk alkalmából azon hű testvérek is, kiket a 

sors vihara a nyájas családi körből idegen földre, 
Amerikába űzött. — És pedig küldtek : Varga Já-
nos-Dénes 10 frt., Varga István 5 frt., Simon 
István 5 frt.. Simon Sándor 5 frt,., Nánai Dániel 
5 frt., Nanai István 5 f i t . Varga Dániel 5 frt. 
— Egyszerű napszámosok mindnyájan; de éppen 
azért adományuk az ő egyházszeretetüket léleke-
melőn hirdeti. — Az Istennek áldása kisérje a 
nemeslelkű jótevőket! 

Csúf időben szép karácsony, Ma-holnap meg-
öregszem, de még ilyen csúf időt, mint az idén 
— nem értem szent karácsony ünnepén. Mikor a 
prófétai szózat azt mond ja : „Kelj fel, világoskod-
jál. meri eljött a te világosságod s az Úrnak di-
csősége rajtad feltámadod", akkor az engedetlen 
föld — mintegy daczból — csak azért is oly 
s j té t homályba burkolódzik, hogy nappal is alig 
lát az ember. Mikor az evangeliom égi fényről, 
mennyei világosságról beszél, akkor a földre szinte 
fojtó nehéz köd ereszkedik. Mikor az angyal nagy 
örömet hirdet s a mennyei karok a magasságos 
Isten dicsőségét zengik s szinte hallani véljük 
még szárnyuk csattogását is, akkor templomba 
menet csaknem elmerülünk a feneketlen sár ten-
gerében ! No mondom soha nem értem szent 
karácsony ünnepén ilyen csúf időt, mint az idén-
. . . Es mégis soha nem értem még szebb ka-
rácsonyt, mint épen az idén ! Mi tette ily széppé '? 
Az a hittestvéri szeretet, melynek soha nem adták 
szebb jelét híveim, mint az idén. Hadd mondom 
el röviden, hogyan történt. Igen felhalmozódott 
már Íróasztalomon a sok kérő szózat s nem tud-
ván velők mit csinálni, az épen együtt levő presby-
tereknek bemutattam s tanácsukat kértem, hogy 
mittévők legyünk ezekkel? . . . „Hm! az volna 
csak az okos ember, a ki itt tanácsot tudna adni," 
mondogaták az öregek; „de amint értjük, ezek-
nek nem tanács, hanem pénzbeli segítség kellene, 
az pedig ilyen szűk világban nincs." „Hát ha a 
ládából vennénk ki pár forintot?" okoskodik az 
egyik, de a másik rácitált az evangyeliomból : 
„Mi az ennyi sok népnek!" „Aztán a láda, a nagy 
egyházi adó daczára, alig birja meg az évről-évre 
szaporodó kiadásokat, lám most is alig van benne 
pár forint?! ' Egy másik szerényen megjegyzé : 
„hátha a kurátorok megjárnák a fa lut?!" De a 
kurátorok kernényen ellene mondtak ennek s ki-
jelentik, hogy inkább a kínpadra mennek, mint 
gyűjteni, mert ott szenvedni kell, de itt még csu-
nyául le is gyalázzák, pirongatják az embert. 
Aztán nemde úgyis agyon zaklatják az embert-
azzal a sok mindenféle gyűjtő ívvel ? ! Végre az 
egyik azzal vélte elhárítani a népről a keserű 
poharat, hogy azt tanácsolta : hirdessem ki a szó-
székről s a ki akar adni, adjon, mert hát „kérni 
szabad, de adni nem muszáj!" Miután ennél oko-
sabbat senki nem tudott tanácsolni, — hát ebben 
maradtunk. — A legközelebbi vasárnapon, advent 



3-ik vasárnapján aztán felolvastam néhány érzé-
Íiijiyebb részletet a kérvényekből s pár buzdító 
szóval felhívtam őket az adakozásra. És íme, az 
adakozás megindult, — eleinte lassan, kelletlenül 
-— mint tavasz felé, mikor még nincs nagyobb 
ereje a napnak — a hóolvadás, de a karácsony 
közeledtével mind jobban erősödött az a nap, 
mely a szivekről olvasztja a közöny jégkérgét s 
mind sűrűbben s nagyobb örömmel hozták a 
könyörülő részvét, a hiltestvéri szeretet áldozat-
filléreit. Az özvegy szerényen bekopogtat s leteszi 
szives adományát, de kér, hogy nevét ne hir-
dessem ki, mert ő nem tudott többet hozni. A 
szegény napszámos, benső örömtől piruló arczczal 
hozza el egy-egy napi bérét. A jobbmódu gazdák 
nem sajnálják többé forintjaikat, azt mondogatva : 
„ennél jobb czélra nem adhatnák." Es ime, mire 
vasárnap délután újra összeült a presbyteriura, 
számba venni az áldást s eljuttatni rendeltetése 
helyére, — már nem láttam mást, mint azt a 
boldog mosolyt, melyet a jó tett varázsol az em-
ber arczára. Örültünk, boldogok voltunk, hogy 
örömet szerezhettünk testvéreinknek, a kiket bár 
nem ismerünk, de sorsuk meghatott, részvétre 
indított. Befolyt 58 frt, melyből Sikátornak jut-
tattunk 10 frtot, Dunaföld várnak 10 frtot, Sza-
badkának 10 frtot, Ó-Becsének 10 frtot, Hatvan-
nak 7 frtot, Hertelendyfalvának 2 frtot, a Kősze-
gen felállítandó leánynevelő intézetnek 3 frtot, a 
theol. Otthonának Pozsonyban 2 frtot, a váczi 
siketnémák intézetének 1 frt 55 krt s 45 krt 
postadíjra. íme. ezért volt nekem a csúf időben 
is szép és boldog karácsonyom. De még másért 
is ! Nagyon érdemes hálás szívvel megemlékeznem 
erről is. Ugyanis karácsony szt. napján, Sárosd-
ról. róm. kath. vallású uraságunktól, gr . E s t e r -
h á z y Bélától egy levelet kaptam, melyben arról 
tudósít, hogy 50 frtot adott a postára, melyet 
nevében az ev. iskola növendékei közt karácsonyi 
ajándékul, azoknak érdeme szerint —• osszak ki. 
Legyen kedves a Mindenható előtt ezen szives 
áldozat! s ő adjon a hazának sok ilyen fenkölt 
szellemű derék főurat, akkor bizalommal néz-
hetünk egy boldog jövő elé! H. Gr. 

I R O D A L O M . 

Szabad sajtó, „Századokon keresztül szolgál-
tuk a hazát, századokon keresztül vért és életet 
áldoztunk e nemzet jólétéért, mindenünket a mivel 
rendelkeztünk, közelebbről az utolsó darab ke-
nyerünket is odaadtuk és pedig önként zúgolódás 
nélkül adtuk oda a magyar államnak, mert kérte, 
mert azt mondta : szükséges, liogy a haza oltárára 

letegyük ezt az áldozatot is. És mi, bár éhezünk 
bár rongyoskodunk, de hívek maradtunk a sze-
génységben, a nyomorban is az ősi erényhez.. 
Most már azt hiszszük, itt az ideje, hogy gon-
doljunk magunkra is; itt az ideje, hogy csakugyan 
tegyünk valamit azért a boldog ú j esztendőért, 
melynek eljövetelére századok óta várunk, dp a 
mely még ma is ott késik valahol a jövő belát-
hatatlan ködében. A társadalomnak minden osz-
tálya lelkesedéssel karolja fel a maga ügyét és 
munkálkodik, hogy minden tagja boldogabb ú j 
esztendőt érhessen ; csak a protestánsok nem 
tudnak, vagy nem akarnak egyesült erővel lépni 
arra a térre, hol jobblétük érdekében a siker 
biztos reményével dolgozhatnának. Az egyik ke-
rülni akarja a politikát s nem látja be, hogy 
egész szervezetünk egy reánk nézve nem mindig 
kedvező politika szolgálatában áll. A másik nem 
ismeri el a sajtó hatalmát, nincs reá szüksége, 
nincs reá pénze, de azért egy napig se tud élni 
hírlap nélkül s utolsó filléreivel támogatja azokat 
a vállalatokat, melyek reánk nézve nemcsak idegen, 
de sok esetben éppen ellenséges káros czélokat 
szolgálnak." 

Sárospataki lapok, ..A millennaris esztendő vé-
gén : a teendőket sorolja fel. Meg kell csinálni a 
felekezetek közt az igazi egyenlőséget. „Ha a 
magyar állam a szabadság és egyenlőség elveire 
építette alkotmányát, a mit az 1848-i törvényho-
zás szelleme minden kétséget kizárólag mutat, 
úgy nem tűrheti meg, hogy e g y felekezet, kabár 
az számbeli túlsúlyban van is, eminens közjogi 
kiváltságokkal birjon s a többiek mintegy tűrt 
felekezetekként szerepeljenek mellette. . . . Nagy 
hiba volt tehát az eddigi kormányoktól s nagy 
hiba lenne a jelenlegitől, ha a vallási téren az 
egyenlőtlenséget továbbra is fentartani akarná s 
elodázná magától azt, a mit nem a felekezetiesség, 
de a tiszta igazság és méltányosság követelnek, 
t. i. az egyenlőség keresztülvitelét a felekezetek 
közjogi állásában s a vallási téren fennálló privi-
légiumok megszűntetését. . . . Nem lenne-e mél-
tányos, úgy a miként a nádor és koronaőrök 
vallásánál bizonyos viszonosság van megállapítva, 
az előbbit ma helyettesítő ministerelnök vallására 
nézve hozni valami, szintén a viszonosságot meg-
határozó szabályt? . . Állami jelentőségű tényék-
nél, lia egyházi segédkezés szükséges, részesüljön 
abban minden egyház.'" 

K é r e l e m . 

A tisztelt olvasókat tisztelettel kérem : kegyes-
kedjenek az előfizetést mentül előbb megújítani,-



a hátralékot megküldeni, s a lapot különösen a 
felügyelők támogatásába ajánlani, hogy azok pár-
tolása lehetővé tegye az előfizetés diját leszállíta-
nom. Tisztelt munkatársaink fogadják őszinte kö-
szönetemet, hogy értekezések, hirek küldésével 
segítettek a lapot változatossá, tartalmassá, érde-
kessé tenni. Jövőre is kérem az ügy érdekében 
becses támogatásukat ! 

V E R E S J Ó Z - E F . 

RENDELETEK. 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1806. évi 

60.764. sz. a kelt körrendelete 
a gazdasági ismétlö-iskola szervezete és tanterve, valamint 

ezen intézmény éle tbelépteté e tárgyában. 

I. 
Valamennyi közigazgatási bizottságnak. 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868. évi 38. 
t.-cz. az elemi népiskola kötelezett tantárgyai közé 
sorozza a mezei gazdaság és kertészet köréből 
adandó gyakorlati útmutatásokat. 

Hazánkban, mint a hol a lakosságnak túlnyo-
mó nagy része mezei gazdasággal foglalkozik, nagy 
jelentőséggel bír a törvény eme rendelkezése ; és 
közgazdasági szempontból megbecsülhetlen előnyt 
nyújtana, lia a népoktatás e részbeli feladatát si-
keresen megoldaná. 

Ily szempontból mérlegelve a gazdasági ér-
deknek a népoktatás körében való gondozását, el-
határoztam, hogy népoktatásunknak most még a 
legtöbb helyen meddő tagozatát : az ismétlő-iskolát 
fogom a törvény által kötelezett gazdasági és ker-
tészeti oktatás megvalósítására felhasználni. Alkal-
masnak vélem az ismétlő-iskolát ezen czélra azért, 
mivel az ide utalt 1 3 — 1 5 éves tankötelesek szel-
lemi és testi fejlettségükben a több sikerrel ta-
nulhatják a gazdasági elméleti, főleg pedig a gya-
korlati ismereteket, továbbá azért, mivel ily szer-
vezet mellett remélhető, hogy népünk az ismétlő-
iskolát, mint a mely az életfoglalkozásra lesz főleg 
tekintettel, az eddigi idegenkedés helyett rokon-
szenvvel fogadja ; és mert végül az ismétlő-iskolák-
nak ily módon életképessé tételük által egyfelől a 
tanítók anyagi helyzetén is segíthetek, másfelől az 
elemi oktatás sikerét is jobban biztosithatom. 

A gazdasági ismétlő-iskolák szervezetét és 
tantervét a földmivelési minister úrral egyetértőleg 
megállapítván, ebből 5 példányt a közigazgatási 
bizottságnak oly felhívással küldök meg, hogy ily 
iskolák felállítására első sorban kötelezett közsé-
geket e részbeli kötelességük teljesítésére saját 
jól felfogott érdekükben buzdítani és ezen iskolák 
létesítését, fejlesztését állandó gondoskodásban tar-
tani szíveskedjék. 

A gazdasági és' ismétlő-iskolában a tanítás 
sikerének biztosítása czéljából a földmivelési minis-

ter úrral egyetértőleg arra törekszünk, hogy a 
néptanítók a gazdasági oktatásra mentül alaposabb 
kiképzést nyerjenek, E végből már a f. év nyarán 
három földmives iskolában rendeztetett néptanítók 
számára tanfolyam : jövőben még nagyobb ará-
nyokban lesz gondoskodva a tanítók gazdasági ki-
képzése felől részint a tanítóképzőkben, részint 
néptanítóknak a földmives iskolák két évi tanfolya-
mara ösztöndíj élvezetével felvétele által. 

Gondoskodunk továbbá a gazdasági ismétlő-
iskolák tantervének megfelelő jó és olcsó olvasó-
könyvekről s a tanítók számára gazdasági vezér-
könyv felől. El fogjuk látni ezen iskolát a legszük-
ségesebb taneszközökkel. 

Kijelentem, hogy a községeket, a mennyiben 
a gazdasági ismétlő-iskolák felállítása és fentartá-
sánál a tőlök telhető áldozatkészséget tanusitják, 
hajlandó vagyok némi államsegélyben is részesí-
teni; de oly határozott kikötéssel, hogy az állam-
segély elsősorban csak a tanítók tiszteletdijának 
fedezésére íordítható. 

A gazdasági ismétlő-iskolák felállítása, illetve 
a szervezett 3. pontjában elősorolt bevételek igénybe 
vétele tekintetében szükségesnek mutatkozik, hogy 
az érdekelt községek aziránt, vájjon a szervezeti 
szabályokban foglalt következményekben mennyiben 
és mily módon képesek megfelelni, megállapodásra 
jutva, a megállapodások eredményét magában fog-
laló községi képviselőtestületi határozatot minden-
kör jóváhagyás végett a törvényhatósághoz mu-
tassák be. 

A kir. tanfelügyelőket egyidejűleg utasítottam, 
hogy a gazdasági ismétlő iskolák szervezése ügyét 
kiváló gondoskodásukba vegyék és a községeket, 
valamint a többi iskola fentartókat a szükséges 
útbaigazításokkal készséggel ellássák. 

Úgyszintén felkértem a törvényhatóságokat, 
hogy különösen a gazdasági egyesületeket ezirá-
nyu érdeklődésre buzdítsák. 

Kívánatosnak tartom, hogy a most kiadott 
szervezetet és tantervet a községek mielőbb és 
egész terjedelmében megismerjék. Gondoskodjék 
tehát a közigazgatási bizottság arról, hogy a köz-
ségek ezen füzetet megszerezzék. (Kapható a m. 
kir. tud. egyetemi nyomdában.) 

Budapest, 1896. november hó 16-án. 

I T E M E T Ő . I 

Bartholomaeidesz Gyula ochtmai lelkész decz, 
29-én reggeli 6 órakor 46 éves korában hosszas 
szenvedés után meghalt. Temetése . decz. 31-én 
nagy részvét mellett ment végbe. A jeles lelkész 
és a gömöri egyházmegyének példás buzgalmu hi-
vatalnokának kora elhunyta fölött az egyházon kí-
vül özvegye s árván maradt leánykája keseregnek. 



Válasz. 
Az 50-dik számban az a kérdés olvasható : 

az esketési anyakönyv rovatába nőtlennek, (haja-
donnak) özvegynek irandó-e be az a féJ, a ki ta-
valy kötött a polgári hatóság előtt házasságot, az 
egyháznál azonban csak most esküdött meg. Né-
zetem szerint egyik rovatba sem illik. Nem özvegy ; 
de nem is nőtlen, vagy hajadon hiszen az állam 
tö l ténye i szerint egy év óta törvényes házasság-
ban ól, azt a törvényt pedig a mi egyházunk is 
elismeri és tiszteli. A ,.nőtlen" . .hajadon" nem 
megfelelő, nem törvényes kifejezés most m á r ; 
mert törvény szerint ha egyenesen a templomi 
esküvésre jönnek is a polgári anyakönyvvezetőtói : 
m á r nem „nőtlen" és „hajadon" , hanem fé r j és 
feleség. Szükség volna tehát az esketesi anya-
könyvbe a rovatok fejezetét megváltoztatni, ilyen 
formán : a polgári kötés idején nőtlen (hajadon,) 
özvegy; de ez még hagy ján ; érthetjük igy ezt a 
rovatot, de az olyanokra nézve a kik később es-
küsznek meg, okvetlenül kellene egy külön rova t : 
utólag esküdtek. A hol gyakrabban fordul elő 
ilyen eset : meg kell csinálni ezt a rovatot. 

Ü Z E N E T E K . 
S z . S . Örömmel közölnék részletes értesítést 

az ottani egyházi viszonyokról ! — K. I . Munka 
volt, kedv van, eredmény lesz ! Köszöntlek ! — IW. 
F. Jan. 8-án a lapot már nem kapta „s ezt csak 
nehezteléssel veheti!" Tessék csak még egyszer 
meggondolni: előfizetett 1896-ra, csak nrra van joga 
a lapot követelni; 1897-re nem fizetett elö: tehát 
nincs joga neheztelni, ha nem kap lapot; némelyek 
olyan furcsán gondolkodnak, mintha én a kiadó és 
szerkesztő köteles volnék hitelezni az olvasóknak, 
mig nekik lesz, mint Un mondja „fölösleges apró 
pénzük." De liât én miből fizessem a heti 30—40 
frt kiadást? És evang. lelkésznek, egyházi lapra 
csak a „fölösleges apró pénzét" lehet juttatni? A 
napokban hallottam egy különben jó módú lelkész 
nyilatkozatát: nem fizethet elö, nem telik, mert napi 
lapot is kell járatnia. Lám arra telik, pedig a poli-
tika nem tartozik életfeladatához, az egyházi lapra 
azonban nem telik ! Előfizetni annyi mint fizetni, még 
pedig előre! Végül pedig még azért sincs igaza, ha 
neheztel, mert a lap ket első számát a tavalyi elő-
fizetőknek is megküldöm, számítva arra, hogy a sok 
ünnep miatt talán nem érnek rá a lapra idején elő-
fizetni! A figyelmesek és rendszeretők levelező lapon 
jelentkeztek, s lia e jelentkezés daczára sem klilde-
ném a lapot, még akkor sem volna joguk nehez-
telni, mert en nem vagyok köteles hitelezni! Ez 
pedig sokaknak szól. Legéslcgutoljára pedig azért 
sem volt oka neheztelni, mert még az a §zám 189ö-ra 
jár, tehát nem az előfizetés elmulasztása miatt nem 
kapta, hanem az újévi nagy forgalom miatt. Tehát 
csak lassabban, kérem, azzal a nehezteléssel ! Tanul-
ság : nem kell gyanakodni, hanem idején előfizetni! 
— H. L . Mentül előbb megjelenik ; máskor is, más 
munkával is nagyon szívesen látnám társaink sorá-

ban! — D M . P . A lapot már kibővítettem az év 
elején külön dij nélkül; újra nem bövithetem, mig 
csak annyi előfizetőm lesz, amint most van! Örül-
nek az egyházi lapok szerkesztői, ha rá nem fizet-
nek a lapra, gondjuk, fáradságuk ingyenbe megy ! 
Mégis azon törik a fejüket némelyek, hogyan lehetne 
ezt is megbuktatni i — Cz . L . Bocsánat, nem bír-
tam beszorítani, hanem a legközelebbi számban jön 
a csiliag, az a legérdekesebb! — P . B . Örömmel 
küldöm ezután is. — P . J . Kijavítottam; innen ren-
desen ment. — S . K. Neked szívesen megtenném 
a hirdetést, de kiadódnak (K. L.) nem ; félévig in-
gyen küldtem neki a lapot, akkor tudtára adtain 
neki, ltogy tovább nem vagyok hajlandó ingyen 
adni, — hát még ö haragudott meg! R. Gy. A 
letelt félévre hátralékbaa volt, arra jegyeztem a 
küldött összeget. 

Pályázat. 
Oldalam mellé keresek m i S S i o n a r i l l S lelkészí. 

Teendői a lelkészi és irodai Segédmunka, Kelü-
letemben a három egyházi nyelv (magyar, 
tót, Sémet) tudása szükséges. Â lelkész fi-
zetése: az egyetemes g-yíílés által megálla-
pított m 8 0 0 f i t , lakpénz 2 0 0 frt és az uliáta-
lánykép elszámolandó 2 0 0 frt, AZ állás azon-
nal elfoglalandó. A betöltéssel várok 1897. 
jailllár 2 0 - i g . A folyamodványok hozzám kül-
dendők Balassii-Gyarmaton, 1S96. decz 28. 

B a l t i k F r i g y e s 
-—2 dunániiineui ág. hitv. evang. püspök. 

A 

F Ü G G E T L E N S É G 
czimu 

KOSSUTH-PÁRTI POLITIKAI NAPILAP, 

Követeli az 1848. 
• évi XX-ik törvényczikk 
• megvalósításai. 

• - Óhajtja a hasonló tö-
1 rekvésüekszellemi és 
• anyagi támogatását 

Kéri az előfizetési 
p é n z e k (egész évre 12 
frt, félévre 6 frt, negyedévre 

3 frt, egy hónapra 1 trt) czimére (Buda-
pest, Teréz-körút 33 , sz, a,) való mi-
előbbi szives beküldését. % 3—2 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Orosházán, nyomatott Veres Lajos gyorssajtóján. 


